
WYKAZ UCHWAŁ OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU 

VII Kadencja - ROK 2022. 

 

NR UCHWAŁY DATA 

POSIEDZENIA 

TYTUŁ UCHWAŁY 

Nr 1/VII/2022 14-01-2022 w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 2/VII/2022 14-01-2022 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów organizacji uroczystości wręczenia Odznaczeń Samorządowych.  

Nr 3/VII/2022 14-01-2022 
w sprawie zmiany w  załączniku  Nr 1 do Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia 

Zawodowego ze Środków Funduszu Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 4/VII/2022 14-01-2022 w sprawie zatwierdzenia Protokołu Okręgowej Komisji Wyborczej.   

Nr 5/VII/2022 24-02-2022 w sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. 

Nr 6/VII/2022 24-02-2022 w sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. 

Nr 7/VII/2022 24-02-2022 w sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. 

Nr 8/VII/2022 24-02-2022 w sprawie powołania komisji ds. Kontroli Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe.   

Nr 9/VII/2022 24-02-2022 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów udziału i zakwaterowania  w konferencji. 

Nr 10/VII/2022 24-02-2022 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów udziału i zakwaterowania  w konferencji. 

Nr 11/VII/2022 11-03-2022 w sprawie wpłaty na rzecz Stowarzyszenia  Polska Misja Medyczna  z przeznaczeniem na pomoc dla Ukrainy. 

Nr 12/VII/2022 11-03-2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok. 

Nr 13/VII/2022 11-03-2022 w sprawie  zatwierdzenia  Planu i wykonanie budżetu   za rok 2021. 

Nr 14/VII/2022 11-03-2022 
w sprawie przyjęcia planu wpływów i wydatków oraz zatwierdzenia budżetu Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu na rok 2022. 

Nr 15/VII/2022 11-03-2022 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu  

na II-IV kwartał 2022 roku. 

Nr 16/VII/2022 11-03-2022 
w sprawie przyjęcia terminarza posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu oraz 

Prezydium ORPiP na II-IV kwartał 2022 r.  

Nr 17/VII/2022 22-04-2022 

w sprawie zatwierdzenia Rejestru Nominowanych przez Komisję Nominacyjną o nadanie Odznaczenia 

Zawodowego „Złoty Czepek” Pośmiertne oraz Rejestru Nominowanych przez Komisję Nominacyjną o nadanie 

Odznaczenia Zawodowego „ Diamentowy Czepek”. 

Nr 18/VII/2022 20-05-2022 
w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego  Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu. 

 



Nr 19/VII/2022 20-05-2022 
w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego  Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP  

w Wałbrzychu. 

Nr 20/VII/2022 20-05-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków finansowych zatwierdzonych w Planie budżetu na rok 2022 r.  

Nr 21/VII/2022 20-05-2022 
w sprawie wyrażenia zgody na zakup książek „Byle do 19” –  upominków dla  studentów pielęgniarstwa na 

uroczystość czepkowania. 

Nr 22/VII/2022 21-06-2022 
w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki obywatelce państwa  niebędącego 

członkiem Unii Europejskiej i wpisu do rejestru ORPiP w Wałbrzychu. 

Nr 23/VII/2022 21-06-2022 
w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki obywatelce państwa  niebędącego 

członkiem Unii Europejskiej i wpisu do rejestru ORPiP w Wałbrzychu. 

Nr 24/VII/2022 21-06-2022 
w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego  Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP  

w Wałbrzychu. 

Nr 25/VII/2022 21-06-2022 

w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas 

zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży  poniesionych 

przez członka samorządu. 

Nr 26/VII/2022 21-06-2022 

w sprawie wstrzymania refundacji kosztów kształcenia poniesionych tytułem uczestnictwa w różnych formach 

kształcenia i doskonalenia zawodowego, przygotowanych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Refundacji 

Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu Kształcenia OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 27/VII/2022 21-06-2022 
w sprawie odstąpienia od współpracy z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa 

epidemiologicznego. 

Nr 28/VII/2022 21-06-2022 
w sprawie przyjęcia notatki służbowej z dnia 10.06.2022r komisji ds. Kontroli Podmiotów Prowadzących 

Kształcenie Podyplomowe. 

Nr 29/VII/2022 29-09-2022 
w sprawie stwierdzenia PWZ położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Położnych  prowadzonego przez ORPiP  

w Wałbrzychu. 

Nr 30/VII/2022 29-09-2022 w sprawie wyznaczenia Przewodniczącej i członków ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowiska 

pielęgniarek oddziałowych. 

Nr 31/VII/2022 29-09-2022 w sprawie objęcia przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu patronatem honorowym 

działalności Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku w zakresie kształcenia pielęgniarek i położnych. 

Nr 32/VII/2022 29-09-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zakup kalendarzy trójdzielnych na rok 2023. 

Nr 33/VII/2022 29-09-2022 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów zamówienia kartek świątecznych z logo OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 34/VII/2022 29-09-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zakup kalendarza- notes na 2023 r. 

Nr 35/VII/2022 29-09-2022 w sprawie rozłożenia zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich na terminowe spłaty. 

Nr 36/VII/2022 29-09-2022 w sprawie umowy na obsługę prawną w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 



Nr 37/VII/2022 17-10-2022 w sprawie stwierdzenia PWZ pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez 

ORPiP w Wałbrzychu. 

Nr 38/VII/2022 17-10-2022 w sprawie wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu. 

Nr 39/VII/2022 17-10-2022 W sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP                            

w Wałbrzychu. 

Nr 40/VII/2022 17-10-2022 
w sprawie wstrzymania refundacji kosztów kształcenia poniesionych tytułem uczestnictwa w różnych  formach 

kształcenia i doskonalenia zawodowego, przygotowanych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Refundacji 

Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Nr 41/VII/2022 29-11-2022 

w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu do złożenia 
Prokuratorowi Rejonowemu w Wałbrzychu  zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez 
Organizatora Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w związku z prowadzeniem kursów  
specjalistycznych, kwalifikacyjnych oraz szkoleń specjalizacyjnych. 

Nr 42/VII/2022 20-12-2022 w sprawie przesunięcia środków finansowych w preliminarzu budżetowym na 2022r 

Nr 43/VII/2022 20-12-2022 w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na I kwartał 2023r.  

Nr 44/VII/2022 20-12-2022 

w sprawie odwołania od Uchwały Nr 40/VII/2022 z dnia 17 października 2022r. ORPiP w Wałbrzychu w sprawie 
wstrzymania refundacji kosztów kształcenia poniesionych tytułem uczestnictwa w różnych formach kształcenia i 
doskonalenia zawodowego, przygotowanych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Refundacji Kosztów 
Kształcenia ze Środków Funduszu OIPiP w Wałbrzychu. 

Nr 45/VII/2022 20-12-2022 
w sprawie wyznaczenia Przewodniczącej i członków ORPiP w Wałbrzychu do prac w komisji konkursowej na 
stanowisko położnej oddziałowej. 

 


