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PREZYDIUM oKRĘGowEJ RADY Lf,KARsKIEJ w KATow|CAcH

z dnia fl.03.2012 r.

w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków ksztalcenia podyp|omowego I ekarzy, |ekarzy
denĘstów.

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z aft.5 pkt.l1 i art.25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009
r' o izbach lekarskich (.Dz.I). z 2009 r' Nr 2|9' poz. 1708), w związkl z art. 19 ust' 3 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z2005r.Nr226poz.l943, Nr 175 poz. 146l,Nr ll7
poz.790, Nr l91 poz. l4l0, Nr f20, poz. 1600, z 2006 r,) i $ 5 ust' 1i3 rozporzqdzenia Minrstra
Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r' w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy den$stów (Dz.U' Nr 239, poz, 1739) onz art. l07 kpa. po rozpahzeniu
wystąpienia MEDICAL PROJECT POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Bie|sku-Białej
ul. Antyczna 36 o potwięrdzenie spełniania wanln}ów do prowadzenia kształcenia podyplomowego

lekarzy i lekarzy dentystów, uchwala się, co następuje:

ril
Potwicrdza się wafinki do prowadzetia kształoenra pod),plothowe8o lekarzy i lekarzy dentystow
okr.eślone w ar1. 19 ust. 2 ustawy o zawodach |ekarza i |ekarza dentysty w terminie od 17 '04.2OI2 r'
do l8'04'f0l2 r' na obszatze Ślqskiej |zby Lekarsklej w Katowicach. w przedmiocie i zal<resle

obejmującyn kurs ,'AlloplasĘka stawu kolanowego'' na podstawie przedłożonego planu (programu)

kształcenia. realizowarrego w okeślonych planem formach i trybie ksaałcenia, przez osoby
stano*ące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej' posiadanej bazie do
prowadzenia kszta.łcenią oraz podlegającego, po jego zrealizowaniu, ocenie w ramach posiadarrego

wewnętrmego systemu oceny jakości kształcenia - przez MEDICAL PRoJECT PoLAND Sp. z
o.o. z siedzibą w Bie|sku-Bialej u|. Antyczna 3ó

{i2
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelne.i RaĄ Lekarsktej
za pośrednictwern Prezydium okęgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od iel
otrzlmania.

2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w ca.łości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. l07 $ 4 k.p.a. organ odstąlił od spotządzulia uzasadnienia uchwĄ, jako
uwzględniającej żądanie shony w całości.
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