
WYKAZ UCHWAŁ 

 OKRĘGOWEJ  RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU 

ROK 2012 
Uchwała Nr 42/VI/12  

z dnia 21 lutego 2012 r. 
w sprawie przyjęcia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek                            

i Położnych w Elblągu na rok 2012 
Uchwała Nr 43/VI/12  

z dnia 21 lutego 2012 r. 
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia harmonogramów dyżurów osób 

pełniących funkcje z wyboru w organach Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych  w Elblągu 

Uchwała Nr 44/VI/12  
z dnia 21 lutego 2012 r. 

w sprawie zmiany warunków współpracy z firmą Szybki Serwis 
Komputerowy  

Uchwała Nr 45/VI/12  
z dnia 21 lutego 2012 r. 

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia wzorów druków do 
prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe pielęgniarek i położnych 
Uchwała Nr 46/VI/12  

z dnia 21 lutego 2012 r. 
w sprawie powołania Komisji do wizytacji pielęgniarek/położnych 
wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do 

rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
Uchwała Nr 47/VI/12  

z dnia 21 lutego 2012 r. 
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu rocznego 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Usług Pielęgniarskich 
w Elblągu za rok 2011 

Uchwała Nr 48/VI/12  
z dnia 21 lutego 2012 r. 

w sprawie zmiany nazwy przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 

Uchwała Nr 49/VI/12  
z dnia 21 lutego 2012 r. 

w sprawie nawiązania współpracy z Komitetem Organizacyjnym         
XI Kongresu Pielęgniarek Polskich 

Uchwała Nr 50/VI/12  
z dnia 21 lutego 2012 r. 

w sprawie zmiany warunków zatrudnienia etatowego pracownika 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Elblągu 
Uchwała Nr 51/VI/12  

z dnia 21 lutego 2012 r. 
w sprawie skreślenia położnej z rejestru pielęgniarek  

i położnych prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek  
i położnych 

Uchwała Nr 52/VI/12  
z dnia 24 marca 2012 r. 

w sprawie wytypowania przedstawicieli okręgowej rady 
pielęgniarek i położnych do prac w komisjach konkursowych  

Uchwała Nr 53/VI/12  
z dnia 24 marca 2012 r. 

w sprawie określenia zakresu prac remontowych budynku 
stanowiącego siedzibę Okręgowej Izby Pielęgniarek                                         

i Położnych w Elblągu oraz upoważnienia osób funkcyjnych                             
do wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawczej 

Uchwała Nr 54/VI/12 
z dnia 22 maja 2012 r. 

w sprawie Regulaminu działania komisji problemowych 
działających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych                          

w Elblągu oraz wyboru osób do sprawowania nadzoru nad ich pracą 
Uchwała Nr 55/VI/12 
z dnia 22 maja 2012 r. 

w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia                              
i doskonalenia zawodowego 

Uchwała Nr 56/VI/12 
z dnia 22 maja 2012 r. 

w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 1/2012 Kierownika 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Usług Pielęgniarskich 

w Elblągu  w sprawie przyznawania nagród jubileuszowych, 
odpraw emerytalnych i rentowych pracownikom Niepublicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Usług Pielęgniarskich w Elblągu 
Uchwała Nr 57/VI/12 
z dnia 22 maja 2012 r. 

w sprawie przyjęcia zasad wypłacania świadczeń urlopowych 
etatowym pracownikom Okręgowej Izby Pielęgniarek                              

i Położnych w Elblągu 
Uchwała Nr 58/VI/12 
z dnia 22 maja 2012 r. 

w sprawie przyjęcia zasad przyznawania nagród jubileuszowych, 
odpraw emerytalnych i rentowych etatowym pracownikom 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 



Uchwała Nr 59/VI/12 
z dnia 22 maja 2012 r. 

w sprawie przyjęcia „Zasad (polityki) rachunkowości Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu” 

Uchwała Nr 60/VI/12  
z dnia 26 czerwca 2012 r. 

w sprawie zawarcia umowy zlecenia z samodzielną księgową 

Uchwała Nr 61/VI/12  
z dnia 26 czerwca 2012 r. 

w sprawie przedłużenia współpracy z Kancelarią Prawną 

Uchwała Nr 62/VI/12 
z dnia 26 czerwca 2012 r. 

w sprawie zakupu wyposażenia (mebli) do gabinetu 
Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Uchwała Nr 63/VI/12  
z dnia 26 czerwca 2012 r. 

w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu                         
do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Uchwała Nr 64/VI/12  
z dnia 26 czerwca 2012 r. 

w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji                                              
Komisji Socjalno-Bytowej 

Uchwała Nr 65/VI/12  
z dnia 26 czerwca 2012 r. 

w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji                                        
Komisji ds. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego 

Uchwała Nr 66/VI/12  
z dnia 26 czerwca 2012 r. 

w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji                              
ds. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego 

Uchwała Nr 67/VI/12  
z dnia 26 czerwca 2012 r. 

w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji                                  
Komisji ds. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego 

Uchwała Nr 68/VI/12  
z dnia 26 czerwca 2012 r. 

w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji  
Komisji ds. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego 

Uchwała Nr 69/VI/12  
z dnia 26 czerwca 2012 r. 

w sprawie zmiany formy zatrudnienia Wiceprzewodniczącej 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

Uchwała Nr 70/VI/12  
z dnia 26 czerwca 2012 r. 

w sprawie zmiany formy zatrudnienia Sekretarza Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

Uchwała Nr 71/VI/12  
z dnia 26 czerwca 2012 r. 

w sprawie zmiany formy zatrudnienia Skarbnika Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

Uchwała Nr 72/VI/12  
z dnia 26 czerwca 2012 r. 

w sprawie zakupu szafy metalowej na potrzeby Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych 

Stanowisko Nr 1  
z dnia 26 czerwca 2012 r 

w sprawie formy protestu przedstawicieli Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych dotyczącej wejścia  w życie 

rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 6 lutego 2012 r.                                    
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre 

stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą 

Uchwała Nr 73/VI/12  
z dnia 25 września 2012 r. 

w sprawie wpisu do pielęgniarki do rejestru Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

Uchwała Nr 74/VI/12  
z dnia 25 września 2012 r. 

w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

Uchwała Nr 75/VI/12  
z dnia 25 września 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 12/VI/11 Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu  z dnia 8 listopada 2011 r.                            

w sprawie powołania Komisji Problemowych 
Uchwała Nr 76/VI/12  

z dnia 25 września 2012 r. 
w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji                                   

ds. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego 
Uchwała Nr 77/VI/12  

z dnia 25 września 2012 r. 
w sprawie częściowej refundacji kosztów udziału                                      

w Konferencji Szkoleniowej Opieki Długoterminowej                                    
dla pracownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                       

Usług Pielęgniarskich w Elblągu 
Uchwała Nr 78/VI/12  

z dnia 25 września 2012 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania zapomóg losowych 

dla członków samorządu zawodowego 
Uchwała Nr 79/VI/12  

z dnia 25 września 2012 r. 
w sprawie zmiany w Regulaminie działania komisji problemowych 

działających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych                          
w Elblągu oraz wyboru osób do sprawowania nadzoru nad ich pracą 

 



Uchwała Nr 80/VI/12  
z dnia 25 września 2012 r. 

w sprawie zmiany harmonogramu dyżurów Sekretarza Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

Uchwała Nr 81/VI/12  
z dnia 25 września 2012 r. 

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia urealnionego planu 
finansowego (przychodów i wydatków) Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
Uchwała Nr 82/VI/12  

z dnia 25 września 2012 r. 
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe pielęgniarek i położnych 
Uchwała Nr 83/VI/12  

z dnia 25 września 2012 r. 
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu                          

do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych                             
w Elblągu 

Uchwała Nr 84/VI/12  
z dnia 25 września 2012 r. 

w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

Uchwała Nr 85/VI/12  
z dnia 25 września 2012 r. 

w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wydania zaświadczenia 

Uchwała Nr 86/VI/12  
z dnia 25 września 2012 r. 

w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu                       
do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych                                

w Elblągu 
Uchwała Nr 87/VI/12  

z dnia 25 września 2012 r. 
w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki                        

po przerwie w wykonywania zawodu dłuższej niż 5 lat                               
w okresie ostatnich 6 lat 

Uchwała Nr 88/VI/12  
z dnia 25 września 2012 r. 

w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu  

Uchwała Nr 89/VI/12  
z dnia 25 września 2012 r. 

w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych 

Uchwała Nr 90/VI/12  
z dnia 25 września 2012 r. 

w sprawie wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu                    
z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres 

dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 
Uchwała Nr 91/VI/12  

z dnia 20 listopada 2012 r. 
w sprawie likwidacji Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Usług Pielęgniarskich w Elblągu 
Uchwała Nr 92/VI/12  

z dnia 20 listopada 2012 r. 
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Zdawczo-

Odbiorczej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Usług 
Pielęgniarskich w Elblągu 

Uchwała Nr 93/VI/12  
z dnia 20 listopada 2012 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem  części pomieszczeń 
budynku przy ulicy Morcinka 10 B w Elblągu stanowiącego 
siedzibę Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

Uchwała Nr 94/VI/12  
z dnia 20 listopada 2012 r. 

w sprawie przyznania nagród pieniężnych dla etatowych 
pracowników Biura Okręgowej izby Pielęgniarek i Położnych                      

w Elblągu 
Uchwała Nr 95/VI/12  

z dnia 20 listopada 2012 r. 
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia urealnionego planu 
finansowego (przychodów i wydatków- urealnienie II)                            
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

Uchwała Nr 96/VI/12  
z dnia 20 listopada 2012 r. 

w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji                              
Komisji Socjalno-Bytowej 

Uchwała Nr 97/VI/12  
z dnia 20 listopada 2012 r. 

w sprawie utworzenia lokaty terminowej 

Uchwała Nr 98/VI/12  
z dnia 20 listopada 2012 r. 

w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

Uchwała Nr 99/VI/12  
z dnia 20 listopada 2012 r. 

w sprawie wpisu położnej do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Elblągu 

Uchwała Nr 100/VI/12  
z dnia 20 listopada 2012 r. 

w sprawie wpisu położnej do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Elblągu 

Uchwała Nr 101/VI/12  
z dnia 20 listopada 2012 r. 

w sprawie wpisu położnej do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Elblągu 



Uchwała Nr 102/VI/12  
z dnia 20 listopada 2012 r. 

w sprawie wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu                    
z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres 

dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 
Uchwała Nr 103/VI/12  

z dnia 20 listopada 2012 r. 
w sprawie wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu                   
z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres 

dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 
Uchwała Nr 104/VI/12  

z dnia 20 listopada 2012 r. 
w sprawie wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu                          
z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres 

dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 
Uchwała Nr 105/VI/12  

z dnia 20 listopada 2012 r. 
w sprawie wykreślenia pielęgniarza z Okręgowego Rejestru 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
Uchwała Nr 106/VI/12  

z dnia 20 listopada 2012 r. 
w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 

pielęgniarki i wydania zaświadczenia 
Uchwała Nr 107/VI/12  

z dnia 20 listopada 2012 r. 
w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 

pielęgniarki i wydania zaświadczenia   
Uchwała Nr 108/VI/12  

z dnia 20 listopada 2012 r. 
w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 

pielęgniarki i wydania zaświadczenia 
Uchwała Nr 109/VI/12  

z dnia 20 listopada 2012 r. 
 w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
Uchwała Nr 110/VI/12  

z dnia 20 listopada 2012 r. 
w sprawie utworzenia stanowiska Specjalisty ds. Szkoleń przy 

Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
Uchwała Nr 111/VI/12  

z dnia 20 listopada 2012 r. 
w sprawie pomocy finansowej Fundacji Pracy i Ochrony Zdrowia 

„ALMACH” 
Uchwała Nr 112/VI/12                            

z dnia 20 listopada 2012 r. 
w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu 

Uchwała Nr 113/VI/12 
z dnia 20 listopada 2012 r. 

w sprawie wsparcia finansowego organizacji koncertu 
charytatywnego na rzecz osób starszych 

Uchwała Nr 114/VI/12 
z dnia 20 listopada 2012 r. 

w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu 

Uchwała Nr 115/VI/12 
z dnia 20 listopada 2012 r. 

w sprawie wytypowania przedstawicieli okręgowej rady 
pielęgniarek i położnych do składu komisji konkursowej 

Uchwała Nr 116/VI/12 
z dnia 18 grudnia 2012 r. 

 

w sprawie określenia wstępnego terminu przeprowadzenia                           
XXII Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

oraz powołania komitetu organizacyjnego zjazdu 
Uchwała Nr 117/VI/12 

z dnia 18 grudnia 2012 r. 
w sprawie prenumeraty czasopism fachowych na rok 2013 

Uchwała Nr 118/VI/12 
z dnia 18 grudnia 2012 r. 

w sprawie zawarcia umowy zlecenia z Samodzielną Księgową 

Uchwała Nr 119/VI/12 
z dnia 18 grudnia 2012 r. 

w sprawie przedłużenia współpracy z Kancelarią Prawną 

Uchwała Nr 120/VI/12 
z dnia 18 grudnia 2012 r. 

w sprawie przyjęcia planu likwidacji Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Usług Pielęgniarskich w Elblągu 

Uchwała Nr 121/VI/12 
z dnia 18 grudnia 2012 r. 

 

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia harmonogramu prac Komisji 
Inwentaryzacyjnej Zdawczo-Odbiorczej Niepublicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Usług Pielęgniarskich w Elblągu 
Uchwała Nr 122/VI/12 

z dnia 18 grudnia 2012 r. 
 

w sprawie zawarcia umowy zlecenia z Likwidatorem 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Usług Pielęgniarskich  

w Elblągu 
Uchwała Nr 123/VI/12 

z dnia 18 grudnia 2012 r. 
 

w sprawie zawarcia umowy zlecenia z Samodzielną Księgową 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Usług Pielęgniarskich 

w Elblągu 
 
 



Uchwała Nr 124/VI/12 
z dnia 18 grudnia 2012 r. 

 

w sprawie zawarcia umowy zlecenia z opiekunem szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwo operacyjne”                               

– program dla pielęgniarek 
Uchwała Nr 125/VI/12 

z dnia 18 grudnia 2012 r. 
 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem 
przeprowadzenia egzaminu teoretycznego po odbytym 

przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu przez położną 
przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 

Uchwała Nr 126/VI/12 
z dnia 18 grudnia 2012 r. 

 

w sprawie wytypowania przedstawicieli okręgowej rady 
pielęgniarek i położnych do składu komisji konkursowych 

Uchwała Nr 127/VI/12 
z dnia 18 grudnia 2012 r. 

 

w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

Uchwała Nr 128/VI/12 
z dnia 18 grudnia 2012 r. 

 

w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

Uchwała Nr 129/VI/12 
z dnia 18 grudnia 2012 r. 

 

w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wydania zaświadczenia 

Uchwała Nr 130/VI/12 
z dnia 18 grudnia 2012 r. 

 

w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

Uchwała Nr 131/VI/12 
z dnia 18 grudnia 2012 r. 

 

w sprawie przejęcia praw i zobowiązań Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Usług Pielęgniarskich w Elblągu w zakresie 

realizacji szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
 pielęgniarstwa operacyjnego – program dla pielęgniarek 

 


