
UCIIWAŁA Nr 1f|/ft15
Prerydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia f9.04.f015 r.

w sprawie ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotórł'uprawnionych
do prorvadzenia kształcenia podyplomow€go łekarzy i lekarzy dentystów orazzm.ianv wpisu do

rejestru

Napodstarvie art.2ó ust' 3 wzw. zart,f5 pkt 15 ustawY zdnia 2 grudnia2009 r. o
izbachlekarskich(Dz'U. z20a9 r.Nr219,poz. 1708),wzwtękuzart.t9 ust.3 iart'I9c ust.4
ustawy o zawodach|ekarzai|ekarza dentysty (Dz.U. z2008 r. Nr 136 poz.857\ i $ 7 rozporządzenia
Ministra Zdrovńa z dnia 5 grudnia 20a6 r. w sprawie Ęestru podmiotów ptawadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz'U. Nr 239, poz. |739) oraz art. 107 kpa - po
rozpatrzeniu oświadczenia organizatora kształcęnia NZaz ooAvIMED' sp. z o.a. z siedzibą
w Katowicach ul. Gliwicka 159 o zmianie terminu kształcenia podypłomowego łekarzy i lekarzy
denĘstów wpisanej do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i łekarzy
dentystów pod numerem 55-000078-001-0013 uchwala się, co następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia ksziałcenia podyp1omo\^rego, określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w terminie 28.03.2015 r. na obszarze Sląskiej Izby Lekarskiej
w Katowicach w przedmiocię i zakresie obejrnującym kurs medyczny ,"Endolurninaine metody
leczenia zylaków kończyn dolnych,' na podstawie ponownie przedłozonego planu (programu)
kształcenia, realizorvanego w okreŚionych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby
stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego wę wskazanej, posiadanej bazie do
prorvadzenia kształcenia, ataz podlegającęgo, po jego realizacji, ocenie w ramach posiadanego
wewnętrznego systemu ocony jakości kształcenia - przez' Nzoz,,AlTMEDoo sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach ut. Gliwicka 159 wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000078-001-0013.

$2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podrniotów prowadzących kształcenie podyplomowę lekarzy
i|ekarzy dentystów Sląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakręsie danych, o których mowa w art.

19c ust. 3 pkt I, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach |ękarza i |ekatza dentysty oraz aznacza się kolejnym
numęrem 55-000078-00 1 -0014.

$3
Wydaje się kolejne zaśvtladczęnie o wpisie do rejestru podmiotór,v prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i |ekarzy dentystów oznaczone nowym numerem, określonym w $ 2.

$4
1' Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwaty do Naczelnej Rady Lekarskiej
za pośrednictwęm okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania"
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek.
3' Na podstawie art' i07 $ 4 k.p.a' organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwĄ jako
uwzględniaj ącej iądanie strony w catości.
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