
WYKAZ UCHWAŁ PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU
VII Kadencja na lata 2015-2020

NR UCHWAŁY DATA POSIEDZENIA TYTUŁ UCHWAŁY 

Rok 2015/2016

Nr 1/P/VII/2015 17.12.2015 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 2/P/VII/2015 17.12.2015 w sprawie refundacji kosztów  kształcenia poniesionych tytułem uczestnictwa w rożnych
formach doskonalenia pielęgniarek i położnych.  

Nr 3/P/VII/2015 17.12.2015 w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej.

Nr 4/P/VII/2015 17.12.2015 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki /położnej  po przerwie w wykonywaniu
zawodu dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Nr 5/P/VII/2015 17.12.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zakup laptopa na potrzeby Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
OIPiP w Wałbrzychu.    

Nr 6/P/VII/2016 26.01.2016 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w szkoleniu 
specjalizacyjnym w dziedzinie " Pielęgniarstwo neonatologiczne" 

Nr 7/P/VII/2016 26.01.2016
w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu na refundację kosztów
kursu dokształcającego "Profesjonalna opieka pielęgniarska nad pacjentem z wszczepionym 
systemem dostępu naczyniowego".

Nr 8/P/VII/2016 26.01.2016 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wykreślenia  z rejestru pielęgnia-
rek



i położnych.

Nr 9/P/VII/2016 26.01.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 10/P/VII/2016 26.01.2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i 
położnych

Nr 11/P/VII/2016 26.01.2016 w sprawie przedłużenia okresu przeszkolenia pielęgniarki /położnej  po przerwie w wykonywaniu 
zawodu dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Nr 12/P/VII/2016 26.01.2016 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w szkoleniu 
specjalizacyjnym w dziedzinie " Pielęgniarstwo neonatologiczne".

Nr 13/P/VII/2016 26.01.2016
w  sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów udziału i zakwaterowania  w Konferencji 
Naukowo-Szkoleniowej w ramach XIX Zjazdu Polskiego  Stowarzyszenia Pielęgniarek 
Epidemiologicznych.

Nr 14/P/VII/2016 26.01.2016 w  sprawie wyrażenia zgody na zakup  kartek świątecznych  z logo OIPiP  w Wałbrzychu.

Nr 15/P/VII/2016 26.01.2016 w  sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu na  refundację 
kosztów kształcenia na poszczególne formy  doskonalenia pielęgniarek i położnych.

Nr 16/P/VII/2016 01.02.2016
w sprawie zawarcia umowy celem sporządzenia  sprawozdania finansowego za rok 2015, oraz części 
finansowej wykonania planu budżetu za rok 2015 Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu.

Nr 17/P/VII/2016 01.02.2016 w sprawie zawarcie umowy o pracę z dniem 10.02.2016 r.na stanowisko księgowej na czas 
zastępstwa.

Nr 18/P/VII/2016 01.02.2016 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów odnowienia licencji na  oprogramowanie  systemu 
Comarch i szkolenie w zakresie w/w oprogramowania.



Nr 19/P/VII/2016 23.02.2016 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu.

Nr 20/P/VII/2016 23.02.2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w 
Wałbrzychu.

Nr 21/P/VII/2016 23.02.2016 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony.

Nr 22/P/VII/2016 23.02.2016 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony.

Nr 23/P/VII/2016 23.02.2016 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w PWZ pielęgniarki.

Nr 24/P/VII/2016 23.02.2016 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu na refundację kosztów
kształcenia na poszczególne formy  doskonalenia  pielęgniarek i położnych.

Nr 25/P/VII/2016 23.02.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zakup  długopisów z logo OIPiP  w Wałbrzychu dla delegatów XXXII 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 26/P/VII/2016 23.02.2016 w sprawie zakupu niszczarek do biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 27/P/VII/2016 23.02.2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i 
położnych

Nr 28/P/VII/2016 23.02.2016
w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  
pielęgniarek 
i położnych.

Nr 29/P/VII/2016 23.02.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.



Nr 30/P/VII/2016 23.02.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 31/P/VII/2016 23.02.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 32/P/VII/2016 23.02.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 33/P/VII/2016 23.02.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 34/P/VII/2016 23.02.2016 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w Konferencji Naukowo- Szkoleniowej w 
ramach XIX Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Nr 35/P/VII/2016 23.02.2016 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji pełnych kosztów udziału w Szkoleniu dla Przewodniczącej, 
Sekretarza i Skarbnika ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 36/P/VII/2016 23.02.2016 w sprawie wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w spotkaniu szkoleniowym                   
„ Europejska Legitymacja Zawodowa”

Nr 37/P/VII/2016 23.02.2016
w sprawie przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie 
dokształcającym 
„ Fluoryzacja”

Nr 38/P/VII/2016 23.02.2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i 
położnych.

Nr 39/P/VII/2016 23.02.2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i 
położnych.

Nr 40/P/VII/2016 15.03.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.



Nr 41/P/VII/2016 15.03.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 42/P/VII/2016 15.03.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 43/P/VII/2016 15.03.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 44/P/VII/2016 15.03.2016 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu na  refundację 
kosztów kształcenia na poszczególne formy  doskonalenia  pielęgniarek i położnych.

Nr 45/P/VII/2016 30.03.2016 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w 
Wałbrzychu

Nr 46/P/VII/2016 30.03.2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych            
w Wałbrzychu.

Nr 47/P/VII/2016 30.03.2016 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru Rejestru i numeru PWZ  położnej.

Nr 48/P/VII/2016 30.03.2016 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki /położnej  po przerwie w wykonywaniu
zawodu dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Nr 49/P/VII/2016 30.03.2016 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 50/P/VII/2016 30.03.2016
w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w X Ogólnopolskim 
Zjeździe Położniczo - Neonatologiczno- Pediatrycznym -„Profilaktyka i leczenie noworodków, dzieci i 
młodzieży”.

Nr 51/P/VII/2016 08.04.2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i 
położnych.



Nr 52/P/VII/2016 26.04.2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
w Wałbrzychu.

Nr 53/P/VII/2016 26.04.2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
w Wałbrzychu.

Nr 54/P/VII/2016 26.04.2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
w Wałbrzychu.

Nr 55/P/VII/2016 26.04.2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i 
położnych. 

Nr 56/P/VII/2016 26.04.2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i 
położnych.

Nr 57/P/VII/2016 26.04.2016
w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  
pielęgniarek
i położnych.

Nr 58/P/VII/2016 26.04.2016
w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  
pielęgniarek 
i położnych.

Nr 59/P/VII/2016 26.04.2016
w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  
pielęgniarek 
i położnych.

Nr 60/P/VII/2016 26.04.2016 w  sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących 
działalność leczniczą.

Nr 61/P/VII/2016 26.04.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 62/P/VII/2016 26.04.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.



Nr 63/P/VII/2016 26.04.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 64/P/VII/2016 26.04.2016 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu na refundację kosztów
kształcenia na poszczególne formy  doskonalenia  pielęgniarek i położnych.

Nr 65/P/VII/2016 26.04.2016 w  sprawie wyrażenia zgody na zakup  długopisów z logo OIPiP  w Wałbrzychu.

Nr 66/P/VII/2016 26.04.2016
w sprawie podpisania umowy na dostęp Serwisu Prawo i Zdrowie, dostęp LEX Navigator Ochrona 
Zdrowia oraz dostęp VGK Gold ( Vademecum Głównego Księgowego) firmy Wolter Kluwer na okres 2
lat.

Nr 67/P/VII/2016 26.04.2016 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 68/P/VII/2016 26.04.2016 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru Rejestru w PWZ  pielęgniarki.

Nr 69/P/VII/2016 26.04.2016 w sprawie  wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w XVII Ogólnopolskim 
Sympozjum Blok Operacyjny- organizacja i funkcjonowanie.

Nr 70/P/VII/2016 26.04.2016 w sprawie  wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania  w Ogólnopolskiej 
Konferencji Pielęgniarstwa Pediatrycznego - Nowe Wyzwania.

Nr 71/P/VII/2016 26.04.2016
w sprawie  wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania  w IX Zjeździe Centrum 
Nauki 
o Laktacji.

Nr 72/P/VII/2016 26.04.2016

w sprawie pokrycia kosztów poczęstunku na Konferencję dla pielęgniarek „ Rola specjalistycznych 
opatrunków w profilaktyce i procesie leczenia trudno  gojących się ran” organizator firma ConvaTec 
Polska 
Sp.z o. o.

Nr 73/P/VII/2016 26.04.2016 w sprawie: pokrycia kosztów  zorganizowania obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i 
Położnej 



w Boguszowie Gorcach.

Nr 74/P/VII/2016 31.05.2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu.

Nr 75/P/VII/2016 31.05.2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu.

Nr 76/P/VII/2016 31.05.2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 
położnych.

Nr 77/P/VII/2016 31.05.2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 
położnych. 

Nr 78/P/VII/2016 31.05.2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 
położnych.

Nr 79/P/VII/2016 31.05.2016 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu na refundację kosztów
kształcenia na poszczególne formy  doskonalenia  pielęgniarek i położnych.

Nr 80/P/VII/2016 31.05.2016 w sprawie wytypowania przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowiska 
położnych oddziałowych oddziałów Położniczo –  Ginekologicznego i Neonatologicznego.

Nr 81/P/VII/2016 31.05.2016 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 82/P/VII/2016 31.05.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 83/P/VII/2016 31.05.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.



Nr 84/P/VII/2016 31.05.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 85/P/VII/2016 31.05.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 86/P/VII/2016 31.05.2016 w sprawie aneksu do umowy zlecenie na obsługę prawną biura OIPiP w Wałbrzychu na okres  
od 1 styczeń 2016 do 31 grudnia 2016 z prawnikami.

Nr 87/P/VII/2016 31.05.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 88/P/VII/2016 31.05.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 89/P/VII/2016 31.05.2016
w sprawie podjęcia Stanowiska Nr 1 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzy-
chu 
w sprawie strajku pielęgniarek i położnych  w Instytucie „ Pomniku – Centrum Zdrowia Dziecka”

Nr 90/P/VII/2016 31.05.2016 w sprawie  wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w IX Zjeździe CNOL. 

Nr 91/P/VII/2016 31.05.2016 w sprawie  wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania  w XVI Ogólnopolskim 
Zjeździe Szkół Rodzenia „ Nowe wyzwania w opiece okołoporodowej – rola położnej”.

Nr 92/P/VII/2016 31.05.2016 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania  w XVI Ogólnopolskim 
Zjeździe Szkół Rodzenia „ Nowe wyzwania  w opiece okołoporodowej – rola położnej”.

Nr 93/P/VII/2016 31.05.2016 w sprawie odmowy pokrycia kosztów udziału i zakwaterowania związanych z uczestnictwem w III 
Ogólnopolskiej Konferencji Pediatrycznej „Pielęgniarstwo Pediatryczne – nowe wyzwania” .  

Nr 94/P/VII/2016 31.05.2016 w sprawie  wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w III Ogólnopolskiej 
Konferencji Pediatrycznej  „Pielęgniarstwo Pediatryczne – nowe wyzwania”.



Nr 95/P/VII/2016 28.06.2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 96/P/VII/2016 28.06.2016 w sprawie wpisu pielęgniarki/ położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w 
Wałbrzychu.

Nr 97/P/VII/2016 28.06.2016 w sprawie wpisu pielęgniarki/ położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w 
Wałbrzychu.

Nr 98/P/VII/2016 28.06.2016 w sprawie wpisu pielęgniarki/ położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w 
Wałbrzychu.

Nr 99/P/VII/2016 28.06.2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki / położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych 
w Wałbrzychu.

Nr 100/P/VII/2016 28.06.2016

w sprawie zmiany uchwały Nr 70/P/VII/2016 z dnia 26.04.2016r  w sprawie pokrycia kosztów udziału
 i zakwaterowania w III Ogólnopolskiej  Konferencji “Pielęgniarstwa Pediatrycznego – Nowe Wyzwa-
nia” 
w części dot. uczestnika.

Nr 101/P/VII/2016 28.06.2016

w sprawie uchylenia uchwały Nr 94/P/VII/2016 z dnia 31.05.2016r w sprawie pokrycia kosztów 
udziału 
i zakwaterowania w III Ogólnopolskiej Konferencji "Pielęgniarstwa Pediatrycznego - Nowe 
Wyzwania".

Nr 102/P/VII/2016 28.06.2016 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w XV Zjeździe Polskiego
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Nr 103/P/VII/2016 28.06.2016 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania  w XIX 
Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej.

Nr 104/P/VII/2016 28.06.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.



Nr 105/P/VII/2016 28.06.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 106/P/VII/2016 28.06.2016 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki  po przerwie w wykonywaniu zawodu 
dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Nr 107/P/VII/2016 28.06.2016 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki  po przerwie w wykonywaniu zawodu 
dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Nr 108/P/VII/2016 28.06.2016 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem  uczestnictwa w szkoleniu 
specjalizacyjnym w dziedzinie " Pielęgniarstwo opieki paliatywnej".

Nr 109/P/VII/2016 28.06.2016 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu na refundację kosztów
kształcenia na poszczególne formy  doskonalenia pielęgniarek i położnych.

Nr 110/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie stwierdzenia PWZ  pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 111/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie stwierdzenia PWZ  pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 112/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie stwierdzenia PWZ  pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 113/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie stwierdzenia PWZ  pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 114/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie stwierdzenia PWZ  pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 115/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu.



Nr 116/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu.

Nr 117/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu.

Nr 118/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu

Nr 119/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu

Nr 120/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu

Nr 121/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu

Nr 122/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wał-
brzychu

Nr 123/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu

Nr 124/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu

Nr 125/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu

Nr 126/P/VII/2016 26.07.2016
w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu.



Nr 127/P/VII/2016 26.07.2016
w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu

Nr 128/P/VII/2016 26.07.2016
w sprawie wykreślenia pielęgniarki/położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu

Nr 129/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu na  refundację kosz-
tów kształcenia na poszczególne formy  doskonalenia pielęgniarek i położnych.

Nr 130/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie zatwierdzenia  Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po przerwie 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Nr 131/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 132/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 133/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 134/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 135/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 136/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 137/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.



Nr 138/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 139/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 
położnych. 

Nr 140/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w II Międzynarodowej 
Konferencji czasopisma naukowego „Pielęgniarstwa Specjalistycznego”.

Nr 141/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w VIII Ogólnopolskim 
Sympozjum Ratownictwa Medycznego.

Nr 142/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie odmowy pokrycia kosztów udziału i zakwaterowania związanych z uczestnictwem w 
Krajowej Konferencji „Problemy epidemiologiczne w pediatrii”.

Nr 143/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie odmowy pokrycia kosztów udziału i zakwaterowania związanych z uczestnictwem w 
Krajowej Konferencji „Problemy epidemiologiczne w pediatrii”.

Nr 144/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w Konferencji Szkole-
niowej „ Co nas boli”.

Nr 145/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania  w Konferencji Stowa-
rzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa.

Nr 146/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w III Konferencji Nauko-
wo- Szkoleniowej „ Dyspozytor medyczny w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego”.

Nr 147/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarki z rejestru podmiotów  prowadzących 
działalność leczniczą.

Nr 148/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zakup stroju uroczystego dla Pocztu sztandarowego  OIPiP   w Wał-
brzychu.



Nr 149/P/VII/2016 26.07.2016 w sprawie wyrażenia zgody na  pokrycie kosztu zakupu Statuetek okolicznościowych na XXV lecie sa-
morządu pielęgniarek i położnych.

Nr 150/P/VII/2016 10.08.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 151/P/VII/2016 10.08.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zakup  i montaż zmywarki w aneksie kuchennym  OIPiP  w 
Wałbrzychu.

Nr 152/P/VII/2016 10.08.2016
w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania  w  Sympozjum „ Skutki 
zmian ustawy o działalności leczniczej, Konsekwencje prawne i finansowe dla podmiotów 
tworzących”.

Nr 153/P/VII/2016 10.08.2016 w  sprawie wyrażenia zgody na zakup  laptopa do działu księgowości OIPiP  w Wałbrzychu.

Nr 154/P/VII/2016 30.08.2016
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek 
i Położonych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 155/P/VII/2016 30.08.2016
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek 
i Położonych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 156/P/VII/2016 30.08.2016
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek 
i Położonych prowadzonego przez ORPiP  w Wałbrzychu.

Nr 157/P/VII/2016 30.08.2016 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu.

Nr 158/P/VII/2016 30.08.2016 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu.

Nr 159/P/VII/2016 30.08.2016 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu.



Nr 160/P/VII/2016 30.08.2016 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu.

Nr 161/P/VII/2016 30.08.2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 162/P/VII/2016 30.08.2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 163/P/VII/2016 30.08.2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 164/P/VII/2016 30.08.2016 w  sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony.

Nr 165/P/VII/2016 30.08.2016 w sprawie zatwierdzenia  Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po przerwie 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Nr 166/P/VII/2016 30.08.2016 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarki z rejestru podmiotów  prowadzących 
działalność leczniczą.

Nr 167/P/VII/2016 30.08.2016
w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów poniesionych zgodnie z rachunkiem na wykonanie 
zdjęcia 
w związku z poprawą oczywistej omyłki pisarskiej w PWZ.

Nr 168/P/VII/2016 30.08.2016 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu na refundację kosztów
kształcenia na poszczególne formy  doskonalenia pielęgniarek i położnych.

Nr 169/P/VII/2016 30.08.2016
w sprawie zmian wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych na kurs specjalistyczny" Leczenie ran" dla położnych.

Nr 170/P/VII/2016 30.08.2016
w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w Szkoleniu dla 
pracowników medycznych z zakresu problematyki HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych drogą płciową. 



Nr 171/P/VII/2016 30.08.2016 w sprawie pokrycia kosztów udziału i zakwaterowania związanych z uczestnictwem w Konferencji 
Menedżerów Pielęgniarstwa "Dobre praktyki w pielęgniarstwie i położnictwie".

Nr 172/P/VII/2016 30.08.2016 w sprawie pokrycia kosztów udziału i zakwaterowania związanych z uczestnictwem w Szkoleniu dla 
pracowników medycznych z zakresu problematyki HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych drogą płciową.

Nr 173/P/VII/2016 30.08.2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr 144/P/VII/2016 z dnia 26.07.16 w sprawie wyrażenia zgody na 
pokrycie kosztów udziału i zakwaterowania. w Konferencji Szkoleniowej „ Co nas boli”.

Nr 174/P/VII/2016 30.08.2016
w sprawie: odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie " Pielęgniarstwo opieki długoterminowej"

Nr 175/P/VII/2016 20.09.2016
w sprawie odmowy pokrycia kosztów udziału i zakwaterowania w VIII Konferencji „ Choroby Serca i 
naczyń.

Nr 176/P/VII/2016 20.09.2016
w sprawie odmowy pokrycia kosztów udziału i zakwaterowania w VIII Konferencji „ Choroby Serca i 
naczyń.

Nr 177/P/VII/2016 20.09.2016
w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Prezydium z dnia 20.09.16 na pokrycie kosztów 
kształcenia 
i doskonalenia zawodowego.

Nr 178/P/VII/2016 20.09.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 179/P/VII/2016 20.09.2016 w sprawie pokrycia kosztów udziału i zakwaterowania w XV Zjeździe Polskiego Towarzystwa 
Nadciśnienia Tętniczego.

Nr 180/P/VII/2016 20.09.2016 w sprawie pokrycia kosztów  zakwaterowania w Konferencji „ Psychiatria – współczesne kierunki 
rozwoju”.

Nr 181/P/VII/2016 20.09.2016
w sprawie przyznania Statuetki okolicznościowej z okazji XXV- lecia Samorządu Pielęgniarek i 
Położnych 



w Wałbrzychu.

Nr 182/P/VII/2016 07.10.2016
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do  Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek 
i Położonych prowadzonego przez ORPiP  w Wałbrzychu.

Nr 183/P/VII/2016 07.10.2016 w sprawie zatwierdzenia Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po  przerwie 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Nr 184/P/VII/2016 07.10.2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych.

Nr 185/P/VII/2016 07.10.2016 w sprawie: wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych  w Wałbrzychu.

Nr 186/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do  Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek i Położonych prowadzonego przez ORPiP  w Wałbrzychu.

Nr 187/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek i Położonych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 188/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie wymiany dokumentu PWZ w związku z samowolnym, nieprawidłowym wpisem dokona-
nym przez wnioskodawczynię.

Nr 189/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wał-
brzychu.

Nr 190/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 191/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.



Nr 192/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych  w Wałbrzychu.

Nr 193/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony.

Nr 194/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony.

Nr 195/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony.

Nr 196/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony.

Nr 197/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony.

Nr 198/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu na refundację kosztów
kształcenia na poszczególne formy  doskonalenia pielęgniarek i położnych.

Nr 199/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 200/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 201/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie zakupu kompletu kart pocztowych świątecznych na rzecz AMUN  Wydawnictwa Artystów 
Malujących Ustami i Nogami.

Nr 202/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej.



Nr 203/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 204/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy i pokrycie kosztów na korzystanie z biblioteki " 
IBUK Libra"  na rok 2016/2017.

Nr 205/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zakup  kartek świątecznych i długopisów z logo OIPiP  w Wałbrzychu.

Nr 206/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie rozwiązania umowy o pracę  z księgową.

Nr 207/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie zawarcie umowy o pracę na stanowisko księgowej.

Nr 208/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie wyrażenia zgody na organizację i pokrycie kosztów organizacji wyjazdowej ORPiP 
w Polanicy Zdrój.

Nr 209/P/VII/2016 25.10.2016
w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów Konferencji „ Jesienne spotkania z Autorytetem na 
temat: 
„ Nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki  i położnej".

Nr 210/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem autokaru na wyjazdową Okręgową Radę Pielęgniarek 
i Położnych w Wałbrzychu do Polanicy Zdrój.

Nr 211/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w I Ogólnopolskiej 
Konferencji Ratownictwa Pediatrycznego.   

Nr 212/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w III Ogólnopolskiej 
Konferencji Matka i Dziecko we współczesnym świecie.

Nr 213/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania  w Śląskiej Jesieni 
Kardiologicznej 2016.



Nr 214/P/VII/2016 25.10.2016 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w Ogólnopolskim 
Sympozjum Kierowniczej Kadry Medycznej- Profilaktyka i zwalczanie zakażeń szpitalnych.

Nr 215/P/VII/2016 08.11.2016
w sprawie upoważnienia Przewodniczącej ORPiP w Wałbrzychu do reprezentowania w sprawach 
podatkowych, cywilnych i składania na zewnątrz oświadczeń woli w imieniu i na rzecz OIPiP
w Wałbrzychu.

Nr 216/P/VII/2016 29.11.2016
w sprawie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do   ORPiP 
prowadzonego
przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 217/P/VII/2016 29.11.2016 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu.

Nr 218/P/VII/2016 29.11.2016 w sprawie: wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu.

Nr 219/P/VII/2016 29.11.2016 w sprawie: wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu.

Nr 220/P/VII/2016 29.11.2016 w sprawie  zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony.

Nr 221/P/VII/2016 29.11.2016 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony.

Nr 222/P/VII/2016 29.11.2016
w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wykreślenia z rejestru 
pielęgniarek
i położnych.

Nr 223/P/VII/2016 29.11.2016
w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wykreślenia z rejestru 
pielęgniarek 
i położnych.

Nr 224/P/VII/2016 29.11.2016
w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wykreślenia z rejestru 
pielęgniarek 
i położnych.



Nr 225/P/VII/2016 29..11.2016.
w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wykreślenia z rejestru 
pielęgniarek 
i położnych.

Nr 226/P/VII/2016 29.11.2016
w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wykreślenia z rejestru 
pielęgniarek 
i położnych.

Nr 227/P/VII/2016 29.11.2016
w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wykreślenia z rejestru 
pielęgniarek
i położnych.

Nr 228/P/VII/2016 29.11.2016
w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wykreślenia z rejestru 
pielęgniarek
i położnych.

Nr 229/P/VII/2016 29.11.2016
w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wykreślenia z rejestru 
pielęgniarek
i położnych.

Nr 230/P/VII/2016 29.11.2016
w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wykreślenia z rejestru 
pielęgniarek 
i położnych.

Nr 231/P/VII/2016 29.11.2016
w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wykreślenia z rejestru 
pielęgniarek
i położnych.

Nr 232/P/VII/2016 29.11.2016
w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wykreślenia z rejestru 
pielęgniarek
i położnych.

Nr 233/P/VII/2016 29.11.2016
w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wykreślenia z rejestru 
pielęgniarek
i położnych.

Nr 234/P/VII/2016 29.11.2016
w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wykreślenia z rejestru 
pielęgniarek 
i położnych.



Nr 235/P/VII/2016 29.11.2016 w sprawie wytypowania przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowisko 
pielęgniarki oddziałowej.

Nr 236/P/VII/2016 29.11.2016 w sprawie wytypowania przedstawiciela ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowisko 
ordynatora oddziału.

Nr 237/P/VII/2016 29.11.2016
w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek 
i położnych.

Nr 238/P/VII/2016 29.11.2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych.

Nr 239/P/VII/2016 29.11.2016 w sprawie wyrażenia zgody na prenumeratę czasopism na rok 2017.

Nr 240/P/VII/2016 29.11.2016 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu na refundację kosztów
kształcenia na poszczególne formy  doskonalenia pielęgniarek i położnych.

Nr 241/P/VII/2016 29.112016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 242/P/VII/2016 29.112016 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 243/P/VII/2016 29.11.2016 w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej.

Nr 244/P/VII/2016 29.112016 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w szkoleniu 
specjalizacyjnym „Pielęgniarstwo położnicze”.

Nr 245/P/VII/2016 29.112016 w sprawie zakupu dodatku do systemu Comarch ERP Optima.



Nr 246/P/VII/2016 29.112016 w sprawie zakupu karty podarunkowej.

Nr 247/P/VII/2016 29.11.2016

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów wynajem sali konferencyjnej w Hotel Restauracja 
„ Maria” 
w Wałbrzychu na potrzeby organizacji zjazdu, konferencji, szkoleń przez OIPiP w Wałbrzychu w roku 
2017

Nr 248/P/VII/2016 29.11.2016 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu.

Nr 249/P/VII/2016 14.12.2016 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu

Nr 250/P/VII/2016 14.12.2016 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu

Nr 251/P/VII/2016 14.12.2016 w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 252/P/VII/2016 14.12.2016 w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 253/P/VII/2016 .14.12.2016 w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 254/P/VII/2016 14.12.2016 w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 255/P/VII/2016 14.12.2016 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony.



Nr 256/P/VII/2016 14.12.2016 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu na refundację kosztów
kształcenia na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych.

Nr 257/P/VII/2016 14.12.2016 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału w szkoleniu „Skuteczne zarządzanie 
pracownikami w placówkach służby zdrowia”

Nr 258/P/VII/2016 14.12.2016 w sprawie kompensacji wynagrodzenia na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem 
organu izby lub wykonującego czynności na rzecz izby.

Nr 259/P/VII/2016 29.12.2016 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu na refundację kosztów
kształcenia na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych.

Nr 260/P/VII/2016 29.12.2016
w sprawie wyrażenia zgody i refundacji pełnych kosztów udziału w Forum  Stowarzyszeń 
Pielęgniarek 
i Położnych Operacyjnych.

Nr 261/P/VII/2016 29.12.2016 w sprawie : zawarcia umowy o dzieło na przygotowanie artykułu do Biuletynu Informacyjnego 
OIPiP . 

Nr 262/P/VII/2016 29.12.2016
w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów przyjazdu pracownika Centralnego Rejestru 
Pielęgniarek
 i Położnych przy NRPiP w  Warszawie.


	WYKAZ UCHWAŁ PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU
	VII Kadencja na lata 2015-2020
	Nr 95/P/VII/2016
	Nr 112/P/VII/2016
	Nr 136/P/VII/2016


