
 

Uchwała Nr  548 /  V / R / 2020 
Okręgowej Rady  

Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
z dnia 29 września 2020  r. 

 
w sprawie : braku możliwości przeprowadzenia okręgowego zjazdu wobec stanu epidemii 

 
Na podstawie: art. 31 pkt 5 i art. 31a ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 

1038 ze zm.), uchwala się co następuje 
 
 

§ 1  W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i 

położnych i dodania art. 31a oraz ogłoszeniem na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polski stanu epidemii (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 491) w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Okręgowa 

Rada stwierdza brak możliwości przeprowadzenia Okręgowego Zjazdu, o którym mowa w art. 29 

ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. 

 

§ 2  Uchyla się uchwałę nr 119a/V/R/2020 Okręgowej Rady z dnia 17 marca 2020 r. o 

ustaleniu terminu Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Warszawskiej Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych na 5 października 2020 r. 

 

§ 3 Uchyla się § 4 uchwały nr 632 /V/R/ 2019 Okręgowej Rady z dnia 4 września 2019 r. 

dotyczący ustalenia terminu Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Warszawskiej 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych na 26 marca 2020 r.  

 

§ 4 Wobec nowelizacji ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych 

i dodania art. 8 ust. 4 w/w ustawy stwierdza się, że wobec upływu kadencji organów Warszawskiej 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w okresie ogłoszenia stanu epidemii, o 

którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi, iż kadencja ta podlega przedłużeniu do czasu wyboru organów Warszawskiej 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 

60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Organy te działają do 

czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranych organów. 

 

§ 5  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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