
WYKAZ UCHWAŁ 

 OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU 

ROK 2011 
Uchwała Nr 1/VI/11  

z dnia 8 listopada 2011 r. 
w sprawie ustalenia składu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Elblągu 
Uchwała Nr 2/VI/11  

z dnia 8 listopada 2011 r. 
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydium Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, ustalenia wzoru kart                    
do głosowania, powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz 

określenia zadań w/w komisji 
Uchwała Nr 3/VI/11  

z dnia 8 listopada 2011 r. 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Elblągu 
Uchwała Nr 4/VI/11  

z dnia 8 listopada 2011 r. 
w sprawie wyboru Sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek             

i Położnych w Elblągu 
Uchwała Nr 5/VI/11  

z dnia 8 listopada 2011 r. 
w sprawie wyboru Skarbnika Okręgowej Rady Pielęgniarek                               

i Położnych w Elblągu 
Uchwała Nr 6/VI/11  

z dnia 8 listopada 2011 r. 
w sprawie wyboru Członków Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Elblągu 
Uchwała Nr 7/VI/11  

z dnia 8 listopada 2011 r. 
w sprawie podziału zadań członków Okręgowej Rady Pielęgniarek                          

i Położnych w Elblągu 
Uchwała Nr 8/VI/11  

z dnia 8 listopada 2011 r. 
w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek                                           

i Położnych w Elblągu do działania w imieniu Okręgowej Rady 
Uchwała Nr 9/VI/11  

z dnia 8 listopada 2011 r. 
w sprawie upoważnienia osób do dysponowania funduszem Okręgowej 

Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
Uchwała Nr 10/VI/11  

z dnia 8 listopada 2011 r. 
w sprawie upoważnienia przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Elblągu do zawierania z Ministrem Zdrowia umów       
na przekazanie dotacji ze środków budżetowych na realizację zadań 

przejętych od administracji państwowej oraz finansowanie działalności 
informacyjno- edukacyjnej dla pielęgniarek i położnych w okresie od 
IV kwartału roku 2011 do końca trwania VI kadencji w roku 2015.  

Uchwała Nr 11/VI/11  
z dnia 8 listopada 2011 r. 

w sprawie Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego 

Uchwała Nr 12/VI/11  
z dnia 8 listopada 2011 r. 

w sprawie powołania Komisji Problemowych 

Uchwała Nr 13/VI/11  
z dnia 8 listopada 2011 r. 

w sprawie powołania Pełnomocnych Przedstawicieli Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych do wykonywania niektórych zadań 

statutowych samorządu 
Uchwała Nr 14/VI/11  

z dnia 8 listopada 2011 r. 
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania osób pełniących funkcje                        

z wyboru w organach Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych                        
w Elblągu 

Uchwała Nr 15/VI/11  
z dnia 8 listopada 2011 r. 

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia harmonogramów dyżurów osób 
pełniących funkcje z wyboru w organach Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych  w Elblągu 
Uchwała Nr 16/VI/11  

z dnia 8 listopada 2011 r. 
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia urealnionego planu finansowego 
(przychodów i wydatków) Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych                                                    

w Elblągu 
Uchwała Nr 17/VI/11  

z dnia 8 listopada 2011 r. 
w sprawie przyznania zapomogi losowej pielęgniarce 

Uchwała Nr 18/VI/11  
z dnia 20 grudnia 2011 r. 

w sprawie określenia wstępnego terminu przeprowadzenia XXI Zjazdu 
Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz powołania 

komitatu organizacyjnego zjazdu 



Uchwała Nr 19/VI/11  
z dnia 20 grudnia 2011 r. 

w sprawie prenumeraty czasopism fachowych na rok 2012 

Uchwała Nr 20/VI/11  
z dnia 20 grudnia 2011 r. 

w sprawie zawarcia umowy o pracę  z Przewodniczącą Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych 

Uchwała Nr 21/VI/11  
z dnia 20 grudnia 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 14/VI/11   z dnia 8 listopada 2011 r.                            
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania osób pełniących funkcje                     

z wyboru w organach Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych                                 
w Elblągu 

Uchwała Nr 22/VI/11  
z dnia 20 grudnia 2011 r. 

w sprawie przedłużenia współpracy z Kancelarią Prawną 

Uchwała Nr 23/VI/11  
z dnia 20 grudnia 2011 r. 

w sprawie zawarcia umowy zlecenia z Samodzielną Księgową 

Uchwała Nr 24/VI/11  
z dnia 20 grudnia 2011 r. 

w sprawie zawarcia umowy o dzieło z Samodzielną Księgową 

Uchwała Nr 25/VI/11  
z dnia 20 grudnia 2011 r. 

w sprawie przekształcenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Usług Pielęgniarskich w Elblągu 

Uchwała Nr 26/VI/11  
z dnia 20 grudnia 2011 r. 

w sprawie wpisu pielęgniarki na listę pielęgniarek Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

Uchwała Nr 27/VI/11  
z dnia 20 grudnia 2011 r. 

w sprawie wydania zaświadczenia o odbytym szkoleniu                                     
po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki                         

dłuższej niż 5 lat 
Uchwała Nr 28/VI/11  

z dnia 20 grudnia 2011 r. 
w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek                         

oraz wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru 
Uchwała Nr 29/VI/11  

z dnia 20 grudnia 2011 r. 
w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek                          

oraz wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru 
Uchwała Nr 30/VI/11  

z dnia 20 grudnia 2011 r. 
w sprawie powołania składu osobowego zespołu, celem 

przeprowadzenia wizytacji pomieszczeń, urządzeń, sprzętu 
medycznego oraz aparatury medycznej i wydania opinii                                

w przedmiocie udzielania deklarowanych przez pielęgniarkę                               
we wniosku o wpis do rejestru Indywidualnych Praktyk świadczeń 

zdrowotnych 
Uchwała Nr 31/VI/11  

z dnia 20 grudnia 2011 r. 
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 
wpisu na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych                             

oraz do rejestru pielęgniarek i położnych 
Uchwała Nr 32/VI/11  

z dnia 20 grudnia 2011 r. 
w sprawie skierowania pielęgniarki na przeszkolenie po przerwie 

dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu 
Uchwała Nr 33/VI/11  

z dnia 20 grudnia 2011 r. 
w sprawie zakupu zestawu komputerowego z drukarką oraz programu 

księgowego na potrzeby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych                        
w Elblągu 

Uchwała Nr 34/VI/11  
z dnia 20 grudnia 2011 r. 

w sprawie przedłużenia przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Usług Pielęgniarskich w Elblągu umowy zlecenia z Samodzielną 

Księgową 
Uchwała Nr 35/VI/11  

z dnia 20 grudnia 2011 r. 
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe pielęgniarek i położnych 
Uchwała Nr 36/VI/11  

z dnia 20 grudnia 2011 r. 
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 

wpisu na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz 
do rejestru pielęgniarek i położnych 

Uchwała Nr 37/VI/11  
z dnia 20 grudnia 2011 r. 

w sprawie skierowania pielęgniarki na przeszkolenie po przerwie 
dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu 

Uchwała Nr 38/VI/11  
z dnia 20 grudnia 2011 r. 

w sprawie przyznania nagród pieniężnych dla opiekunów 
zatrudnionych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej                                    

Usług Pielęgniarskich w Elblągu 
 



Uchwała Nr 39/VI/11  
z dnia 20 grudnia 2011 r. 

w sprawie przyznania nagród pieniężnych  pielęgniarkom                              
i Samodzielnej Księgowej zatrudnionym w Niepublicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej Usług Pielęgniarskich w Elblągu 
Uchwała Nr 40/VI/11  

z dnia 20 grudnia 2011 r. 
w sprawie przyznania nagrody pieniężnej Kierownikowi  

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Usług Pielęgniarskich                      
w Elblągu 

Uchwała Nr 41/VI/11  
z dnia 20 grudnia 2011 r. 

w sprawie przyznania nagród pieniężnych etatowym pracownikom 
Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

 


