Uchwała Nr 61/VI/12
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Zamościu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie funkcjonowania Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego

Na podstawie art 31 ust.5 w związku z art.4 ust 2 pkt 12, ust 3 i art. 91 ust 3
ustawy z dnia 1 lipca 2011o samorządzie pielęgniarek i położnych ( Dz.U. Nr.
174 poz 1038),
uchwala się co następuje:
&1
Ustala się że Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny funkcjonujący w strukturze
organizacyjnej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu mieści się
w siedzibie biura Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zamościu
&2
1. Zadaniem Ośrodka jest działalność informacyjno-edukacyjna w
zakresie udzielania informacji na temat : uznawania kwalifikacji
zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia,
ubezpieczeń społecznych ,zasad etyki zawodowej w zakresie
niezbędnym do wykonywania zawodu.
2. Szczegółowy zakres działalności Ośrodka określa załącznik Nr1 do
niniejszej uchwały.
&3
1.Ralizacja zadań Ośrodka będzie prowadzona o zgodnie z zawartym z
Ministrem Zdrowia porozumieniem w sprawie sposobu i trybu
finansowania działalności informacyjno- edukacyjnej dla pielęgniarek i
położnych
2.Nadzór nad działalnością Ośrodka powierza się zgodnie z
kompetencjami Przewodniczącej ORPiP w Zamościu
&4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Sekretarz
Joanna Walewander

Przewodnicząca
Danuta Kusiak

Załącznik nr1 do uchwały Nr 61/VI/12Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w
Zamościu w sprawie funkcjonowania Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego

. Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i
Położnych realizuje zadania
poprzez:
1) udzielanie pielęgniarkom i położnym informacji mających na celu ułatwienie
swobodnego
przepływu oraz informacji dotyczącej wzajemnego uznawania ich dyplomów,
świadectw
i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,
2) udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym RP, w tym także
dyrektywach Unii
Europejskiej,
3) udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach
Unii
Europejskiej,
4) udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu
pielęgniarkom
i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej
innego niż
Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód
pielęgniarki lub
położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5) udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw
członkowskich Unii
Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji
pielęgniarki i położnej,
6) udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii
Europejskiej,
7) prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji
tematycznych,

