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

Nr uchwały Data posiedzenia Tytuł uchwały
ROK 2015/2016

Nr 1/VII/2015 17.12.2015 w sprawie: ustalenia struktury organizacyjnej Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Wałbrzychu na VII kadencję ( 2015 r. -2019 r.).

Nr 2/VII/2015 17.12.2015 w  sprawie: wyboru na funkcję Wiceprzewodniczącej/ego  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Wałbrzychu na czas trwania VII kadencji na lata 2015  -2019

Nr 3/VII/2015 17.12.2015 w  sprawie: wyboru na funkcję Sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu na czas 
trwania VII kadencji na lata 2015  -2019

Nr 4/VII/2015 17.12.2015 w sprawie: wyboru na funkcję  Skarbnika Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu na czas trwania
VII kadencji na lata 2015  -2019

Nr 5/VII/2015 17.12.2015 w sprawie: zatwierdzenia wyboru osób na funkcję członków ORPiP w Wałbrzychu  na VII kadencję
na lata 2015  -2019 

Nr 6/VII/2015 17.12.2015 w sprawie: zasad wynagradzania  osób pełniących  funkcje  z wyboru   w ORPiP w Wałbrzychu.
Nr 7/VII/2015 17.12.2015 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów, zobowiązań finansowych i innych dokumentów.
Nr 8/VII/2015 17.12.2015 w sprawie: upoważnienia osób do dysponowania rachunkiem bankowym Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych w Wałbrzychu w VII kadencji (2015r.-2019r.).
Nr 9/VII/2015 17.12.2015 w sprawie: upoważnienia pełnomocnego przedstawiciela ORPiP w Wałbrzychu  do podpisania umowy o pracę z 

Przewodniczącą ORPiP na VII kadencję.
Nr 10/VII/2015 17.12.2015 w sprawie: upoważnienia Przewodniczącej ORPiP w Wałbrzychu do dysponowania rachunkiem bankowym.
Nr 11/VII/2015 17.12.2015 w sprawie:  reprezentowania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu przez osoby pełniące funkcje

w ich organach.
Nr 12/VII/2015 17.12.2015 w sprawie: wyrażenia zgody na rozliczanie kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla Przewodniczącej OR-

PiP i Wiceprzewodniczącej ORPiP do wykonywania  czynności wynikających z pełnienia funkcji.
Nr 13/VII/2015 17.12.2015 w  sprawie:  prenumeraty  miesięcznika “Magazynu Pielęgniarki i Położnej” w ilości 300 egzemplarzy 

i tygodnika “ Służba Zdrowia” 1 egzemplarz na  2016 rok.     
Nr 14/VII/2015 17.12.2015 w sprawie: zawarcia umowy zlecenia dot.- świadczenia usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Wałbrzychu ul. Chrobrego 1/10 na okres 2 lat

Nr 15/VII/2015 17.12.2015 w sprawie : zmiany Uchwały  Nr 72/VI/2014 z dnia 16.12.2015 ORPiP w sprawie  zatwierdzenia Instrukcji Kance-
laryjnej Jednolitego Rzeczowego Wykazu  Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum  



OIPiP w Wałbrzychu polegającej na wprowadzeniu zmian w wykazie akt:  przekształcenia, dodania nowych symbo-
li  i haseł klasyfikacyjnych  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.  

Nr 16/VII/2015 17.12.2015 w sprawie: podpisania umowy na wykonanie  Biuletynu Informacyjnego  na 2016rok.
Nr 17/VII/2015 17.12.2015 w  sprawie: wyboru oferty na wynajem sali konferencyjnej na organizację OZPiP i konferencji organizowanych 

przez ORPiP w Wałbrzychu na 2016 rok.
Nr 18/VII/2015 17.12.2015 w sprawie: zatwierdzenia preliminarza budżetowego  na I kwartał  2016 roku.
Nr 19/VII/2015 17.12.2015 w sprawie: wyrażenia zgody na korzystanie z telefonu służbowego dla Przewodniczącej  ORPiP  na czas trwania 

VII kadencji .
Nr 20/VII/2015 17.12.2015 w sprawie : stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Wałbrzychu.
Nr 21/VII/2015 17.12.2015 w sprawie : stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Wałbrzychu.
Nr 22/VII/2015 17.12.2015 w sprawie : stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Wałbrzychu.
Nr 23/VII/2015 17.12.2015 w sprawie:   wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.
Nr 24/VII/2015 17.12.2015 w sprawie:   wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.
Nr 25/VII/2015 17.12.2015 w sprawie: wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych 

w Wałbrzychu.
Nr 26/VII/2015 17.12.2015 w sprawie: wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych 

w Wałbrzychu.
Nr 27/VII/2015 17.12.2015 w sprawie: wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych 

w Wałbrzychu.
Nr 28/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 29/VII/2015 17.12.2015 w sprawie:  zmiany uch Nr 120/VI/2015 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 18.09.2015 r.  w sprawie skierowania na 

odbycie przeszkolenia pielęgniarki /położnej  po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w okresie 
ostatnich  6 lat w części dot. miejsca odbywania przeszkolenia.

Nr 30/VII/2015 17.12.2015 w  sprawie : rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich w kwocie 850,00 zł 
słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100gr.).

Nr 31/VII/2015 17.12.2015 w  sprawie :  rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich w kwocie 1441,80 zł 
( słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści jeden złotych 80/100gr.).

Nr 32/VII/2015 17.12.2015 w sprawie: wytypowania przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki 
naczelnej.



Nr 33/VII/2015 17.12.2015 w sprawie: wytypowania przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na  stanowiska pielęgniarek 
oddziałowych.

Nr 34/VII/2015 17.12.2015 w sprawie: zatwierdzenia Polityki Rachunkowości Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.
Nr 35/VII/2015 17.12.2015 w sprawie: wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe   pielęgniarek i położnych
Nr 36/VII/2015 17.12.2015 w sprawie: wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych
Nr 37/VII/2015 17.12.2015 w sprawie: wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych
Nr 38/VII/2015 17.12.2015 w sprawie: wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe  pielęgniarek i położnych
Nr 39/VII/2015 17.12.2015 w sprawie :    upoważnienia Prezydium ORPiP do działania  w imieniu ORPiP w Wałbrzychu.
Nr 40/VII/2016 26.01.2016 w sprawie : stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Wałbrzychu.
Nr 41/VII/2016 26.01.2016 w sprawie:   wpisu pielęgniarza do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.
Nr 42/VII/2016 26.01.2016 w sprawie: wydania nowego druku Zaświadczenia o PWZ w związku z zagubieniem.
Nr 43/VII/2016 26.01.2016 w  sprawie :  stwierdzenia  powrotu do wykonywania zawodu pielęgniarki po zaprzestaniu wykonywania zawodu 

pielęgniarki.
Nr 44/VII/2016 26.01.2016 w sprawie: wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych                           w 

Wałbrzychu.
Nr 45/VII/2016 26.01.2016 w sprawie:  zmiany Uchwały nr 28/VII/2015 z dnia 17.12.2015r. w sprawie skierowania na przeszkolenie po 

przerwie w wykonywaniu  zawodu pielęgniarki dłuższej  niż 5 lat  w ostatnich 6 latach w części dot. miejsca 
odbywania przeszkolenia

Nr 46/VII/2016 26.01.2016 w  sprawie: zawarcia  umowy zlecenie na obsługę prawną biura OIPiP w Wałbrzychu  na okres  od 1 styczeń 2016 
do 31 grudnia 2016 z prawnikami.

Nr 47/VII/2016 26.01.2016 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy na rok 2016 Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu.
Nr 48/VII/2016 26.01.2016 w sprawie:  zatwierdzenia Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu Kształcenia 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.
Nr 49/VII/2016 26.01.2016 w sprawie:  zatwierdzenia Regulaminu Udzielania  Zapomóg  Finansowanych ze środków Okręgowej Izby 

Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu.
Nr 50/VII/2016 26.01.2016 w  sprawie: zwołania XXXII  Okręgowego Zjazdu  Pielęgniarek  i Położnych  w Wałbrzychu.
Nr 51/VII/2016 26.01.2016 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem dwóch autokarów dla delegatów na XXXII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek 

i Położnych  w dniu 30 marca  2016r.
Nr 52/VII/2016 26.01.2016 w sprawie: powołanie komisji ds. kasacji sprzętu będącego na stanie  OIPiP w Wałbrzychu.     
Nr 53/VII/2016 26.01.2016 w sprawie: ewidencji pieczątek obowiązujących w OIPiP w Wałbrzychu.
Nr 54/VII/2016 26.01.2016 w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie archiwizacji i brakowania dokumentów OIPiP 

za 2015 r. 
Nr 55/VII/2016 26.01.2016 w sprawie kasacji drukarki z biura Rejestru PWZ na podstawie ekspertyzy technicznej.



Nr 56/VII/2016 26.01.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zakup drukarki do biura Rejestru PWZ . 
Nr 57/VII/2016 26.01.2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr 83/III/2001 w sprawie Regulaminu pracy i uchwały Nr 84/III/2001 

w sprawie Regulaminu wynagradzania ORPiP  z dnia 11.12.2001r.
Nr 58/VII/2016 26.01.2016 w  sprawie: doposażenia w meble biurowe pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej  OIPiP  

w Wałbrzychu. 
Nr 59/VII/2016 26.01.2016 w sprawie wsparcia finansowego chorej pielęgniarce na wniosek ciechanowskiej OIPiP 
Nr 60/VII/2016 26.01.2016 w sprawie: powołanie Komitetu Organizacyjnego Obchodów 25-lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych  

w Wałbrzychu.
Nr 61/VII/2016 26.01.2016 w sprawie: wytypowania przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na  stanowisko położnej 

oddziałowej w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym  z Pododdziałem Patologii Ciąży.
Nr 62/VII/2016 26.01.2016 w sprawie :  wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w VII Konferencji Naukowo- Szkoleniowej  PTPR- 

Bezpiecznie do celu .. Ewakuacja i Transport w Ratownictwie. 
Nr 63/VII/2016 26.01.2016 w sprawie :  wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w Konferencji Naukowo- Szkoleniowej w ramach XIX 

Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.
Nr 64/VII/2016 26.01.2016 w sprawie :  wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w   XVI Ogólnopolskiej  Konferencji Medycyny 

Paliatywnej, Hospicjum 2016 i XIV Ogólnopolskim Forum Onkologii i Psychoonkologii.
Nr 65/VII/2016 26.01.2016 w sprawie :  wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w VI Krajowej Konferencji  Pielęgniarek Medycyny 

Pracy, Kształtowanie Zdrowia Pracujących, Udział Pielęgniarek Gdańsk.
Nr 66/VII/2016 15.03.2016 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru Rejestru w PWZ pielęgniarki.
Nr 67/VII/2016 15.03.2016 w sprawie:  wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych 

w Wałbrzychu.
Nr 68/VII/2016 15.03.2016 w sprawie:  wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych 

w Wałbrzychu.
Nr 69/VII/2016 15.03.2016 w sprawie : powołania komisji i zespołów problemowych działających przy ORPiP  w Wałbrzychu na czas trwania 

VII kadencji.
Nr 70/VII/2016 15.03.2016 w sprawie:  Regulaminu działania komisji i zespołów problemowych działających przy Okręgowej Radzie 

Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu oraz wyboru osób do sprawowania nadzoru nad ich pracą na czas trwania
 VII kadencji.

Nr 71/VII/2016 15.03.2016 w sprawie: wyrażenia zgody na pokrycie kosztów przejazdu własnym samochodem: delegatom  na zjazdy, 
członkom organów, oraz członkom zespołów i komisji problemowych do wykonywania czynności związanych z 
pracą na rzecz OIPiP.

Nr 72/VII/2016 15.03.2016 w sprawie: uchylenia uchwały Nr 51/VII/2016 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie 



wyrażenia zgody na wynajem dwóch autokarów dla delegatów na XXXII  Okręgowy Zjazd Pielęgniarek 
i Położnych w dniu 30 marca 2016r.               

Nr 73/VII/2016 15.03.2016 w sprawie :zakupu kompletu kart pocztowych świątecznych na rzecz AMUN  Wydawnictwa Artystów Malujących 
Ustami i Nogami.

Nr 74/VII/2016 15.03.2016  w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela ORPiP w Wałbrzychu do udziału w pracach komisji konkursowej na 
stanowiska ordynatorów oddziałów.

Nr 75/VII/2016 15.03.2016 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych .

Nr 76/VII/2016 15.03.2016 w sprawie : przyznania pomocy finansowej.
Nr 77/VII/2016 15.03.2016 w sprawie : wsparcia finansowego w organizacji Gali XI Ogólnopolskiego Konkursu" Pielęgniarka Roku 2015” 
Nr 78/VII/2016 15.03.2016 w sprawie :wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału w XX Jubileuszowej Konferencji  

Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych.  
Nr 79/VII/2016 15.03.2016 w sprawie : wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału i zakwaterowania w X Ogólnopolskim Zjeździe 

Położniczo- Neonatologiczno-Pediatrycznym. 
Nr 80/VII/2016 15.03.2016 w sprawie :  wyrażenia zgody i refundacji kosztów udziału i zakwaterowania  w V Jubileuszowym Ogólnopolskim 

Sympozjum Postępy w chirurgii kolonektalnej.  
Nr 81/VII/2016 28.06.2016 w sprawie:  zatwierdzenia  Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po przerwie 

w wykonywaniu zawodu pielęgniarki dłuższej niż 5 lat  w okresie ostatnich 6 lat.
Nr 82/VII/2016 28.06.2016 w sprawie: wpisu zmiany w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 48 /VII/2016 ORPiP w Wałbrzychu z dnia                    

26 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Refundacji Kosztów  Kształcenia ze Środków Funduszu 
Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 83/VII/2016 28.06.2016 w sprawie : wpisu  zmiany do uchwały Nr 85/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 13 marca 2012 r. 
w sprawie wytypowania członka Okręgowej Rady  do udziału w posiedzeniach Dolnośląskiego Oddziału Woje-
wódzkiego NFZ we Wrocławiu w części dot. przedstawiciela.

Nr 84/VII/2016 28.06.2016 w  sprawie: zatwierdzenia miejsca i terminu obchodów 25-lecia Samorządu Pielęgniarek  i Położnych.
Nr 85/VII/2016 28.06.2016 w sprawie :  wnioskowania o nadanie przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych   odznaczeń samorządu 

pielęgniarek i położnych.
Nr 86/VII/2016 28.06.2016 w sprawie nie wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy o pracę członka  Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Wałbrzychu.
Nr 87/VII/2016 28.06.2016 w sprawie upoważnienia Przewodniczącej ORPiP do opiniowania wniosków w sprawie sposobu podziału 

dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne.

Nr 88/VII/2016 28.06.2016 w sprawie kompensacji wynagrodzenia na czas zwolnień od pracy pracownika  będącego członkiem organu izby 



lub wykonującego czynności na rzecz izby.

Nr 89/VII/2016 20.09.2016 w sprawie stwierdzenia PWZ położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych                           
w Wałbrzychu.

Nr 90/VII/2016 20.09.2016 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 91/VII/2016 20.09.2016 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 92/VII/2016 20.09.2016 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 93/VII/2016 20.09.2016 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 94/VII/2016 20.09.2016 w sprawie wpisu pielęgniarki / położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 95/VII/2016 20.09.2016 w sprawie: wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Nr 96/VII/2016 20.09.2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki/ położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 97/VII/2016 20.09.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zakup kalendarzy ściennych na rok 2017  z logo OIPiP w Wałbrzychu.

Nr 98/VII/2016 20.09.2016 w sprawie: wytypowania Przedstawiciela ORPiP w Wałbrzychu do udziału  w postępowaniu konkursowym na 
stanowisko ordynatora.

Nr 99/VII/2016 20.09.2016 w sprawie: wytypowania komisji konkursowej do udziału  w postępowaniu konkursowym na stanowiska 
pielęgniarek oddziałowych.

Nr 100/VII/2016 20.09.2016 w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 48/VII/2016 ORPiP  w Wałbrzychu z dnia 26 stycznia 
2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu Kształcenia 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu zm. uchwałą nr 82/VII/2016 ORPiP 
w Wałbrzychu z dnia 28 czerwca 2016r w sprawie  wpisu zmiany w Załączniku nr 1 Regulaminu Refundacji 
Kosztów Kształcenia ze  Środków Funduszu Kształcenia OIPIP w Wałbrzychu.

Nr 101/VII/2016 20.09.2016 w sprawie: skierowania na przeszkolenie pielęgniarki po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w 
okresie ostatnich 6 lat.

Nr 102/VII/2016 20.09.2016 w sprawie :zmiany załącznika Nr 6 uchwały nr 69/VII/2016 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 15 marca 2016r. 
w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy ORPiP  w Wałbrzychu na czas trwania 



VII kadencji.

Nr 103/VII/2016 20.09.2016 w sprawie : przyznania pomocy finansowej.

Nr 104/VII/2016 20.09.2016 w sprawie przyznania Statuetki okolicznościowej z okazji XXV- lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych w 
Wałbrzychu.

Nr 105/VII/2016 14.12.2016 w sprawie przedłużenia umowy zlecenia na usługi prawne w OIPiP w Wałbrzychu.

Nr 106/VII/2016 14.12.2016 w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na I kwartał 2017 roku.
Nr 107/VII/2016 14.12.2016 w sprawie wpisu zmiany w Regulaminie Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu Kształcenia 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu-

Nr 108/VII/2016 14.12.2016 w sprawie wpisu zmiany w Regulaminie udzielania  zapomóg finansowych ze środków Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 109/VII/2016 14.12.2016 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie archiwizacji i brakowania dokumentów za 2016

Nr 110/VII/2016 14.12.2016 w sprawie odwołania od uchwały Nr 244 /P/VII/2016 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Wałbrzychu z dnia 29 listopada2016r. w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem 
uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie „ Pielęgniarstwo położnicze”.

Nr 111/VII/2016 14.12.2016 w sprawie zmiany składu Zespołu d/s Pielęgniarstwa Ratunkowego
Nr 112/VII/2016 14.12.2016 w sprawie zmiany składu Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
Nr 113/VII/2016 14.12.2016 w sprawie zmiany składu Komisji Etyki
Nr 114/VII/2016 14.12.2016 w sprawie wyznaczenia członków komisji konkursowej na stanowiska pielęgniarek oddziałowych.
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