
UCHWAŁA Nr 53/2015
PREZYDIUM oKRĘGoWEJ RADY LEKARSKIEJ w KATowICAcH

z dnia 25.0f.2015 r.

w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu
organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia

podyplomowego lekarzy i lekarzy denfystów

Na podstawie art' f6 ust. 3 w zsry. z art, 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 20a9 r. o Łbach
lękarskich (Dz.U. z20a9 r. Nr 219, poz. 1708), w zwiqzku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o
zawodach |ekarza i lekmza dentysĘ (Dz.U' zf005 r. Nr 226 poz. t943, Nr 175 poz. 146I, Nr 117
poz,790, Nr 191 poz, I4I0, Nr 220, poz. 1600' z2006 r.) i $ 5 ust. 1 i 3 razporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r, w sprawie rejestru podmiotów prowadzącrych kształcenie
podyplomowe |ekaruy i |ekarzy denĘstów (Dz.U. Nr 239, poz, |739) oTaz afi' 107 kpa - po
rozpattzetiu wystąpienia Severux s.c. z siedzibą w Chorzowie ul. Karłowicza 23119 a potwierdzenie
spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego |ekarzy i tekarzy denĘstów i
wniosku o wpis do rejestru podmig16w prowadzących kształcenie pod1plomowe lekarzy i lekarzy
dentystów, uchwala się, co następuje:

$r
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego |ekatzy i lekarzy denĘstów
określonę w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach |ekarzai|ekarza dentysty w terminie od 17.04.2015 do
18.04.2015r., na obszatze Sląskiej lzby Lekarskiej w Katowicach, w przedmiocie i zakresie
obejmującym krns: o,DiagnosĘka ultrasonograftczna narządów jamy brzusznej'' na podstawie
przedtoircnego planu (programu) kształcertlą realizowanego w określonych planem formach i trybie
kształ'cętia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydakĘczn1 prowadzonego we wskazanej,
posiadarrej bazie do prowadzenia kształcęnia, oraz podlegającego, po jego zrea\izowaniu, ocęnie w
ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przęz Severux s.c. z siedzibą
w Chorzowie ul. Karłowicza23119

$2
Wpisuje się organizatora kształcęnia - Severux s.c. z siedzibą w Chorzowie ul. Karłowicza 23119
do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Śląskiej
Izby Lekarskiej w Katowicach, pod numerem 55-000108-003-0001.

$3
Wydaje się zaświadczetie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
|ekarzy tlekarzy dentystów oznaezonę numeręm wymienionym w $ 2.

$4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej RaĄ Lekarskiej
za pośrednictwęm Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej Katowicach w terminię 14 dni od jej
otrrymanta.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcią jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. I07 $ 4 k.p.a orgarr odstąpił od sporządzana uzasadnięnia uchwĄ jako
uwzględniającej ż4danie strony w całości.
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