
UCHWAŁA Nr 13912014
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia W.O4.ŻO14 r.

w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia
kształcenia podyp|omou'ego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowega przez

organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawię art. 26 ust. 3 w ,zw_. z att. 25 pkt 15 ustan}u z dnia 2 grudna 2aQ9 r. o izbach
lekarskich(Dz.U'z20a9 r.Nr219,poz. 1708)'wzwiązkuznt. 19 ust.3iart. 19cust.4ustawyo
zawodach |ękarza i lekarza dentysty (Dz'U' z2ao5 r' Nr 226 poz. |943, Nr 175 poz. 1461' Nr 117 poz.
790, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz. 1600, z 2006 r.) i $ 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnta 5

grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotow prowadzqcych kształcenie podyplomowe lekarzy i Iekurzy
dentystów (Dz.U. Nr 239' poz' |,}39} oraz art. i07 kpa - po rozpatrzeniu wyst4pienia BLTSINESS
SERVJCE GAI'OP z siedzibą w Katowicach u|. Orkana 8/4o r'vprsanego do rejestru podmiotów
prowadzqcych kształcenie podyplomowe lekarz'v i Lekarzy denĘlstów pod numerem 55-000061-001.0051
o ponowne potwierdzenie speŁriania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego, uchwala
31ę' co następuJe:

s1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego' określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach lekarza jIekarza dentysty, w terminie od 02'05.2014r. do 24'a5.Iau r. na obszarze Slqskiej
Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmujęcym konferencję ,'EndoĘmologia i
onkologia'' oraz ,"Anestezja,, * sympozjum, na podstawie ponownie przedłożonego planu (programu)
kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące
planowarrą kadrę dydakĘczną, prowadzonego w€ wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia
kształcenia, oraz podlegaj4cego' po jego realizacjt, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu
oceny jakości kształcenia - przez BUSINESS SER\,TCE GALOP z siedzibą w ul. orkanz 8l4
wpisanego do rejestru podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystow
podnumerem 55-000061-001-0051. 

$ 2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekaruy denĘstów Sląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach' w zakresie danych, o korych mowa w art.
19c ust. 3 pkt 1" 5, 6 19 ustawy o zawodach lękarza i lekarza denĘzsĘ oraz anracza się kolejnym
numerem 55_000{}61_001_0052. 

$ 3
Wydaje Się kolejne zaświadczęn'ie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształce'nie
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystow oznaczoT;owym numerem, określonym w $ 2.

1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od rrchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jęj otrzymania'
2. Na podstawie art. 107 $ 4 kp,a. organ odsĘpit od sporządzania trzasadnienia uchwĄ jako
uwzględniaj4cej zędanie strony w całości.
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