
WYKAZ UCHWAŁ OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU 

VII Kadencja - ROK 2021. 

 

NR UCHWAŁY DATA 

POSIEDZENIA 

                                                      TYTUŁ UCHWAŁY 

Nr 1/VII/2021 04-02-2021 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 

i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 2/VII/2021 04-02-2021 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 

i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 3/VII/2021 04-02-2021 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek/Położnych w Wałbrzychu 

Nr 4/VII/2021 04-02-2021 w sprawie wydania duplikatu zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu  zagubienia. 

Nr 5/VII/2021 04-02-2021 w sprawie wydania duplikatu zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu  zagubienia. 

Nr 6/VII/2021 04-02-2021 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru/ Położnych prowadzonego przez OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 7/VII/2021 04-02-2021 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru/ Położnych prowadzonego przez OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 8/VII/2021 04-02-2021 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru/ Położnych prowadzonego przez OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 9/VII/2021 04-02-2021 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr 10/VII/2021 04-02-2021 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony. 

Nr 11/VII/2021 04-02-2021 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki zawodowej pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących 

działalność leczniczą. 

Nr 12/VII/2021 04-02-2021 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki zawodowej pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących 

działalność leczniczą. 

Nr 13/VII/2021 04-02-2021 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż  

5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

Nr 14/VII/2021 04-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie archiwizacji i brakowania dokumentów OIPiP za 2020 r. 

Nr 15/VII/2021 04-02-2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów z podmiotami zewnętrznymi. 

Nr 16/VII/2021 04-02-2021 w sprawie przyznania pomocy finansowej Fundacji Szlachetny Gest. 

Nr 17/VII/2021 04-02-2021 w sprawie wpisu zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr 15/VII/2019 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 29 stycznia 

2019 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Udzielania Zapomóg Finansowanych ze środków 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  zm. uch. 131/VII/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r. 

Nr 18/VII/2021 18-03-2021 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek/Położnych w Wałbrzychu 

Nr 19/VII/2021 18-03-2021 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek/Położnych w Wałbrzychu 

Nr 20/VII/2021 18-03-2021 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek/Położnych w Wałbrzychu 

Nr 21/VII/2021 18-03-2021 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru/ Położnych prowadzonego przez OIPiP w Wałbrzychu. 



Nr 22/VII/2021 18-03-2021 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru/ Położnych prowadzonego przez OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 23/VII/2021 18-03-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok. 

Nr 24/VII/2021 18-03-2021 w sprawie zatwierdzenia Planu i wykonania budżetu za 2020r. 

Nr 25/VII/2021 18-03-2021 w sprawie przyjęcia planu wpływów i wydatków oraz zatwierdzenie budżetu OIPiP w Wałbrzychu na rok 2021. 

Nr 26/VII/2021 18-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów związanych z rozbudową Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  

i Okręgowego Rejestru Położnych oraz CRPiP.  

Nr 27/VII/2021 18-03-2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu na rok 2021 

Nr 28/VII/2021 18-03-2021 w sprawie przyjęcia terminarza posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu oraz 

Prezydium ORPiP na II-IV kwartał 2021r. 

Nr 29/VII/2021 18-03-2021 w sprawie odwołania od decyzji Prezydium w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów kształcenia. 

Nr 30/VII/2021 16-06-2021 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 

i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 31/VII/2021 16-06-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków w preliminarzu budżetowym na rok 2021r.  

Nr 32/VII/2021 16-06-2021 w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie kosztów wynajmu autokaru na przejazd pielęgniarek i położnych  

na  ogólnopolską pikietę do Warszawy. 

Nr 33/VII/2021 16-06-2021 w sprawie odwołania od decyzji Prezydium w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów kształcenia. 

Nr 34/VII/2021 16-06-2021 w sprawie odwołania od decyzji Prezydium w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów kształcenia. 

Nr 35/VII/2021 16-06-2021 w sprawie odwołania od decyzji Prezydium w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów kształcenia. 

Nr 36/VII/2021 16-06-2021 w sprawie odwołania od decyzji Prezydium w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów kształcenia. 

Nr 37/VII/2021 16-06-2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 13/VII/2019 ORPiP z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia wzorów 

wniosków w przedmiocie stwierdzenia albo przyznania PWZ pielęgniarki, położnej oraz sposobu prowadzenia 

rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państwa członkowskich UE wykonujących 

czasowo lub okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej oraz  wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do 

wykonywania zawodu pielęgniarki /pielęgniarza lub położnej/położnego potwierdzającego posiadanie formalnych 

kwalifikacji do wykonywania zawodu  zgodnie z przepisami UE , a także wzoru zaświadczenia o przebiegu pracy 

zawodowej. 

Nr 38/VII/2021 16-06-2021 w sprawie skrócenia przeszkolenia pielęgniarki po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w okresie 

ostatnich 6 lat. 

Nr 39/VII/2021 16-06-2021 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. 

 


