
UCHWAŁA Nr361/2013
PREZYDIUM oKRĘGowEJ RADY LEKARSKIBJ w KAToWICACH

z dnia 33.11.2013 r.

w sprawie pofwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, |e|<arzy

dentystółv.

Na podstawie art. f6 ust. 3 w zw. z att.5 pkt.1I i aft.f5 pkt tS ustawy z dria 2 grudnia 2009

r, o izbach lekarskich (Dz.U. z f009 r. Nr 219, poz. I7a8), w nriązku z art' 19 ust. 3 ustawy o

zawodach |ekarzai|ekarza denĘsty (Dz.U. z20a5 r. Nr 226 poz, L943, Nr 175 poz. |46I, Nr 1i7

poz.790, Nr 191 poz, I4L0, }.{r 220, poz. 1600, zf0a6 r') i $ 5 ust. 1 i 3 rozporządzęnia Ministra

Zdtowia z dnia 5 grudnia ?0a6 r' w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie

podyplomowe |ekarzy denĘstów (Dz.U. Nr 239' poz, 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpafrzeniu

wystąpienia Grupa Medica s.c. z siedzibą w Łodzi ul. Pomorska 40 o potwierdzenie spełniania

warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego |ekarzy i lekarzy dentystów, uchwala się" cc

następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i tekarzy dentystów

określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lękarza i|ekarza denffsty w tęrminie 08.11.2013 r. na

obszarzę Śląskiej lzby Lekarskiej w Katowicach, w przedmiocie i zakresie obejmującym konferencję

,,Żywietie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach szpitalnych i domowych'', na podstawie

przedłozonego planu (programu) kształcenią realizowanęgo w określonych planem fonnach i fiybie

kształcenia, przez osoby stanowiące planowan4 kadrę dydaktyczną, prowadzonego we rvskazanej,

posiadanej bazie do prowadzenia kształcenią oruz podlegającego, po jego zrealizowaniu, ocęnię

w ramach posiadarrego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - ptzez Grupa Medica s.c'

z siedzibąw Łodzi ul' Pomorska 40

$2
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelrrej Rady Lekarskiej

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

offzymania.

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

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

uwzględniającej żądanie stfony w całości.
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