
Uchwała Nr 55/2018 

 Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 12 czerwca 2018 r. 

 

 

w sprawie powołania Rady Ośrodka Kształcenia Medycznego lekarzy i lekarzy Dentystów 

Okręgowej  Izby  Lekarskiej w Rzeszowie 

 

 

Działając na podstawie art. 25 pkt 10 w związku z art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r o 

izbach lekarskich  (Dz. U. 18.168 t.j.) uchwala się co następuje: 

 

 

 

§ 1 

 

Powołuje się Radę Ośrodka Kształcenia Medycznego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej 

Izby Lekarskiej w osobach: 

 

1. dr n. med. Krzysztof Szuber - Przewodniczący Rady OKM 

 

2. dr n. med. Stanisław Bajcar 

 

3. dr  hab. n. med. Krzysztof Gutkowski 

 

4. prof. n. med. Ryszard Korczowski 

 

5. lek. med. Alfred Micał 

 

6. dr hab. n. med. Andrzej Pluta 

 

7. prof. dr  hab. Adam Reich 

 

8. lek. dent. Lucyna Sroga -Szajer 

 

9. lek. med. Janusz Starzec 

 

10. lek. med. Maria Szuber 

 

 

 

§ 2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uchwała Nr 56/2018 

 Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 12 czerwca 2018 r. 
 

w sprawie powołania  Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

oraz ustalenia jej zadań 

 

Działając na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 2.12.2009r o izbach lekarskich (Dz. U.18.168 

t.j.) oraz § 11 Uchwały Nr 9 XXV Okręgowego Zjazdu lekarzy w Rzeszowie z dnia 10.04.2010 w 

sprawie przyjęcia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie, uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

 

Powołuje się Komisję Stomatologiczną ORL w Rzeszowie w składzie: 

1.  Bilińska Maria 

2.  Biskup Anna 

3.  Blajer Jerzy 

4.  Bombrych Anna 

5.  Busch Adam 

6.  Cynk Grzegorz 

7.  Czurczak Artur 

8.  Domaradzka-Partyka Jolanta 

9.  Hałdys Małgorzata 

10.Juza Mateusz 

11.Kaleta Marcin 

12.Kluz Benedykt 

13.Konieczna Elwira 

14.Kożak Beata 

15.Asymptomatic Radosław 

16.Malawski -Róg Adam 

17.Michniewska -Szawica Elżbieta 

18.Moskal Jakub 

19.Musialik Krzysztof 

20.Nowak-Grzesiuk Alina 

21.Ornat Barbara 

22.Pakla Paweł 

23.Paliga Dariusz 

24.Paluszkiewicz Małgorzata 

25.Poniewierska-Labuda Elżbieta 

26.Rączka Barbara 

27.Rzepka Renata 

28.Szczepański Jakub 

29.Wicijowska-Szwagiel Anna 

30.Wnęk-Pieniak Barbara 

§ 2 

 

Prezydium Komisji Stomatologicznej  Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie tworzą: 

lek. dent. Radosław Maksymowicz - Przewodniczący 

lek. dent. Jerzy Blajer - Wiceprzewodniczący 

lek. dent. Dariusz Paliga - Wiceprzewodniczący 

lek. dent. Beata Kożak – Sekretarz 



 

§ 3 

Do zadań Komisji Stomatologicznej ORL w Rzeszowie należy: 

 

1. Przedstawianie  ORL  wniosków, stanowisk, opinii,  oświadczeń i analiz w sprawach objętych 

działaniem samorządu lekarskiego na terenie izby, dotyczących wykonywania zawodu lekarza 

dentysty oraz problemów opieki lekarsko- dentystycznej, 

2. Występowanie  do ORL o przedstawianie administracji rządowej i samorządowej w imieniu 

lekarzy dentystów opinii w sprawach organizacji ochrony zdrowia oraz polityki zdrowotnej, w 

zakresie opieki lekarsko-dentystycznej, 

3. Monitorowanie i przedstawianie ORL wniosków w sprawie kontraktowania świadczeń 

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w zakresie opieki lekarsko-dentystycznej, jak 

też ogólnych i szczegółowych warunków ich kontraktowania, 

4. Przedstawianie ORL opinii odnoszących się do projektów aktów prawnych powiązanych z 

wykonywaniem zawodu lekarza dentysty oraz opieką lekarsko-dentystyczną. 

5. Składanie do ORL wniosków i opinii dotyczących szkoleń specjalizacyjnych oraz innych form 

doskonalenia zawodowego mających na celu podnoszenie umiejętności i kwalifikacji lekarzy 

dentystów na obszarze działania izby. 

6. Współpraca ze stowarzyszeniami naukowymi lekarzy dentystów i innymi organizacjami 

zrzeszającymi lekarzy, 

7. Inicjowanie i utrzymywanie w imieniu ORL współpracy z Komisją Współpracy z Zagranicą, i 

innymi międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami lekarzy dentystów. 

8. Realizowanie zadań dotyczących spraw stomatologii na wniosek ORL. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała  Nr  57/2018 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 12 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia przez podmiot wpisany do rejestru 

podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy lub lekarzy dentystów 

  

 

 Działając na podstawie art. 19  i art. 19c ust.1 ustawy  z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach 

lekarza i lekarza  dentysty (Dz. U.18.617 t.j.),  art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks 

postępowania  administracyjnego  (t.j. Dz.U. 16.23)  § 7 uchwały nr 104/05/IV Naczelnej Rady 

Lekarskiej z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie sposobu, warunków oraz trybu wpisu do rejestru 

okręgowej izby lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy 

dentystów oraz zasad prowadzenia tego rejestru oraz akredytacji form  doskonalenia zawodowego  

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez podmiot  Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w 

Dębicy uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

1.   Podmiot o nazwie Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Dębicy, mieszczący się pod 

adresem: 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, jest  organizatorem konferencji naukowo-szkoleniowej 

„Jakie mamy wyzwania w leczeniu pacjentów z migotaniem przedsionków w podeszłym 

wieku?"; Moje doswiadczenia z rywaroksabanem u pacjentów w podeszłym wieku z 

zaburzeniem czynności nerek" na podstawie przedłożonego planu kształcenia przez osoby 

stanowiące kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej bazie: sala konferencyjna HOTEL  

LORD  , ul. Leśna  36 39-200 Dębica  w dniu 8 czerwca 2018r. 
2.     Potwierdza się spełnianie przez podmiot warunków prowadzenia kształcenia określonych w art 

19 ust.2 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. 

 

§  2 

 

Wydaje  się zaświadczenie  numer 64-000028-001-0072 o wpisie do rejestru podmiotów 

prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w 

Rzeszowie o  formie doskonalenia kształcenia o którym mowa w § 1 

 

§ 3 

 

1.Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady 

Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie w terminie 14 

dni od jej otrzymania. 

2.Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek. 

3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzenia uzasadnienia uchwały jako 

uwzględniającej żądanie strony w całości. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr  63/2018 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 12 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia przez podmiot wpisany do rejestru 

podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy lub lekarzy dentystów 

  

 

 Działając na podstawie art. 19  i art. 19c ust.1 ustawy  z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach 

lekarza i lekarza  dentysty (Dz. U.18.617 t.j.),  art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks 

postępowania  administracyjnego  (t.j. Dz.U. 16.23)  § 7 uchwały nr 104/05/IV Naczelnej Rady 

Lekarskiej z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie sposobu, warunków oraz trybu wpisu do rejestru 

okręgowej izby lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy 

dentystów oraz zasad prowadzenia tego rejestru oraz akredytacji form  doskonalenia zawodowego  

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez podmiot POLSKIE TOWARZYSTWO 

NEUROLOGÓW DZIECIĘCYCH RZESZOWSKI ODDZIAŁ REGIONALNY, 35-301 

Rzeszów ul. Lwowska 60, uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

1.     Podmiot o nazwie POLSKIE TOWARZYSTWO NEUROLOGÓW DZIECIĘCYCH 

RZESZOWSKI ODDZIAŁ REGIONALNY, mieszczący się pod adresem: 35-301 Rzeszów ul. 

Lwowska 60, jest  organizatorem konferencji naukowej pt. "Nowe możliwosci leczenia SMA-

doswiadczenia polskie"; "Zastosowanie biomarkerów w diagnostyce i leczeniu padaczki u 

dzieci";"Choroba Taya-Sachsa ( gangliozydoza GM2) – obraz kliniczny, prezentacja 

przypadku"; "Dysplazja obojczykowo-czaszkowa – obraz kliniczny, opis przypadku" na 

podstawie przedłożonego planu kształcenia przez osoby stanowiące kadrę dydaktyczną, 

prowadzonego we wskazanej bazie  sala konferencyjna HOTEL CLASSIC w Rzeszowie, ul. 

Armii Krajowej 32 w dniu 15 czerwca 2018r. 
2.     Potwierdza się spełnianie przez podmiot warunków prowadzenia kształcenia określonych w art 

19 ust.2 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. 

 

§  2 

 

Wydaje  się zaświadczenie  numer 64-000074-001-0017 o wpisie do rejestru podmiotów 

prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w 

Rzeszowie o  formie doskonalenia kształcenia o którym mowa w § 1 

 

§ 3 

1.Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady 

Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie w terminie 14 

dni od jej otrzymania. 

2.Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek. 

3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzenia uzasadnienia uchwały jako 

uwzględniającej żądanie strony w całości. 

 

 

 

    

 


