
UCHWAŁA 105/2020/P 

  Prezydium Okręgowej  Rady  Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 18 lutego 2020r.  

 

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.19.537 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 i  uchwały Nr 16/2018 Okręgowej Rady 

Lekarskiej z dnia 27 marca 2018 r.   w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Rzeszowie 

do wykonywania w jej imieniu czynności związanych z doskonaleniem zawodowym lekarzy i 

lekarzy dentystów   po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez podmiot Polskie Towarzystwo 

Medycyny Pracy Oddział w Rzeszowie uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

1.    Podmiot o nazwie Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Rzeszowie, 

mieszczący się pod adresem: 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, jest  organizatorem 

Zebrania Naukowo-Szkoleniowego pt. „Najczęstsze dermatozy zawodowe”, 

„Postępowanie orzecznicze w przedmiocie chorób zawodowych”, „Leczenie miejscowe 

łuszczycy wczoraj i dziś” na podstawie przedłożonego planu kształcenia przez osoby 

stanowiące kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej bazie sala konferencyjna 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie, ul. Jana Dekerta 2, 35-030 Rzeszów w dniu 28 

lutego 2020r. 
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 64-000046-001-0092 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 106/2020/P 

  Prezydium Okręgowej  Rady  Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 18 lutego 2020r.  

 

 

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.19.537 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  i  uchwały Nr 16/2018 Okręgowej Rady 

Lekarskiej z dnia 27 marca 2018 r.   w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Rzeszowie 

do działania w jej imieniu po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez podmiot Polskie 

Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne Oddział Podkarpacki uchwala się co następuje: 

§ 1 

1.   Podmiot o nazwie Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne Oddział 

Podkarpacki, mieszczący się pod adresem: 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60, jest  

organizatorem konferencji naukowej pt. „Obrazowanie za pomocą rezonansu 

magnetycznego” na podstawie przedłożonego planu kształcenia przez osoby stanowiące 

kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej bazie: sala konferencyjna Szpital 

Specjalistyczny Pro-Familia, ul. Witolda 6b w Rzeszowie w dniach 24-26 lutego 2020r. 
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 64-000048-001-0049 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. 

 

 
 


