
UCrtwAŁA Nr 41812012
PREZYDruM oKRĘGowEJ RADY LEKARSKIEJ w KATowICAcH

z dnia 28J1.f01f r.

w sprawie potwierdzenia spetnienia warunków kszfałcenia podyplomowego lekarzy, le|<arzy

dentystów.

Napodstawieart.26ust.3wzw.zatl.5pkt.lliafi.fspkt15ustawyzdnia2grudnia200g

r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 20a9 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. |9 ust. 3 ustawy o

zawodach |ekarza i |ekarza denĘsty (Dz.U. z 20a5 r. Nr 226 poz, 1943, Nr 175 poz. 146|, Nr 117

poz,790, Nr 191 poz, I4I0, Nr 220' poz' 1600, z2006 r.) i $ 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra

Zdrowia z ónia 5 grudnia f006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenię

podyplomowe lekarzy denĘstów (Dz'U' Nr 239, poz. |739} oruz art. 107 kpa . po rozpafzeniu

wystąpienia Pracowania Pozytywnych Znrian z siedzibą w Krakowie ul. opatkowicka 7

o potwierdzenie spełniania warunkÓw do prowadzenia kształcenia podypłomowego lekar.zy i lekarzy

dentystów, uchwala się, co naśtępuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzęnia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

okręślone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach |ekarzailekarza denĘĘ w teminie 0I.t2.2aI2 r. na

obszatzę Śląskiej lzby Lekatskiej w Katowicach, w przedmiocię i zakresię obejmującym kurs

medyczny ',Sztuka vs Techno1ogia,,, na podstawie przedtoionęgo planu (programu) kształcenia"

realizowanego w określonych plarrem formach i Ębie kształcenią przez osoby stanowi4ce planowarr4

kadrę dydaktyczną prowadzonego we wskazanej' posiadanej bazie do prowadzenia kształcetia, oruz

podlegającego, po jego zrealizowaniu, ocenie w ramach posiadanego wew!ętrznego systemrr oceny

jakości kształcęnia - przez Pracowanie Porytywnych Zmian z siedzibą w Krakowic

ul. Opatkowicka 7

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

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

otrzymania.

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

3. Na podstawie art. I07 $ 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzanta uzasadnienia uchwały, jako

uwzględniającej żądanie strony w całości.
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