
UCHWAŁA Nr t59l20|2
PREZYDIUM oKRĘGowEJ RADY LEKARSKIEJ w KATowICAcH

z dnia 18.04.2012 r.

w sprawie potwierdzenia spetnienia warunków kszfałcenia podyplomowego lekarzy,lekarzy

dentystów.

Napodstawieart.f6ust.3wzw.zafi.5pkt.lliut.f5pkt15ustawyzdnia2grudnia200g

r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w zwigku z art. 19 ust. 3 ustawy

o zawodach lekarza i lekarza denĘsĘ (Dz.U' zf005 r' Nr 226 poz.1'943, Nr l75 poz.1461', Nr l17

poz.790, Nr 191 poz. 1410, Nr 220' poz. 1600, z2006 r.) i $ 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów ptowadzących kształcęnie

podyplomowe lekarzy denĘstów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpaffzeniu

wysĘpienia MEDICAL PROJECT POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej

uI. AnĘczna 36 o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego

|ekaruy i|ekarzy dentystów, uchwala się, co następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy derrtystów

olaeślone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach |ekarz.a i lekarza dentysty w terminie od07.05.f0I2 r,

do 08.05.2012 r. oraz od f2.O5.2a12 r. do 23.O5.fOIf r. na obszarze ŚĘskiej Izby Lekarskiej

w Katowicach, w przedmiocie i zakresię obejmującym kurs ,,Alloplastyka stawu kolanowego'' na

podstawie przedłozonego planu (programu) ksŹałcenią realizowarrego w określonych planem

fonnach i Ębie kształcerrią przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydakfycntą prowadzonego

we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenią oraz podlegającego, po jego

zrealizowaniq ocenię w ramach posiadarrego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przęz

MEDICAL PROJECT POLAI\D Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Antyczna 36

$2
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej

za pośrednictwem Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej

otr4ymania.

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

3. Na podstawie afi. I07 $ 4 k.p.a. organ odsĘpił od sporządzanla uzasadnięnia uchwĄ, jako

uwzględniającej żądanle strony w całości.
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