
UCHWAŁA Nr 13512015
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 20.05.2015 r.

w sprawie ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych
do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarry dentystów oraz zmiany wpisu do

rejestru

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. z20a9 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust' 3 i art. I9c ust. 4
ustawy o zawodach|ekarzai|ękarza den{sty (Dz.U' z2008 r. Nr 136 poz,857) i $ 7 rozporządzenia
Ministra Zdrawia z dnta 5 grudnia 2a06 r. w sprawie Ęestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) araz aft' 107 kpa . po
rozpatrzetiu oświadczenia organizatora ksztatcenia H.T Cenfrum Medycznego - Endoferapia z siedzibą
w Tychach ul. Paprocańska 137D o zmianie terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy
denĘstów wpisanej do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarry i lekarzy
denĘstów pod numerem 55.000055.001.00012 uchwala się, co następuje:

$r
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego' określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w okresie od 28.05.2015 r. do 20.06.f015 r. ta obszarue
Sląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym kursy d|a |ekarzy
,,Endoskopia przewodu pokarmowego'' na podstawie ponownie przedłożnnego planu (programu)
kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przet' osoby
stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do
prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego rea|izacji, ocenie w ramach posiadanego
wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - ptzez H.T Centrum Medyczne . Endoterapia
z siedzibą w Tychach ul. Paprocańska 137D wpisane do rejestru podmiotów prowadzących
kształcenię podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55.000055.001-00012.

$2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i
lekarzy dentystów Sląskiej lzby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art'
19c ust. 3 pkt I, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i |ekarza dentysty oraz oznacza się kolejnym
numerem 55-000055-001-0013.

Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i|ekarzy dentystów oznaczone nowym numerem, okreŚlonyrn w $ 2'

$4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej
za pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzyrrrania.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 $ 4 k.p'a, oIgan odsĘpił od sporządzania uzasadnienia uchwĄ jako
uwzględniaj ącej iądarlle strony w całości.
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