
WYKAZ UCHWAŁ 
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH         

W ELBLĄGU 
ROK 2012 

Uchwała Nr 10P/VI/12  
z dnia 17 stycznia 2012 r. 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej po odbytym 
przeszkoleniu pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu łącznie 

przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz 
wyznaczenia terminu i miejsca egzaminu 

Uchwała Nr 11P/VI/12  
z dnia 17 stycznia 2012 r. 

w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki                            
i wpisu do rejestru pielęgniarek i rejestru położnych prowadzonego 

przez okręgową radę pielęgniarek i położnych 
Uchwała Nr 12P/VI/12  

z dnia 17 stycznia 2012 r. 
w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie 

wykonywała zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat                             
w okresie ostatnich 6 lat 

Uchwała Nr 13P/VI/12  
z dnia 17 stycznia 2012 r. 

w sprawie wykreślenia wpisu w rejestrze praktyk zawodowych 

Uchwała Nr 14P/VI/12  
z dnia 17 stycznia 2012 r. 

w sprawie skreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek i rejestru 
położnych prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek                                                   

i położnych 
Uchwała Nr 15P/VI/12  

z dnia 17 stycznia 2012 r. 
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą 
Uchwała Nr 16P/VI/12  
z dnia 14 lutego 2012 r. 

w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki                    
i wpisu do rejestru pielęgniarek i rejestru położnych prowadzonego 

przez okręgową radę pielęgniarek i położnych 
Uchwała Nr 17P/VI/12  
z dnia 14 lutego 2012 r. 

w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki                     
i wpisu do rejestru pielęgniarek  i rejestru położnych 

prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych 
Uchwała Nr 18P/VI/12  
z dnia 14 lutego 2012 r. 

w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie 
wykonywała zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat                              

w okresie ostatnich 6 lat 
Uchwała Nr 19P/VI/12  
z dnia 14 lutego 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 20P/VI/12  
z dnia 14 lutego 2012 r. 

w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą 

Uchwała Nr 21P/VI/12  
z dnia 14 lutego 2012 r. 

w sprawie częściowej refundacji kosztów kursu specjalistycznego                                 
w zakresie „ Leczenie ran-odleżyny”  Nr 11/07 dla pielęgniarki 
zatrudnionej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

Praktyki Medyczne w Braniewie 
Uchwała Nr 22P/VI/12  
z dnia 14 lutego 2012 r. 

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu przydzielania 
pracownikom środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej 
oraz dostarczenia odzieży roboczej i środków higieny osobistej 

Uchwała Nr 23P/VI/12  
z dnia 6 marca 2012 r. 

w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki                        
i wpisu do rejestru pielęgniarek i rejestru położnych prowadzonego 

przez okręgową radę pielęgniarek i położnych 
Uchwała Nr 24P/VI/12  
z dnia 6 marca 2012 r. 

w sprawie skreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek i rejestru 
położnych prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek                            

i położnych 
Uchwała Nr 25P/VI/12  
z dnia 6 marca 2012 r. 

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

 



Uchwała Nr 26P/VI/12  
z dnia 6 marca 2012 r. 

w sprawie zatwierdzenia statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej                      
Usług Pielęgniarskich w Elblągu 

Uchwała Nr 27P/VI/12  
z dnia 24 kwietnia 2012 r. 

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

Uchwała Nr 28P/VI/12  
z dnia 24 kwietnia 2012 r.  

w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej                                   
i wpisu do rejestru położnych prowadzonego przez okręgową radę 

pielęgniarek i położnych 
Uchwała Nr 29P/VI/12  

z dnia 24 kwietnia 2012 r. 
w sprawie skierowania na przeszkolenie położnej, która nie 
wykonywała zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat                           

w okresie ostatnich 6 lat 
Uchwała Nr 30P/VI/12  

z dnia 24 kwietnia 2012 r. 
w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru pielęgniarek 

prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych 
Uchwała Nr 31P/VI/12  

z dnia 24 kwietnia 2012 r. 
w sprawie zatwierdzenia statutu Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Usług Pielęgniarskich w Elblągu 
Uchwała Nr 32P/VI/12  

z dnia 24 kwietnia 2012 r. 
w sprawie zatwierdzenia zawarcia umowy zlecenia przez 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Usług Pielęgniarskich                             
z Samodzielną Księgową 

Uchwała Nr 33P/VI/12  
z dnia 24 kwietnia 2012 r. 

w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki                     
i wpisu do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez okręgową 

radę pielęgniarek i położnych 
Uchwała Nr 34P/VI/12  

z dnia 24 kwietnia 2012 r. 
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki                        
i wpisu do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez okręgową 

radę pielęgniarek i położnych 
Uchwała Nr 35P/VI/12  

z dnia 24 kwietnia 2012 r. 
w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie 

wykonywała zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat                            
w okresie ostatnich 6 lat 

Uchwała Nr 36P/VI/12  
z dnia 24 kwietnia 2012 r. 

w sprawie podjęcia działań związanych z promocją zawodów 
pielęgniarki i położnej 

Uchwała Nr 37P/VI/12  
z dnia 4 września 2012 r. 

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

Uchwała Nr 38P/VI/12  
z dnia 4 września 2012 r. 

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

Uchwała Nr 39P/VI/12  
z dnia 4 września 2012 r. 

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

Uchwała Nr 40P/VI/12  
z dnia 4 września 2012 r. 

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

Uchwała Nr 41P/VI/12  
z dnia 4 września 2012 r. 

w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wydania zaświadczenia 

Uchwała Nr 42P/VI/12  
z dnia 4 września 2012 r. 

w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wydania zaświadczenia 

Uchwała Nr 43P/VI/12  
z dnia 4 września 2012 r. 

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

Uchwała Nr 44P/VI/12  
z dnia 4 września 2012 r. 

w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wydania zaświadczenia 

Uchwała Nr 45P/VI/12  
z dnia 4 września 2012 r. 

w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wydania zaświadczenia 

Uchwała Nr 46P/VI/12  
z dnia 4 września 2012 r. 

w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wydania zaświadczenia 

Uchwała Nr 47P/VI/12  
z dnia 4 września 2012 r. 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem 
przeprowadzenia egzaminu teoretycznego po odbytym 

przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu przez 
pielęgniarkę przez okres 

 dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 
 



Uchwała Nr 48P/VI/12  
z dnia 30 października 2012 r. 

w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wydania zaświadczenia 

Uchwała Nr 49P/VI/12  
z dnia 30 października 2012 r. 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem 
przeprowadzenia egzaminu teoretycznego po odbytym 

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

Uchwała Nr 50P/VI/12  
z dnia 30 października 2012 r. 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem 
przeprowadzenia egzaminu teoretycznego po odbytym 

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

Uchwała Nr 51P/VI/12  
z dnia 30 października 2012 r. 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem 
przeprowadzenia egzaminu teoretycznego po odbytym 

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

Uchwała Nr 52P/VI/12  
z dnia 30 października 2012 r. 

w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjno-Kasacyjnej 
środków trwałych i wyposażenia Okręgowej Izby Pielęgniarek                     

i Położnych w Elblągu 
Uchwała Nr 53P/VI/12  

z dnia 30 października 2012 r. 
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 

Uchwała Nr 54P/VI/12  
z dnia 30 października 2012 r. 

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

Uchwała Nr 55P/VI/12  
z dnia 30 października 2012 r. 

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

Uchwała Nr 56P/VI/12  
z dnia 30 października 2012 r. 

w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wydania zaświadczenia 

Uchwała Nr 57P/VI/12  
z dnia 30 października 2012 r 

w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki po 
przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 

Uchwała Nr 58P/VI/12  
z dnia 30 października 2012 r 

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

Uchwała Nr 59P/VI/12  
z dnia 27 grudnia 2012 r. 

w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wydania zaświadczenia 

Uchwała Nr 60P/VI/12  
z dnia 27 grudnia 2012 r. 

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

Uchwała Nr 61P/VI/12  
z dnia 27 grudnia 2012 r. 

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

niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 
 


