
WYKAZ UCHWAŁ 
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH         

W ELBLĄGU 
ROK 2011 

Uchwała Nr 1P/VI/11  
z dnia 24 listopada 2011 r. 

w sprawie zmiany wpisu w rejestrze grupowych praktyk 
pielęgniarek i położnych 

Uchwała Nr 2P/VI/11  
z dnia 7 grudnia 2011 r. 

w sprawie skreślenia pielęgniarki z listy członków Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

Uchwała Nr 3P/VI/11  
z dnia 7 grudnia 2011 r. 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej po odbytym 
przeszkoleniu po przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu 

zawodu pielęgniarki i wyznaczenia terminu i miejsca egzaminu 
Uchwała Nr 4P/VI/11  

z dnia 7 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 5P/VI/11  

z dnia 7 grudnia 2011 r. 
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe pielęgniarek i położnych 
Uchwała Nr 6P/VI/11  

z dnia 7 grudnia 2011 r. 
w sprawie odrzucenia wniosku Nr 2/11 Kierownika Niepublicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Usług Pielęgniarskich w Elblągu                                 
w sprawie przyznania nagród pieniężnych dla pracowników 

NZOZUP 
Uchwała Nr 7P/VI/11  

z dnia 7 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 8P/VI/11  

z dnia 7 grudnia 2011 r. 
w sprawie wykreślenia wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk 

pielęgniarek i położnych oraz cofnięcia zezwolenia na 
wykonywanie indywidualnej praktyki 

Postanowienie Nr 1 
z dnia 7 grudnia 2011 r. 

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 

Zarządzenie Nr 1 
z dnia 7 grudnia 2011 r. 

w sprawie przeprowadzenia pełnej okresowej inwentaryzacji 
składników majątkowych, środków trwałych wyposażenia, druków 

ścisłego zarachowania oraz innych rachunków Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

Zarządzenia Nr 2  
z dnia 7 grudnia 2011 r. 

w sprawie przeprowadzenia pełnej okresowej inwentaryzacji 
składników majątkowych, środków trwałych wyposażenia, druków 

ścisłego zarachowania oraz innych rachunków Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

Uchwała Nr 9P/VI/11  
z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek 
oraz wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru 

Postanowienie Nr 1 
z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej 

Zarządzenie Nr 1 
z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie przeprowadzenia kasacji zużytych składników majątku 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

 


