
Załącznik nr 7 do uchwały  nr 103/2016/VII ORPiP w Katowicach z dnia  25 lutego 2016 r.
w przedmiocie  wprowadzenia regulaminów  Komisji oraz Zespołów problemowych

przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Regulamin działania Zespołów problemowych
przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

§ 1. 
1. Przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach działają Zespoły problemowe

powołane  uchwałą  Okręgowej  Rady Pielęgniarek  i  Położnych  w Katowicach,  zwane dalej
także Zespołami.

2. Do pracy w Zespołach Okręgowej Rady Pielęgniarek i  Położnych w Katowicach mogą być
powoływani  wyłącznie  członkowie Okręgowej  Izby Pielęgniarek i  Położnych w Katowicach,
regularnie opłacający składki członkowskie na rzecz Okręgowej Izby.

3. Wszelkie zmiany osobowe w składzie Zespołów Okręgowej Rady Pielęgniarek i  Położnych
w Katowicach dokonywane są przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
na wniosek Przewodniczącej danego Zespołu.

§ 2. 
1. Zespoły:

 realizują  uchwały  Okręgowego  Zjazdu  Pielęgniarek  i  Położnych  w  Katowicach,
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Prezydium Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach;

 wspierają  merytorycznie  pracę  Okręgowej  Izby  Pielęgniarek  i  Położnych
w Katowicach;

 przygotowują  projekty  rezolucji,  oświadczeń,  deklaracji  i  apeli  na  posiedzenie
Okręgowej  Rady  Pielęgniarek  i  Położnych  w  Katowicach  lub  Naczelnej  Rady
Pielęgniarek  i  Położnych  oraz  na  Okręgowy  Zjazd  Pielęgniarek  i  Położnych
w Katowicach i Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu i jest odpowiedzialny za jego prawidłowe
funkcjonowanie.

§ 3. 
1. Przewodniczący  Zespołu  przedstawia  do  akceptacji  Okręgowej  Radzie  Pielęgniarek

i  Położnych  coroczny  plan  pracy  Zespołu  w  terminie  do  31  stycznia  każdego  roku
kalendarzowego.

2. Zespoły, które zostały powołane w trakcie roku kalendarzowego, zobowiązane są w terminie
30 dni od dnia ich powołania, do przedstawienia planu pracy do akceptacji Okręgowej Radzie
Pielęgniarek i Położnych. Postanowienia pkt. 1 stosuje się odpowiednio. 

§ 4. 
1. Zespoły spotykają się zgodnie z przyjętym harmonogramem posiedzeń.
2. Posiedzenia Zespołów, nie mogą odbywać się rzadziej niż raz na kwartał.
3. Posiedzenie Zespołów zwołuje Przewodniczący Zespołu. Posiedzenie Zespołu może zostać

zwołane  także  na  wniosek  Przewodniczącej  Okręgowej  Rady  Pielęgniarek  i  Położnych
w Katowicach.

4. Zespoły  podejmują  uchwały  zwykłą  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy
członków  w  tym  Przewodniczącego.  W  przypadku  równej  ilości  głosów,  decyduje  głos
Przewodniczącego Zespołu.

5. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, w którym opisany jest przebieg posiedzenia,
problematyka oraz ostateczne wnioski i podjęte uchwały.

6. Załącznik  do  protokołu,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  stanowi  lista  obecności  Członków  na
posiedzeniu Zespołu.

7. Członkowie  Zespołu  obowiązani  są  uczestniczyć  w  każdym  posiedzeniu  Komisji,
a ewentualną nieobecność zgłosić Przewodniczącemu Zespołu wcześniej wraz z podaniem jej
przyczyny.



8. W  przypadku  trzykrotnej nieobecności  na  posiedzeniu  w  ciągu  roku  kalendarzowego,
Przewodniczący  Zespołu  wnioskuje  do  Okręgowej  Rady  Pielęgniarek  i  Położnych
w Katowicach o skreślenie tego Członka ze składu Zespołu.

§ 5. 
Zespół pracuje w trybie korespondencyjnym, jeśli przed posiedzeniem konieczne jest przygotowanie
przez każdego z Członków własnej koncepcji rozwiązania problemu. 

§ 6.
1. W przypadku  ciągłego  uchylania  się  od  pracy  w  Zespole  Przewodniczący  Zespołu  może

wnioskować do Okręgowej Rady Pielęgniarek i  Położnych w Katowicach o skreślenie tego
Członka ze składu Zespołu.

2. W  przypadku  uchylania  się  od  pracy  przez  Przewodniczącego  Zespołu  lub  innych
nieprawidłowości  w  kierowaniu  Zespołem  przez  jej  Przewodniczącego,  Przewodnicząca
Okręgowej  Rady Pielęgniarek i  Położnych w Katowicach może wnioskować do Okręgowej
Rady Pielęgniarek i  Położnych w Katowicach o zmianę Przewodniczącego Zespołu.  Wraz
z  wnioskiem  o  zmianę  Przewodniczącego  Zespołu  należy  podać  kandydaturę  nowego
Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.
1. Zespół wnioskuje do Okręgowej  Rady Pielęgniarek i  Położnych w Katowicach o potrzebie

oddelegowania swoich reprezentantów na konferencje, sympozja bądź szkolenia w dziedzinie,
którą się zajmuje. 

2. Koszty  oddelegowania  swoich  reprezentantów,  o  których  mowa  w  ust.  1,  pokrywane  są
z budżetu Zespołu

3. Zespół może także  wnioskować do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
o  potrzebie  organizowania  konferencji,  sympozjów  bądź  szkoleń  w  dziedzinie,  którą  się
zajmuje.

4. Zespół  wnioskujący  o  organizację  konferencji  jest  zobowiązany  do  jej  organizacji,
w  szczególności  opracowania  programu,  wskazania  miejsca  i  czasu  konferencji,  a  także
autorów materiałów i prac, a także decyduje o doborze tematyki. 

§ 8. 
Zespół współpracuje z innymi Komisjami i Zespołami powołanymi przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach. 

§ 9.
1. Przewodniczący Zespołu składa Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach  pisemne  kwartalne  sprawozdanie  z  działalności  Zespołu  w  terminie  dwóch
tygodni od zakończenia danego kwartału.

2. Przewodniczący Zespołu składa Okręgowej Radzie Pielęgniarek i  Położnych w Katowicach
roczne  sprawozdanie  na  pierwszym  posiedzeniu  Okręgowej  Rady  w  danym  roku
kalendarzowym.

§ 10.
Całość  dokumentacji  dotycząca  prac  Zespołu  przechowywana  jest  w  biurze  Okręgowej  Izby
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

§ 11. 
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminie,  stosuje  się  odpowiednio  postanowienia
Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

§ 12.
 Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2016  roku.
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