
Wykaz uchwał Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
Regionu Siedleckiego   VI Kadencji  podjętych na posiedzeniach   

w II kwartale 2013 r.  
 

Data 
posiedzenia Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.04.2013 r.  
 

82/VI/2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu                       
i wpis do Rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego.  

83/VI/2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu                               
i wpis do Rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego. 

84/VI/2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu                               
i wpis do Rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego. 

85/VI/2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu                             
i wpis do Rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego. 

86/VI/2013 w sprawie  wpisu do Rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego. 
87/VI/2013 w sprawie  skreślenia z Rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego. 
87/VI/2013 w sprawie przyznania zapomogi 

 
88/VI/2013 w sprawie przyznania zapomogi 

 
89/VI/2013 w sprawie przyznania zapomogi 

 
90/VI/2013 w sprawie przyznania zapomogi 

 
91/VI/2013 w sprawie przyznania zapomogi 

 
92/VI/2013 w  sprawie przyznania zapomogi 

 
93/VI/2013  w sprawie przyznania dofinansowania  kształcenia 

podyplomowego 
94/VI/2013 w sprawie przyznania dofinansowania  kształcenia 

podyplomowego 
95/VI/2013  w sprawie przedłużenia licencji na programy antywirusowe 
96/VI/2012 w sprawie zakupu tonera  
97/VI/2012 w sprawie pokrycia kosztów okolicznościowych  
98/VI/2013  w sprawie pokrycia kosztów konferencji pediatrycznej 
99/VI/2013 w sprawie zmiany treści wpisu do rejestru podmiotów 

prowadzących kształcenie podyplomowe (wpis Nr 21/2010)  
 
 
 
 
 

100/VI/2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpis do 
Rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego. 

101/VI/2013 w sprawie wpisu do Rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego. 
102/VI/2013 w sprawie wpisu do Rejestru  ORPiP Regionu Siedleckiego. 
103/VI/2013 w sprawie wpisu do rejestru  ORPiP Regionu Siedleckiego. 



 
 
 
 
 
 
 
28.05.2013 r.  

104/VI/2013 w sprawie wpisu do rejestru  ORPiP Regionu Siedleckiego. 
105/VI/2013 w sprawie wpisu do Rejestru organizatorów kształcenia 

podyplomowego – kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-
oddechowa noworodka  – program dla pielęgniarek i położnych  - 
Mazowiecki Szpital wojewódzki  w Siedlcach Sp. z o.o.  

106/VI/2013 w sprawie wpisu do Rejestru organizatorów kształcenia 
podyplomowego – kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-
oddechowa   – program dla pielęgniarek i położnych  - 
Mazowiecki Szpital wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. 

107/VI/2013 w sprawie wpisu do Rejestru organizatorów kształcenia 
podyplomowego – kurs specjalistyczny  szczepienia ochronne – 
program dla pielęgniarek – TWP OR w Siedlcach 

108/VI/2013 w sprawie skierowania na przeszkolenie po przerwie                              
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki dłuższej niż 5 lat  w okresie 
ostatnich 6 lat 

109/VI/2013 w sprawie wydania zaświadczenia   w związku   z ukończeniem 
przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu położnej 
dłuższej niż 5 lat   w okresie ostatnich 6 lat 

110//VI/2013 w sprawie przyznania zapomogi 
111//VI/2013 w sprawie przyznania zapomogi 
112//VI/2013 w sprawie przyznania zapomogi 
113//VI/2013 w sprawie dofinansowania kształcenia podyplomowego 
114//VI/2013 w sprawie dofinansowania kształcenia podyplomowego 
115//VI/2013 w sprawie udziału przedstawiciela ORPiP w konferencji  
116//VI/2013 w sprawie zaliczki na poczet Zjazdu Naukowego Położnych 
117//VI/2013 w sprawie pokrycia kosztów przeglądu okresowego xero 
118//VI/2013 
 
 

w sprawie pokrycia kosztów spotkania z Okazji 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w SPZOZ             
w Łukowie  

119/VI/2013 w sprawie pokrycia kosztów zakupów  okolicznościowych.  
 

 


