
Wykaz uchwał VI kadencji podjętych na posiedzeniu 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego  

w dniu 12 grudnia 2012 r.  
 

Data 
posiedzenia Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.12.2012 
 
 
 

119/VI/2012 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu  

120/VI/2012 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu  

121/VI/2012 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu  

122/VI/2012 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego  

123/VI/2012 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

124/VI/2012 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

125/VI/2012 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

126/VI/2012 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

127/VI/2012 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

128/VI/2012 w sprawie wyrejestrowania z ORPiP Regionu Siedleckiego 

129/VI/2012 w sprawie wydania zaświadczenia po odbytym przeszkoleniu 
po przerwie w wykonywaniu zawodu położnej dłuższej niż 5 
lat w okresie ostatnich 6 lat 

130/VI/2012 w sprawie wydania zaświadczenia po odbytym przeszkoleniu 
po przerwie w wykonywaniu zawodu położnej dłuższej niż 5 
lat w okresie ostatnich 6 lat 

131/VI/2012 w sprawie skierowania na przeszkolenie po przerwie                        
w wykonywaniu zawodu położnej dłuższej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat 

132/VI/2012 w sprawie dofinansowania kształcenia podyplomowego 

133/VI/2012 w sprawie dofinansowania kształcenia podyplomowego 

134/VI/2012 w sprawie dofinansowania udziału w konferencjach 

135/VI/2012 w sprawie przyznania zapomogi  

136/VI/2012 w sprawie przyznania zapomogi  

137/VI/2012 w sprawie przyznania zapomogi  

138/VI/2012 w sprawie przyznania zapomogi  



139/VI/2012 w sprawie przyznania zapomogi  

140/VI/2012 w sprawie przyznania zapomogi  

141/VI/2012 w sprawie pokrycia kosztów szkolenia skarbnika i księgowej 

142/VI/2012 w sprawie pokrycia kosztów szkolenia z zakresu finansów 
publicznych 

143/VI/2012 w sprawie zwiększenia dofinansowania środków na zakup 
emblematów 

144/VI/2012 w sprawie zakupu tonera do drukarki  

145/VI/2012 w sprawie przedłużenia licencji i aktualizacji programu do 
księgowania  

146/VI/2012 w sprawie pokrycia kosztów spotkania informacyjno-
szkoleniowego 

147/VI/2012 w sprawie zakupu licencji oprogramowania komputerowego 
dotyczącego prowadzenia rejestru organizatorów kształcenia 

148/VI/2012 w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia na czas 
zwolnień od pracy  

149/VI/2012 w sprawie dokumentu „Regulamin działania komisji 
problemowych” 

150/VI/2012 w sprawie rekompensaty za działalność merytoryczną 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Zastępców  

 

 


