PLAN PRACY
Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na rok 2012
ZADANIA

SPOSÓB WYKONANIA

Działalność
Organizowanie posiedzeń Prezydium i Rady
organizacyjna Okręgowej.

Organizowanie posiedzeń Pełnomocników
MOlPiP.

Działalność
merytoryczna

TERMIN
WYKONANIA
posiedzenie Rady Okręgowej co najmniej 1 raz na 3 miesiące
(wg harmonogramu przyjętego
przez Radę Okręgową),
posiedzenie Prezydium –
w razie potrzeby.
co najmniej 1 raz na 2 miesiące
(trzecia środa miesiąca)

Prowadzenie rejestru pielęgniarek i położnych na bieżąco
Stwierdzanie prawa wykonywania zawodu,
wydawanie zaświadczeń o prawie
wykonywania zawodu.
Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru
indywidualnych praktyk pielęgniarek i
położnych oraz zaświadczeń o wpisie do
rejestru grupowych praktyk, oraz kontroli
praktyk.
Prowadzenie rejestru podmiotów
prowadzących kształcenia podyplomowe
pielęgniarek i położnych.
Wymiana praw wykonywania zawodu.

na bieżąco

Działalność
szkoleniowa

Rada Okręgowa
i Biuro Izby
Rada Okręgowa
i Biuro Izby

na bieżąco

Rada Okręgowa,
Przewodniczący,
Sekretarz.
Rada Okręgowa
i Biuro Izby
Rada Okręgowa,
Prezydium
i Biuro Izby
Rada Okręgowa

na bieżąco

na bieżąco
na bieżąco
1 raz na 2 miesiące
na bieżąco

w razie potrzeby

Organizowanie wspólnych konferencji,
na bieżąco
Współpraca
z instytucjami sympozjów, dyskusji.
naukowymi
i zawodowymi
Udział pielęgniarek i położnych w szkoleniach. na bieżąco

Współpraca z krakowskimi uczelniami,
wydawnictwami naukowymi i mediami.
Szkolenia członków organów izby i
pełnomocników
Przygotowanie szkoleń zawodowych dla
pielęgniarek i położnych.

Przewodniczący,
Sekretarz,
Prezydium Rady

Rada Okręgowa
i Biuro Izby

Przyjmowanie sprawozdań i wniosków komisji na bieżąco
problemowych.
Przygotowanie materiałów na posiedzenia
na bieżąco
Rady Okręgowej i pełnomocników.

Informacje dla środków masowego przekazu.

Przewodniczący,
Sekretarz,
Prezydium Rady.

na bieżąco

Kierowanie na szkolenia związane z przerwą na bieżąco
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej.

Analiza wniosków, uwag kierowanych przez
członków samorządu.
Przygotowanie projektów uchwał, apeli i
stanowisk.
Wydawanie gazety „ad vocem".
Działalność
informacyjno- Spotkania z członkami samorządu w miejscu
wydawnicza
ich pracy.

ODPOWIEDZIALNI
ZA WYKONANIE

na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco

Przewodniczący,
Sekretarz,
Wiceprzewodniczące,
Biuro Izby
Rada Okręgowa
i komisje problemowe
Sekretarz,
Prezydium
Zespół redakcyjny
Przewodniczący,
Wiceprzewodniczący,
Sekretarz.
Przewodniczący,
osoby wyznaczone
przez
Przewodniczącego.
Przewodniczący,
Rada Okręgowa,
Komisja ds.
Kształcenia
Przewodniczący,
Rada Okręgowa,
Komisja
ds. Kształcenia
Przewodniczący,
Rada Okręgowa
Rada Okręgowa,
Prezydium
Rada Okręgowa,
Komisja
ds. Kształcenia, Biuro
Izby

ZADANIA

SPOSÓB WYKONANIA

Przygotowanie programów, organizacja
specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych,
specjalistycznych i dokształcających.
Prowadzenie Uznawanie kwalifikacji zawodowych
pielęgniarek i położnych. Informacja dla
Ośrodka
Informacyjno- pielęgniarek i położnych, członków państw
Edukacyjnego Unii Europejskiej.
Konkursy
Prowadzenie konkursów na kierownicze
stanowiska pielęgniarskie i udział w komisjach
konkursowych na inne stanowiska kierownicze
w placówkach ochrony zdrowia.
Integrowanie Organizowanie i współorganizowanie
konferencji, sympozjów i spotkań wspólnie ze
środowiska
Związkami Zawodowymi Pielęgniarek
pielęgniarek
i Położnych, Polskim Towarzystwem
i położnych
Pielęgniarek, itd.
Spotkanie z pielęgniarską, położniczą kadrą
kierowniczą
Spotkanie z pielęgniarkami i położnymi
emerytkami
Spotkania szkoleniowe połączone z Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki i Położnej

Pomoc
socjalna

Zarządzanie
majątkiem
własnym

Ochrona
zawodu
pielęgniarki
i położnej

Wystąpienie o odznaczenia resortowe i
samorządowe
Bezzwrotne zapomogi losowe, zapomogi
statutowe.
Refundacja kształcenia podyplomowego,
udział w konferencjach oraz pożyczki na
pokrycie czesnego za naukę na studiach
zaocznych.
Pomoc rzeczowa.

TERMIN
WYKONANIA
na bieżąco

na bieżąco

Komisja
ds. Kształcenia,
Biuro Izby
Przewodniczący,
Sekretarz,
Biuro Izby

na bieżąco

Przewodniczący,
Rada Okręgowa

na bieżąco

Przewodniczący,
Rada Okręgowa

Kwiecień 2012

Przewodniczący

Kwiecień 2012

Przewodniczący

Konferencja, 12 maja 2012 r.

Komitet Organizacyjny Obchodów, Rada
Okręgowa
Rada Okręgowa

maj 2012
na bieżąco (pierwsza środa
miesiąca)
na bieżąco

w razie potrzeby

Działalność wydawnicza „ad vocem”

kolportaż książek,
wydanie książek

Ubezpieczenie mienia,
budynku
Spotkania z pełnomocnikami, pomoc
w rozwiązywaniu problemów dotyczących
warunków pracy, uposażenia, kwalifikacji
pielęgniarek i położnych.
Przygotowywanie publikacji wybranych prac
licencjackich i magisterskich.

terminowo

Spotkania z pielęgniarkami i położnymi w ich
miejscu pracy

ODPOWIEDZIALNI
ZA WYKONANIE

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

Komisja Socjalna
Rada Okręgowa

Rada Okręgowa,
Biuro Izby
Biuro Izby, Zespół
Redakcyjny
„ad vocem”
Przewodniczący
Skarbnik
Przewodniczący,
Rada Okręgowa

Komisja ds.
Kształcenia, Zespół
redakcyjny
Przewodniczący,
Rada Okręgowa

Przewodniczący
Małopolskiej Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych
(-) mgr Stanisław Łukasik

