
UCHWAŁA I{r ltu l2o13
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 05.06.2013 r.

w sprawie ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
prowadzon ego przez organizatara kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionycłl
do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów orazzmiany wpisu do

rejestru

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 1S ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o

izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w zlłiązku z art, 19 ust. 3 t art. 19c ust' 4

ustawy o zawodachlękarzai\ękarza den$sty (Dz'U. z2008 r. Nr 136 paz,857) i $ 7 rozporządzenia

Ministra Zdrowta z dnia 5 grrrdnia 20a6 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadz4cych kształcenie

podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oruz art' 107 kpa - po

iozpatrzeniu oŚwiadc zenia organizatora kształcenia Kliniki Chirurgii Endoskopowei Sp. z Q.o. z siedzibą

w iorach ul. Bankowa 2 a zmianie tenninu kształcęnia podyplomowego lekarzy i |ekarzy dentystórł'

wpisanej do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe |ekarzy i lekarzy dentystów

pód 
''.'me'em 

55-000073.003.0016 uchwala się, co następuje.

$1
Potwierdza się warunki do prowadzeniaksztatcenia podyplomowego, określonę w art. i9 ust' 2 ustawy

o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w okresie f7.09.?013 r, na obszarze Sląskiej Izby Lekarskiej

w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym kursy dla lekarzy ,,Łąkotka _ od uszkodzenia do

przeszczepu'' na podstawie ponownie przedłozonego planu (prograrnu) ksńałcenia, realizowanego

w określonych pianęm formach i trybie kształcenia, ptzęz osoby stanowi4ce planowaną kadrę

dydaktyczną, prówadzonego we wskazanej, posiadanej bazię do prowadzenia ksztatcenia, araz

póat.gu1ą""go, po jego realizacji, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości

ksxałóenia . ptzez rai.'it.' Chirurgii Endoskoporrej Sp. Z a.o. z siedzibą w iorach ul. Bankowa 2

wpisane do rejestru podmiotów ptawadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

pod numerem 55-000073-003-0016. 
$ 2

Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prow.adzących kształcenie podyplomowe lekarzy

i lekaizy dentystów Sląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art.

i9c ust. 3 pkt 1,5,6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i|ękarza dentysty Orazoznaczasię kolejnym

numerem 55-000073-003-0017. 
$ 3

Wydaje się kolejnę zaświadczenie o wpisie do rejestru podrniotórł. prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów azfiaczonę nowym numerem, określonym w $ 2.

$4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwaty do Naczelnej Rady Lekarsir:iej

za pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrz}tnania.

2. 
'Uchwała 

podlega wykonaniu z dniem podjęcia' jako w całości uwzględniająca wniosek.

3' Na podsiawie art. 107 $ 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwĄ jako

uwzględniaj ącej ządanie strony w całości.
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