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WYKAZ UCHWAŁ OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH W WAŁBRZYCHU 
VI KADENCJA - XI.2011-XI.2015 

 

Nr uchwały Data 

posiedzenia 

Tytuł uchwały 

Nr  1/VI/2011 22.11.2011 w sprawie składu Prezydium ORPiP 

Nr  2/VI/2011 22.11.2011 w sprawie wyboru na stanowisko Sekretarza ORPiP w Wałbrzychu. 

Nr  3/VI/2011 22.11.2011 w sprawie wyboru na stanowisko Skarbnika ORPiP w Wałbrzychu. 

Nr  4/VI/2011 22.11.2011 w sprawie wyboru na stanowisko Wiceprzewodniczących ORPiP  w Wałbrzychu. 

Nr  5/VI/2011 22.11.2011 w sprawie wyboru na stanowisko członka Prezydium ORPiP w Wałbrzychu. 

Nr  6/VI/2011 22.11.2011  w sprawie składu osobowego  Prezydium ORPiP w Wałbrzychu. 

Nr  7/VI/2011 22.11.2011 w sprawie przekazywania obowiązków Przewodniczącej ORPiP w Wałbrzychu. 

Nr  8/VI/2011 22.11.2011  w sprawie upoważnienia Prezydium ORPiP do działania  w imieniu ORPiP w Wałbrzychu.                 

Nr  9/VI/2011 22.11.2011  w  sprawie zasad wynagradzania  i okresu zatrudnienia osób  pełniących obowiązki na stanowiskach  w organach 

samorządu pielęgniarek i położnych. 

Nr10/VI/2011 22.11.2011 w sprawie upoważnienia pełnomocnego przedstawiciela ORPiP w Wałbrzychu do podpisania  umowy o pracę z 

Przewodniczącą ORPiP na VI kadencję. 

Nr 11/VI/2011 22.11.2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącej i Skarbnikowi ORPiP do zawarcia umowy z 

Ministerstwem Zdrowia o przekazanie środków finansowych na pokrycie czynności przejętych przez samorząd 

pielęgniarek i położnych od organów administracji państwowej. 

Nr 12/VI/2011 22.11.2011 w sprawie upoważnienia Prezydium ORPiP VI kadencji do składania oświadczeń  

woli w zakresie praw majątkowych i zaciągania zobowiązań finansowych.                            

Nr 13/VI/2011 22.11.2011 w sprawie ustalenia częstotliwości posiedzeń ORPiP oraz Prezydium ORPiP. 

Nr 14/VI/2011 22.11.2011 w sprawie zgody na rozliczanie kosztów przejazdów prywatnym samochodem dla Przewodniczącej ORPiP 

(konkursy, spotkania w urzędach i instytucjach) 

Nr 15/VI/2011 22.11.2011 w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych VI kadencji działających przy ORPiP w Wałbrzychu. 

Nr 16/VI/2011 22.11.2011 w sprawie : wytypowania osób do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego egzaminów w Ośrodkach 

Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  i jego składu.                        

Nr 17/VI/2011 22.11.2011 w  sprawie  prenumeraty  miesięcznika „Magazynu Pielęgniarki i Położnej oraz  tygodnika „Służba Zdrowia „ na  

2012 rok.                                

Nr 18/VI/2011 22.11.2011 w sprawie obsługi prawnej biura 
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Nr 19/VI/2011 22.11.2011 w sprawie usług informatycznych 

Nr 20/VI/2011 22.11.2011 w sprawie sprzątania biura 

Nr 21/VI/2011 22.11.2011 w sprawie wytypowania przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala 

Nr 22/VI/2011 22.11.2011 w sprawie  powołania przedstawiciela ORPiP do prac komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Od 

Nr 23/VI/2011 22.11.2011 w sprawie  powołania przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej . 

Nr 24/VI/2011 22.11.2011  w sprawie  skierowania na przeszkolenie  po przerwie  dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu. 

Nr 25/VI/2011 22.11.2011 w sprawie  utrzymania w mocy Uchwały  Nr 140/V/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie odmowy 

przyznania refundacji kosztów udziału w szkoleniu specjalizacyjnym „ Pielęgniarstwo operacyjne”. 

Nr 26/VI/2011 22.11.2011 w sprawie utrzymania w mocy Uchwały  Nr 141/V/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie odmowy przyznania 

refundacji kosztów udziału w szkoleniu specjalizacyjnym „ Pielęgniarstwo operacyjne”. 

Nr 27/VI/2011 22.11.2011 w sprawie utrzymania w mocy Uchwały  Nr 142/V/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie odmowy przyznania 

refundacji kosztów udziału w szkoleniu specjalizacyjnym „ Pielęgniarstwo operacyjne”. 

Nr 28/VI/2011 22.11.2011 w sprawie skreślenia z listy pielęgniarek i położnych OIPiP w Wałbrzychu  

Nr 29/VI/2011 22.11.2011 w sprawie skreślenia z listy pielęgniarek i położnych OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 30/VI/2011 22.11.2011 w sprawie skreślenia z listy pielęgniarek i położnych OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 31/VI/2011 22.11.2011 w sprawie skreślenia z listy pielęgniarek i położnych OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 32/VI/2011 22.11.2011 w sprawie skreślenia z listy pielęgniarek i położnych OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 33/VI/2011 22.11.2011 w sprawie wymiany  prawa wykonywania zawodu.   

Nr 34/VI/2011 22.11.2011 w sprawie wpisu na listę pielęgniarek i położnych OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 35/VI/2011 22.11.2011 w sprawie skreślenia  z listy pielęgniarek i położnych  OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 36/VI/2011 22.11.2011 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.   

Nr 37/VI/2011 22.11.2011 w sprawie wpisu na listę pielęgniarek i położnych  OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 38/VI/2011 22.11.2011 w sprawie wpisu na listę pielęgniarek i położnych OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 39/VI/2011 22.11.2011 w sprawie wpisu na listę pielęgniarek i położnych OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 40/VI/2011 22.11.2011  w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych 

praktyk pielęgniarek, położnych albo  grupowej praktyki pielęgniarek, położnych i wydania zaświadczenia o 

wpisie do w/w rejestrów. 

Nr 41/VI/2011 22.11.2011 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych 

praktyk pielęgniarek, położnych albo  grupowej praktyki pielęgniarek, położnych i wydania zaświadczenia o 

wpisie do w/w rejestrów.   
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Nr 42/VI/2011 22.11.2011 w  sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych organizatora Mediator 

Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Małgorzata Wierzęć. 

Nr 43/VI/2011 22.11.2011  w  sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek 

 i położnych dla organizatora „Mediator”Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Małgorzata Wierzęć. 

Nr 44/VI/2011 22.11.2011 w  sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych organizatora A.U.O. 

„ Omnibus” w Kłodzku. 

Nr 45/VI/2011 22.11.2011 w  sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych organizatora A.U.O. 

„ Omnibus” w Kłodzku 

Nr 46/VI/2011 22.11.2011 w sprawie upoważnienia Przewodniczącej ORPiP i Prezydium OR do dysponowania bieżącym rachunkiem 

bankowym. 

Nr 47/VI/2011 22.11.2011 w sprawie upoważnienia Prezydium ORPiP do rozpatrzenia ofert na zakup wykładzin 

podłogowych i mebli do pomieszczeń biura w  OIPiP. 

Nr 48/VI/2011 22.11.2011 w sprawie wyboru oferty na malowanie pomieszczeń biura OIPiP. 

Nr 49/VI/2011 22.11.2011 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora  

Nr 50/VI/2011 22.11.2011 w sprawie wyrażenia zgody na zakup i korzystanie z telefonu służbowego. 

Nr 51/VI/2011 22.11.2011 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów  udziału jednej osoby w szkoleniu „ Szkoła Świadomego 

Macierzyństwa”  

Nr 52/VI/2012 14.02.2012 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 2/VI/2011 z dnia 22.XI.2011r.i wyboru na stanowisko Sekretarza ORPiP  

w Wałbrzychu. 

Nr 53/VI/2012 14.02.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 6/VI/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie składu osobowego Prezydium 

ORPiP w Wałbrzychu. 

Nr 54/VI/2012 14.02.2012  w sprawie  skierowania na przeszkolenie  po przerwie  dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu. 

Nr 55/VI/2012 14.02.2012 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację 

kosztów kształcenia na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych. 

Nr 56/VI/2012 14.02.2012 w sprawie zatwierdzenia  Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po przerwie dłuższej niż 5 lat w 

wykonywaniu zawodu pielęgniarki / położnej. 

Nr 57/VI/2012 14.02.2012 w sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych. 

Nr 58/VI/2012 14.02.2012 w  sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych. 

Nr 59/VI/2012 14.02.2012 w  sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych. 

Nr 60/VI/2012 14.02.2012 w  sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych. 

Nr 61/VI/2012 14.02.2012 w  sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych. 

Nr 62/VI/2012 14.02.2012 w  sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych. 
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Nr 63/VI/2012 14.02.2012 w  sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych. 

Nr 64/VI/2012 14.02.2012 w  sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych. 

Nr 65/VI/2012 14.02.2012 w sprawie skreślenia  z rejestru pielęgniarek i położnych  OIPiP w Wałbrzychu . 

Nr 66/VI/2012 14.02.2012 w sprawie  zmiany wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 67/VI/2012 14.02.2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 15/VI/2011Okręgowej Rady z 22.11.2011r  w sprawie powołania komisji  

i zespołów problemowych VI kadencji działających przy ORPiP w Wałbrzychu. 

Nr 68/VI/2012 14.02.2012 w sprawie zwołania XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych . 

Nr 69/VI/2012 14.02.2012 w sprawie zawarcia umowy na obsługę prawną biura. 

Nr 70/VI/2012 14.02.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu Komisji Kształcenia 

i Doskonalenia Zawodowego  działającej  przy  Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych   

w Wałbrzychu. 

Nr 71/VI/2012 14.02.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji. 

Nr 72/VI/2012 13.03.2012 w sprawie wpisu pielęgniarek i położnych do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 73/VI/2012 13.03.2012 w sprawie wpisu pielęgniarek i położnych do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 74/VI/2012 13.03.2012 w sprawie  wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i położnych  OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 75/VI/2012 13.03.2012 w sprawie  wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i położnych  OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 76/VI/2012 13.03.2012 w sprawie  wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych 

praktyk pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych i wydania zaświadczenia o wpisie 

do w/w rejestrów. 

Nr 77/VI/2012 13..03.2012 w sprawie podziału kosztów dotyczących :- realizacji czynności w ramach zadań przejętych przez samorząd 

zawodowy  pielęgniarek i położnych od organów administracji państwowej na podstawie umowy na przekazanie  

dotacji ze środków budżetowych i sposobu jej  rozliczania  - prowadzenia działalności informacyjno-edukacyjnej 

na podstawie umowy w sprawie  finansowania działalności informacyjno-edukacyjnej dla pielęgniarek i 

położnych. 

Nr 78/VI/2012 13.03.2012 w sprawie  wydania duplikatu zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu  pielęgniarzowi. 

Nr 79/VI/2012 13.03.2012 w sprawie wydania duplikatu zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu  pielęgniarce. 

Nr 80/VI/2012 13.03.2012 w  sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych. 

Nr 81/VI/2012 13.03.2012 w  sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych.  

Nr 82/VI/2012 13.03.2012   w  sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych. 

Nr 83/VI/2012 13.03.2012 w  sprawie  wyznaczenia przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowiska pielęgniarek 

oddziałowych. 
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Nr 84/VI/2012 13.03.2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 15/VI/2012z dnia 22.11.2011r. w sprawie powołania komisji i zespołów 

problemowych VI kadencji działających przy ORPiP w Wałbrzychu zmienionej Uchwałą Nr  67/VI/2012 

Okręgowej Rady z dnia 14.02.2012r .  

Nr 85/VI/2012 13.03.2012 w sprawie wytypowania członka Okręgowej Rady do udziału w posiedzeniach Dolnośląskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu. 

Nr 86/VI/2012 13.03.2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy ORPiP na rok 2012. 

Nr 87/VI/2012 13.03.2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 99/P/V/2011 w części dotyczącej udziału przedstawiciela OIPiP  

w Wałbrzychu w posiedzeniach Rady Społecznej. 

Nr 88/VI/2012 13.03.2012 w sprawie  zatwierdzenia protokołu egzaminacyjnego 

Nr 89/VI/2012 13.03.2012 w sprawie zatwierdzenia regulaminów komisji i zespołów problemowych działających przy OIPiP  

w Wałbrzychu. 

Nr 90/VI/2012 13.03.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Udzielania Zapomóg Finansowanych ze środków Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 91/VI/2012 13.03.2012 w sprawie  wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji. 

Nr 92/VI/2012 13.03.2012 w sprawie  wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji. 

Nr 93/VI/2012 13.03.2012 w sprawie  wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji. 

Nr 94/VI/2012 13.03.2012 w sprawie  wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji. 

Nr 95/VI/2012 13.03.2012 w sprawie  wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji . 

Nr 96/VI/2012 13.03.2012 w sprawie  wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji .   

Nr 97/VI/2012 26.06.2012 w  sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 98/VI/2012 26.06.2012 w  sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 99/VI/2012 26.06.2012 w  sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 100/VI/2012 26.0.2012 w  sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 101/VI/2012 26.06.2012 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 102/VI/2012 26.06.2012 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 103/VI/2012 26.06.2012 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 104/VI/2012 26.06.2012 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 105/VI/2012 26.06.2012 w sprawie  wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 
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Nr 106/VI/2012 26.06.2012 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 107/VI/2012 26.06.2012 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 108/VI/2012 26.06.2012 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 109/VI/2012 26.06.2012 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 110/VI/2012 26.06.2012 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 111/VI/2012 26.06.2012 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 

lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr 112/VI/2012 26.06.2012 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 

lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr 113/VI/2012 26.06.2012 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 

lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr 114/VI/2012 26.06.2012 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 

lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr 115/VI/2012 26.06.2012 w sprawie  zatwierdzenia  Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po przerwie dłuższej niż 5 lat w  

wykonywaniu zawodu pielęgniarki / położnej. 

Nr 116/VI/2012 26.06.2012 w  sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych. 

Nr 117/VI/2012 26.06.2012 w  sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych. 

Nr 118/VI/2012 26.06.2012 w  sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych. 

Nr 119/VI/2012 26.06.2012 w  sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych. 

Nr 120/VI/2012 26.06.2012 w  sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych 

Nr 121/VI/2012 26.06.2012 w sprawie zawieszenia udziału przedstawicieli Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Wałbrzychu  

w komisjach konkursowych na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych nie będących                        

przedsiębiorcami. 

Nr122/VI/2012 26.06.2012 w sprawie  przedłużenia umowy stałej współpracy dot.- sprzątania pomieszczeń Okręgowej Izby Pielęgniarek i 

Położnych w Wałbrzychu ul. Chrobrego 1/10. 

Nr123/VI/2012 26.06.2012 w sprawie: zmiany uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu Nr 19/VI/2011 z dnia 

22.11.2011 w sprawie przedłużenia umowy na usługi informatyczne na rok 2012 

Nr124/VI/2012 26.06.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczanie opinii prawnych, obowiązujących aktów prawnych oraz pytań 

pielęgniarek i położnych kierowanych do prawników OIPiP w Wałbrzychu i odpowiedzi na łamach Biuletynu 

Informacyjnego 

Nr125/VI/2012 26.06.2012 w  sprawie zmiany uchwały  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu Nr 14/VI/2012 z dnia 

22.11.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozliczanie kosztów przejazdu prywatnym samochodem 
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Nr126/VI/2012 26.06.2012 w  sprawie zmiany uchwały  ORPiP w Wałbrzychu Nr 70/VI/2012 z dnia 14.02.2012 r. w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu   Komisji Kształcenia i Doskonalenia 

Zawodowego działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr127/VI/2012 26.06.2012 w  sprawie zmiany uchwały Nr 8/VI/2012 z dnia 22.11.2011 r. Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 

Wałbrzychu w sprawie upoważnienia Prezydium ORPiP do działania w imieniu ORPiP w Wałbrzychu. 

Nr128/VI/2012 26.06.2012 w  sprawie zmiany uchwały  Nr 16/VI/2012 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  z dnia 22.11.2011 r. w 

sprawie wytypowania osób do przeprowadzenia  postępowania kwalifikacyjnego i egzaminów w Ośrodkach 

Kształcenia  Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych i jego  składu. 

Nr129/VI/2012 26.06.2012 w  sprawie zmiany uchwały  Nr 12/VI/2012 z dnia 22 listopada 2011 r. Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Wałbrzychu w sprawie upoważnienia Prezydium ORPiP VI kadencji do składania oświadczeń woli w zakresie 

praw majątkowych i zaciągania zobowiązań finansowych. 

Nr130/VI/2012 26.06.2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 15/VI/2011 ORPiP w Wałbrzychu  z dnia22.11.2011 w sprawie  powołania komisji 

i zespołów  problemowych VI kadencji działających przy ORPiP w Wałbrzychu  zmienionej Uchwałą OR Nr 

67/VI/2012 z dnia 14 02.2012 i Uchwałą OR    Nr84/VI/2012 z dnia 13.03.2012 

Nr131/VI/2012 26.06.2012 w sprawie przyjęcia Ramowego Programu Przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia 

przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie 

ostatnich 6 lat.  

Nr132/VI/2012 26.06.2012 w sprawie odwołania od uchwały Nr 38/P/VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 

Wałbrzychu z dnia 13 marca 2012 w sprawie odmowy przyznania refundacji  kosztów udziału w kursie                                   

kwalifikacyjnym w dziedzinie „ Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej” dla pielęgniarek. 

Nr133/VI/2012 26.06.2012 w sprawie odwołania od uchwały Nr 40/P/VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 

Wałbrzychu z dnia 13 marca 2012 w sprawie odmowy przyznania refundacji  kosztów udziału w kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie „ Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej” dla pielęgniarek. 

Nr134/VI/2012 26.06.2012 w sprawie odwołania od uchwały Nr 39/P/VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 

Wałbrzychu z dnia 13 marca 2012 w sprawie odmowy przyznania refundacji  kosztów udziału w kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie „ Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej” dla pielęgniarek. 

Nr135/VI/2012 26.06.2012 w  sprawie  wyrażenia zgody na pokrycie kosztów wykonania plakatu o tematyce „ Etyka Pielęgniarki i Położnej” 

na wniosek Komisji Etyki działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

 Nr136/VI/2012 26.06.2012 w sprawie uchylenia uchwały Nr 81/P/VI/2012 Prezydium ORPiP z dnia 15.05.2012 w sprawie wyrażenia zgody i 

refundacji kosztów udziału w konferencji: Ogólnopolskim Zjeździe Położników i Położnych dla Matki i Dziecka-

„Lekarz i położna wobec kobiet oczekujących pomocy w ciąży i po porodzie”. 
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Nr137/VI/2012 26.06.2012 w  sprawie wyznaczenia przedstawiciela ORPiP w Wałbrzychu do prac w komisji konkursowej na stanowisko 

zastępcy dyrektora ds. lecznictwa . 

Nr138/VI/2012 26.06.2012 w  sprawie  wytypowania przedstawiciela ORPiP w Wałbrzychu do uczestnictwa w posiedzeniach Rady 

Społecznej Szpitala. 

Nr139/VI/2012 26.06.2012 w  sprawie  wyznaczenia z ORPiP w Wałbrzychu przewodniczącego oraz dwóch członków  do prac  

w komisji  konkursowej na stanowisko pielęgniarki przełożonej. 

Nr140/VI/2012 26.06.2012 w sprawie powołania zespołu ds. opieki długoterminowej działającego przy ORPiP w Wałbrzychu  na VI kadencję. 

Nr141/VI/2012 26.06.2012 w  sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu nie opłacania składek członkowskich. 

Nr142/VI/2012 26.06.2012 w sprawie  zatrudnienia pracownika na zastępstwo na okres zwolnienia chorobowego. 

Nr143/VI/2012 26.06.2012 w sprawie  wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału w VI Ogólnopolskim Zjeździe Dyrektorów ds. 

Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych. 

Nr144/VI/2012 26.06.2012 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału w Konferencji Naukowo – Szkoleniowej 

 „ Pielęgnowanie w AiIT- teoria i praktyka”. 

Nr145/VI/2012 26.06.2012 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału w Konferencji „Pozycje wertykalne w I i II okresie 

porodu – teoria i praktyka.   

Nr146/VI/2012 25.09.2012 w sprawie odwołania skarbnika ORPiP w Wałbrzychu powołanego uchwałą Nr 3/VI/2011 z dnia 22 listopada 

2011r. w sprawie wyboru na funkcję skarbnika ORPiP w Wałbrzychu. 

Nr147/VI/2012 25.09.2012 w sprawie: stwierdzenia wyboru na funkcję Skarbnika ORPiP w Wałbrzychu 

Nr148/VI/2012 25.09.2012 w sprawie  zmiany Uchwały Nr 6/VI/2011 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie składu 

osobowego Prezydium ORPiP w Wałbrzychu  zmienionej uchwałą Nr 53/VI/2012 r. z dnia 14.02.2012 r. 

Nr149/VI/2012 25.09.2012 w sprawie stwierdzenia wyboru na funkcję członka Prezydium ORPiP w Wałbrzychu  oraz zmiany Uchwały Nr 

6/VI/2011 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie składu osobowego Prezydium ORPiP w 

Wałbrzychu  zmienionej uchwałą Nr 53/VI/2012 r. z dnia 14.02.2012 r. oraz uchwałą Nr 148/VI/2012 z 25.09.2012 

Nr150/VI/2012 25.09.2012 w sprawie  zmiany Uchwały Nr 11/VI/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Przewodniczącej i Skarbnikowi ORPiP do zawarcia umowy z Ministerstwem Zdrowia o przekazanie środków  

finansowych na pokrycie czynności przejętych przez samorząd pielęgniarek i położnych od organów administracji 

państwowej.  

Nr151/VI/2012 25.09.2012 w sprawie  zmiany Uchwały Nr 12/VI/2011 z dnia 22.11.2011r. w sprawie upoważnienia Prezydium ORPiP VI 

kadencji do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i zaciągania zobowiązań finansowych  

zmienionej uchwałą ORPiP w Wałbrzychu Nr 129 z 26.06.2012 r. 
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Nr152/VI/2012 25.09.2012 w sprawie odwołania od uchwały Nr 115/P/VI/2012 Prezydium ORPiP w Wałbrzychu z dnia 31 lipca 2012  

w sprawie odmowy przyznania refundacji  kosztów udziału w  szkoleniu specjalizacyjnym „Opieka paliatywna” 

dla pielęgniarek. 

Nr153/VI/2012 25.09.2012 w sprawie odwołania od uchwały Nr 151/P/VI/2012 Prezydium ORPiP w Wałbrzychu z dnia 28 sierpnia 2012 w 

sprawie odmowy przyznania refundacji  kosztów udziału w III Karkonoskim Kongresie Naukowo – Szkoleniowym 

Oddziałów Anestezjologicznych i Intensywnej Terapii. 

Nr154/VI/2012 25.09.2012 w  sprawie  zmiany uchwały  ORPiP w Wałbrzychu Nr 70/VI/2012 z dnia 14.02.2012 r. zmienionej Uchwałą Nr 

126/VI/2012 z dnia 26.06.2012 r.w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia ze 

Środków Funduszu Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego działającej przy OIPiP w Wałbrzychu . 

Nr155/VI/2012 25.09.2012 w sprawie sprostowania oczywistych błędów pisarskich w sprawie  wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego 

Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.  

Nr156/VI/2012 25.09.2012 w sprawie  sprostowania oczywistych błędów pisarskich w sprawie  wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego 

Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr157/VI/2012 25.09.2012 w sprawie  sprostowania oczywistych błędów pisarskich w sprawie  wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego 

Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr158/VI/2012 25.09.2012 w sprawie  sprostowania oczywistych błędów pisarskich w sprawie  wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego 

Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr159/VI/2012 25.09.2012 w sprawie  sprostowania oczywistych błędów pisarskich w sprawie  wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego 

Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr160/VI/2012 25.09.2012 w sprawie  sprostowania oczywistych błędów pisarskich w sprawie  wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego 

Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr161/VI/2012 25.09.2012 w sprawie sprostowania oczywistych błędów pisarskich w sprawie  wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego 

Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr162/VI/2012 25.09.2012 w sprawie  sprostowania oczywistych błędów pisarskich w sprawie  wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego 

Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr163/VI/2012 25.09.2012 w sprawie  sprostowania oczywistych błędów pisarskich w sprawie  wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego 

Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr164/VI/2012 25.09.2012 w sprawie sprostowania oczywistych błędów pisarskich w sprawie  wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego 

Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr165/VI/2012 25.09.2012 w  sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i 

Położnych w Wałbrzychu. 
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Nr166/VI/2012 25.09.2012 w  sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i 

Położnych w Wałbrzychu. 

Nr167/VI/2012 25.09.2012 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/ położnej po przerwie w wykonywaniu zawodu 

dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr168/VI/2012 25.09.2012 w  sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej  Rady Pielęgniarek i 

Położnych w Wałbrzychu. 

Nr169/VI/2012 25.09.2012 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/ położnej po przerwie w wykonywaniu zawodu 

dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr170/VI/2012 25.09.2012 w  sprawie  rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu nie opłacania składek członkowskich. 

Nr171/VI/2012 

 

25.09.2012 w  sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej  Rady Pielęgniarek i 

Położnych w Wałbrzychu. 

Nr172/VI/2012 

 

25.09.2012 w sprawie wykreślenia pielęgniarki / położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr173/VI/2012 

 

25.09.2012 w sprawie wykreślenia pielęgniarki / położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr174/VI/2012 

 

25.09.2012 w sprawie wykreślenia pielęgniarki / położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr175/VI/2012 

 

25.09.2012 w sprawie wykreślenia pielęgniarki / położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr176/VI/2012 

 

25.09.2012 w sprawie wykreślenia pielęgniarki / położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr177/VI/2012 

 

25.09.2012 w sprawie zatwierdzenia  Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po przerwie dłuższej niż 5 lat w 

wykonywaniu zawodu pielęgniarki / położnej. 

Nr178/VI/2012 

 

25.09.2012 w sprawie  zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację 

kosztów kształcenia na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych.                                                                      

Nr179/VI/2012 

 

25.09.2012 w sprawie uchylenia uchwały Nr 121/VI/2012 OR z dnia 26.06.2012 w sprawie zawieszenia udziału 

przedstawicieli Okręgowej Izby Pielęgniarek  i Położnych  w Wałbrzychu w komisjach konkursowych na niektóre 

stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami . 

Nr180/VI/2012 

 

25.09.2012  w  sprawie wyznaczenia przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki 

oddziałowej . 

Nr181/VI/2012 

 

25.09.2012 w  sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych. 
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Nr182/VI/2012 

 

25.09.2012 w  sprawie przyznania jednorazowej premii dla pracownika . 

Nr183/VI/2012 

 

25.09.2012 w sprawie uchylenia uchwały Prezydium ORPiP w Wałbrzychu Nr 149/P/VI/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie  

wyrażenia zgody i refundacji kosztów na II edycję Konferencji Naukowej „Komunikacja w zespole 

terapeutycznym w zakresie opieki ginekologiczno – położniczej”. 

Nr184/VI/2012 25.09.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji– „Współczesne  pielęgniarstwo wobec 

problemów etyczno- prawnych”. 

Nr185/VI/2012 18.12.2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 15/VI/2012 z dnia 22.11.2011r. w sprawie  powołania komisji i zespołów 

problemowych VI kadencji działających przy ORPiP w Wałbrzychu  

Nr186/VI/2012 18.12.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 15/VI/2012z dnia 22.11.2011r. w sprawie  powołania komisji i zespołów 

problemowych VI kadencji działających przy  ORPiP w Wałbrzychu zmienionej uchwałą Nr 67/VI/2012 

Okręgowej Rady  z dnia 14.02.2012r,uchwałą Nr 84/VI/2012 OR z dnia 13.03.2012 i uchwałą  Nr 130/VI/2012 r 

OR z 26.06.2012 r. 

Nr187/VI/2012 18.12.2012 w sprawie  zmiany uchwały Nr 15/VI/2012z dnia 22.11.2011r. w sprawie  powołania komisji i zespołów 

problemowych VI kadencji działających przy  ORPiP w Wałbrzychu zmienionej uchwałą Nr 67/VI/2012 

Okręgowej Rady  z dnia 14.02.2012r,uchwałą Nr 84/VI/2012 OR z dnia 13.03.2012 i uchwałą  Nr 130/VI/2012 r 

OR z 26.06.2012 r. 

Nr188/VI/2012 18.12.2012 w  sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 

 i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr189/VI/2012 18.12.2012 w  sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 

 i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr190/VI/2012 18.12.2012 w  sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 

 i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr191/VI/2012 18.12.2012 w  sprawie: stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr192/VI/2012 18.12.2012 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru  Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr193/VI/2012 18.12.2012 w sprawie wykreślenia pielęgniarki / położnej z Okręgowego Rejestru  Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr194/VI/2012 18.12.2012 w sprawie wykreślenia pielęgniarki / położnej z Okręgowego Rejestru  Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr195/VI/2012 18.12.2012 w sprawie  wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek 

i położnych. 

Nr196/VI/2012 18.12.2012 w sprawie  skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/ położnej po przerwie  w wykonywaniu zawodu 

dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 
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Nr197/VI/2012 18.12.2012 w sprawie  zatwierdzenia  Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po przerwie dłuższej niż 5 lat w 

wykonywaniu zawodu pielęgniarki /położnej. 

Nr198/VI/2012 18.12.2012 w sprawie odwołania od uchwały Nr 181/P/VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 

Wałbrzychu z dnia 23 października 2012r. w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów udziału w kursie 

kwalifikacyjnym „ Pielęgniarstwo rodzinne ”dla pielęgniarek. 

Nr199/VI/2012 18.12.2012 w  sprawie  rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich.. 

Nr200/VI/2012 18.12.2012 w  sprawie  rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek  członkowskich. 

Nr201/VI/2012 18.12.2012 w  sprawie przyznania jednorazowej premii pracownikom biura OIPiP w  Wałbrzychu.  

Nr202/VI/2012 18.12.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 122/VI/2012 z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie przedłużenia umowy stałej 

współpracy dot.- sprzątania pomieszczeń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu ul. Chrobrego 

1/10.  

Nr203/VI/2012 18.12.2012 w sprawie  zmiany uchwały Nr 19/VI/2011 z dnia 22 listopada 2011r w sprawie przedłużenia umowy na usługi 

informatyczne na rok 2012, zmienionej uchwałą Okręgowej Rady Nr 123/VI/2012 z dnia 26.06.2012 r 

Nr204/VI/2012 18.12.2012 w sprawie  zmiany uchwały Nr 69/VI/2012 z dnia 14 luty 2012 w sprawie zawarcia umowy na obsługę prawną 

biura ( na rzecz pracy z Okręgowym Sądem  Pielęgniarek i Położnych)  

Nr205/VI/2012 18.12.2012 w sprawie  zmiany uchwały Prezydium ORPiP Nr 21/P/VI/2011 z dnia 20 grudnia 2011  w sprawie zawarcia 

umowy na obsługę prawną biura oraz obsługę prawną ORzOZ w Wałbrzychu  

Nr206/VI/2012 18.12.2012 w  sprawie  prenumeraty  miesięcznika „Magazynu Pielęgniarki i Położnej oraz  tygodnika  „Służba Zdrowia „ na  

2013 rok.                                

Nr207/VI/2012 18.12.2012 w  sprawie wydruku biuletynu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  na  2013 rok.                                

Nr208/VI/2012 18.12.2012 w  sprawie    zmiany uchwały  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu Nr 70/VI/2012 z dnia 

14.02.2012 r. w sprawie zatwierdzenia  Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu   

Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego działającej przy  Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w 

Wałbrzychu zmienionej Uchwałą Nr 126/VI/2012 z dnia 26.06.2012 r. i zmienionej uchwałą OR                          Nr 

154/VI/2012 z dnia 25.09.2012 r. 

Nr209/VI/2012 18.12.2012 w sprawie  wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w Konferencji Naukowej „Pielęgniarstwo: prawo- 

praktyka – etyka” . 

Nr210/VI/2012 18.12.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w I Ostrawskim  Multidyscyplinarnym Kongresie z 

zakresu pielęgniarstwa w opiece  okołooperacyjnej, kardiologii i kardiochirurgii. 

Nr 211/VI/2013 29.01.2013 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów szkolenia „ Komunikacja w kontaktach koleżeńskich” dla 

pielęgniarek i położnych połączonych z warsztatami  z psychologiem  
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Nr 212/VI/2013 29.01.2013 w sprawie  zmiany uchwały Nr 205/VI/2013 w sprawie  zawarcia umowy na obsługę prawną biura w części dot. 

okresu zatrudnienia tj. na okres do 31.01.2013 r.  

Nr 213/VI/2013 29.01.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 204/VI/2013 w sprawie zawarcia umowy na obsługę prawną sądu w części dot. 

okresu zatrudnienia tj. na okres do 31.01.2013 rok. 

Nr 214/VI/2013 29.01.2013 w sprawie przyjęcia oferty na obsługę prawna biura OIPiP, ORz i Okręgowego Sądu  w ramach umowy stałego 

zlecenia zgodnie z dołączoną ofertą    

Nr 215/VI/2013 29.01.2013 w sprawie zakupu 2 tomów Podstaw Pielęgniarstwa w promocji 45% . 

Nr 216/VI/2013 29.01.2013 w  sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej 

Nr 217/VI/2013 29.01.2013 w  sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej 

Nr 218/VI/2013 29.01.2013 w  sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej 

Nr 219/VI/2013 29.01.2013 w sprawie  wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 220/VI/2013 29.01.2013 w sprawie  wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 221/VI/2013 29.01.2013 w sprawie  wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 222/VI/2013 29.01.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki / położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   i Położnych w Wałbrzychu 

Nr 223/VI/2013 29.01.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki / położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   i Położnych w Wałbrzychu 

Nr 224/VI/2013 29.01.2013  w  sprawie  zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony 

Nr 225/VI/2013 29.01.2013 w sprawie  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej i zmiany uchwały    ORPiP w Wałbrzychu Nr 218/P/V/2011 

z 26 lipca 2011r. w sprawie   wpisu na listę pielęgniarek i położnych OIPiP w Wałbrzychu.  

Nr 226/VI/2013 29.01.2013 w sprawie   skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/ położnej po przerwie  w wykonywaniu zawodu 

dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr 227/VI/2013 29.01.2013 w sprawie   skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/ położnej po przerwie   w wykonywaniu zawodu 

dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr 228/VI/2013 29.01.2013 w sprawie  zatwierdzenia  Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po  przerwie w wykonywaniu 

zawodu pielęgniarki / położnej dłuższej niż 5 lat  w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr 229/VI/2013 29.01.2013 w  sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 

organizatora kształcenia  na szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo operacyjne” dla pielęgniarek. 

Nr 230/VI/2013 29.01.2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 231/VI/2013 29.01.2013 w sprawie Regulaminu działania komisji i zespołów problemowych działających  przy Okręgowej Radzie 

Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu oraz   wyboru osób do sprawowania nadzoru nad ich pracą. 

Nr 232/VI/2013 29.01.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji i Zespołów problemowych   działających przy Okręgowej Radzie 

Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za rok 2012 
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Nr 233/VI/2013 29.01.2013 w sprawie  tekstu jednolitego uchwały nr 70/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 14 lutego 2012 w sprawie  

zatwierdzenia Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu Komisji Kształcenia i 

Doskonalenia Zawodowego  działającej  przy  Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych  w Wałbrzychu 

zmienionej uchwałą OR nr 126/VI/2012 z dnia 26.06.2012, uchwałą OR nr 154/VI/2012 z dnia 25.09.2012r i 

uchwałą OR nr 208/VI/2012 z dnia 18.12.2012 r 

Nr 234/VI/2013 29.01.2013 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 140/VI/2012z dnia 26.06.2012r.  w sprawie powołania zespołu 

ds. opieki długoterminowej działającego  przy ORPiP w Wałbrzychu  na VI kadencję.  

Nr 235/VI/2013 29.01.2013 w sprawie zmiany do uchwały Nr 15/VI/2012z dnia 22.11.2011r. w sprawie   powołania komisji i zespołów 

problemowych VI kadencji działających przy   ORPiP w Wałbrzychu zmienionej uchwałą Nr 67/VI/2012 

Okręgowej Rady  z dnia 14.02.2012r uchwałą Nr 84/VI/2012 OR z dnia 13.03.2012, uchwałą   Nr 130/VI/2012 z 

26.06.2012 r, uchwałą Nr 185/VI/2012, Nr 186/VI/2012   i Nr 187/VI/2012 z dnia 18.12.2012 r. 

Nr 236/VI/2013 29.01.2013 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w XVI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 

Epidemiologicznych.  

Nr 237/VI/2013 29.01.2013 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w VII Ogólnopolskim Zjeździe „Położniczo-

Neonatologiczny”. 

Nr 238/VI/2013 29.01.2013 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w VIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek 

Anestezjologicznych Intensywnej Opieki. 

Nr 239/VI/2013 29.01.2013 w sprawie  tekstu jednolitego uchwały nr 15/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie 

powołania komisji i zespołów problemowych VI kadencji działających przy ORPiP  w Wałbrzychu zmienionej 

uchwałą OR nr 67/VI/2012 z dnia 14.02.2012, uchwałą OR nr 84/VI/2012 z dnia 13.03.2012r, uchwałą Nr 

130/VI/2012 OR z 26.06.2012, uchwałą OR nr 185/VI/2012, 186/VI/2012 i 187/VI/2012r z dnia 18.12.2012, 

uchwałą Nr 235 z 29.01.2013r 

Nr 1/VI/2013 05.03.2013 w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do uchwały Nr 15/VI/2012z dnia 22.11.2011r. w sprawie powołania komisji i 

zespołów problemowych VI kadencji działających przy ORPiP w Wałbrzychu (tekst jednolity z dnia 29.01.2013r 

uchwała Nr 239/VI/2013). 

Nr 2/VI/2013 05.03.2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr 116/P/VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Wałbrzychu z dnia 31.07.2012r. w sprawie zrzeczenia się mandatu Delegata VI kadencji OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 3/VI/2013 05.03.2013 w sprawie przyznania pomocy finansowej niepełnosprawnym. 

Nr 4/VI/2013 05.03.2013 w sprawie oddalenia w całości odwołania od Uchwały Nr 220/VI/2013 Prezydium –odmowa przyznania refundacji 

kosztów udziału w  szkoleniu specjalizacyjnym „ Pielęgniarstwo operacyjne” 

Nr 5/VI/2013 05.03.2013 w sprawie oddalenia w całości odwołania od Uchwały Nr 222/VI/2013 Prezydium –odmowa przyznania refundacji 

kosztów udziału w  szkoleniu specjalizacyjnym „ Pielęgniarstwo operacyjne”   
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Nr 6/VI/2013 05.03.2013 w sprawie oddalenia w całości odwołania od Uchwały Nr 221/VI/2013 Prezydium –odmowa przyznania refundacji 

kosztów udziału w  szkoleniu specjalizacyjnym „ Pielęgniarstwo operacyjne”  

Nr 7/VI/2013 05.03.2013 w sprawie pokrycia kosztów przejazdu na egzamin państwowy do Warszawy po ukończonej specjalizacji w 

dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego na podstawie  obowiązującego „Oświadczenia - delegacji”. 

Nr 8/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i 

położnych. 

Nr 9/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i 

położnych. 

Nr 10/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i 

położnych. 

Nr 11/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i 

położnych. 

Nr 12/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i 

położnych. 

Nr 13/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i 

położnych. 

Nr 14/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i 

położnych. 

Nr 15/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i 

położnych. 

Nr 16/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i 

położnych. 

Nr 17/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i 

położnych. 

Nr 18/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i 

położnych. 

Nr 19/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i 

położnych. 

Nr 20/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i 

położnych. 

Nr 21/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i 

położnych. 
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Nr 22/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i 

położnych. 

Nr 23/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i 

położnych. 

Nr 24/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i 

położnych. 

Nr 25/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i 

położnych. 

Nr 26/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i 

położnych. 

Nr 27/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i 

położnych. 

Nr 28/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i 

położnych. 

Nr 29/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i 

położnych.  

Nr 30/VI/2013 05.03.2013 sprawie zatwierdzenia sprawozdań  komisji i zespołów problemowych działających przy OIPiP w Wałbrzychu za 

rok 2012  

Nr 31/VI/2013 05.03.2013 w sprawie planów pracy na rok 2013 komisji i zespołów problemowych działających  przy OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 32/VI/2013 05.03.2013 w sprawie  wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 33/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki / położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr 34/VI/2013 05.03.2013 w sprawie  skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/ położnej po przerwie  w wykonywaniu zawodu 

dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr 35/VI/2013 05.03.2013 w sprawie  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale ORPiP w Wałbrzychu   Nr 105/P/IV/2004r. z 

21października 2004r. w sprawie wpisu na listę pielęgniarek i położnych OIPiP w Wałbrzychu.  

Nr 36/VI/2013 05.03.2013 w sprawie zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 15/VI/2012z dnia 22.11.2011r.w sprawie powołania komisji i 

zespołów problemowych VI kadencji  działających przy ORPiP w Wałbrzychu ( tekst jednolity 29.01.2013r.) 

Nr 37/VI/2013 05.03.2013 w  sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych 

organizatora   

Nr 38/VI/2013 05.03.2013 w  sprawie  stwierdzenia  powrotu do wykonywania zawodu pielęgniarki, po zaprzestaniu wykonywania zawodu 

pielęgniarki. 
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Nr 39/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w Konferencji dla Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, 

Naczelnych Pielęgniarek, Przełożonych Pielęgniarek. 

Nr 40/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek 

Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.  

Nr 41/VI/2013 25.06.2013 w  sprawie  wyznaczenia przedstawiciela ORPiP w Wałbrzychu do prac w komisji   konkursowej na stanowisko 

zastępcy dyrektora ds. lecznictwa  

Nr 42/VI/2013 25.06.2013 w sprawie zmiany miejsca odbywania przeszkolenia pielęgniarki/położnej  po przerwie   w wykonywaniu zawodu 

dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr 43/VI/2013 25.06.2013 w sprawie zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr 15/VI/2012z dnia 22.11.2011r.  w sprawie powołania komisji 

i zespołów problemowych VI kadencji  działających przy ORPiP w Wałbrzychu ( tekst jednolity 29.01.2013r.) 

Nr 44/VI/2013 25.06.2013 w sprawie zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały Nr 15/VI/2012z dnia 22.11.2011r.  w sprawie powołania komisji 

i zespołów problemowych VI kadencji   działających przy ORPiP w Wałbrzychu ( tekst jednolity 29.01.2013r.) 

Nr 45/VI/2013 25.06.2013 w sprawie  zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr 15/VI/2012z dnia 22.11.2011r.  w sprawie powołania komisji 

i zespołów problemowych VI kadencji   działających przy ORPiP w Wałbrzychu ( tekst jednolity 29.01.2013r.) 

Nr 46/VI/2013 25.06.2013 w  sprawie  umorzenia zaległych składek członkowskich  opłacanych poza granicami RP 

Nr 47/VI/2013 25.06.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej  Rady Pielęgniarek i 

Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 48/VI/2013 25.06.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej  Rady Pielęgniarek i 

Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 49/VI/2013 25.06.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej  Rady Pielęgniarek i 

Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 50/VI/2013 25.06.2013 w sprawie  wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu 

Nr 51/VI/2013 25.06.2013 w sprawie  wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu 

Nr 52/VI/2013 25.06.2013 w sprawie  wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu 

Nr 53/VI/2013 25.06.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu 

Nr 54/VI/2013 25.06.2013 w sprawie  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru Rejestru w uchwale   Nr 139/P/V/2008 Prezydium 

ORPiP w Wałbrzychu z dnia 15 lipca 2008r.  w sprawie wpisu na listę pielęgniarek i położnych OIPiP w 

Wałbrzychu 

Nr 55/VI/2013 25.06.2013 w sprawie  skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej  po przerwie  w wykonywaniu zawodu 

dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr 56/VI/2013 25.06.2013 w sprawie  skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej  po przerwie   w wykonywaniu zawodu 

dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 
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Nr 57/VI/2013 25.06.2013 w  sprawie  ustalenia wysokości dofinansowania oraz okresu użytkowania okularów dla pracowników OIPiP w 

Wałbrzychu. 

Nr 58/VI/2013 25.06.2013 w  sprawie  wyrażenia zgody na przeprowadzenie archiwizacji dokumentów w OIPiP  w Wałbrzychu przez 

profesjonalną firmę. 

Nr 59/VI/2013 25.06.2013 w sprawie kasacji drukarki w Sekretariacie biura OIPiP w Wałbrzychu, na podstawie orzeczenia technicznego.                        

Nr 60/VI/2013 25.06.2013 w sprawie zakupu drukarki do Sekretariatu biura OIPiP w Wałbrzychu.                                                                          

Nr 61/VI/2013 25.06.2013 w sprawie zakupu specjalnego wydania Magazynu Pielęgniarki i Położnej „ Stop zakłuciom- poradnik dla 

pielęgniarek, położnych  w ilości 500 szt                        

Nr 62/VI/2013 25.06.2013 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w Konferencji z zakresu  profilaktyki HIV/AIDS. 

Nr 63/VI/2013 25.06.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 90/VI/2013 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 13 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu Udzielania Zapomóg Finansowych ze Środków OIPiP . 

Nr 64/VI/2013 24.09.2013 w sprawie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, bez winy 

Nr 65/VI/2013 24.09.2013 w sprawie zmiany umowy o pracę pracownika biura na umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 01.10.2013r. 

Nr 66/VI/2013 24.09.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 67/VI/2013 24.09.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 

 i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 68/VI/2013 24.09.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu 

Nr 69/VI/2013 24.09.2013 w sprawie  skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej  po przerwie  w wykonywaniu zawodu 

dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr 70/VI/2013 24.09.2013 w sprawie  skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej  po przerwie  w wykonywaniu zawodu 

dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr 71/VI/2013 

 

24.09.2013 w  sprawie  rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu nie opłacania składek  członkowskich.. 

Nr 72/VI/2013 24.09.2013 w sprawie  zatwierdzenia  Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po  przerwie w wykonywaniu 

zawodu pielęgniarki / położnej dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr 73/VI/2013 24.09.2013 w  sprawie  wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Nr 74/VI/2013 24.09.2013 w  sprawie  wyznaczenia przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na  stanowisko pielęgniarki 

oddziałowej 

Nr 75/VI/2013 24.09.2013 w sprawie odmowy przyznania refundacji  kosztów udziału w kursie kwalifikacyjnym „Pielęgniarstwo 

Anestezjologiczne i intensywnej opieki” dla pielęgniarek. 
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Nr 76/VI/2013 24.09.2013 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów udziału  w kursie  specjalistycznym  „Wykonywanie i 

interpretacja zapisu elektrokardiograficznego„ dla pielęgniarek i położnych. 

Nr 77/VI/2013 24.09.2013 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów przejazdu  na egzamin państwowy do Warszawy po 

ukończonym szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie „Pielęgniarstwo nefrologiczne”.  

Nr 78/VI/2013 24.09.2013 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów przejazdu na podstawie druku „Oświadczenie - delegacji” na 

egzamin państwowy do Warszawy. po ukończonym szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie „ Ratownictwa 

Medycznego”. 

Nr 79/VI/2013 24.09.2013 w sprawie: zmiany w uchwale nr 70/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 14 lutego 2012 w sprawie  

zatwierdzenia Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu Komisji Kształcenia i 

Doskonalenia Zawodowego  działającej  przy  Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych  w Wałbrzychu ( tekst 

jednolity z dnia 29.01.2013r. ) zapis dot. kosztów dofinansowania za przejazd u na egzamin państwowy po 

ukończonym szkoleniu specjalizacyjnym. 

Nr 80/VI/2013 24.09.2013 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego uchwały nr 90/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu  z dnia 13 marca 2012r  

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Udzielania  Zapomóg Finansowanych ze środków Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu zm. uchwałą nr 63/VI/2013 ORPiP  w Wałbrzychu z dnia 25 czerwca 

2013 w sprawie zmiany uchwały  nr 90/VI/2013 ORPiP. 

Nr 81/VI/2013 24.09.2013 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację 

kosztów kształcenia na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych zgodnie z Regulaminem 

Komisji                                                           

Nr 82/VI/2013 24.09.2013 w sprawie zmiany załącznika Nr 6 do uchwały nr 15/VI/2011z dnia 22.11.2011r.  w sprawie powołania komisji i 

zespołów problemowych VI kadencji działających przy ORPiP w Wałbrzychu (tekst jednolity z dnia 29.01.2013r  

uchwała nr 239/VI/2013) 

Nr 83/VI/2013 24.09.2013 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej 

„Niedożywienie w praktyce pielęgniarskiej „ 

Nr 84/VI/2013 24.09.2013 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w V Ogólnopolskim Sympozjum Ratownictwa 

Medycznego.   

Nr 85/VI/2013 24.09.2013 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w II Międzynarodowym Kongresie Ogólnopolskiego 

Programu Edukacji Poporodowej - „ Szkoła matek i ojców- razem łatwiej”.        

Nr86/VI/2013 17.12.2013 w sprawie zawarcia umowy zlecenia dot.- sprzątania pomieszczeń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w 

Wałbrzychu . 

Nr87/VI/2013 17.12.2013 w sprawie zawarcia umowy na obsługę prawną biura OIPiP, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej i Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu w ramach umowy stałego zlecenia. 
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Nr88/VI/2013 17.12.2013 
w sprawie  prenumeraty  miesięcznika „Magazynu Pielęgniarki i Położnej”,   tygodnika  „Służba Zdrowia na  2014 

rok w ilości 260 egzemplarzy.                                          

Nr89/VI/2013 17.12.2013 w  sprawie wydruku biuletynu  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Wałbrzychu na  2014 rok  

w ilości 500 egzemplarzy.                                        

Nr 1/VI/2014 21.01.2014 w sprawie  w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów za studia II stopnia –   Wydział Pielęgniarstwa.  

Nr 2/VI/2014 21.01.2014 w sprawie  odwołania od uchwały Nr 201/P/VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady  Pielęgniarek i Położnych w 

Wałbrzychu z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej 

Nr 3/VI/2014 21.01.2014 w sprawie  zatwierdzenia sprawozdań  komisji i zespołów problemowych działających przy OIPiP w Wałbrzychu 

za rok 2013  

Nr 4/VI/2014 21.01.2014 w sprawie zmiany w uchwale nr 70/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 14 lutego 2012 w sprawie  zatwierdzenia 

Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu Komisji Kształcenia i Doskonalenia 

Zawodowego  działającej  przy  Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych  w Wałbrzychu ( tekst jednolity z dnia 

29.01.2013r. )  

Nr 5/VI/2014 21.01.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów wynajmu sali w Hotelu „Maria”  i poczęstunku dla członków 

OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 6/VI/2014 21.01.2014 w sprawie zatwierdzenia Programu Przeszkolenia, sposobu i trybu  odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez 

pielęgniarkę lub położną,  które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 

lat.  

Nr 7/VI/2014 21.01.2014 w sprawie  w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenie  egzaminu teoretycznego po 

przerwie w wykonywaniu zawodu łącznie przez   okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.  

Nr 8/VI/2014 21.01.2014 w sprawie  planów pracy na rok 2014 komisji i zespołów problemowych działających przy OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 9/VI/2014 11.03.2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2014 Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 10/VI/2014 11.03.2104 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 uchwały nr 15/VI/2011 ORPiP w Wałbrzychu  z dnia 22 listopada 2011r.  

w sprawie powołania komisji i zespołów  problemowych VI kadencji działających przy ORPiP  w Wałbrzychu   

(tekst jednolity z dnia 29.01.2013r ) 

Nr 11/VI/2014 11.03.2104 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 uchwały nr 140/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 26 czerwca 2012r.  

w sprawie powołania zespołu ds. opieki  długoterminowej działającego przy ORPiP  w Wałbrzychu na VI 

kadencję,  zm. uch Nr 234/VI/2013 z dnia 29 stycznia 2013r. 

Nr 12/VI/2014 11.03.2104 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 uchwały nr 140/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu  z dnia 26 czerwca 2012r. w 

sprawie powołania zespołu ds. opieki  długoterminowej działającego przy ORPiP  w Wałbrzychu na VI kadencję,  

zm. uch Nr 234/VI/2013 z dnia 29 stycznia 2013r, zm. uch Nr 11/VI/2014  z dnia 11 marca 2014r. 
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Nr 13/VI/2014 11.03.2104 Sprawie  zakupu  laptopa na potrzeby Komisji i Zespołów Problemowych działających   przy OIPiP w Wałbrzychu 

Nr 14/VI/2014 11.03.2104 w sprawie tekstu jednolitego uchwały nr 70/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu z dnia  

14 lutego 2012 w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu 

Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego  działającej  przy  Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych  w 

Wałbrzychu zm. uchwałą OR nr 126/VI/2012 z dnia 26.06.2012, uchwałą OR nr 154/VI/2012 z dnia 25.09.2012r 

,uchwałą OR nr 208/VI/2012 z dnia 18.12.2012 r. ( tekst jednolity z 29.01.2013 r)  zm. uchwałą nr 4/VI/2014 w 

sprawie zmian w Regulaminie Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego z dnia 21 stycznia 

2014r.  

Nr15/VI/2014 11.03.2104 w sprawie  zakupu publikacji „ Standardy domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej  oraz „ Wybrane 

procedury postępowania pielęgniarskiego w warunkach  domowych”. 

Nr16/VI/2014  w sprawie:  wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu 

Nr17/VI/2014 11.03.2014 w  sprawie  stwierdzenia  powrotu do wykonywania zawodu pielęgniarki,  po zaprzestaniu wykonywania zawodu 

pielęgniarki. 

Nr18/VI/2014 24.06.2014 w sprawie odwołania od uchwały Nr 39/P/VI/2014 Prezydium Okręgowej Rady  Pielęgniarek i Położnych w 

Wałbrzychu z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem 

uczestnictwa w kursie specjalistycznym „Leczenie ran dla pielęgniarek”.  

Nr19/VI/2014 24.06.2014 w sprawie odwołania od uchwały Nr 37/P/VI/2014 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 

Wałbrzychu z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem 

uczestnictwa w kursie specjalistycznym „Leczenie ran dla pielęgniarek”.  

Nr20/VI/2014 24.06.2014 w sprawie  zmiany załącznika Nr 1 uchwały nr 140/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu  z dnia 26 czerwca 2012r. w 

sprawie powołania zespołu ds. opieki  długoterminowej działającego przy ORPiP  w Wałbrzychu na VI kadencję, 

zm. uch Nr 234/VI/2013 z dnia 29 stycznia 2013r, zm. uch Nr 11/VI/2014   i uch Nr 12/VI/2014 z dnia 11 marca 

2014r. 

Nr21/VI/2014 24.06.2014 w sprawie zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr 15/VI/2012z dnia 22.11.2011r. w sprawie powołania komisji i 

zespołów problemowych VI kadencji  działających przy ORPiP w Wałbrzychu ( tekst jednolity 29.01.2013r.),  zm 

uch Nr 43/VI/2013 i uch 45/VI/2013 z dnia 25.06.2013r 

Nr22/VI/2014 24.06.2014 w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Nr23/VI/2014 24.06.2014 w sprawie zatwierdzenia  Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po odbytym przeszkoleniu w 

związku z przerwą w wykonywaniu zawodu  pielęgniarki / położnej dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr24/VI/2014 24.06.2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych 

Nr25/VI/2014 24.06.2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych 

Nr26/VI/2014 24.06.2014 w sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe   pielęgniarek i położnych 
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Nr27/VI/2014 24.06.2014 w  sprawie  prenumeraty  rocznej publikacji „Menedżera Pielęgniarstwa. 

Nr28/VI/2014 24.06.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w IX Ogólnopolskim Zjeździe Dyrektorów ds. 

Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych 

Nr29/VI/2014 24.06.2014 w sprawie rozwiązania umowy z prawnikiem 

Nr30/VI/2014 24.06.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zainstalowanie klimatyzacji na sali konferencyjnej OIPiP w Wałbrzychu  

Nr31/VI/2014 30.09.2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Wałbrzychu. 

Nr32/VI/2014 30.09.2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Wałbrzychu. 

Nr 33/VI/2014 30.09.2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Wałbrzychu. 

Nr 34/VI/2014 30.09.2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Wałbrzychu. 

Nr 35/VI/2014 30.09.2014 w sprawie  wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 36/VI/2014 30.09.2014 w sprawie  wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu 

Nr 37/VI/2014 30.09.2014 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu 

Nr 38/VI/2014 30.09.2014 w sprawie  skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej  po przerwie  w wykonywaniu zawodu 

dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr 39/VI/2014 30.09.2014 w sprawie  skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej  po przerwie  w wykonywaniu zawodu 

dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr 40/VI/2014 30.09.2014 w sprawie  skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej  po przerwie  w wykonywaniu zawodu 

dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr 41/VI/2014 30.09.2014 w sprawie zatwierdzenia  Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po odbytym przeszkoleniu w 

związku z przerwą w wykonywaniu zawodu  pielęgniarki / położnej dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr 42/VI/2014 30.09.2014 w  sprawie  wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.         

Nr  43/VI/2014 30.09.2014 w  sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów wynajmu sali w Teatrze Zdrojowym w Polanicy Zdrój na 

konferencję „Leczenie ran a odpowiedzialność  pielęgniarki i położnej w szpitalu wielospecjalistycznym” 

Nr 44/VI/2014 30.09.2014  w sprawie wyrażenia zgody na sponsorowanie III miejsca w konkursie „Najlepsza  Pielęgniarka” w SCM 

Polanica Zdrój.  

Nr 45/VI/2014 30.09.2014 w sprawie rozwiązania umowy zlecenia dot.-  świadczenia usług w zakresie sprzątania  pomieszczeń biurowych  

w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  
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Nr 46/VI/2014 30.09.2014 w sprawie zawarcia umowy zlecenia dot.- świadczenia usług w zakresie sprzątania   pomieszczeń biurowych 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu .  

Nr 47/VI/2014 30.09.2014  w sprawie przyznania premii za sprzątanie pomieszczeń biurowych w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek 

 i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 48/VI/2014 30.09.2014 w sprawie rozwiązania zespołu ds. Opieki Długoterminowej działającego przy  ORPiP  w Wałbrzychu  na VI 

kadencję. 

Nr 49/VI/2014 30.09.2014 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek 

 i położnych  

Nr 50/VI/2014 30.09.2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych . 

Nr 51/VI/2014 30.09.2014 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe   pielęgniarek 

 i położnych . 

Nr 52/VI/2014 30.09.2014 w sprawie wytypowania przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na  stanowisko pielęgniarki 

oddziałowej Oddziału Otolaryngologicznego . 

Nr 53/VI/2014 30.09.2014 w  sprawie  wytypowania przedstawiciela ORPiP w Wałbrzychu do uczestnictwa  w posiedzeniach Rady 

Społecznej 

Nr 54/VI/2014 30.09.2014 w sprawie zmian w uchwale nr 70/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 14 lutego 2012 w sprawie  zatwierdzenia 

Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu Komisji Kształcenia i Doskonalenia 

Zawodowego  działającej  przy  Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych  w Wałbrzychu ( tekst jednolity z dnia 

11.03.2014r. )  

Nr 55/VI/2014 30.09.2014 w  sprawie  przyznania pomocy finansowej  

Nr 56/VI/2014 30.09.2014 w  sprawie  rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu  nie opłacania składek członkowskich .  

Nr 57/VI/2014 30.09.2014 w sprawie  pokrycia kosztów organizowanej przez ORPiP w Wałbrzychu konferencji  „ Pielęgniarstwo wczoraj i 

dziś” . 

Nr 58/VI/2014 30.09.2014 w sprawie  wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji „ Leczenie ran a odpowiedzialność 

pielęgniarki i położnej w szpitalu wielospecjalistycznym”. 

Nr 59/VI/2014 16.12.2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 60/VI/2014 16.12.2014 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 61/VI/2014 16.12.2014 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 62/VI/2014 16.12.2014 w sprawie  zaprzestania wykonywania zawodu na czas nieokreślony. 

Nr 63/VI/2014 16.12.2014 w sprawie  zaprzestania wykonywania zawodu na czas nieokreślony. 
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Nr 64/VI/2014 16.12.2014 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w numerze rejestru  i zmiany uchwały Nr 69/P/V/2009 

Prezydium ORPiP w Wałbrzychu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie  wpisu na listę pielęgniarek i położnych 

OIPiP w Wałbrzychu.  

Nr 65/VI/2014 16.12.2014 w sprawie odwołania od uchwały Nr 172/P/VI/2014 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 

Wałbrzychu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem 

uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym „ Organizacja i zarządzanie” - dla  pielęgniarek i położnych. 

Nr 66/VI/2014 16.12.2014 w sprawie odwołania od uchwały Nr 171/P/VI/2014 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 

Wałbrzychu z dnia 30 września 2014 r.w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem 

 uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym „ Organizacja i zarządzanie” - dla pielęgniarek i położnych. 

Nr 67/VI/2014 16.12.2014 w sprawie odwołania od uchwały Nr 223 /P/VI/2014 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 

Wałbrzychu z dnia 25 listopada 2014 r.  w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem 

uczestnictwa w kursie specjalistycznym w dziedzinie „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek. 

Nr 68/VI/2014 16.12.2014 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  na 

refundację kosztów kształcenia na poszczególne formy  doskonalenia pielęgniarek i położnych. 

Nr 69/VI/2014 16.12.2014 w  sprawie  prenumeraty  miesięcznika „Magazynu Pielęgniarki i Położnej”,  ygodnika  „Służba Zdrowia na  2015 

rok.                                                     

Nr 70/VI/2014 16.12.2014 w  sprawie podpisania umowy na wykonanie sześciu numerów Biuletynu  Informacyjnego  z firmą Tereny Weny  

Nr 71/VI/2014 16.12.2014 w  sprawie przedłużenia  umowy na obsługę prawną biura OIPiP w Wałbrzychu   na rok 2015. 

Nr 72/VI/2014 16.12.2014 w sprawie  zatwierdzenia Instrukcji Kancelaryjnej Jednolitego Rzeczowego Wykazu  Akt oraz Instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwum   OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 73/VI/2014 16.12.2014 w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

 z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych  Regionu Dolnośląskiego do działania na 

rzecz poprawy sytuacji zawodowej  pielęgniarek i położnych. 

Nr 74/VI/2014 16.12.2014 w sprawie przyznania premii pracownikom biura OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 1/VI/2015 20.01.2015 w sprawie  wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 2/VI/2015 20.01.2015 w sprawie wykreślenia pielęgniarki /położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 3/VI/2015 20.01.2015 w  sprawie  wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Nr 4/VI/2015 20.01.2015 w sprawie zatwierdzenia  Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po odbytym przeszkoleniu w 

związku z przerwą w wykonywaniu zawodu  pielęgniarki / położnej dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 

Nr 5/VI/2015 20.01.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej  numeru rejestru oraz zmiany  uchwały Nr 47/VI/2010 

ORPiP w Wałbrzychu z dnia 29 czerwca 2010r.  w sprawie wpisu na listę pielęgniarek i  położnych OIPiP w 

Wałbrzychu. 
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Nr 6/VI/2015 20.01.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 231/VI/2013 z dnia 29 stycznia 2013r w sprawie Regulaminu działania komisji i 

zespołów problemowych  działających  przy ORPiP w Wałbrzychu oraz wyboru osób do sprawowania  nadzoru 

nad ich pracą. 

Nr 7/VI/2015 20.01.2015 w sprawie zmiany w uchwale nr 70/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 14 lutego 2012 w sprawie  

zatwierdzenia Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu Komisji Kształcenia 

i Doskonalenia Zawodowego  działającej  przy  Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych  w Wałbrzychu ( tekst 

jednolity uchwała Nr 14/VI/2014 z dnia 11 marca 2014r)  

Nr 8/VI/2015 20.01.2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 9/VI/2015 20.01.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań  komisji i zespołów problemowych działających  przy OIPiP w Wałbrzychu 

za rok 2014 

Nr 10/VI/2015 20.01.2015 w sprawie planów pracy na rok 2015 komisji i zespołów problemowych działających  przy OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 11/VI/2015 20.01.2015 w sprawie zatwierdzenia planu budżetu  na I kwartał  2015 roku. 

Nr 12/VI/2015 20.01.2015 w  sprawie zwołania XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  w Wałbrzychu.                     

Nr 13/VI/2015 20.01.2015 w  sprawie zabezpieczenia środków finansowych w celu realizacji zawartego  Porozumienia o współpracy ORPiP 

w Wałbrzychu z OZZPiP  Regionu Dolnośląskiego. 

Nr 14/VI/2015 20.01.2015  w sprawie wyrażenia zgody na prace w godzinach nadliczbowych Pani Izabeli  Arendarczyk celem zakończenia 

prac wynikających z uporządkowania  dokumentacji zgromadzonej w poprzedniej kadencji. 

Nr 15/VI/2015 20.01.2015 w  sprawie wyrażenia zgody na zakup  długopisów z logo OIPiP  w Wałbrzychu dla delegatów XXX Okręgowego 

Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr 16/VI/2015 20.01.2015 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w XV Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny 

Paliatywnej „Hospicjum 2015”, XII Ogólnopolskie  Forum Onkologii i Psychoonkologii. Wystawa sprzętu 

rehabilitacyjnego, ortopedycznego i ratowniczego.  

Nr 17/VI/2015 20.01.2015 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie biegłego Rewidenta celem przeprowadzenia  badania sprawozdania 

finansowego OIPiP w Wałbrzychu za rok 2014, oraz upoważnienia Przewodniczącej ORPiP w Wałbrzychu do 

wyboru biura  rachunkowego za zgodą Prezydium ORPiP w Wałbrzychu. 

Nr 18/VI/2015 20.01.2015 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w XVIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia 

Pielęgniarek Epidemiologicznych . 

Nr 19/VI/2015 20.01.2015 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w IX Ogólnopolskim  Zjeździe  Położniczo – 

Neonatologiczno- Pediatrycznym pt: „ Wpływ ciąży, porodu i wczesnego dzieciństwa na jakość życia człowieka” 

Nr 20/VI/2015 10.03.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności  Zespołu ds. położnych  działającego  przy OIPiP  

w Wałbrzychu za rok 2014. 

Nr 21/VI/2015 10.03.2015 w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2015  Zespołu ds. położnych działającego przy OIPiP w Wałbrzychu. 
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Nr 22/VI/2015 10.03.2015 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 23/VI/2015 10.03.2015 w  sprawie  zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarza na czas nieokreślony. 

Nr 24/VI/2015 10.03.2015 w  sprawie  zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarza na czas nieokreślony. 

Nr 25/VI/2015 10.03.2015 w  sprawie stwierdzenia  powrotu do wykonywania zawodu pielęgniarki, po zaprzestaniu wykonywania zawodu 

pielęgniarki. 

Nr 26/VI/2015 10.03.2015 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej  po przerwie  w wykonywaniu zawodu 

dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr 27/VI/2015 10.03.2015 w sprawie  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej miejsca urodzenia w druku PWZ.  

Nr 28/VI/2015 10.03.2015 w sprawie  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej daty wydania dyplomu   w druku PWZ.  

Nr 29/VI/2015 10.03.2015 w sprawie  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru Rejestru w PWZ pielęgniarki. 

Nr 30/VI/2015 10.03.2015 w sprawie  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru Rejestru i numeru PWZ pielęgniarki. 

Nr 31/VI/2015 10.03.2015 w sprawie  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru dyplomu w druku PWZ.  

Nr 32/VI/2015 10.03.2015 w sprawie  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru dyplomu w druku PWZ. 

Nr 33/VI/2015 10.03.2015 w sprawie  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru dyplomu w druku PWZ.  

Nr 34/VI/2015 10.03.2015 w sprawie  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej daty wydania dyplomu   w druku PWZ.  

Nr 35/VI/2015 10.03.2015 w sprawie  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru Rejestru i numeru PWZ   pielęgniarki. 

Nr 36/VI/2015 10.03.2015 w sprawie  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej daty wydania dyplomu  w druku PWZ.  

Nr 37/VI/2015 10.03.2015 w sprawie  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej daty wydania dyplomu  w druku PWZ.  

Nr 38/VI/2015 10.03.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru Rejestru i numeru PWZ  pielęgniarki. 

Nr 39/VI/2015 10.03.2015 w sprawie zarządzenia wyborów Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położonych  w Wałbrzychu na 

Okręgowe Zjazdy VII kadencji i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej. 

Nr 40/VI/2015 10.03.2015 w sprawie tekstu jednolitego uchwały nr 70/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 14 lutego 2012 w sprawie  

zatwierdzenia Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu Komisji Kształcenia i 

Doskonalenia Zawodowego  działającej  przy  Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych  w Wałbrzychu ( tekst 

jednolity uchwała Nr 14/VI/2014 z dnia 11 marca 2014r) zm. uchwałą nr 54/VI/2014r. z dnia 30 września 2014 i 

uchwałą nr 7/VI/2015 w sprawie zmian w Regulaminie Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia 

Zawodowego z dnia 20 stycznia 2015r. 

Nr 41/VI/2015 10.03.2015 w sprawie  zmiany  uchwały nr 90/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu  z dnia 13 marca  2012r w sprawie 

zatwierdzenia Regulaminu Udzielania  Zapomóg  Finansowanych ze środków Okręgowej Izby Pielęgniarek  

 i Położnych  w Wałbrzychu ( tekst jednolity z 24 września 2013r). 

Nr 42/VI/2015 10.03.2015 w sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. 
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Nr 43/VI/2015 10.03.2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych . 

Nr 44/VI/2015 10.03.2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. 

Nr 45/VI/2015 10.03.2015 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i 

położnych . 

Nr 46/VI/2015 10.03.2015 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 

położnych . 

Nr 47/VI/2015 10.03.2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych . 

Nr 48/VI/2015 10.03.2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych . 

Nr 49/VI/2015 10.03.2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych . 

Nr  50/VI/2015 10.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody i pokrycia kosztów wyjazdowego posiedzenia Okręgowej  Rady Pielęgniarek 

 i Położnych w Wałbrzychu  w Polanicy Zdrój w Wielkiej Pieniawie. 

Nr 51/VI/2015 10.03.2015 w sprawie  zakupu kompletu kart pocztowych świątecznych na rzecz  AMUN  Wydawnictwa Artystów 

Malujących Ustami i Nogami . 

Nr 52/VI/2015 10.03.2015 w  sprawie wyrażenia zgody na zakup  kartek świątecznych  z logo OIPiP  w Wałbrzychu. 

Nr 53/VI/2015 21.04.2015 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów przyjazdu i noclegu dla przedstawiciela NRPiP.  

Nr 54/VI/2015 21.04.2015 w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie kosztów wynajmu autokaru na przejazd pielęgniarek na  akcje 

protestacyjną do Wrocławia. 

Nr 55/VI/2015 21.04.2015 w sprawie  wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 56/VI/2015 21.04.2015 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 57/VI/2015 21.04.2015 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 58/VI/2015 21.04.2015 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu 

Nr 59/VI/2015 21.04.2015 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 60/VI/2015 21.04.2015 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 61/VI/2015 21.04.2015 w sprawie  wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 62/VI/2015 21.04.2015 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 63/VI/2015 21.04.2015 w  sprawie  wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Nr 64/VI/2015 21.04.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru Rejestru w PWZ pielęgniarki. 

Nr 65/VI/2015 21.04.2015 w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr 39/VI/2015 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 10 marca 2015r w 

sprawie zarządzenia wyborów Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położonych w Wałbrzychu na Okręgowe 

Zjazdy VII kadencji i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej.  
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Nr 66/VI/2015 21.04.2015 w sprawie  zatwierdzenia wykazu “Rejonów Wyborczych na wybory Delegatów  OIPiP w Wałbrzychu na 

Okręgowe Zjazdy  VII kadencji na lata 2015-2019”, wzoru “Rejestru osób uprawnionych do głosowania”,  

wzoru “Karty do Głosowania”, wzoru “Zawiadomienia o zebraniu wyborczym członków OIPiP w Wałbrzychu” 

Nr 67/VI/2015 21.04.2015 w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie kosztów wynajmu autokaru na przejazd pielęgniarek i położnych 

na  akcje protestacyjną do Wrocławia. 

Nr 68/VI/2015 21.04.2015 w sprawie  wyrażenia zgody na pokrycie kosztów przejazdu członków Komisji  Wyborczej własnym środkiem 

transportu na czas prowadzenia wyborów  w Rejonach Wyborczych. 

Nr 69/VI/2015 21.04.2015 w sprawie tekstu jednolitego uchwały nr 90/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu   z dnia 13 marca 2012r w sprawie 

zatwierdzenia Regulaminu Udzielania   Zapomóg Finansowanych ze środków Okręgowej Izby Pielęgniarek i 

Położnych w Wałbrzychu ( tekst jednolity z 24 września 2013r).zm .uchwałą  nr 41/VI/2015 z dnia 10.03.2015r. 

Nr 70/VI/2015 21.04.2015 w sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych. 

Nr 71/VI/2015 21.04.2015 w sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych . 

Nr 72/VI/2015 21.04.2015 w sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych. 

Nr 73/VI/2015 21.04.2015 w sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych . 

Nr 74/VI/2015 21.04.2015 w  sprawie   rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu nie opłacania składek członkowskich. 

Nr 75/VI/2015 21.04.2015 w sprawie odwołania od uchwały Nr 69 /P/VI/2015 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i  Położnych  

w Wałbrzychu z dnia 10 marca2015r. w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem 

uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie „ Pielęgniarstwo  ratunkowe” dla  pielęgniarek. 

Nr 76/VI/2015 21.04.2015 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów przejazdu na spotkanie przedstawicieli pielęgniarstwa 

środowiska nauczania i wychowania . 

Nr 77/VI/2015 21.04.2015 w sprawie  wyrażenia zgody na pokrycie kosztów poniesionych zgodnie z rachunkiem  na wykonanie zdjęcia do 

poprawy błędu w PWZ  

Nr 78/VI/2015 21.04.2015 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- 

Szkoleniowej „ Pielęgniarka w rehabilitacji” .  

Nr 79/VI/2015 21.04.2015 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów Konferencji z Okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 

i Dnia Położnej w dniu 15.05.2015r. 

Nr 80/VI/2015 21.04.2015 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek 

Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.  

Nr 81/VI/2015 21.04.2015 w sprawie  wyrażenia zgody i refundacji kosztów Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej“ Problemy 

wyzwania i postępy w opiece nad pacjentem z chorobą układu nerwowego“  

Nr 82/VI/2015 21.04.2015 w sprawie pokrycia kosztów Konferencji z Okazji Dnia pielęgniarki i Położnej w dniu 15.05.2015  
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Nr 83/VI/2015 30.06.2015 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 84/VI/2015 30.06.2015 w sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 85/VI/2015 30.06.2015 w sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 86/VI/2015 30.06.2015 w sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 87/VI/2015 30.06.2015 w sprawie  wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 88/VI/2015 30.06.2015 w sprawie  wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 89/VI/2015 30.06.2015 w sprawie  wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 90/VI/2015 30.06.2015 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej daty wydania dyplomu   w druku PWZ.  

Nr 91/VI/2015 30.06.2015 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 92/VI/2015 30.06.2015 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 93/VI/2015 30.06.2015 w  sprawie   zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr 94/VI/2015 30.06.2015 w  sprawie   zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr 95/VI/2015 30.06.2015  w sprawie  skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej  po przerwie  w wykonywaniu zawodu 

dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr 96/VI/2015 30.06.2015 w  sprawie  stwierdzenia  powrotu do wykonywania zawodu pielęgniarki,  po zaprzestaniu wykonywania zawodu 

pielęgniarki. 

Nr 97/VI/2015 30.06.2015  w  sprawie  rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek  członkowskich. 

Nr 98/VI/2015 30.06.2015 w sprawie  rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich,  

Nr 99/VI/2015 30.06.2015 w sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych . 

Nr 100/VI/2015 30.06.2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych . 

Nr 101/VI/2015 30.06.2015   w  sprawie  wytypowania przedstawiciela ORPiP w Wałbrzychu do prac w komisji konkursowej na stanowisko 

zastępcy  dyrektora ds. lecznictwa. 

Nr 102/VI/2015 30.06.2015 w sprawie  wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w XIX Ogólnopolskim  Sympozjum Diabetologicznym i 

XIII Ogólnopolskim Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości Diabetica Expo ”.  

Nr 103/VI/2015 30.06.2015 w sprawie  wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i dojazdu na Konferencję „Wsparcie systemu 

kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”. 



 30 

Nr 104/VI/2015 30.06.2015 

 

sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w Konferencji „ Zarządzanie  zespołem, czasem, jakością i 

komunikacją”. 

Nr 105/VI/2015 18.09.2015 w sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej  Rady Pielęgniarek 

 i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 106/VI/2015 18.09.2015 w sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 107/VI/2015 18.09.2015 w sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 108/VI/2015 18.09.2015 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 109/VI/2015 18.09.2015 sprawie  zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr 110/VI/2015 18.09.2015 w sprawie   wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 111/VI/2015 18.09.2015 w sprawie   wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 112/VI/2015 18.09.2015 w sprawie   wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 113/VI/2015 18.09.2015 w sprawie  stwierdzenia  powrotu do wykonywania zawodu pielęgniarki, po zaprzestaniu wykonywania zawodu 

pielęgniarki. 

Nr 114/VI/2015 18.09.2015 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 115/VI/2015 18.09.2015 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 116/VI/2015 18.09.2015 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 117/VI/2015 18.09.2015 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 118/VI/2015 18.09.2015 w sprawie  wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 119/VI/2015 18.09.2015 w sprawie  skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki /położnej  po przerwie w wykonywaniu zawodu 

dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr 120/VI/2015 18.09.2015 w sprawie  skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki /położnej  po przerwie  w wykonywaniu zawodu 

dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr 121/VI/2015 18.09.2015 w sprawie  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru dyplomu w druku PWZ.  

Nr 122/VI/2015 18.09.2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych . 

Nr 123/VI/2015 18.09.2015 w sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych . 

Nr 124/VI/2015 18.09.2015 w sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych . 
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Nr 125/VI/2015 18.09.2015 w sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych . 

Nr 126/VI/2015 18.09.2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych . 

Nr 127/VI/2015 18.09.2015 w  sprawie  zwołania XXXI Okręgowego Sprawozdawczo- Wyborczego Zjazdu  Pielęgniarek i Położnych  

w Wałbrzychu w trybie nadzwyczajnym. 

Nr 128/VI/2015 18.09.2015 w  sprawie wyznaczenia przedstawiciela ORPiP w Wałbrzychu do udziału w pracach  komisji ds. naboru na wolne 

stanowisko lekarza kierującego oddziałem  chorób wewnętrznych. 

Nr 129/VI/2015 18.09.2015 w sprawie  wyrażenia zgody na dofinansowanie kosztów wynajmu busa na przejazd pielęgniarek i położnych na 

manifestację w dniu 10.09.2015r.  do Wrocławia. 

Nr 130/VI/2015 18.09.2015 w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie kosztów wynajmu autokaru na przejazd pielęgniarek i położnych 

na  ogólnopolską manifestację  w dniu 10.09.2015r. do Warszawy. 

Nr 131/VI/2015 18.09.2015 w  sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego OIPiP w Wałbrzychu za rok 2014. 

Nr 132/VI/2015 18.09.2015 w sprawie  wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w Konferencji   „Rzeczywistość i przyszłość 

pielęgniarstwa i położnictwa”. 

Nr 133/VI/2015 27.10.2015 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek 

 i położnych. 

Nr 134/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem dwóch autokarów dla delegatów na XXXI OZPiP  w dniu 20 listopada 

2015r.  

Nr 135/VI/2015 27.10.2015 w sprawie zakupu teczek dla delegatów XXXI OZPiP w Wałbrzychu  . 

   

 

 

 

 


