
Nr Uchwały Data W sprawie:

743/VII/2018 06.02.2018
zawarcia umowy zlecenia na przygotowywanie organizacji kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych prowadzonego przez Okręgową 
Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 

744/VII/2018 06.02.2018
zawarcia umów na obsługę aplikacji „Składki OIPiP” Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 

745/VII/2018 06.02.2018
zwołania i pokrycia kosztów organizacyjnych XXXV Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w Łodzi w dniu 15 marca 2018 r. 

746/VII/2018 06.02.2018
zmiany Uchwały Nr 288/VII/2016 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Łodzi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki 
Rachunkowości Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 

747/VII/2018 06.02.2018
szkoleń, konferencji i seminarium w zakresie odpowiedzialności zawodowej 
pielęgniarek i położnych przez prawnika Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej w Łodzi 

748/VII/2018 06.02.2018

zorganizowania i pokrycia kosztów organizacyjnych obchodów 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej „Dzień 

z Pielęgniarką i Położną” w Manufakturze w Łodzi przez Okręgową Izbę 

Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, w dniu 12 maja 2018 roku

749/VII/2018 06.02.2018

udziału przedstawicieli Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 

w uroczystości beatyfikacji pielęgniarki Służebnicy Bożej Hanny 

Chrzanowskiej 

750/VII/2018 06.02.2018
objęcia konferencji naukowo-szkoleniowych patronatami honorowymi 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi w roku 2018 

751/VII/2018 06.02.2018
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisania do rejestru 
pielęgniarek OIPiP w Łodzi 

752/VII/2018 06.02.2018
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki  i wpisania do rejestru 
pielęgniarek OIPiP w Łodzi 

753/VII/2018 06.02.2018
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru 
pielęgniarek OIPiP w Łodzi 

754/VII/2018 06.02.2018
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru 
pielęgniarek OIPiP w Łodzi 

755/VII/2018 06.02.2018
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisania do rejestru 
pielęgniarek OIPiP w Łodzi 

756/VII/2018 06.02.2018
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki  i wpisania do rejestru 
pielęgniarek OIPiP w Łodzi 

757/VII/2018 06.02.2018
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisania do rejestru 
pielęgniarek OIPiP w Łodzi 

758/VII/2018 06.02.2018
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru 
pielęgniarek OIPiP w Łodzi 

759/VII/2018 06.02.2018
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru 
pielęgniarek OIPiP w Łodzi 

760/VII/2018 06.02.2018
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru 
pielęgniarek OIPiP w Łodzi 



761/VII/2018 06.02.2018
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru 
pielęgniarek OIPiP w Łodzi 

762/VII/2018 06.02.2018
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru 
pielęgniarek OIPiP w Łodzi 

763/VII/2018 06.02.2018
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru 
pielęgniarek OIPiP w Łodzi 

764/VII/2018 06.02.2018
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru 
pielęgniarek OIPiP w Łodzi 

765/VII/2018 06.02.2018
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru 
pielęgniarek OIPiP w Łodzi 

766/VII/2018 06.02.2018
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do rejestru 
położnych OIPiP w Łodzi 

767/VII/2018 06.02.2018
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do rejestru 
położnych OIPiP w Łodzi 

768/VII/2018 06.02.2018
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do rejestru 
położnych OIPiP w Łodzi 

769/VII/2018 06.02.2018 wpisania pielęgniarki do rejestru pielęgniarek 

770/VII/2018 06.02.2018 wpisania pielęgniarki do rejestru pielęgniarek 

771/VII/2018 06.02.2018 wpisania pielęgniarki do rejestru pielęgniarek 

772/VII/2018 06.02.2018 wpisania pielęgniarki do rejestru pielęgniarek 

773/VII/2018 06.02.2018 wpisania pielęgniarki do rejestru pielęgniarek 

774/VII/2018 06.02.2018 wpisania pielęgniarki do rejestru pielęgniarek 

775/VII/2018 06.02.2018 wpisania położnej do rejestru położnych 

776/VII/2018 06.02.2018 wpisania położnej do rejestru położnych 

777/VII/2018 06.02.2018 wykreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek OIPiP w Łodzi 

778/VII/2018 06.02.2018 wykreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek OIPiP w Łodzi 

779/VII/2018 06.02.2018 wykreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek OIPiP w Łodzi 

780/VII/2018 06.02.2018 wykreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek OIPiP w Łodzi 

781/VII/2018 06.02.2018 wykreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek OIPiP w Łodzi 

782/VII/2018 06.02.2018 wykreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek OIPiP w Łodzi 

783/VII/2018 06.02.2018 wykreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek OIPiP w Łodzi 

784/VII/2018 06.02.2018 wykreślenia położnej z rejestru położnych OIPiP w Łodzi 

785/VII/2018 06.02.2018 wykreślenia położnej z rejestru położnych OIPiP w Łodzi 

786/VII/2018 06.02.2018 wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki 

787/VII/2018 06.02.2018 wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki 

788/VII/2018 06.02.2018 wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu położnej 



789/VII/2018 06.02.2018
skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki 

790/VII/2018 06.02.2018 skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu położnej 

791/VII/2018 06.02.2018
wyrażenia zgody na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu 

w ramach umowy o pracę pielęgniarki 

792/VII/2018 06.02.2018

wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania 

zawodu położnej łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 

6 lat położnej 

793/VII/2018 06.02.2018
wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania 
zawodu pielęgniarki łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 
6 lat pielęgniarce 

794/VII/2018 06.02.2018

wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania 

zawodu pielęgniarki łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 

6 lat pielęgniarce 

795/VII/2018 06.02.2018
wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 

796/VII/2018 06.02.2018
wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 

797/VII/2018 06.02.2018
wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 

798/VII/2018 06.02.2018
wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 

799/VII/2018 06.02.2018
wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 

800/VII/2018 06.02.2018
wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 

801/VII/2018 06.02.2018
wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 

802/VII/2018 06.02.2018
wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 

803/VII/2018 06.02.2018
zmiany wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 

804/VII/2018 06.02.2018
wykreślenia wpisu  z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 

805/VII/2018 06.02.2018
wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 

806/VII/2018 06.02.2018
zawieszenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu zdrowia 
pielęgniarki 

807/VII/2018 06.02.2018
wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych 

808/VII/2018 06.02.2018
wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych 



809/VII/2018 06.02.2018
wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych 

810/VII/2018 06.02.2018
wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych 

811/VII/2018 06.02.2018
wpisu zmiany danych w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych 

812/VII/2018 06.02.2018
wpisu zmiany danych w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych 

813/VII/2018 06.02.2018
dofinansowania udziału w kształceniu podyplomowym i doskonaleniu 
zawodowym 

814/VII/2018 06.02.2018
składek członkowskich na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Łodzi 

815/VII/2018 06.02.2018

powołania składu osobowego komisji egzaminacyjnych dla kursów 
specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych, organizowanych 

i finansowanych z budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 

816/VII/2018 06.02.2018
zatwierdzenia kadry dydaktycznej dla szkoleń i kursów organizowanych 

i finansowanych z budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 

817/VII/2018 06.02.2018

zmiany Uchwały Nr 737/VII/2017 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Łodzi z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu oraz 

kosztów szkoleń i  kursów organizowanych przez Okręgową Izbę 

Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, rozpoczynających się w roku 2018 

818/VII/2018 06.02.2018

zakupu igły doszpikowej - treningowej do realizacji zajęć dydaktycznych 
podczas kursów organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek 

i Położnych w Łodzi

819/VII/2018 06.02.2018

zmiany Uchwały nr 166/VI Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 

z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji i zespołów 
problemowych oraz zasad ich działania 

820/VII/2018 06.02.2018

zmiany Uchwały Nr 207/VI Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 

z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie powołania Przewodniczących i składów 

osobowych komisji i zespołów problemowych Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych w Łodzi 

821/VII/2018 06.02.2018
przyjęcia planów pracy komisji problemowych Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych w Łodzi w 2018 roku 

822/VII/2018 06.02.2018

zmiany Uchwały Nr 12/VII/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Łodzi z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie powołania pełnomocników 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych i ich zastępców w rejonach 
wyborczych/zakładach na okres VII kadencji 


