
NIPiP-NRPiP-DM.0028.05.02.201AS                                                  Warszawa, dnia 02 czerwca 2015 r. 
             

Pani /Pan  

  Przewodnicząca/y  

  Okręgowej Rady  

  Pielęgniarek i Położnych] 

 

W związku z przygotowaniami do konferencji prasowych oraz rozpoczęcia działań  na rzecz kampanii na 

terenie Okręgowych Izb  Pielęgniarek i Położnych, uprzejmie informuję:  

- w przesłanych materiałach wraz z pismem znak: NIPiP-NRPiP-DM.0028.05.01.2015.AS znajduje się 

proponowany harmonogram okręgowych konferencji prasowych (prezentacja „Strategia działania” – strona 

12). Termin przedstawiony w projekcie programu dnia konferencji jest terminem przykładowym, na który 

Państwo powinni nanieść poprawki przy ustaleniu terminów okręgowych konferencji prasowych.; 

- zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu, które odbyło się po konferencji prasowej w dniu  

27 maja br. w Warszawie koszt zakupu przypinek oraz recept dla OIPiP będzie rozliczany  

i pokrywany przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych;  

- w razie potrzeby istnieje możliwość domówienia recept, przypinek oraz raportów po  

2 czerwca br. Zgłoszenia na dodatkowe zamówienia proszę również przesyłać na adres: 

a.smolenska@nipip.pl;  

- przesyłam plakat do wykorzystania przez Państwo w ramach działań na rzecz kampanii na terenie 

Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych. Druk oraz finansowanie plakatu stoi po stronie OIPiP;  

- przesyłam również poprawiony baner kampanii do wykorzystania na stronach internetowych; 

- recepty podpisane w formie papierowej będą składane w Naczelnej Izbie Pielęgniarek  

i Położnych. Po uzyskaniu podpisów na receptach w Państwa gestii jest przekazanie ich do Naczelnej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w terminie do 10 października 2015 r., z dopiskiem „RECEPTA” na adres: 

„RECEPTA” 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 

ul. Pory 78, lok. 10 

02-757 Warszawa 

- Proszę o przesyłanie informacji o ilość zebranych recept w formie papierowej zgodnie  

z podanym niżej harmonogramem: 

  

I tura: 19 czerwca br. 
II tura: 03 lipca br. 

III tura: 17 lipca br. 

IV tura: 31 lipca br. 

V tura: 14 sierpnia br. 

VI tura: 28 sierpnia br. 

VII tura: 31 lipca br. 

VIII tura: 11 września br. 

IX tura: 25 września br.  

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny: 
- Skarbnik Hanna Gutowska – 695 350 755  

lub - Sekretarz Joanna Walewander – 609 350 17 

                                                                                  Sekretarz 

                                                                                  (-) Joanna Walewander 
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