
UCHWAŁA Nr 3612912
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 24.l0.ZOI2r.

w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowa dzenia
kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez

organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawte att. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz.tJ. z 2a09 r. Nr 2l9, poz. 1708), w związku z al..t. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy
o zawodach Iekaruatlekarza denĘsty (Dz,IJ' z2OO5 r. Nr 226 poz, |943,Nr 175 poz. |461,Nr 117 poi.
790,Nr 191 poz. 1410,Nr 220,poz, 16Oa, z2oa6 f ) i s 7 tozporządzęniaMinistraZdtowiazdnia
5 grudnia 2006 r' w sprawie rejestru podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
t|ekarzy dentystow (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) araz art. 1O7 kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia,,Domu
Lekarza,, Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących
kształcenie pod1plomowe lekarzy i lekarzy denĘstów pod numerem 55-000023-003.0008 o pono\ĄĄre
potwierdzenle spełrriania warunków do prowadzenia kształcenia pod1plomowego' uchwala się, co
następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadeenia kształcenia podyplomowego, okreŚione w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach 7ekarza ilekarza dentysĘ, w terminie od 16'10.20lf do 31,I2'2a1f r. na obszatze ŚĘskiej
Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym konferencję: ,'Całkowita
absĄmencja czy redukcja szkod - różne sfrategie terapii vzaleinienia od alkoholu w świetle badańi międzynarodowych za\ęceh.,, na podstawie ponovmie przedłozonego planu (programu) kształcęnia,
realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby starrowiące planowaną
kadrę dydaktyazną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazię do prowadzenia kształcinia, oraz
podlegającego, po 1ego rca|izacji, ocenie w ramach posiadanego wewnęffZnego systemu oceny jakości
kształcenia - przez podmiot: ,oDom Lekarza,, Sp. z o.o. z siedzitlą w Katowicach wpisanego do rejestru
podmiotów prowadz4cych kształcenie podyplomowg \ekarzy i lekarzy dentystow pod numerem
ss-000023-003-0008.

$2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i |ekarzy denĘlstów ŚĘskiej Izby LekarskĘ w Katowicach, w zakresie danych, o r.tó.ycr' *o*" * ,rt.
l9c ust. 3 pkt 1, 5, 6 19 ustawy o zawodach \ekarua i lekarua dentysĘ aTaz omlacza się kolejnym
numerem 55-000023-003-0009.

$3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotow prowadzących kształcenie
podyplomowelekarzy ilekarzy denĘstów oznaczone{rolvym numerem, okreŚlónym w d 2

1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej ofzymanra.
2. }:,Ia podstawie art. 107 $ 4 k,p.a. organ odsĘpił od sporządzania uzasadnienia uchwałv iako
uwzględniaj4cej ządante strony w całości.
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