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WYKAZ UCHWAŁ PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH W WAŁBRZYCHU 

VI KADENCJA - XI.2011-XI.2015 

 

 

Nr uchwały Data posiedzenia Tytuł uchwały  

 

Nr1/P/VI/2011 22.11.2011 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr2/P/VI/2011 22.11.2011 w  sprawie przyznania jednorazowej premii  

Nr3/P/VI/2011 20.12.2011 w sprawie wpisu na listę pielęgniarek i położnych OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr4/P/VI/2011 20.12.2011 w sprawie wpisu na listę pielęgniarek i położnych OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr5/P/VI/2011 20.12.2011 w sprawie stwierdzenia  prawa wykonywania zawodu.   

Nr6/P/VI/2011 20.12.2011 w sprawie wpisu na listę pielęgniarek i położnych OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr7/P/VI/2011 20.12.2011 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.   

Nr8/P/VI/2011 20.12.2011 w sprawie wpisu na listę pielęgniarek i położnych  OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr9/P/VI/2011 20.12.2011 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. 

Nr10/P/VI/2011 20.12.2011 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. 

Nr11/P/VI/2011 20.12.2011 w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na częściową refundację kosztów kształcenia. 

Nr12/P/VI/2011 20.12.2011 w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Egzaminacyjnej  z rozmowy kwalifikacyjnej po  przerwie dłuższej niż 5 lat w 

wykonywaniu zawodu. 

Nr13/P/VI/2011 20.12.2011 w sprawie odmowy refundacji  kosztów udziału w kursie specjalistycznym „Szczepienia ochronne” 

Nr14/P/VI/2011 20.12.2011 w sprawie skreślenia z listy pielęgniarek i położnych  OIPiP w Wałbrzychu . 

Nr15/P/VI/2011 20.12.2011 w sprawie odmowy skrócenia okresu przeszkolenia  po przerwie  dłuższej niż 10 lat w wykonywaniu zawodu. 

Nr16/P/VI/2011 20.12.2011 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr17/P/VI/2011 20.12.2011 w sprawie  przyznania pomocy finansowej  

Nr18/P/VI/2011 20.12.2011 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr19/P/VI/2011 20.12.2011 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr20/P/VI/2011 20.12.2011 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr21/P/VI/2011 20.12.2011 w  sprawie zawarcia umowy na obsługę prawną biura. 

Nr22/P/VI/2011 20.12.2011 w sprawie wytypowania  przedstawiciela ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowisko ordynatora/ lekarza kierującego oddziałem. 

Nr23/P/VI/2011 20.12.2011 w sprawie powołania przewodniczącego i przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej . 

Nr24/P/VI/2011 20.12.2011 w sprawie powołania przewodniczącego i przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej .  

Nr25/P/VI/2011 20.12.2011 w  sprawie zawarcia umowy o pracę na stanowisko sekretarki biura OIPiP. 

Nr26/P/VI/2011 20.12.2011 w  sprawie podwyższenia uposażenia zasadniczego dla księgowej OIPiP  

Nr27/P/VI/2011 20.12.2011 w  sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych organizatora. 

Nr28/P/VI/2011 20.12.2011 w sprawie powołania przedstawicieli  ORPiP do prac w komisji kwalifikacyjnej. 
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Nr29/P/VI/2011 20.12.2011 w sprawie wskazania kandydata do Rady Społecznej . 

Nr1/P/VI/2012 11.01.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zakup i położenie wykładzin przez firmę Nowoczesne Posadzki – s.c WAKO. 

Nr2/P/VI/2012 24.01.2012 w sprawie wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr3/P/VI/2012 24.01.2012 w sprawie wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr4/P/VI/2012 24.01.2012 w sprawie o wykreślenie z  rejestru pielęgniarek i położnych OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr5/P/VI/2012 24.01.2012 w sprawie o wykreślenie z  rejestru pielęgniarek i położnych OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr6/P/VI/2012 24.01.2012 w sprawie wykreślenia z rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk 

pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych i wydania zaświadczenia o wpisie do w/w rejestrów. 

Nr7/P/VI/2012 24.01.2012 w sprawie wykreślenia z rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk 

pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych i wydania zaświadczenia o wpisie do w/w rejestrów. 

Nr8/P/VI/2012 24.01.2012 w sprawie wykreślenia z rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk 

pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych i wydania zaświadczenia o wpisie do w/w rejestrów. 

Nr9/P/VI/2012 24.01.2012 w sprawie wykreślenia z rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk 

pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych i wydania zaświadczenia o wpisie do w/w rejestrów. 

Nr10/P/VI/2012 24.01.2012 w sprawie wykreślenia z rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk 

pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych i wydania zaświadczenia o wpisie do w/w rejestrów. 

Nr11/P/VI/2012 24.01.2012 w sprawie wykreślenia z rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk 

pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych i wydania zaświadczenia o wpisie do w/w rejestrów. 

Nr12/P/VI/2012 24.01.2012 w sprawie wykreślenia z rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk 

pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych i wydania zaświadczenia o wpisie do w/w rejestrów. 

Nr13/P/VI/2012 24.01.2012 w sprawie wykreślenia z rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk 

pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych i wydania zaświadczenia o wpisie do w/w rejestrów. 

Nr14/P/VI/2012 24.01.2012 w sprawie wykreślenia z rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk 

pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych i wydania zaświadczenia o wpisie do w/w rejestrów. 

Nr15/P/VI/2012 24.01.2012 w sprawie wykreślenia z rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk 

pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych i wydania zaświadczenia o wpisie do w/w rejestrów. 

Nr16/P/VI/2012 24.01.2012 w sprawie wykreślenia z rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk 

pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych i wydania zaświadczenia o wpisie do w/w rejestrów. 

Nr17/P/VI/2012 24.01.2012 w sprawie wykreślenia z rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk 

pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych i wydania zaświadczenia o wpisie do w/w rejestrów. 

Nr18/P/VI/2012 24.01.2012 w sprawie wykreślenia z rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk 

pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych i wydania zaświadczenia o wpisie do w/w rejestrów. 

Nr19/P/VI/2012 24.01.2012 w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na częściową refundację kosztów kształcenia. 

Nr20/P/VI/2012 24.01.2012 w sprawie zmiany we wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych organizatora. 

Nr21/P/VI/2012 21.01.2012 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych organizatora . 

Nr22/P/VI/2012 21.01.2012 w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej. 

Nr23/P/VI/2012 21.01.2012 w sprawie przyznania pomocy finansowej. 

Nr24/P/VI/2012 21.01.2012 w sprawie skierowania na przeszkolenie po przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu. 
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Nr25/P/VI/2012 21.01.2012 w sprawie wyrażenia zgody i pokrycia kosztów udziału w konferencji. 

Nr26/P/VI/2012 21.01.2012 w sprawie wyrażenia zgody i pokrycia kosztów udziału w konferencji.               

Nr27/P/VI/2012 14.02.2012 w sprawie przyznania pomocy finansowej. 

Nr28/P/VI/2012 14.02.2012 w sprawie przyznania pomocy finansowej. 

Nr29/P/VI/2012 14.02.2012 w sprawie przyznania pomocy finansowej. 

Nr30/P/VI/2012 14.02.2012 w  sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych organizatora . 

Nr31/P/VI/2012 13.03.2012 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr32/P/VI/2012 13.03.2012 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych .   

Nr33/P/VI/2012 13.03.2012 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych . 

Nr3/P/VI/2012 13.03.2012 w sprawie zatrudnienia na umowę stałej współpracy dot.- sprzątania pomieszczeń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w 

Wałbrzychu ul. Chrobrego 1/10. . 

Nr35/P/VI/2012 13.03.2012 w sprawie wyboru oferty na zakup i montaż mebli do pomieszczeń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr36/P/VI/2012 13.03.2012 w sprawie przyznania pomocy finansowej 

Nr37/P/VI/2012 13.03.2012 w sprawie przyznania pomocy finansowej 

Nr38/P/VI/2012 13.03.2012 w sprawie odmowy przyznania refundacji  kosztów udziału w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie„ Pielęgniarstwo Opieki 

Długoterminowej” . 

Nr39/P/VI/2012 13.03.2012 w sprawie odmowy przyznania refundacji  kosztów udziału w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie„ Pielęgniarstwo Opieki 

Długoterminowej” . 

Nr40/P/VI/2012 13.03.2012  w sprawie odmowy przyznania refundacji  kosztów udziału w kursie specjalistycznym w zakresie „ Terapia bólu przewlekłego” . 

Nr41/P/VI/2012 13.03.2012 w sprawie:   wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru  Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr 42/P/VI/2012 30.03.2012 w  sprawie  zmiany uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w  Wałbrzychu Nr 137/V/2011r. z dnia 20.09.2011r. w 

sprawie wpisu do  rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. 

Nr 43/P/VI/2012 30.03.2012 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru  Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 44/P/VI/2012 30.03.2012 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 45/P/VI/2012 30.03.2012 w  sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej  Rady Pielęgniarek i Położnych w 

Wałbrzychu. 

Nr 46/P/VI/2012 30.03.2012 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 47/P/VI/2012 30.03.2012 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej i skreślenia  z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr 48/P/VI/2012 30.03.2012 w sprawie  zmiany Uchwały Nr 24/P/VI/2012 w części dot. miejsca odbycia przeszkolenia  

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

Nr49/P/VI/2012 30.03.2012 w sprawie przyznania pomocy finansowej . 

Nr50/P/VI/2012 30.03.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji:V Międzynarodowe Sympozjum dla Lekarzy i Położnych 

„Nowoczesne praktyki w położnictwie i neonatologii”   

Nr51/P/VI/2012 30.03.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji: VI Karpacka Konferencja Diabetologiczna  
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Nr52/P/VI/2012 24.04.2012 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 51/P/VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 30 

marca 2012 r. w części dot. składu osobowego. 

Nr53/P/VI/2012 24.04.2012 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej po przerwie  w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w 

okresie ostatnich 6 lat 

Nr54/P/VI/2012 24.04.2012 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej  po przerwie  w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w 

okresie ostatnich 6 lat 

Nr55/P/VI/2012 24.04.2012 w sprawie przyznania pomocy finansowej . 

Nr56/P/VI/2012 24.04.2012 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych organizatora  

Nr57/P/VI/2012 24.04.2012 w sprawie powołania  komisji kasacyjnej do prac w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu ul Chrobrego 1/10. 

Nr58/P/VI/2012 24.04.2012 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na  stanowiska pielęgniarek oddziałowych . 

Nr59/P/VI/2012 24.04.2012 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych  

Nr60/P/VI/2012 24.04.2012 w sprawie zatwierdzenia  Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki 

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

Nr61/P/VI/2012 24.04.2012 w sprawie odmowy przyznania refundacji  kosztów udziału w kursie specjalistycznym w zakresie „Wykonywanie i interpretacja 

zapisu EKG”  

Nr62/P/VI/2012 24.04.2012  w sprawie unieważnienia przyznanej refundacji  kosztów kształcenia za ukończony kurs specjalistyczny w zakresie „Leczenia ran” . 

Nr62/P/VI/2012 24.04.2012 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr62/P/VI/2012 24.04.2012 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej po przerwie  w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w 

okresie ostatnich 6 lat. 

Nr65/P/VI/2012 24.04.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji: VII Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek i Położnych z 

oddziałów neonatologicznych.  

Nr66/P/VI/2012 24.04.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji:„Rola pielęgniarki i zespołu terapeutycznego w Lecznictwie 

Uzdrowiskowym wobec nowych wyzwań Pacjenta Międzynarodowego” -  

Nr67/P/VI/2012 24.04.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji: VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Wyzwania 

pediatrii XXI wieku. Immunoprofilaktyka u dzieci i młodzieży, czyli jak wzmacniać odporność”  

Nr68/P/VI/2012 15.05.2012 w sprawie wyrażenia zgody i pokrycia kosztów szkolenia „Komunikacja z pacjentką w kontekście depresji poporodowej” 

zorganizowanego przez Zespół ds. położnych. 

Nr69/P/VI/2012 15.05.2012 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr70/P/VI/2012 15.05.2012 w  sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr70/P/VI/2012 15.05.2012 w  sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr70/P/VI/2012 15.05.2012 w  sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej  Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr70/P/VI/2012 15.05.2012 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr70/P/VI/2012 15.05.2012 w sprawie  wpisu pielęgniarki/ położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr70/P/VI/2012 15.05.2012 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr70/P/VI/2012 15.05.2012 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr70/P/VI/2012 15.05.2012 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 
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Nr70/P/VI/2012 15.05.2012 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/ położnej po przerwie  w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w 

okresie  ostatnich 6 lat. 

Nr70/P/VI/2012 15.05.2012 w  sprawie  zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony 

Nr80/P/VI/2012 15.05.2012 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych.) 

Nr81/P/VI/2012 15.05.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji: V Ogólnopolskim Zjeździe  Położników i Położnych dla 

Matki i Dziecka – „Lekarz i położna wobec kobiet oczekujących pomocy w ciąży i po porodzie”  

Nr82/P/VI/2012 15.05.2012 w sprawie odmowy przyznania refundacji  kosztów udziału w „ Szkoleniu z zakresu HIV/AIDS”  

 Nr83/P/VI/2012 15.05.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji:„Nowoczesne metody leczenia odleżyn”  

Nr84/P/VI/2012 15.05.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji:VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Wyzwania 

pediatrii XXI wieku. Immunoprofilaktyka u dzieci i młodzieży, czyli jak wzmacniać odporność”  

Nr85/P/VI/2012 15.05.2012 w  sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych organizatora . 

Nr86/P/VI/2012 15.05.2012 w  sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych organizatora . 

Nr87/P/VI/2012 28.05.2012 w sprawie  zatrudnienia na umowę o dzieło pracownika biura. 

Nr88/P/VI/2012 26.06.2012 w sprawie  odmowy przyznania pomocy finansowej  

Nr89/P/VI/2012 26.06.2012 w  sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. 

Nr90/P/VI/2012 26.06.2012 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr91/P/VI/2012 26.06.2012 w sprawie  zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych 

Nr92/P/VI/2012 26.06.2012 w sprawie odmowy przyznania refundacji  kosztów udziału w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie„ Pielęgniarstwo Opieki 

Długoterminowej”  

Nr93/P/VI/2012 26.06.2012 w sprawie odmowy przyznania refundacji  kosztów udziału w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie „ Pielęgniarstwo Opieki 

Długoterminowej”   

Nr94/P/VI/2012 26.06.2012 w sprawie  skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej po przerwie  w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w 

okresie ostatnich 6 lat. 

Nr95/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie przyznania pomocy finansowej . 

Nr96/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela OIPiP do prac w Komisji ds. naboru na wolne stanowisko lekarza kierującego oddziałem. 

Nr97/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr98/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr99/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniareki Położnych w Wałbrzychu. 

Nr100/P/VI/2012 31.07.2012 w  sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniareki Położnych w Wałbrzychu. 

Nr101/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr102/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr103/P/VI/2012 31.07.2012 w  sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. 

Nr104/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie wykreślenia pielęgniarki / położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr105/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie wykreślenia pielęgniarki / położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr106/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie wykreślenia pielęgniarki / położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 



 6 

Nr107/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie wykreślenia pielęgniarki / położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnychw Wałbrzychu. 

Nr108/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony 

Nr109/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr110/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów udziału  w  kursie kwalifikacyjnym „ Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek”  

Nr111/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów udziału  w  kursie kwalifikacyjnym„ Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek”  

Nr112/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów udziału  w  kursie kwalifikacyjnym „ Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek”  

Nr113/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów udziału  w  kursie kwalifikacyjnym „ Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek”  

Nr114/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów udziału  w  kursie kwalifikacyjnym„ Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek”  

Nr115/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów udziału  w szkoleniu specjalizacyjnym „Opieka paliatywna”  

Nr116/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie zrzeczenia się mandatu Delegata VI kadencji OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr117/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie uchylenia uchwały Nr 113/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu z dnia  26.06.2012 w sprawie  skierowania na odbycie 

przeszkolenia pielęgniarki/położnej po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr118/P/VI/2012 31.07.2012  w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr119/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr120/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr121/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr122/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w Studium Obiektywnych Badań Słuchu  

Nr123/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i  Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych 

Nr124/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji :IV Kongres Naukowo- Szkoleniowy Polskiego 

Towarzystwa Leczenia Ran  

Nr125/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji :XV Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej 

„ Odpowiedzialna opieka nad osobami niesamodzielnymi”  

Nr126/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji: XII ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia  

Nr127/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji: IV Sympozjum Naukowo- Szkoleniowe „ Rola Grup 

Balinta w  doskonaleniu kontaktu terapeutycznego”. 

Nr128/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji: Małopolska konferencja dla Położnych” – 

Interdyscyplinarne aspekty zawodu położnej”. 

Nr129/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji: XVI Sympozjum Diabetologiczne  

Nr130/P/VI/2012 31.07.2012  w sprawie odmowy przyznania refundacji  kosztów udziału w III Karkonoskim Kongresie Naukowo – Szkoleniowym Oddziałów   

Anestezjologicznych i Intensywnej Terapii w Karpaczu  

Nr131/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie odmowy przyznania refundacji  kosztów udziału w III Karkonoskim Kongresie Naukowo – Szkoleniowym Oddziałów  

Anestezjologicznych i Intensywnej Terapii w Karpaczu.  

Nr132/P/VI/2012 31.07.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 99/VI/2012 Okręgowej Rady z 26.06.2012 w sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i 

wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr133/P/VI/2012 28.08.2012 w sprawie odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu  pielęgniarki  cudzoziemcowi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Nr134/P/VI/2012 28.08.2012 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej  Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr135/P/VI/2012 28.08.2012 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej  Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 



 7 

Nr136/P/VI/2012 28.08.2012 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej  Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr137/P/VI/2012 28.08.2012  w sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr138/P/VI/2012 28.08.2012 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru  Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr139/P/VI/2012 28.08.2012. w sprawie wykreślenia pielęgniarki / położnej z Okręgowego Rejestru  Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr140/P/VI/2012 28.08.2012 w sprawie sprostowania Uchwały Nr 44  z 02.07.2001r.  w sprawie wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr141/P/VI/2012 28.08.2012 w sprawie  sprostowania numeru wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr142/P/VI/2012 28.08.2012 w sprawie  sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w prawie wykonywania zawodu. 

Nr143/P/VI/2012 28.08.2012 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu na refundację kosztów  kształcenia na poszczególne 

formy doskonalenia pielęgniarek i położnych. 

Nr144/P/VI/2012 28.08.2012 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych organizatora. 

Nr145/P/VI/2012 28.08.2012 w sprawie  uchylenia Uchwały Nr 129/P/VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady z dnia 31 lipca 2012 w sprawie wyrażenia zgody i 

refundacji kosztów udziału w konferencji:  XVI Sympozjum Diabetologiczne. 

Nr146/P/VI/2012 28.08.2012 w sprawie zakupu sprzętu komputerowego do sekretariatu i rejestru PWZ i ekranu ściennego na salę konferencyjną. 

Nr147/P/VI/2012 28.08.2012 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów udziału  w  kursie kwalifikacyjnym „ Opieka długoterminowa”  

Nr148/P/VI/2012 28.08.2012 w sprawie w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Kasacyjnej, która dokonała spisu  i kasacji zużytego umeblowania oraz 

sprzętu drobnego w  pomieszczeniach  biur OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr149/P/VI/2012 28.08.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w Konferencji Naukowej „Komunikacja w zespole terapeutycznym w 

zakresie opieki  ginekologiczno-położniczej „ 

Nr150/P/VI/2012 28.08.2012 w sprawie  wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w Konferencji  regionalnej„Szkoła Rodzenia dla Każdej Mamy” – rola 

położnej w edukacji  zdrowotnej. Wrocław 08 września 2012  

Nr151/P/VI/2012 28.08.2012 w sprawie odmowy przyznania refundacji  kosztów udziału w III Karkonoskim Kongresie Naukowo – Szkoleniowym Oddziałów  

Anestezjologicznych i Intensywnej Terapii w Karpaczu  

Nr152/P/VI/2012 28.08.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji: „Pielęgniarska dokumentacja medyczna”. dniach 28-29 

września 2012. 

Nr153/P/VI/2012 28.08.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w: Konferencji Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. 

Nr154/P/VI/2012 28.08.2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/VI/2012 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w  Wałbrzychu z dnia 26 czerwca 2012 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału w Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „ Pielęgnowanie w AiIT- teoria i 

praktyka” w dniach 03-05.wrzesień 2012 r. w Ostródzie                w części dot. składu osobowego.  

Nr155/P/VI/2012 28.08.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji: „Wybrane zagadnienia rozwoju somatyczno – płciowego 

dziewcząt”.  

Nr156/P/VI/2012 28.08.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w kursie na konsultanta laktacyjnego 

Nr157/P/VI/2012 28.08.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji: Bezpieczna ciąża”. Legnica. 

Nr158/P/VI/2012 05.09.2012 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych organizatora 

Nr159/P/VI/2012 05.09.2012 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych organizatora 

Nr160/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie wykreślenia pielęgniarki / położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr161/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie wykreślenia pielęgniarki / położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 
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Nr162/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie  wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr163/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie sprostowania oczywistych błędów pisarskich i zmiany uchwały Prezydium ORPiP w Wałbrzychu Nr 3/P/VI/2012 z dnia 

24.01.2012 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr164/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie sprostowania oczywistych błędów pisarskich i zmiany uchwały  Prezydium ORPiP w Wałbrzychu Nr 175/P/V/2010 z 

dnia18.08.2010 r. w sprawie wpisu na listę pielęgniarek i położnych OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr165/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie sprostowania oczywistych błędów pisarskich i zmiany uchwały Prezydium ORPiP w Wałbrzychu Nr 44/P/VI/2012 z dnia 

30.03.2012 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr166/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie sprostowania oczywistych błędów pisarskich i zmiany uchwały Prezydium ORPiP w Wałbrzychu Nr 266/P/V/2011 z dnia 

18.10.2011 w sprawie  wpisu na listę pielęgniarek i położnych OIPiP  w Wałbrzychu.  

Nr167/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie  sprostowania oczywistych błędów pisarskich i zmiany uchwały Prezydium ORPiP w Wałbrzychu Nr 3/P/VI/2011 z dnia 

20.12.2011 w sprawie wpisu na listę pielęgniarek i położnych w Wałbrzychu. 

Nr168/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie sprostowania oczywistych błędów pisarskich i zmiany uchwały   Prezydium ORPiP w Wałbrzychu Nr 247/P/V/2008 z 

dnia 14.10.2008  w sprawie wpisu na listę pielęgniarek i położnych OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr169/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej po przerwie  w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w 

okresie ostatnich 6 lat 

Nr170/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej po przerwie  w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w 

okresie ostatnich 6 lat 

Nr171/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych.  

Nr172/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela ORPiP w Wałbrzychu do prac w komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. 

lecznictwa  

Nr173/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela ORPiP w Wałbrzychu do prac w komisji ds. naboru na wolne stanowisko lekarzy 

kierujących  

Nr174/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zakup kalendarzy na rok 2013 dla członków organów OIPiP  w Wałbrzychu.    

Nr175/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie kasacji komputerów w biurze OIPiP w Wałbrzychu, zgodnie z orzeczeniem technicznym. 

Nr176/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu nie opłacania składek członkowskich. 

Nr177/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu nie opłacania składek członkowskich  

Nr178/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie przyznania pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym.  

Nr179/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie przyznania pomocy finansowej.  

Nr180/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w studiach magisterskich – Wydział 

Pielęgniarstwa  

Nr181/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów udziału  w  kursie kwalifikacyjnym „ Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek”  

Nr182/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie przyznania premii uznaniowej za dodatkowe zadania w miesiącu  październiku 2012 r. 

Nr183/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr184/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr185/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych organizatora  

Nr186/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych organizatora  

Nr187/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych organizatora  
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Nr188/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie wsparcia finansowego  

Nr189/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w XIX konferencji „ Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”, 

Warszawa 3-4.12.2012r 

Nr190/P/VI/2012 23.10.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zakup aktówek na dokumenty dla członków organów OIPiP  w Wałbrzychu  

Nr191/P/VI/2012 27.11.2012 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr192/P/VI/2012 27.11.2012 w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej. 

Nr193/P/VI/2012 27.11.2012 w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej. 

Nr194/P/VI/2012 27.11.2012 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr195/P/VI/2012 27.11.2012 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr196/P/VI/2012 27.11.2012 w sprawie wpisu pielęgniarki/ppołożnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr197/P/VI/2012 27.11.2012 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr198/P/VI/2012 27.11.2012 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr199/P/VI/2012 27.11.2012 w sprawie sprostowania oczywistych błędów pisarskich i zmiany uchwały ORPiP w Wałbrzychu Nr 127/V/2011 z dnia 20.09.2011 

r. w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr200/P/VI/2012 27.11.2012 w sprawie sprostowania oczywistych błędów pisarskich i zmiany uchwały ORPiP w Wałbrzychu Nr 51/IV/2004 z dnia 23.06.2004 r. 

w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr201/P/VI/2012 27.11.2012 w sprawie sprostowania oczywistych błędów pisarskich i zmiany uchwały Prezydium ORPiP w Wałbrzychu Nr 4/P/VI/2011 z dnia 

20.12.2011 r. w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.  

Nr202/P/VI/2012 27.11.2012 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w 

okresie ostatnich 6 lat. 

Nr203/P/VI/2012 27.11.2012 w sprawie umorzenia zaległych składek członkowskich  

Nr204/P/VI/2012 27.11.2012 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w 

okresie ostatnich 6 lat. 

Nr205/P/VI/2012 27.11.2012  w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej  po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w  

okresie ostatnich 6 lat. 

Nr206/P/VI/2012 27.11.2012 w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej.  

Nr207/P/VI/2012 27.11.2012 w sprawie przyznania pomocy finansowej.  

Nr208/P/VI/2012 27.11.2012 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i  

Nr209/P/VI/2012 27.11.2012 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych organizatora 

Nr210/P/VI/2012 27.11.2012 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu na refundację 

kosztów kształcenia na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych.  

Nr211/P/VI/2012 27.11.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 142/VI/2012 OR z dnia 26.06.2012 w sprawie zatrudnienia pracownika na zastępstwo na okres 

zwolnienia chorobowego  

Nr212/P/VI/2012 27.11.2012 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w szkoleniu „ Rosnące oczekiwania kobiet wyzwaniem dla położnych” 

Warszawa 10.12.2012. 

Nr213/P/VI/2012 18.12.2012 w sprawie sprostowania oczywistych błędów pisarskich i zmiany uchwały ORPiP w Wałbrzychu Nr 59/IV/2005 z dnia 20.09.2005 r. 

w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 
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Nr214/P/VI/2012 18.12.2012 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia  i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na  poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych.  

Nr215/P/VI/2012 18.12.2012 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w studiach pomostowych niestacjonarnych  

Nr216/P/VI/2012 18.12.2012 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie specjalistycznym „Wykonywanie i 

interpretacja zapisu elektrokardiograficznego ”dla pielęgniarek i położnych  

Nr217/P/VI/2013 29.01.2013 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych. 

Nr218/P/VI/2013 29.01.2013 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w studiach pierwszego stopnia 

Pielęgniarstwo Pomostowe  

Nr219/P/VI/2013 29.01.2013 w sprawie odmowy refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie specjalistycznym „Wykonanie i interpretacja 

zapisu elektrokardiograficznego”  

Nr220/P/VI/2013 29.01.2013 w sprawie odmowy refundacji w szkoleniu specjalizacyjnym„ Pielęgniarstwo operacyjne” 

Nr221/P/VI/2013 29.01.2013 w sprawie odmowy refundacji w szkoleniu specjalizacyjnym ”Pielęgniarstwo operacyjne” 

Nr222/P/VI/2013 29.01.2013 w sprawie odmowy refundacji w szkoleniu specjalizacyjnym„ Pielęgniarstwo operacyjne” 

Nr223/P/VI/2013 29.01.2013 w sprawie: odmowy przyznania refundacji kosztów udziału w VIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek 

Anestezjologicznych Intensywnej Opieki w Karpaczu   

Nr224/P/VI/2013 19.02.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr225/P/VI/2013 19.02.2013 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr226/P/VI/2013 19.02.2013 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr227/P/VI/2013 19.02.2013 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr228/P/VI/2013 19.02.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr229/P/VI/2013 19.02.2013 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej i zmiany uchwały ORPiP w Wałbrzychu Nr 26/V/2007 z dnia 16.11.2007 r. w 

sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr230/P/VI/2013 19.02.2013 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej i zmiany uchwały ORPiP w Wałbrzychu Nr 69/P/IV/2007 z dnia 22.05.2007 r. 

w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr231/P/VI/2013 19.02.2013 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej  po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w 

okresie ostatnich 6 lat. 

Nr232/P/VI/2013 19.02.2013 w sprawie zatwierdzenia  Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po przerwie w wykonywaniu zawodu 

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

Nr233/P/VI/2013 19.02.2013 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 

Nr234/P/VI/2013 19.02.2013 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela ORPiP w Wałbrzychu do prac w komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. 

lecznictwa  

Nr235/P/VI/2013 19.02.2013 w sprawie kasacji komputera z biura Prawa Wykonywania Zawodu- na podstawie orzeczenia informatyka.   

Nr236/P/VI/2013 19.02.2013 w sprawie zakupu laptopa z przeznaczeniem do pracy Sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz dysku twardego -

nośnika danych.  

Nr237/P/VI/2013 19.02.2013 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych  

Nr238/P/VI/2013 19.02.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 
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Nr239/P/VI/2013 19.02.2013 w sprawie wyrażenia zgody i pokrycia kosztów udziału w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej Hospicjum 2013,  

XI Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii, 10-11 maj 2013, Toruń  

Nr240/P/VI/2013 19.02.2013 w sprawie wyrażenia zgody i pokrycia kosztów udziału w X Jubileuszowej Dolnośląskiej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej 

Pielęgniarek i Położnych Onkologicznych, 17-19.05.2013, Piechowice.  

Nr241/P/VI/2013 19.02.2013 w sprawie wyrażenia zgody i pokrycia kosztów udziału w I Ogólnopolskim Kongresie Starzenia się”. 

Nr242/P/VI/2013 19.02.2013 w sprawie wyrażenia zgody i pokrycia kosztów udziału w konferencji - „Nowa jakość organizacji i zarządzania w podmiotach 

leczniczych”. 

Nr1/P/VI/2013 05.03.2013 w sprawie przyznania zapomogi  

Nr2/P/VI/2013 05.03.2013 w sprawie odmowy refundacji kosztów kształcenia za studia drugiego stopnia  

Nr3/P/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki. 

Nr4/P/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki. 

Nr5/P/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki. 

Nr6/P/VI/2013 05.03.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr7/P/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. 

Nr8/P/VI/2013 05.03.2013 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie spłaty zaległych składek  

Nr9/P/VI/2013 22.03.2013 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr10/P/VI/2013 22.03.2013 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr11/P/VI/2013 22.03.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr12/P/VI/2013 22.03.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr13/P/VI/2013 22.03.2013 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony 

Nr14/P/VI/2013 22.03.2013 w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki. 

Nr15/P/VI/2013 22.03.2013  w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej  po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w  

okresie ostatnich 6 lat. 

Nr16/P/VI/2013 22.03.2013 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej  po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w 

okresie ostatnich 6 lat. 

Nr17/P/VI/2013 22.03.2013 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej  po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w  

okresie ostatnich 6 lat. 

Nr18/P/VI/2013 22.03.2013 w sprawie pokrycia kosztów przejazdu na podstawie  obowiązującego „Oświadczenia - delegacji-na egzamin państwowy do 

Warszawy po ukończonej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. 

Nr19/P/VI/2013 22.03.2013 w sprawie o refundacje kosztów związanych z podróżą na egzamin państwowy do Warszawy jesień 2013r. po ukończonej 

specjalizacji opieki długoterminowej  

Nr20/P/VI/2013 22.03.2013 w sprawie odmowy przyznania zapomogi  

Nr21/P/VI/2013 22.03.2013 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Prezydium ORPiP  w Wałbrzychu Nr 18/P/III/2001 z dnia 

12.06.2001 r. w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu.  

Nr22/P/VI/2013 22.03.2013 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej i zmiany uchwały Prezydium ORPiP w Wałbrzychu Nr 177/P/V/2009 z dnia 

27.08.2009 r. w sprawie wpisu na listę pielęgniarek i położnych OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr23/P/VI/2013 22.03.2013 w sprawie wyrażenia zgody na naprawę kserokopiarki zgodnie z orzeczeniem technicznym 
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Nr24/P/VI/2013 22.03.2013 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr25/P/VI/2013 22.03.2013 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji kształcenia i doskonalenia zawodowego w Wałbrzychu na refundację kosztów 

kształcenia na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych.  

Nr26/P/VI/2013 22.03.2013 w sprawie zatwierdzenia  Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po przerwie w wykonywaniu zawodu 

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

Nr27/P/VI/2013 22.03.2013 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela ORPiP w Wałbrzychu do prac w komisji ds.  naboru na stanowisko lekarza kierującego 

oddziałem 

Nr28/P/VI/2013 22.03.2013 w sprawie zmniejszenia godzin pracy w oddziale podstawowym na rzecz przeszkolenia w oddziale intensywnej opieki medycznej w 

ramach przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr29/P/VI/2013 09.04.2013 w sprawie wyznaczenia z ORPiP w Wałbrzychu przewodniczącego oraz dwóch członków do prac w komisji konkursowej na 

stanowisko pielęgniarki przełożonej 

Nr30/P/VI/2013 23.04.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr31/P/VI/2013 23.04.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr32/P/VI/2013 23.04.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru  Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr33/P/VI/2013 23.04.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr34/P/VI/2013 23.04.2013 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej  po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w 

okresie ostatnich 6 lat. 

Nr35/P/VI/2013 23.04.2013 w sprawie przyznania pomocy finansowej.  

Nr36/P/VI/2013 23.04.2013 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów przejazdu na egzamin państwowy do Warszawy po ukończonym szkoleniu 

specjalizacyjnym w dziedzinie „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek”. 

Nr37/P/VI/2013 23.04.2013 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej  

Nr38/P/VI/2013 23.04.2013 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych. 

Nr39/P/VI/2013 23.04.2013 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów udziału w studiach magisterskich .  

Nr40/P/VI/2013 23.04.2013 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów udziału w studiach drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo  

Nr41/P/VI/2013 23.04.2013 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w numerze PWZ i anulowanie zaświadczenia pwz serii AA0194137  

Nr42/P/VI/2013 23.04.2013 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału i przejazdu na szkolenie „ Archiwizacja w jednostce samorządowej” 17 

maja 2013 r. Wrocław. 

Nr43/P/VI/2013 23.04.2013 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w szkoleniu „Karmienie piersią- szacunkiem dla natury”  

Nr44/P/VI/2013 23.04.2013 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w III Ogólnopolskim Kongresie Położnych. 

Nr45/P/VI/2013 23.04.2013 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w XIII Ogólnopolskim Zjeździe Szkół Rodzenia  

Nr46/P/VI/2013 23.04.2013 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w XIV Ogólnopolskim Sympozjum: Blok Operacyjny- Organizacja i 

Funkcjonowanie.  

Nr47/P/VI/2013 23.04.2013 w sprawie podpisania umowy z firmą Wolters Kluwer w sprawie korzystania z dostępu do aktów prawnych.     

Nr48/P/VI/2013 28.05.2013 w sprawie wyrażenia zgody na rozliczenie kosztów wyjazdu służbowego prywatnym samochodem członka samorządu w celach 

reprezentacji OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr49/P/VI/2013 28.05.2013 w sprawie wymiany żaluzji pionowych w pomieszczeniach biurowych OIPiP w Wałbrzychu zgodnie z przedstawioną ofertą firmy 

Tempo. 
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Nr50/P/VI/2013 28.05.2013 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  

Nr51/P/VI/2013 28.05.2013 w sprawie umorzenia zaległych składek członkowskich. 

Nr52/P/VI/2013 28.05.2013 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu nie opłacania składek członkowskich. 

Nr53/P/VI/2013 28.05.2013 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu nie opłacania składek członkowskich. 

Nr54/P/VI/2013 28.05.2013 w sprawie stwierdzenia  powrotu do wykonywania zawodu pielęgniarki, po zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki. 

Nr55/P/VI/2013 28.05.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr56/P/VI/2013 28.05.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr57/P/VI/2013 28.05.2013 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr58/P/VI/2013 28.05.2013 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr59/P/VI/2013 28.05.2013 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr60/P/VI/2013 28.05.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr61/P/VI/2013 28.05.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr62/P/VI/2013 28.05.2013 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych organizatora Agencja 

Usług Oświatowych „OMNIBUS” Sp. z o.o.  

Nr63/P/VI/2013 28.05.2013 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej  po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w 

okresie ostatnich 6 lat. 

Nr64/P/VI/2013 28.05.2013 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej  po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w 

okresie ostatnich 6 lat. 

Nr65/P/VI/2013 28.05.2013 w sprawie zatwierdzenia  Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po przerwie w wykonywaniu zawodu 

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

Nr66/P/VI/2013 28.05.2013 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych. 

Nr67/P/VI/2013 28.05.2013 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr68/P/VI/2013 28.05.2013 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr69/P/VI/2013 28.05.2013 w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej  

Nr70/P/VI/2013 28.05.2013 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w szkoleniu „ Prawo w praktyce pielęgniarki i położnej”  

Nr71/P/VI/2013 28.05.2013 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w szkoleniu „ Prawo w praktyce pielęgniarki i położnej”. 

Nr72/P/VI/2013 25.06.2013 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych  

Nr73/P/VI/2013 25.06.2013 w sprawie przyznania refundacji kosztów udziału w studiach drugiego stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu kierunek 

Pielęgniarstwo. 

Nr74/P/VI/2013 25.06.2013 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów udziału w kursie kwalifikacyjnym „Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i 

intensywnej opieki” dla pielęgniarek  

Nr75/P/VI/2013 25.06.2013 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr76/P/VI/2013 25.06.2013 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr77/P/VI/2013 25.06.2013 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr78/P/VI/2013 25.06.2013 w sprawie przyznania pomocy finansowej  
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Nr79/P/VI/2013 25.06.2013 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 

Nr80/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr81/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  

Nr82/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  

Nr83/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  

Nr84/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  

Nr85/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  

Nr86/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr87/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr88/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  

Nr89/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  

Nr90/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  

Nr91/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony 

Nr92/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony 

Nr93/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w 

okresie ostatnich 6 lat. 

Nr94/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie zatwierdzenia Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po przerwie w wykonywaniu zawodu 

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

Nr95/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr96/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr97/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr98/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr99/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr100/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr101/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr102/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w numerze rejestru i zmiany uchwały Nr 36/V/2009 ORPiP w Wałbrzychu z 

dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie wpisu na listę pielęgniarek i położnych OIPiP w Wałbrzychu 

Nr103/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowiska pielęgniarek oddziałowych  

Nr104/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie pokrycia kosztów kursu na konsultanta laktacyjnego  

Nr105/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie  pokrycia kosztów organizowanej przez OIPIP w Wałbrzychu konferencji „ Prawo w praktyce pielęgniarki i położnej” 

Nr106/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów udziału w studiach pomostowych I stopnia kierunek – Pielęgniarstwo  

Nr107/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie przyznania pomocy finansowej. 

Nr108/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr109/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr110/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie przyznania pomocy finansowej. 

Nr111/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie przyznania pomocy finansowej  
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Nr112/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych. 

Nr113/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w XVI Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej  17-19 

września 2013 r., Toruń. 

Nr114/P/VI/2013 30.07.2013 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w III Konferencji „ Jest życie w śpiączce” 12-13 września 2013 r., Toruń. 

Nr115/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr116/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  

Nr117/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  

Nr118/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  

Nr119/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  

Nr120/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  

Nr121/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  

Nr122/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  

Nr123/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. 

Nr124/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr125/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr126/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr127/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr128/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Nr129/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr130/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie anulowania zaległych składek członkowskich. 

Nr131/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów udziału w kursie specjalistycznym „Wykonywanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego„dla  pielęgniarek i położnych  

Nr132/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów udziału w kursie specjalistycznym „Wykonywanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego„dla  pielęgniarek i położnych. 

Nr133/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów udziału w kursie specjalistycznym „Wykonywanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego„dla  pielęgniarek i położnych  

Nr134/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów udziału w kursie specjalistycznym „Wykonywanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego„dla  pielęgniarek i położnych  

Nr135/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie: zatwierdzenia zbiorczego wniosku na refundację kosztów kształcenia na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i 

położnych . 

Nr136/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie aktualizacji danych pielęgniarek i położnych w rejestrze PESEL przez NIPiP 

Nr137/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie prenumeraty kwartalnika „NTM” przez okres 1 roku w ilości 3 egzemplarzy. 

Nr138/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 
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Nr139/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie wyrażenia zgody i dofinansowania w części wynajmu sali i poczęstunku dla uczestników na konferencji „ Stopa 

cukrzycowa, profilaktyka i leczenie”  

Nr140/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w VIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Leczenia Bólu. w dniach 25-

28.09.2013r, Zakopane         

Nr141/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w kursie dokształcającym „Aktywne prowadzenie porodu”. w dniu 

23.09.2013, Warszawa  

Nr142/P/VI/2013 27.08.2013 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w szkoleniu „ Nowe procedury przeciwdziałania zakłuciom i zaostrzone 

wymagania sanitarno – higieniczne” w dniu 24.10.2013, Kraków  dla: pielęgniarek epidemiologicznych 

Nr143/P/VI/2013 05.09.2013 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku na refundację kosztów kształcenia na poszczególne formy doskonalenia zawodowego 

pielęgniarek i położnych- kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo opieki paliatywnej”  

Nr144/P/VI/2013 24.09.2013 w sprawie przyznania pomocy finansową   

Nr145/P/VI/2013 24.09.2013 w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej  

Nr146/P/VI/2013 24.09.2013 w sprawie przyznania pomocy finansowej 

Nr147/P/VI/2013 24.09.2013 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr148/P/VI/2013 24.09.2013 w sprawie zatwierdzenia wniosku na refundację kosztów kształcenia za kurs kwalifikacyjny „ Pielęgniarstwo opieki paliatywnej” dla 

pielęgniarek  

Nr149/P/VI/2013 30.09.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr150/P/VI/2013 30.09.2013 w sprawie odmowy pokrycia kosztów udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Ratunkowej  „Kopernik 2013”  

Nr151/P/VI/2013 30.09.2013 w sprawie odmowy pokrycia kosztów udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Ratunkowej  „Kopernik 2013”  

Nr152/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron z pracownikiem biura 

Nr153/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na stanowisko pracownik sekretariatu i informatyk OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr154/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. 

Nr155/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. 

Nr156/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr157/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr158/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr159/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr160/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr161/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr162/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr163/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr164/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr165/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr166/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w  

okresie ostatnich 6 lat. 

Nr167/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie zatwierdzenia Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po przerwie w wykonywaniu zawodu 

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

Nr168/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 
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Nr169/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zakup pozycji książkowej „Prawo medyczne dla pielęgniarek” autorstwa  dr n. prawniczych Doroty 

Karkowskiej, dla członków organów OIPiP w Wałbrzychu.  

Nr170/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych dla organizatora 

kształcenia 

Nr171/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych organizatora kształcenia  

Nr172/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów udziału w kursie kwalifikacyjnym „Pielęgniarstwo opieki paliatywnej” dla 

pielęgniarek  

Nr173/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym 

„Pielęgniarstwo nefrologiczne” dla  pielęgniarek.                   

Nr174/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie specjalistycznym „Szczepienia 

ochronne” dla położnych.  

Nr175/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie specjalistycznym „Szczepienia 

ochronne” dla pielęgniarek. 

Nr176/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie specjalistycznym „Szczepienia 

ochronne” dla pielęgniarek.  

Nr177/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na następujące stanowiska: położnej oddziałowej i 

pielęgniarki oddziałowej  

Nr178/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie wytypowania przedstawiciela ORPiP w Wałbrzychu do prac w komisji konkursowej na stanowisko zastępcy Dyrektora 

ds. lecznictwa  

Nr179/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie wytypowania przedstawiciela ORPiP w Wałbrzychu do prac w komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika 

SP ZOZ. 

Nr180/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich  

Nr181/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr182/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr183/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie zakupu niszczarki papieru do biura rejestru OIPiP w Wałbrzychu  

Nr184/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych. 

Nr185/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej  Pani: Monice Pluta 

Nr186/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji „ Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej, 

interpretacja przepisów”. ”, Wrocław, 14.11.2013r  

Nr187/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w XI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, Zakopane, w 

dniach 21-23.11.2013r.             

Nr188/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w XX Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie, 

Warszawa, w dniach 02-03.12.2013r.              

Nr189/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie odmowy pokrycia kosztów udziału w konferencji „ Dokumentacja medyczna dla pielęgniarek i położnych”, Wrocław w 

dniu 14.11.2013r.  

Nr190/P/VI/2013 29.10.2013 w sprawie odmowy pokrycia kosztów udziału w konferencji „ Dokumentacja medyczna dla pielęgniarek i położnych”, Wrocław w 

dniu 14.11.2013r   
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Nr191/P/VI/2013 26.11.2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr192/P/VI/2013 26.11.2013 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr193/P/VI/2013 26.11.2013 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr194/P/VI/2013 26.11.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr195/P/VI/2013 26.11.2013 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Prezydium ORPiP  w Wałbrzychu Nr 32/P/IV/2006 z dnia 

24.04.2006 r. w sprawie wpisu do rejestru prawa wykonywania zawodu OIPiP oraz sprostowania Nr Rejestru Pielęgniarek i 

Położnych w Wałbrzychu.  

Nr196/P/VI/2013 26.11.2013 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w 

okresie ostatnich 6 lat. 

Nr197/P/VI/2013 26.11.2013 w sprawie zatwierdzenia  Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po przerwie w wykonywaniu zawodu 

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

Nr198/P/VI/2013 26.11.2013 w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Nr199/P/VI/2013 26.11.2013 w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej.  

Nr200/P/VI/2013 26.11.2013 w sprawie przyznania pomocy  

Nr201/P/VI/2013 26.11.2013 w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej  

Nr202/P/VI/2013 26.11.2013 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie specjalistycznym „Medyczna 

Pielęgnacja Stóp” dla pielęgniarek 

Nr203/P/VI/2013 26.11.2013 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych. 

Nr204/P/VI/2013 26.11.2013 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich . 

Nr205/P/VI/2013 26.11.2013 w sprawie rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich . 

Nr206/P/VI/2013 26.11.2013 w sprawie rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich. 

Nr207/P/VI/2013 26.11.2013 w sprawie anulowania uchwały Nr 141/P/VI/2013 Prezydium ORPiP w Wałbrzychu  z dnia 27.08.2013 w sprawie wyrażenia zgody 

i refundacji kosztów udziału w kursie dokształcającym „ Aktywne prowadzenie porodu” w dniu 23.09.2013, Warszawa  

Nr208/P/VI/2013 26.11.2013 w sprawie zakupu laptopa do celów rejestru  indywidualnych praktyk pielęgniarskich.                                                                       

Nr209/P/VI/2013 26.11.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zakup kartek świątecznych z nadrukiem logo OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr210/P/VI/2013 17.12.2013 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr211/P/VI/2013 17.12.2013 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr212/P/VI/2013 17.12.2013 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej daty urodzenia w druku PWZ.  

Nr213/P/VI/2013 17.12.2013 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr214/P/VI/2013 17.12.2013 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr215/P/VI/2013 17.12.2013 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów przejazdu na egzamin państwowy do Warszawy po ukończonym szkoleniu 

specjalizacyjnym w dziedzinie „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek” 

Nr216/P/VI/2013 17.12.2013 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów za studia II stopnia – Wydział Pielęgniarstwa. 

Nr217/P/VI/2013 17.12.2013 w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego z dnia 11.12.2013 r. na wypłacenie refundacji 

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

Nr218/P/VI/2013 17.12.2013 w sprawie zatwierdzenia refundacji kosztów kształcenia na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych zgodnie z 

Regulaminem Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na łączną kwotę  
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Nr 1/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 2/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr 3/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr 4/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony 

Nr 5/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w numerze rejestru i zmiany uchwały Nr 3/P/IV/2007 ORPiP w Wałbrzychu 

z dnia 23 stycznia2007r. w sprawie  wpisu na listę pielęgniarek i położnych OIPiP w Wałbrzychu.     

Nr 6/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie umorzenia zaległych składek członkowskich  

Nr 7/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich  

Nr 8/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich . 

Nr 9/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich . 

Nr 10/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich. 

Nr 11/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich. 

Nr 12/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej oddziału 

reumatologicznego z pododdziałem rehabilitacyjnym   

Nr 13/P/VI/2014 21.01.2014 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 14/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych organizatora  

Nr 15/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych organizatora  

Nr 16/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa  w kursie specjalistycznym „Resuscytacja 

krążeniowo- oddechowa dla pielęgniarek”  

Nr 17/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa  w kursie specjalistycznym „Resuscytacja 

krążeniowo- oddechowa dla pielęgniarek”  

Nr 18/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa  w kursie specjalistycznym „Szczepienia 

ochronne dla pielęgniarek”  

Nr 19/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr 20/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr 21/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie przyznania pomocy finansowej. 

Nr 22/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów przejazdu na egzamin państwowy do Warszawy po ukończonym szkoleniu 

specjalizacyjnym w dziedzinie „ Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek” 

Nr 23/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów przejazdu na egzamin państwowy do Warszawy po ukończonym szkoleniu 

specjalizacyjnym w dziedzinie „ Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek” 

Nr 24/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego z dnia 15.01.2014 r.  

Nr 25/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego zgodnie z listą osób wskazaną we 

wniosku na wypłacenie refundacji kosztów kształcenia na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych. 

Nr 26/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w XVII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 

Epidemiologicznych, Wisła, w dniach 24-27.04.2014r. 
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Nr 27/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej Opieki 

Paliatywnej i zespołów Hospicyjnych, pod tytułem „Śmierć jest całkowitą zagadką dopóki się do niej człowiek nie zbliży”, 

Częstochowa, w dniach 24-26.01.2014r. 

Nr 28/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w VIII Ogólnopolskim  Zjeździe Położniczo- Neonatologiczno- 

Pediatrycznym ”Zdrowie dziecka na różnych etapach jego rozwoju”, Szczyrk, w dniach 01-04.03.2014r.       

Nr 29/P/VI/2014 21.01.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w XIV Konferencji Medycyny   Paliatywnej oraz XII Ogólnopolskim 

Forum Onkologii i Psychoonkologii, Toruń, w dniach 09-10.05.2014r.                       

Nr 30/P/VI/2014 17.02.2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowepielęgniarek i położnych organizatora kształcenia 

Nr 31/P/VI/2014 17.02.2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowepielęgniarek i położnych organizatora kształcenia 

Nr 32/P/VI/2014 25.02.2014 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 33/P/VI/2014 25.02.2014 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 34/P/VI/2014 25.02.2014 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 35/P/VI/2014 25.02.2014 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 36/P/VI/2014 25.02.2014 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 37/P/VI/2014 25.02.2014 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa  w kursie specjalistycznym „Leczenie ran dla 

pielęgniarek”  

Nr 38/P/VI/2014 25.02.2014 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa   w kursie specjalistycznym „Resuscytacja 

krążeniowo- oddechowa” dla pielęgniarek  

Nr 39/P/VI/2014 25.02.2014 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa  w kursie specjalistycznym „Leczenie ran dla 

pielęgniarek”.  

Nr 40/P/VI/2014 25.02.2014 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy  doskonalenia pielęgniarek i położnych. 

Nr 41/P/VI/2014 25.02.2014 w sprawie przyznania pomocy finansowej . 

Nr 42/P/VI/2014 25.02.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamówienie i zakup długopisów ze znakiem logo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w 

Wałbrzychu. 

Nr 43/P/VI/2014 25.02.2014 w sprawie aneksu do umowy zawartej w dniu 01.01.2014r z OIPiP w Wałbrzychu, a „BT” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe dot. 

wydruku  biuletynu. 

Nr 44/P/VI/2014 25.02.2014 w sprawie przedłużenia umowy na dostęp do serwisu prawo i zdrowie z Wolters  Kluwer na okres dwóch lat od 1 maja 2014r. 

Nr 45/P/VI/2014 25.02.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w II Krajowym Kursie  Osteoporozy dla Pielęgniarek i Personelu 

Medycznego,  

Nr 46/P/VI/2014 25.02.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w VI Krajowej Konferencji  szkoleniowej „ Kontrowersje w psychiatrii„. 

Nr 47/P/VI/2014 25.02.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w XVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia 

Pielęgniarek  Epidemiologicznych  

Nr 48/P/VI/2014 25.02.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w Konferencji  Stowarzyszenia Menadżerów Pielęgniarstwa „ Od 

Florencji Nightingale  do współczesnego menedżera pielęgniarstwa”dla Benity Kucharenok i Iwony Michańcio 

Nr 49/P/VI/2014 25.02.2014 w sprawie wyrażenia zgody i pokrycia kosztów udziału w XII Kongresie Pielęgniarek Polskich, Kraków w dniach 12-14.06.2014r  

Nr 50/P/VI/2014 11.03.2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. 

Nr 51/P/VI/2014 11.03.2014 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 
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Nr 52/P/VI/2014 11.03.2014 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr 53/P/VI/2014 11.03.2014 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr 54/P/VI/2014 11.03.2014 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 55/P/VI/2014 11.03.2014 w sprawie umorzenia zaległych składek członkowskich  

Nr 56/P/VI/2014 11.03.2014 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych  

Nr 57/P/VI/2014 11.03.2014 w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej  

Nr 58/P/VI/2014 11.03.2014 w sprawie : wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych organizatora  

Nr 59/P/VI/2014 11.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów wynajmu sali w Hotelu „Maria” na konferencję pt „Pielęgniarka Rodzinna 

profesjonalnym wsparciem dla  pacjentów niesamodzielnych i ich opiekunów- Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną” w dniu 

05.04.2014r. Koszt wynajmu  sali 100,00 zł/ godz. 

Nr 60/P/VI/2014 11.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji organizowanej  przez Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa 

Rodziców i Położnych  „Dobrze Urodzeni” -Trudne dobrego początki – potencjał kobiety, potencjał położnej”  

Nr 61/P/VI/2014 11.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa 

Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni” -Trudne dobrego początki – potencjał kobiety, potencjał położnej”  

Nr 62/P/VI/2014 11.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w XII Kongresie Pielęgniarek Polskich. 

Nr 63/P/VI/2014 11.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w I Ogólnopolskiej  Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „ wrocławska 

jesień laryngologiczna”  

Nr 64/P/VI/2014 11.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w XII Kongresie  Pielęgniarek Polskich 

Nr 65/P/VI/2014 11.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w szkoleniu „Medyczna  pielęgnacja stóp wyzwaniem dla pielęgniarek”  

Nr 66/P/VI/2014 11.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w VII Zjeździe Centrum  Nauki o Laktacji. 

Nr 67/P/VI/2014 11.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w II Ogólnopolskim Zjeździe  „ Kobieta poza macierzyństwem”.  

Nr 68/P/VI/2014 28.03.2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 69/P/VI/2014 28.03.2014 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr 70/P/VI/2014 28.03.2014 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru dyplomu w druku PWZ.  

Nr 71/P/VI/2014 28.03.2014 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr 72/P/VI/2014 28.03.2014 w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Nr 73/P/VI/2014 28.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów przejazdu na egzamin państwowy do Warszawy po ukończonym szkoleniu 

specjalizacyjnym w dziedzinie  „Pielęgniarstwo opieki paliatywnej” - dla pielęgniarek 

Nr 74/P/VI/2014 28.03.2014 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich  

Nr 75/P/VI/2014 28.03.2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr 67/P/VI/2014r z dnia 11 marca 2014 w sprawie  wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w 

II Ogólnopolskim Zjeździe  „ Kobieta poza macierzyństwem”. 

Nr 76/P/VI/2014 28.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w II Ogólnopolskiej  Konferencji dla położnych „Praktyka położnej w 

świetle nowych wyzwań”  

Nr 77/P/VI/2014 28.03.2014 w sprawie przyznania pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym na rzecz  Wydawnictwa AMUN Artystów Malujących 

Ustami i Nogami  

Nr 78/P/VI/2014 29.04.2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 
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Nr 79/P/VI/2014 29.04.2014 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr 80/P/VI/2014 29.04.2014 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej  po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w 

okresie ostatnich 6 lat. 

Nr 81/P/VI/2014 29.04.2014 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w 

okresie ostatnich 6 lat. 

Nr 82/P/VI/2014 29.04.2014 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr 83/P/VI/2014  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 84/P/VI/2014 29.04.2014 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia  Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych.  

Nr 85/P/VI/2014 29.04.2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr 86/P/VI/2014 29.04.2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr 87/P/VI/2014 29.04.2014 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu nie opłacania składek członkowskich. 

Nr 88/P/VI/2014 29.04.2014 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w nazwie ukończonej szkoły w druku PWZ.  

Nr 89/P/VI/2014 29.04.2014 w sprawie wyrażenia zgody i pokrycia kosztów organizowanej konferencji z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia 

Pielęgniarki i Położnej w dniu 13.05.2014r. w Hotelu „Piast” Świdnica. 

Nr 90/P/VI/2014 29.04.2014 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału w VI Konferencji Naukowo- Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa 

Pielęgniarek Ratunkowych pt.: „ Współpraca z jednostkami wyspecjalizowanymi” , Krynica Zdrój w dniach 01-03.10.2014 r  

Nr 91/P/VI/2014 29.04.2014 w sprawie wyrażenia zgody na refundację pełnych kosztów udziału w Ogólnopolskiej Konferencji „ Położna, a współczesne 

prawo”, Gdańsk, w dniach 15-16 maja 2014 . 

Nr 92/P/VI/2014 29.04.2014 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Pediatrycznej Pielęgniarstwo 

Pediatryczne – Nowe Wyzwania , Ostróda/ Olsztyn, w dniach  04-05.06.2014 . 

Nr 93/P/VI/2014 29.04.2014 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału  w  XV Ogólnopolskim Sympozjum „ Blok Operacyjny , organizacja i 

funkcjonowanie”, Warszawa, w dniach 22-23.05.2014 r. 

Nr 94/P/VI/2014 29.04.2014 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PSPO 

„Pielęgniarstwo onkologiczne w praktyce klinicznej”, Kołobrzeg, w dniach 

21-23 maja 2014r. 

Nr 95/P/VI/2014 29.04.2014 W sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej dla Kierowniczej Kadry 

Zarządzającej „Od Florencji Nightingale do współczesnego menedżera pielęgniarstwa” Warszawa, w dniach  9-11 maja 2014r.  

Nr 96/P/VI/2014 29.04.2014 W sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału w III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pielęgniarek i Położnych „ 

Współczesne wyzwania dla pielęgniarki i położnej w opiece szpitalnej, ambulatoryjnej i domowej”, Rynia, w dniach  22-24 maja 

2014r 

Nr 97/P/VI/2014 29.04.2014 W sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów udziału w III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pielęgniarek i Położnych nt. 

„Współczesne wyzwania dla pielęgniarki i położnej w opiece szpitalnej,  ambulatoryjnej i domowej” w dniach 22-24.05.2014r. 

Rynia k/Warszawy  

Nr 98/P/VI/2014 27.05.2014 w sprawie wpisu pielęgniarki/ położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr 99/P/VI/2014 27.05.2014 w sprawie wpisu pielęgniarki/ położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr100/P/VI/2014 27.05.2014 w sprawie wpisu pielęgniarki/ położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 
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Nr101/P/VI/2014 27.05.2014 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w 

okresie ostatnich 6 lat. 

Nr102/P/VI/2014 27.05.2014 w sprawie przyznania pomocy finansowej   

Nr103/P/VI/2014 27.05.2014 w sprawie zatwierdzenia  Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po przerwie w wykonywaniu zawodu 

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

Nr104/P/VI/2014 27.05.2014 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy  doskonalenia pielęgniarek i położnych.  

Nr105/P/VI/2014 27.05.2014 w sprawie rozwiązania umowy z wykonawcą biuletynu informacyjnego „BT” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  

Nr106/P/VI/2014 27.05.2014 w sprawie zawarcia umowy z firmą Tereny Weny na wykonanie biuletynu informacyjnego na 3 kolejne numery w roku 2014.  

Nr107/P/VI/2014 27.05.2014 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału w  IX Ogólnopolskim Zjeździe Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, 

Naczelnych Pielęgniarek i Przełożonych pt.” Codzienne bezpieczne zarządzanie”. 

Nr108/P/VI/2014 27.05.2014 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału w V Ogólnopolskiej  Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Jesienne 

spotkania pediatryczne”, w dniach 03.10.2014r, Warszawa. 

Nr109/P/VI/2014 27.05.2014 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału w Konferencji Naukowej ”Niepłodność – plagą zdrowotną XXI wieku”, 

w dniach 04-05.097.2014r, Warszawa  

Nr110/P/VI/2014 24.06.2014 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych. 

Nr111/P/VI/2014 24.06.2014 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr112/P/VI/2014 24.06.2014 w sprawie przyznanie refundacji kosztów kształcenia na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych 

Nr113/P/VI/2014 24.06.2014 w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych z powodu wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu 

Nr114/P/VI/2014 29.07.2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr115/P/VI/2014 29.07.2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr116/P/VI/2014 29.07.2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr117/P/VI/2014 29.07.2014 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr118/P/VI/2014 29.07.2014 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr119/P/VI/2014 29.07.2014 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu nie opłacania składek członkowskich. 

Nr120/P/VI/2014 29.07.2014 w sprawie anulowania uchwały ORPiP w Wałbrzychu Nr 27/VI/2014 w sprawie prenumeraty  rocznej publikacji „Menedżera 

Pielęgniarstwa”.     

Nr121/P/VI/2014 29.07.2014 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku na refundację kosztów kształcenia na poszczególne formy  doskonalenia pielęgniarek 

i położnych.  

Nr122/P/VI/2014 29.07.2014 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym „Pielęgniarstwo 

rodzinne dla położnych”. 

Nr123/P/VI/2014 29.07.2014 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa  w szkoleniu specjalizacyjnym „ 

Pielęgniarstwo kardiologiczne  

Nr124/P/VI/2014 29.07.2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr125/P/VI/2014 29.07.2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr126/P/VI/2014 29.07.2014 w sprawie wytypowania przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Zakładu 

Opiekuńczo Leczniczego  
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Nr127/P/VI/2014 29.07.2014 w sprawie wytypowania przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki naczelnej oraz 

pielęgniarek oddziałowych oddziałów 

Nr128/P/VI/2014 29.07.2014 w sprawie zawarcia umowy zlecenia na obsługę prawną  Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych przy OIPiP w Wałbrzychu .  

Nr129/P/VI/2014 29.07.2014 w sprawie zmiany uczestnika VI Konferencji Naukowo- Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Ratunkowych pt.:„ 

Współpraca z jednostkami wyspecjalizowanymi” w dniach 01-03.10.2014 r 

Nr130/P/VI/2014 29.07.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w XVII Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej „ 

Zarządzanie jakością opieki w aspektach: ekonomicznym, medycznym i społecznym”. Toruń, w dniach 23-25.09.2014 r  

Nr131/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr132/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr133/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr134/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr135/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr136/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr137/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr138/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr139/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr140/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr141/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej  po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w 

okresie ostatnich 6 lat. 

Nr142/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie skrócenia położnej okresu przeszkolenia  po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 

lat. 

Nr143/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Nr144/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Nr145/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr146/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr147/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie specjalistycznym „Leczenie ran”  

Nr148/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie „ 

Pielęgniarstwo Ratunkowe”. 

Nr149/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich  

Nr150/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów przejazdu na egzamin państwowy do Warszawy po ukończonym szkoleniu 

specjalizacyjnym w dziedzinie  „ Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych”  

Nr151/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie zawarcia umowy o dzieło na autorskie opracowanie normatywów kancelaryjno – archiwalnych. 

Nr152/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej  

Nr153/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie  odmowy przyznania pomocy finansowej  

Nr154/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku na refundację kosztów kształcenia na poszczególne formy  doskonalenia pielęgniarek 

i położnych. 

Nr155/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym „ 

Pielęgniarstwo geriatrycznej”  
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Nr156/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie:  kasacji faksu Panasonic KX-FP148 na podstawie ekspertyzy technicznej.  

Nr157/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w XIV Ogólnopolskim  Zjeździe Szkół Rodzenia „ Edukujemy, 

oswajamy, uspokajamy, pracujemy bezpiecznie – czyli jak pomagamy w narodzinach”. Piechowice, w dniach 15-19.10.2014 r. 

Nr158/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w XIV Ogólnopolskim Zjeździe Szkół Rodzenia „ Edukujemy, oswajamy, 

uspokajamy, pracujemy bezpiecznie – czyli jak pomagamy w narodzinach”. Piechowice, w dniach 15-19.10.2014 r  

Nr159/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w XIX Sympozjum „ Profilaktyka i zwalczanie zakażeń szpitalnych”. 

Warszawa, w dniach 27-28.11.2014 r  

Nr160/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w IX Ogólnopolskim  Zjeździe Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, 

Naczelnych Pielęgniarek i Położnych „ Codzienne bezpieczne zarządzanie”, Jarocin w dniach 23-25.09.2014r   

Nr161/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w Konferencji pt. „ Qvo vadis opieko długoterminowa, jak było, jak jest, 

jak będzie”, Warszawa, w dniach 05.11.2014 r  

Nr162/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w Konferencji  dla pracowników medycznych z zakresu profilaktyki 

HIV/AIDS. Warszawa, w dniach 08 -11.09. 2014 r  

Nr163/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Okulistyka – Kontrowersje, Karpacz, 

w dniach 16-18.10.2014 r  

Nr164/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w IV Międzynarodowym  Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej 

Know Health ,Wrocław, w dniach 22-24.10.2014 r  

Nr165/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na pokrycie kosztów udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 

„Aktualne zagadnienia w opiece nad noworodkiem i niemowlęciem” Tarnów, 4-5 września 2014r.  

Nr166/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów przejazdu na egzamin państwowy do Warszawy po ukończonym szkoleniu 

specjalizacyjnym w dziedzinie “ Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych” . 

Nr167/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów przejazdu na egzamin państwowy do Warszawy po ukończonym szkoleniu 

specjalizacyjnym w dziedzinie “ Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych”. 

Nr168/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów przejazdu na egzamin państwowy do Warszawy po ukończonym szkoleniu 

specjalizacyjnym w dziedzinie “ Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych”  

Nr169/P/VI/2014 26.08.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w VI Ogólnopolskiej  Konferencji Naukowo - Szkoleniowej „Aktualne 

zagadnienia w opiece nad noworodkiem i niemowlęciem”, Tarnów. 

Nr170/P/VI/2014 30.09.2014 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa  w kursie specjalistycznym „Leczenie ran” 

dla pielęgniarek  

Nr171/P/VI/2014 30.09.2014 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym „ Organizacja i 

Zarządzanie dla pielęgniarek”  

Nr172/P/VI/2014 30.09.2014 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym „ Organizacja i 

Zarządzanie dla pielęgniarek”  

Nr173/P/VI/2014 30.09.2014 w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na częściową refundację kosztów kształcenia  

Nr174/P/VI/2014 30.09.2014 w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej  

Nr175/P/VI/2014 30.09.2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr176/P/VI/2014 30.09.2014 w sprawie zmiany uczestnika V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Jesienne spotkania pediatryczne”.   

Nr177/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 
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Nr178/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr179/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr180/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr181/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr182/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr183/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr184/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr185/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru dyplomu w druku PWZ.  

Nr186/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru rejestru oraz zmiany uchwały Nr 72/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu z 

dnia 13 marca 2012r. w sprawie wpisu pielęgniarki/ położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr187/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie anulowania uchwały Nr 33/447 z dnia 05 lipca 2000r w sprawie wpisu do rejestru OIPiP w Wałbrzychu i stwierdzenia 

PWZ  

Nr188/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych.  

Nr189/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie zatwierdzenia  Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po przerwie w wykonywaniu zawodu 

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

Nr190/P/VI/2014 28.10.2014 W sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu „ Medyczna 

pielęgnacja stóp- podologiczne” 

Nr191/P/VI/2014 28.10.2014 W sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie specjalistycznym „ Leczenie ran 

„dla pielęgniarek. 

Nr192/P/VI/2014 28.10.2014 w  sprawie: odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie specjalistycznym w dziedzinie 

„Leczenie ran” dla pielęgniarek.  

Nr193/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie : odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa  w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 

„Pielęgniarstwo rodzinne”  

Nr194/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie przyznania pomocy finansowej  

Nr195/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr196/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr197/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr198/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr199/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr200/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie zakupu kompletu kart pocztowych świątecznych  

Nr201/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie przyznania pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym  

Nr202/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zakup kartek świątecznych i długopisów z logo OIPiP  w Wałbrzychu, oraz Vademecum 

Pielęgniarki i Położnej  dla członków ORPiP i organów  OIPiP  w Wałbrzychu.   

Nr203/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w VII Ogólnopolskiej  Konferencji Uzdrowiskowej dla pielęgniarek i 

zespołu terapeutycznego. 

Nr204/P/VI/2014 28.10.2014 w sprawie: wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 

Nr205/P/VI/2014 25.11.2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 
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Nr206/P/VI/2014 25.11.2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr207/P/VI/2014 25.11.2014 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony 

Nr208/P/VI/2014 25.11.2014 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony 

Nr209/P/VI/2014 25.11.2014 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony 

Nr210/P/VI/2014 25.11.2014 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr211/P/VI/2014 25.11.2014 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr212/P/VI/2014 25.11.2014 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr213/P/VI/2014 25.11.2014 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr214/P/VI/2014 25.11.2014 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr215/P/VI/2014 25.11.2014 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr216/P/VI/2014 25.11.2014 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr217/P/VI/2014 25.11.2014 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w numerze rejestru i zmiany uchwały Nr 135/P/V/2009 Prezydium ORPiP w 

Wałbrzychu z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie  wpisu na listę pielęgniarek i położnych OIPiP w Wałbrzychu.  

Nr218/P/VI/2014 25.11.2014  w  sprawie zmiany uchwały Nr 56/VI/2014 z 30 września 2014r.w sprawie rozłożenia na  raty zadłużenia z tytułu nie opłacania 

składek członkowskich  

Nr219/P/VI/2014 25.11.2014 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych. 

Nr220/P/VI/2014 25.11.2014 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa  w kursie specjalistycznym w dziedzinie„ 

Edukacja i wsparcie kobiety  w okresie laktacji” . 

Nr221/P/VI/2014 25.11.2014 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie „ 

Organizacja i zarządzanie”  

Nr222/P/VI/2014 25.11.2014 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa za studia na kierunku Pielęgniarstwo II 

stopnia  

Nr223/P/VI/2014 25.11.2014 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie specjalistycznym w dziedzinie 

„Szczepienia ochronne” dla   pielęgniarek  

Nr224/P/VI/2014 25.11.2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr225/P/VI/2014 25.11.2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr226/P/VI/2014 25.11.2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr227/P/VI/2014 25.11.2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 

Nr228/P/VI/2014 25.11.2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr229/P/VI/2014 25.11.2014 w sprawie zatwierdzenia wyznaczonego przedstawiciela ORPiP w Wałbrzychu do prac komisji ds. naboru na wolne stanowisko 

lekarza kierującego. 

Nr230/P/VI/2014 16.12.2014 w sprawie przyznania pomocy finansowej. 

Nr231/P/VI/2014 16.12.2014 w sprawie zakupu laptopa do celów rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich 

Nr1/P/VI/2015 20.01.2015 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie “ 

Pielęgniarstwo chirurgiczne” dla pielęgniarek.     
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Nr2/P/VI/2015 20.01.2015 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie “ 

Pielęgniarstwo chirurgiczne” dla pielęgniarek.     

Nr3/P/VI/2015 20.01.2015 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie “ 

Pielęgniarstwo chirurgiczne” dla pielęgniarek.     

Nr4/P/VI/2015 20.01.2015 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie “ 

Pielęgniarstwo chirurgiczne” dla pielęgniarek.     

Nr5/P/VI/2015 20.01.2015 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie “ 

Pielęgniarstwo chirurgiczne” dla pielęgniarek.     

Nr6/P/VI/2015 20.01.2015 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie “ 

Pielęgniarstwo chirurgiczne” dla pielęgniarek.     

Nr7/P/VI/2015 20.01.2015 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie “ 

Pielęgniarstwo chirurgiczne” dla pielęgniarek.     

Nr8/P/VI/2015 20.01.2015 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie “ 

Pielęgniarstwo chirurgiczne” dla pielęgniarek.     

Nr9/P/VI/2015 20.01.2015 w sprawie przyznania pomocy finansowej. 

Nr10/P/VI/2015 20.01.2015 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku na refundację kosztów kształcenia na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i 

położnych. 

Nr11/P/VI/2015 20.01.2015 w sprawie wskazania przedstawiciela ORPiP w Wałbrzychu do prac w komisji konkursowej na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. 

lecznictwa 

Nr12/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr13/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr14/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr15/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr16/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr17/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr18/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr19/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr20/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr21/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr22/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru rejestru pielęgniarek i położnych w PWZ pielęgniarki. 

Nr23/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr24/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr25/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr26/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr27/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr28/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr29/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru Rejestru i numeru PWZ pielęgniarki. 

Nr30/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru Rejestru pielęgniarki 
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Nr31/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru Rejestru pielęgniarki 

Nr32/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru dyplomu w druku PWZ.  

Nr33/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru dyplomu w druku PWZ.  

Nr34/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru dyplomu w druku PWZ.  

Nr35/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru dyplomu w druku PWZ.  

Nr36/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru dyplomu w druku PWZ.  

Nr37/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru dyplomu w druku PWZ.  

Nr38/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej daty wydania dyplomu w druku PWZ.  

Nr39/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru dyplomu w druku PWZ.  

Nr40/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru dyplomu w druku PWZ.  

Nr41/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru Rejestru Pielęgniarki 

Nr42/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Nr43/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie wniosku o zgłoszenie zmian wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 

położnych 

Nr44/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych. 

Nr45/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie odmowy przyznania I transzy refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym w 

dziedzinie “Pielęgniarstwo chirurgiczne” dla pielęgniarek.     

Nr46/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku na refundację kosztów kształcenia na poszczególne formy  doskonalenia pielęgniarek 

i położnych. 

Nr47/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie odmowy przyznania I transzy refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym w 

dziedzinie “ Pielęgniarstwo chirurgiczne” dla pielęgniarek.     

Nr48/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej. 

Nr49/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie przyznania pomocy finansowej. 

Nr50/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich. 

Nr51/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich. 

Nr52/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich. 

Nr53/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich. 

Nr54/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich. 

Nr55/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich. 

Nr56/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich. 

Nr57/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów spotkania pielęgniarek onkologicznych z Konsultantem wojewódzkim w 

dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.     

Nr58/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie wytypowania przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowiska pielęgniarek oddziałowych w SP 

ZOZ  

Nr59/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela ORPiP w Wałbrzychu do prac w komisji konkursowej na stanowisko zastępcy Dyrektora 

ds. lecznictwa 

Nr60/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie prenumeraty czasopisma dla pielęgniarek i położnych „Analiza przypadków w pielęgniarstwie i położnictwie”.                                                     
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Nr61/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w szkoleniu nt. „Optymalizacja zatrudnienia oraz czas pracy pielęgniarek i 

położnych - planowanie i rozliczanie w praktyce” .   

Nr62/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w IX Ogólnopolskim Zjeździe Położniczo – Neonatologiczno – 

Pediatrycznym „ Wpływ ciąży, porodu i wczesnego dzieciństwa na jakość życia człowieka”. 

Nr63/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w XI Dolnośląskiej Konferencji  Szkoleniowo- Naukowej . 

Nr64/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w Konferencji Naukowo- Szkoleniowej PSPO „ Wieloaspektowość opieki 

onkologicznej, pielęgniarskiej”. 

Nr65/P/VI/2015 24.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w XV Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej „ Hospicjum 

2015”, Ogólnopolskie Forum onkologii i Psychoonkologii”. 

Nr66/P/VI/2015 10.03.2015 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku na refundację kosztów kształcenia na poszczególne formy  doskonalenia pielęgniarek 

i położnych. 

Nr67/P/VI/2015 10.03.2015 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie specjalistycznym „Pielęgnowanie 

pacjenta w warunkach lecznictwa uzdrowiskowego”. 

Nr68/P/VI/2015 10.03.2015 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie 

„Pielęgniarstwo położnicze ”.     

Nr69/P/VI/2015 10.03.2015 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie “ 

Pielęgniarstwo ratunkowe ” .     

Nr70/P/VI/2015 10.03.2015 w sprawie przyznania pomocy finansowej. 

Nr71/P/VI/2015 10.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich. 

Nr72/P/VI/2015 10.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich. 

Nr73/P/VI/2015 10.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich. 

Nr74/P/VI/2015 10.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich. 

Nr75/P/VI/2015 10.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich. 

Nr76/P/VI/2015 10.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich. 

Nr77/P/VI/2015 10.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej Pielęgniarstwa 

Pediatrycznego . 

Nr78/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr79/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie stwierdzenia powrotu do wykonywania zawodu pielęgniarki, po zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki. 

Nr80/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr81/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr82/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru Rejestru pielęgniarki 

Nr83/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej daty wydania dyplomu w druku PWZ.  

Nr84/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej daty wydania dyplomu w druku PWZ.  

Nr85/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru dyplomu w druku PWZ.  

Nr86/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru Rejestru pielęgniarza 

Nr87/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru Rejestru pielęgniarki 

Nr88/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej daty wydania dyplomu w druku PWZ.  

Nr89/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej daty ukończenia szkoły w druku PWZ.  
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Nr90/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej miejsca urodzenia w druku PWZ.  

Nr91/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru Rejestru pielęgniarki 

Nr92/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie anulowania uchwały Nr 95/509 Prezydium ORPiP w Wałbrzychu z dnia 16.02.2001r. w sprawie wymiany prawa 

wykonywania zawodu  

Nr93/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich. 

Nr94/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych  

Nr95/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr96/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr97/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr98/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie wytypowania przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowiska pielęgniarek oddziałowych  

Nr99/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela ORPiP w Wałbrzychu do prac w komisji na stanowiska ordynatorów oddziałów  

Nr100/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie anulowania uchwały Nr 77/P/VI/2015 Prezydium ORPiP w Wałbrzychu z dnia 10 marca 2015r w sprawie wyrażenia 

zgody i refundacji kosztów udziału w III  Ogólnopolskiej  Konferencji Naukowo- Szkoleniowej Pielęgniarstwa Pediatrycznego . 

Nr101/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pielęgniarstwo pediatryczne 

– nowe wyzwania” . 

Nr102/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w Ogólnopolskiej Konferencji dla Położnych. 

Nr103/P/VI/2015 27.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w Konferencji Naukowo - Szkoleniowej Pielęgniarstwo Pediatryczne. 

Nr104/P/VI/2015 21.04.2015 w sprawie zatwierdzenia wniosku na refundację kosztów kształcenia poniesionych  tytułem uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym 

dla kierowników centralnych sterylizacji i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów  medycznych. 

Nr105/P/VI/2015 21.04.2015 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie 

„Pielęgniarstwo położnicze” dla położnych. 

Nr106/P/VI/2015 21.04.2015 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych. 

Nr107/P/VI/2015 21.04.2015 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych za studia II stopnia na kierunku Zarządzanie 

Nr108/P/VI/2015 21.04.2015 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych za studia II stopnia na kierunku Zarządzanie 

Nr109/P/VI/2015 21.04.2015 w sprawie przyznania pomocy finansowej. 

Nr110/P/VI/2015 21.04.2015 w sprawie odmowy pokrycia kosztów poniesionych na wykonanie zdjęcia do poprawy błędu w PWZ. 

Nr111/P/VI/2015 21.04.2015 w sprawie przyznania pomocy finansowej. 

Nr112/P/VI/2015 21.04.2015 w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej. 

Nr113/P/VI/2015 21.04.2015 w sprawie przyznania pomocy finansowej. 

Nr114/P/VI/2015 30.04.2015 w sprawie wyrażenia zgody i pokrycia kosztów udziału w kursie „ Interdyscyplinarnie o karmieniu piersią” 

Nr115/P/VI/2015 30.04.2015 w sprawie zmiany uchwały nr 16/VI/2015 ORPiP z dnia 20.01.2015r 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. 

Nr116/P/VI/2015 30.04.2015 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr117/P/VI/2015 26.05.2015 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr118/P/VI/2015 26.05.2015 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr119/P/VI/2015 26.05.2015 w sprawie wydania nowego druku Zaświadczenia o PWZ w związku z zagubieniem. 
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Nr120/P/VI/2015 26.05.2015 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr121/P/VI/2015 26.05.2015 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr122/P/VI/2015 26.05.2015 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr123/P/VI/2015 26.05.2015 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr124/P/VI/2015 26.05.2015 w sprawie zatwierdzenia Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po przerwie w wykonywaniu zawodu 

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

Nr125/P/VI/2015 26.05.2015 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie 

“Pielęgniarstwo operacyjne” dla pielęgniarek.     

Nr126/P/VI/2015 26.05.2015 w sprawie przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie 

“Pielęgniarstwo ratunkowe” dla pielęgniarek.     

Nr127/P/VI/2015 26.05.2015 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych. 

Nr128/P/VI/2015 26.05.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru dyplomu w druku PWZ.  

Nr129/P/VI/2015 26.05.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru Rejestru i numeru PWZ pielęgniarki. 

Nr130/P/VI/2015 26.05.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, daty wydania dyplomu w druku PWZ. 

Nr131/P/VI/2015 26.05.2015 w sprawie zawarcia umowy zlecenia na przygotowanie 3 artykułów z zakresu „Edukacji cukrzycy” do trzech kolejnych numerów 

Biuletynu Informacyjnego OIPiP w Wałbrzychu.  

Nr132/P/VI/2015 26.05.2015 w sprawie przyznania pomocy finansowej. 

Nr133/P/VI/2015 26.05.2015 w sprawie powołania osób do przeprowadzenia kontroli indywidualnych praktyk pielęgniarskich.  

Nr134/P/VI/2015 26.05.2015 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów zakwaterowania i udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo-

Naukowej „Akademia Pielęgniarki Pediatrycznej”. 

Nr135/P/VI/2015 26.05.2015 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów zakwaterowania i udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo-

Naukowej „Akademia Pielęgniarki Pediatrycznej”. 

Nr136/P/VI/2015 26.05.2015 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów zakwaterowania i udziału w X Ogólnopolskim Zjeździe Pielęgniarek i 

Położnych z Oddziałów Neonatologicznych. 

Nr137/P/VI/2015 26.05.2015 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów zakwaterowania i udziału w VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Leczenia 

Bólu . 

Nr138/P/VI/2015 26.05.2015 w sprawie wyrażenia zgody na refundację zakwaterowania i kosztów udziału w Międzynarodowej Konferencji Dydaktyczno – 

Szkoleniowej „ Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych, 90 -lecie powstania Uniwersyteckiej 

Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia. 

Nr139/P/VI/2015 26.05.2015 w sprawie przyznania pomocy finansowej. 

Nr140/P/VI/2015 30.06.2015 w  sprawie zmiany uchwały nr 93/P/VI/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zadłużenia z 

tytułu zaległych składek członkowskich w części § 2 ust.1. 

Nr141/P/VI/2015 30.06.2015 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów udziału członków OIPiP w Wałbrzychu w Konferencji „ Leczenie ran” .. 

Nr142/P/VI/2015 30.06.2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich 

Nr143/P/VI/2015 30.06.2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich 

Nr144/P/VI/2015 30.06.2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich 

Nr145/P/VI/2015 30.06.2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich 
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Nr146/P/VI/2015 30.06.2015 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Prezydium ORPiP na refundację kosztów kształcenia na poszczególne formy  

doskonalenia pielęgniarek i położnych. 

Nr147/P/VI/2015 30.06.2015 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie specjalistycznym „ Edukator w 

cukrzycy”.     

Nr148/P/VI/2015 30.06.2015 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów zakwaterowania i udziału w  Konferencji  „Zarządzanie zespołem, czasem, 

jakością i komunikacją”. 

Nr149/P/VI/2015 08.07.2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr150/P/VI/2015 28.07.2015 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr151/P/VI/2015 28.07.2015 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr152/P/VI/2015 28.07.2015 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr153/P/VI/2015 28.07.2015 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr154/P/VI/2015 28.07.2015 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr155P/VI/2015 28.07.2015 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr156/P/VI/2015 28.07.2015 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr157/P/VI/2015 28.07.2015 w sprawie zatwierdzenia  Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po przerwie w wykonywaniu zawodu 

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

Nr158/P/VI/2015 28.07.2015 w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej.  

Nr159/P/VI/2015 28.07.2015 w sprawie przyznania pomocy finansowej. 

Nr160/P/VI/2015 28.07.2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich. 

Nr161/P/VI/2015 28.07.2015 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu na refundację kosztów kształcenia na poszczególne 

formy doskonalenia  pielęgniarek i położnych. 

Nr162/P/VI/2015 28.07.2015 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 

„Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki”. 

Nr163/P/VI/2015 28.07.2015 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w ramach kursu 

specjalistycznego” Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych”  

Nr164/P/VI/2015 28.07.2015 w sprawie wytypowania przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej  

Nr165/P/VI/2015 28.07.2015 w sprawie uchylenia uchwały nr 133/P/VI/2015 Prezydium ORPiP z dnia 26.05.2015r. w sprawie powołania osób do 

przeprowadzenia kontroli indywidualnej praktyki pielęgniarskiej.  

Nr166/P/VI/2015 28.07.2015 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów zakwaterowania i udziału w Konferencji Naukowej pt. ”Rzeczywistość i 

przyszłość pielęgniarstwa i położnictwa”. 

Nr167/P/VI/2015 28.07.2015 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów zakwaterowania i udziału w VI Karkonoskim Kongresie Szkoleniowo-

Naukowym . 

Nr168/P/VI/2015 28.07.2015 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów zakwaterowania i udziału w XVIII Międzynarodowej Konferencji Opieki 

Długoterminowej. 

Nr169/P/VI/2015 25.08.2015 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr170/P/VI/2015 25.08.2015 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr171/P/VI/2015 25.08.2015 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr172/P/VI/2015 25.08.2015 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 
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Nr173/P/VI/2015 25.08.2015 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr174/P/VI/2015 25.08.2015 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr175/P/VI/2015 25.08.2015 w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Nr176/P/VI/2015 25.08.2015 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr177/P/VI/2015 25.08.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru Rejestru w PWZ pielęgniarki. 

Nr178/P/VI/2015 25.08.2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem autokaru na wyjazdową Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu do 

Polanicy Zdrój.  

Nr179/P/VI/2015 25.08.2015 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki /położnej  po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w 

okresie ostatnich 6 lat. 

Nr180/P/VI/2015 25.08.2015 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu na refundację kosztów kształcenia na poszczególne 

formy doskonalenia pielęgniarek i położnych. 

Nr181/P/VI/2015 25.08.2015 w sprawie wytypowania przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowiska pielęgniarek oddziałowych  

Nr182/P/VI/2015 25.08.2015 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Okręgowej Izby 

pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  za rok 2014. 

Nr183/P/VI/2015 25.08.2015 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr184/P/VI/2015 25.08.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zakup długopisów z logo OIPiP  w Wałbrzychu dla delegatów XXXI Okręgowego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.                      

Nr185/P/VI/2015 25.08.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zakup  upominków dla członków Okręgowej Rady, Okręgowego Sądu, Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej na zakończenie VI kadencji ORPiP w Wałbrzychu.                       

Nr186/P/VI/2015 25.08.2015 w sprawie przyznania pomocy finansowej. 

Nr187/P/VI/2015 25.08.2015 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów Konferencji „Jesienne spotkania z Autorytetem „temat: „Odpowiedzialność i 

bezpieczeństwo prawne pielęgniarki i położnej”. 

Nr188/P/VI/2015 25.08.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamówienie i zakup przypinki „Czepek” dla pielęgniarek i położnych zarejestrowanych w OIPiP w 

Wałbrzychu.                      

Nr189/P/VI/2015 25.08.2015 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów zakwaterowania i udziału w  XX Sympozjum Diabetologicznym. 

Nr190/P/VI/2015 25.08.2015 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów zakwaterowania i udziału w  IV Międzynarodowym Kongresie OPEP Razem 

Łatwiej. 

Nr191/P/VI/2015 25.08.2015 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów zakwaterowania i udziału w  VI Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 

Polskiego Towarzystwa Wakcynologii pt. "Szczepienia ochronne bezpieczeństwo blisko i daleko". 

Nr192/P/VI/2015 18.09.2015 w sprawie przyznania pomocy finansowej. 

Nr193/P/VI/2015 18.09.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zakup i montaż zestawu multimedialnego na salę konferencyjną OIPiP w Wałbrzychu.                       

Nr194/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr195/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr196/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr197/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr198/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr199/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr200/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 
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Nr201/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru Rejestru i numeru PWZ pielęgniarki. 

Nr202/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki/położnej  po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w 

okresie ostatnich 6 lat. 

Nr203/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr204/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr205/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr206/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr207/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr208/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr209/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr210/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr211/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr212/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr213/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr214/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr215/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr216/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr217/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr218/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr219/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr220/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr221/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr222/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wykreślenia  z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Nr223/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie przyznania pomocy finansowej. 

Nr224/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie przyznania pomocy finansowej. 

Nr225/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie przyznania pomocy finansowej. 

Nr226/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie przyznania pomocy finansowej. 

Nr227/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich. 

Nr228/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie dokształcającym „ Sztuka prowadzenia 

aktywnej szkoły rodzenia- podstawy”.     

Nr229/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym „Pielęgniarstwo rodzinne” 

dla pielęgniarek.     

Nr230/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie specjalistycznym „ Szczepienia 

ochronne”. 

Nr231/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego na refundację kosztów kształcenia 

na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych. 

Nr232/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie przyznania pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym  
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Nr233/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie zakupu kompletu kart pocztowych świątecznych  

Nr234/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie dokonania zmian dot. programu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 

położnych w ramach kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka“– jednogłośnie 

Nr235/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie dokonania zmian dot. miejsca odbywania szkolenia wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe pielęgniarek i położnych “w ramach kursu specjalistycznego „Opieka nad kobietą ciężarną z cukrzycą w okresie 

okołoporodowym“ dla położnych  – jednogłośnie. 

Nr236/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wytypowania przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowiska pielęgniarek oddziałowych w 

oddziałach: blok operacyjny oraz fizjologii i patologii noworodka z pododdziałem intensywnej terapii         

Nr237/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów zakwaterowania i udziału w  IV Międzynarodowym Kongresie „Pielęgniarka i 

położna edukatorem szkoły Matek i Ojców- razem łatwiej”. 

Nr238/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów zakwaterowania i udziału w  Konferencji „Śląska jesień elektrokardiologiczna”. 

Nr239/P/VI/2015 27.10.2015 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów zakwaterowania i udziału w Konferencji „Zakażenia związane z inwazyjnymi 

procedurami medycznymi- bezpieczeństwo i antybiotykoterapia”. 

Nr240/P/VI/2015 06.11.2015 w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w celu sporządzenia listy delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i 

Położnych w Wałbrzychu VII kadencji. 

Nr241/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr242/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr243/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie wpisu pielęgniarki/położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr244/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie zatwierdzenia Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po przerwie w wykonywaniu zawodu 

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

Nr245/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie stwierdzenia powrotu do wykonywania zawodu pielęgniarki, po zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki. 

Nr246/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie stwierdzenia  powrotu do wykonywania zawodu położnej, po zaprzestaniu wykonywania zawodu położnej. 

Nr247/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie wytypowania przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej  

Nr248/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie wytypowania przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki przełożonej  

Nr249/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr250/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr251/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr252/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr253/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr254/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr255/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr256/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr257/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr258/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie: wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr259/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie: wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr260/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Nr261/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  
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Nr262/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów poniesionych zgodnie z rachunkiem na wykonanie nowej pieczątki w związku z 

poprawą oczywistej omyłki pisarskiej w PWZ. 

Nr263/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu na refundację kosztów kształcenia na poszczególne 

formy doskonalenia pielęgniarek i położnych. 

Nr264/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zakup kartek świątecznych z logo OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr265/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie przyznania pomocy finansowej. 

Nr266/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie wyrażenia zgody na prenumeratę kwartalnika "Opieka onkologiczna". 

Nr267/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów zakwaterowania i udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

„Zaburzenia Świadomości”- wyzwania XXI wieku. 

Nr268/P/VI/2015 17.11.2015 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

 


