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3-4 grudnia 2022r. Rzeszów
Uniwersytet Rzeszowski

Centrum Naukowo-Dydaktyczne:  budynek A0; ul. Pigonia 1 (Aula „JAJKO”)
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 Przy współudziale:

 Katedra Radiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
 Katedra Elektroradiologii, Wydział Medyczny Uniwersytet Rzeszowski
 Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne Oddział Podkarpacki
 Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie
 Polskie Towarzystwo Elektroradiologii
 Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii

Informacje ogólne:

Komitet naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Łuczyńska
dr n. med. Wiesław Guz
dr n. med. Antoni Samojedny

Komitet organizacyjny:

Dorota Uchman SE
mgr inż. Adrian Truszkiewicz SE
mgr Urszula Bazan SE
dr n. o zdr.  Aneta Wojtasik SE
mgr Elżbieta Czachor SE

„Radiologia Wspólna Sprawa” (RWS) to Sympozjum naukowo-szkoleniowe mające na  celu  poszerzenie
specjalistycznej  wiedzy  przeznaczonej  dla  kadry:  techników,  licencjatów  i  magistrów  kierunku
elektroradiologii, inżynierów, fizyków medycznych, ale także lekarzy, z Zakładów/Pracowni RTG, MR, TK,
Pracowni  Radiologii  Zabiegowej,  Medycyny Nuklearnej,  czy  Radioterapii,   jak  również  osób będących w
trakcie zdobywania wiedzy na kierunku studiów- Elektroradiologia oraz MSCKZiU. Wydarzenie ma również za
zadanie naukową integracje środowiska radiologicznego. 

Sympozjum  organizowane  jest  cyklicznie  od  2012r.  początkowo  w Krakowie,  a  obecnie  od  2015r.  w
Rzeszowie. Inicjatorem RWS był i  jest Pan Prof. Andrzej Urbanik. Od 2015r. Radiologia Wspólna Sprawa
odbywa  się  w  Rzeszowie  na  Uniwersytecie  Rzeszowskim  i  cieszy  się  dużym  zainteresowaniem.  Mamy
nadzieję, iż podobnie będzie w tym roku i spotkamy się w licznym gronie. 

W związku z wykonywanymi medycznymi procedurami z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej  oraz
koniecznością śledzenia bieżących zmian zarówno, jeśli chodzi o rozwój medycyny, diagnostyki, ale i nowe
zdobycze nauki udział w tym sympozjum będzie ważnym doświadczeniem dla uczestników. Wpłynie też na
kształtowanie odpowiednich kierunków rozwoju radiologii z korzyścią dla diagnozowanych pacjentów.

Serdecznie zapraszamy do Rzeszowa !

Komitet Organizacyjny RWS 2022
Stowarzyszenie Elektroradiologii



REGULAMIN RWS 2022

ORGANIZATOR:

STOWARZYSZENIE ELEKTRORADIOLOGII 
ul. Lwowska 60; 35-301 Rzeszów, KRS 0000519360; NIP: 517-037-00-98; REGON: 361358650   
Kontakt e-mail: stowarzyszenie.elektroradiologii@interia.pl; FB: Stowarzyszenie Elektroradiologii

                   Tel: Dorota Uchman 698094164; Urszula Bazan 178664564 w godz. 7:00-14.35

ZGŁOSZENIA:

POPRZEZ WYPEŁNIENIE ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA UCZESTNICTWA W RWS 2022
dostępnym na stronie: http://www.stow-elektroradiologii.org.pl/

Po otrzymaniu potwierdzenia udziału - telefonicznego lub na podany adres e-mail należy  uregulować płatności. 

OPŁATY: NA KONTO BANKOWE STOWARZYSZENIA ELEKTRORADIOLOGII NR :
 06 9096 0004 2012 0072 3938 0001;
Wpłaty w  terminie do 27.11.2022r.

Koszty uczestnictwa: 

- 300 zł uczestnik 

- 220 zł  - Członkowie Stowarzyszenia Elektroradiologii (obowiązuje opłacona składka 50 zł za 2022)
Istnieje możliwość zapisania się do Stowarzyszenia elektroradiologii – deklaracja na stronie www.stow-
elektroradiologii@interia.  org  .pl     (do odesłania na adres stowarzyszenie.elektroradiologii@interia.pl)

-  220  zł -  Członkowie:  Polskiego  Stowarzyszenia  Techników  Elektroradiologii  (PSTE),  Polskiego
Towarzystwa  Elektroradiologii  (PTE)  Konieczność  potwierdzenia  przynależności  przez  Zarząd
organizacji.

- 400 zł przedstawiciel firmy sponsorującej poza zaproszeniem

- 100 zł KOLACJA:  3 grudnia 2022r. o godz. 19:30 Villa Riviera Al. Gen.W.Sikorskiego 118, Rzeszów.
Udział w kolacji jest opcjonalny: zgłoszenie udziału w formularzu, wpłata na podane konto z adnotacją  „kolacja”.

Prosimy o dokonywanie wpłat w terminie do dnia 27.11.2022r.

INFORMACJE DODATKOWE:

 Liczba miejsc ograniczona, decyduje przynależność do SE, kolejność zgłoszeń. 
 W przypadku płatności  udziału przez firmę sponsorującą konieczność podania w formularzu

nazwy i danych firmy
   Prosimy o dokonywanie wpłat  z adnotacją: „udział” lub  „udział i kolacja  wraz z nazwiskiem i

imieniem uczestnika. 
   W przypadku wpłat grupowych należy wymienić również: imię i nazwisko każdego uczestnika

oraz kwotę. 
   Opłaty członkowskie należy dokonywać oddzielnie z adnotacją: „opłata członkowska SE”. 
   Prosimy o zachowywanie powyższych zasad celem ułatwienia identyfikacji wpłat.
 W przypadku  rezygnacji  z  uczestnictwa  i  braku  dokonania  zgłoszenia  rezygnacji  w  formie

elektronicznej skutkować będzie obciążeniem kosztami uczestnictwa i kolacji (jeśli kolacja była
rezerwowana).Rezygnacja możliwa do 20 listopada.

 Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w RWS 2022.
 Zgodnie z Art.33ust. 3 pkt. 3 oraz ust. 4 pkt. 3 i 4 Ustawy Prawo Atomowe (Dz. U 2021 poz.

1941) uczestnicy otrzymują punkty szkoleniowe.
 Dla osób, które w formularzu rejestracyjnym wpiszą dane do rozliczenia przygotowane będą

rachunki. 
 Delegacje będą potwierdzane na stanowisku rejestracyjnym.

http://www.stow-elektroradiologii.org.pl/
./http:%2F%2Fwww.stow-elektroradiologii@interia.org.pl
./http:%2F%2Fwww.stow-elektroradiologii@interia.org.pl
mailto:stowarzyszenie.elektroradiologii@interia.pl


Patronat medialny:

Sponsorzy:

Mapa lokalizacyjna miejsca obrad:

Uniwersytet Rzeszowski, Centrum Naukowo-Dydaktyczne:  budynek A0; ul. Pigonia 1 (Aula „JAJKO”)



Kolacja: 
Hotel oddalony jest od miejsca obrad o ok. 3.8km. Poniższa mapka pokazuje lokalizację względem siebie tych dwóch 
miejsc oraz lokalizację samego hotelu. 

 3 grudnia 2022r. o godz. 19:30 Villa Riviera Al. Gen.W.Sikorskiego  118 Rzeszów
https://www.villariviera.pl/ 50.00002 N 22.01703 E

Noclegi: 
Uczestnicy organizują sobie we własnym zakresie. 
Villa Riviera: https://www.villariviera.pl/
Grein Hotel  www.greinhotel.pl / Hotel Horyzont www.hotelhoryzont.pl  
Hotel Andersen  www.andersenhotel.pl  /  Hotel Aleksander  www.hotelaleksander.com  
Hilton Garden Inn Rzeszów: http://www.hiltonhotels.com/pl_PL/polska/hilton-garden-inn-rzeszow/
Zapraszamy również do poszukiwań  na http://www.nocowanie.pl   

Informacje o Rzeszowie:
www.  rzeszow  .pl   
www.  rzeszow  -news.pl   
http://www.nowiny24.pl 
www.imprezy.  rzeszow  .pl   
http://www.nocowanie.pl/noclegi/rzeszow/ 
www.noclegiw.pl/noclegi-rzeszow 
www.  noclegi  -  rzeszow  .com.pl   
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