
trCHwAŁA lt{r 203/2014
Prezydium 0kręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia A4.06.f014 r.

w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia
kształcenia podyp|omowego w zakresie zrrriany warunków kształcenia podyplonrowego przez

or ganizatora kształcen ia wpisa nego d o rej estru

Na podstawię art,26 ust. 3 w zw-. z art.25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r' o izbach
lekarskich (Dz'U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w zwiqzku z art. 19 ust' 3 i aft. 19c ust. 4 ustarły o
zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.LT. 220A5 r. Nr 226 po2.1943, Nr 175 poz. 1461. Nr 117 poz
790, Nr 191 poz 1410, Nr Zfa,poz, 1600, z 2006 r.) i $ 7 rozporządzenta Ministra Zdrowtazdnta5
grudnia 2006 r, w sprawie rejestru podmiotow prowadzących kształcenre podyplomowe lekarzy- ilekarzy
dentystów (Dz.IJ. Nr 239, paz, 1739) oraz aTt' 107 kpa - po rozpatzeniu wystqptenia BUsINEss
SERVICE GALOP z siedzihą w Katowicach u|. orkana 8/4o wpisanego do re;estru podmiotovl
prowadz4cych kształcenie podyplomorł'e lekarz-y_ r lekarzy dentystów pod numerem 55.000061-001-0053
o ponowne potrvierdzenie spełnlania warunkow do prowadzenia kształcenia pod1,plomowego. uchrvala
się, co następuJe. 

$ 1

Potwierdza się warunki do prou'adzenia kształcenia podyplomowego, określone w art' 19 ust. 2 ustaw}'
o zawodach Iekarza ilekarza denĘsty, w terminie od 05 06.2014r. do 06.06'f014 r, na obszarze Sląskie.1

Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmuj4cym '.Międzynarodor'vą Konferencje
Sekc1i Neurochirurgit Czynnościowej i Stereotaktyczne1,,, na podstawie ponownle przedłozonego planrr
(programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i tr-ybie kształcenia, przez osoll1.
stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazarrej, posiadane.1 bazte do
prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego" po jego reallzacji. ocenle w ramach posiadanego
wewnętralego systemu oceny jakości kształcen7a - przez BL1SINESS SERVICE GALOP z siedzibą
w uI. Orkana 8/4 wplsanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenle podyplomor've iekarzy
i lekarzy den|ystów pod numerem 55-000061-001-0053.

s2
Dokonuje sie zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzęcych kszŁałcenie pod;piomowe iekarzy
t lekarzy denĘstów Sląskie1 Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa lru. art.
l9c ust' 3 pkt 1' 5' 6 i 9 ustawy o zawodach |ekarza t lekarza dentysty oraz oznacza się kolejn.,.rn
numerem 55-00006 1 -00 1-0054.

$3
Wydaje się koiejne zaślviadczenie o wpisre do rejestnr podmiotow prowadz4cych kształcenie
podyplomowe lekarzy tlekarzy denĘstow oznaczonę no\^,ym numerem, określonym w $ 2

s4
1. Wnioskodawcy przysługuje pralvo l^,niesienia odrvołania od uchwały do lrlaczelne.i Rady Lekarskię.j za
pośrednictwem okręgowe1 Rady Lekarskiej w Katowicach rv terminie 14 dni od.1ej ofrąvmanra.
2. Na podstawie art' 107 $ 4 kp.a' organ odsąpił od sparzqdzania uzasadnienia uehwaĘ jako
uwzględrriającej zqdanie stronY rł' całości.
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