
 
Uchwała Nr 202 /2018 

 Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 4 grudnia 2018 r. 
 

w sprawie powołania  Komisji  Turystyki i Sportu 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 Turystyki i Sportu ORL w Rzeszowie w składzie: 
1. Bereś Antoni 
2. Bieniasz Janusz 
3. Cyran Krystyna 
4. Domka Wojciech 
5. Jasiński Paweł 
6. Kowal Jacek 
7. Marzec Jarosław 
8. Micał Alfred 
9. Piela Małgorzata 
10. Plaskacz Jan 
11. Siteń Grzegorz 
12. Sokół Grzegorz 
13. Solarski Bogdan 
14. Szuber Krzysztof 
15. Szuber Maria 
16. Wiącek Marcin 
17. Zawadzki Andrzej 

 

§ 2 

 

Prezydium Komisji Turystyki i Sportu  Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie tworzą: 

lek. med. Maria Szuber - Przewodnicząca 
lek. med. Alfred Micał - Wiceprzewodniczący 
lek. med. Małgorzata Piela – Sekretarz 
 

§ 3 

Do zadań Komisji Turystyki i Sportu ORL w Rzeszowie należy organizacja i koordynacja wszelkich działań 

w zakresie sportu, rekreacji i turystyki w środowisku lekarskim poprzez:          

1.Organizowanie lub współorganizowanie imprez krajowych i zagranicznych  

2.Współfinansowanie uczestnictwa członków OIL w imprezach sportowych i rekreacyjnych 

3.Propagowanie sportu i zdrowego trybu życia wśród lekarzy, lekarzy dentystów i ich rodzin 

4. Występowanie do Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie i komisji ds. Sportu Naczelnej Rady 

Lekarskiej o  zabezpieczenie środków finansowych na wydatki ujęte w budżecie Komisji na dany rok. 

5.Współpraca z innymi Komisjami Sportu Okręgowych Rad Lekarskich i Komisją ds.Sportu Naczelnej Rady 

Lekarskiej. 

6. Realizowanie innych zadań dotyczących turystyki i sportu na wniosek ORL. 
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

 



UCHWAŁA  203/2018 

  Okręgowej  Rady  Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 4 grudnia 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 "DENTECH" Edward Szczęch i S-KA 

SPÓŁKA JAWNA ul. Wyspiańskiego 36 , 35-111 Rzeszów uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

1.      Podmiot o nazwie "DENTECH" Edward Szczęch i S-KA SPÓŁKA JAWNA mieszczący 

się pod adresem:ul. Wyspiańskiego 36 , 35-111 Rzeszów, jest  organizatorem szkolenia 

praktyczno-teoretycznego pt. "Estetyka bez kompromisów - prosta recepta na naturalną 

odbudowę w odcinku przednim" na podstawie przedłożonego planu kształcenia przez osoby 

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

"BLUE DIAMOND"  Nowa Wieś 414 w dniu 7 grudnia 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 64-000004-002-0038 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 204/2018 

 Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 4 grudnia 2018 r. 
 

w sprawie powołania  Komisji  Etyki 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 Etyki ORL w Rzeszowie w składzie: 

1. Grażyna Bednarczyk 

2. Barbara Duhl 

3. Marek Janicki 

4. Alicja Jędraszek 

5. Jolanta Kluz- Zawadzka 

6. Romana Lechwacka –Skręt 

7. Krzysztof  Marchewka 

8. Maria Pawlik 

9. Konrad Podpora 

10. Maria Szajner 

11. Maria Szczepańska 

 

§ 2 

 

Prezydium Komisji Etyki  Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie tworzą: 

lek. med. Krzysztof Marchewka - Przewodniczący 

lek. med. Barbara Duhl - Wiceprzewodnicząca 

lek. med. Maria Pawlik – Sekretarz 

 

§ 3 

Do zadań Komisji Etyki ORL w Rzeszowie należy: 

 

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

działaniem samorządu lekarskiego na terenie izby, dotyczących kodeksu etyki lekarskiej. 

2. Wydawanie opinii na wniosek Organów OIL w Rzeszowie. 

3.Współpraca z innymi Komisjami Etyki Okręgowych Rad Lekarskich i Komisją Etyki Naczelnej 

Rady Lekarskiej. 

4.Propagowanie zasad etyki zawodu lekarza w różnych formach w środowisku lekarskim. 

5. Realizowanie zadań dotyczących etyki lekarskiej na wniosek ORL. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

 



 Uchwała Nr 205/2018 

 Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 4 grudnia 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  QualyMed R. Laska, A. Lutak Spółka Jawna 

Oddział Rzeszów uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

1.  Podmiot o nazwie QualyMed R. Laska, A. Lutak Spółka Jawna Oddział Rzeszów, 

mieszczący się pod adresem: 38-120 Czudec, Wyżne 1 jest  organizatorem Szkolenia - „Ochrona 

Radiologiczna Pacjenta" na podstawie przedłożonego planu kształcenia przez osoby stanowiące 

kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej bazie: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w 

Rzeszowie, ul. Lwowska 60, w dniach 3-7.12.2018r. 
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 64-000067-003-0037 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 206/2018 

 Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 4 grudnia 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  QualyMed R. Laska, A. Lutak Spółka Jawna 

Oddział Rzeszów uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

1.  Podmiot o nazwie QualyMed R. Laska, A. Lutak Spółka Jawna Oddział Rzeszów, 

mieszczący się pod adresem: 38-120 Czudec, Wyżne 1 jest  organizatorem Szkolenia - „Ochrona 

Radiologiczna Pacjenta" na podstawie przedłożonego planu kształcenia przez osoby stanowiące 

kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej bazie: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w 

Rzeszowie, ul. Lwowska 60, w dniu 7 grudnia 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 64-000067-003-0038 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


