
UCI{WAŁA Nr T8lfal5
Prerydium okręgowej Rady Lelrarskiej w Katoiłiicach

z dnia 46.og.zots r.

w sprawie ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
prowadzonegr przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych
J^ *-^.-'^J-^-'^ '-ształcenia pod.vplomorvego lekarz;v i |ekarry deiitystów oraz zmian;v wpisu do(IU PIUVYa|.ILEIIIid 11

rejestru

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. f5 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o
izbach lekarskich (Dz.U. z2aa9 r" Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust' 3 i art' 19c ust. 4
ustar,vy o zawodach lekarza i iekarza dentysty (Dz'U. zZafr\ r. Nr 13ó poz. 857) i $ 7 rozporz,ądzenia
Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia fa06 r, w sprawie Ęestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1v39) araz art' 107 kpa . po
rozpatrzeniu oświadczenia organizatora kształcenia: RAI}.łIED Centrum Szkoleniowe s.c. z siedzitrą
w Katowicach ul. Robotnicza 4 o zmianie terminu kształcenia pod3plomowego lekarzy i |ekarzy
dentystó.w wpisanej do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomo-w'e Iekarzy i lekarzy
dentystów pod numerem 55'0000ó2-003-0028 uchwala się, co następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone w art. 19 ust. 2 ustarły
o zawodach lekarza i lekarza dęntvsty. w terminie od 21.09'2015 r. do 31.12.2015 r. na obszarze
Sl4skiei lzby Lekarskiej w Katowlcach rv przedmiocie i zakresie obejmuj4cym kurs ,,ochrona
radiologiczna pacjentao' na podstarvie ponownie przedtozonego planu (programu) ksz.tałcenia,
realizowanego w określonych planem fonnaoh i trybie kształcenia,prZęZ osoby stanowi4ce planowanę
kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia ksztatcęnia, araz
podlegającego, po jego rea|izacji, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości
ksztatcenia - ptzez RAD-MED Centrum Szkcleniowe s.c. z siedzib4 w Katowicach u|. Robofnitza 4
wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pod1plomorł'e lekarzy i lekarzy
denĘstów pod numerem $5-0000ó2-003-0028.

$2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzęcych kształcenie podyplomowe lekarzy i
lekarzy dentystów Sląskiej lztry Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art'
19c ust' 3 pkt 7,5,6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza denĘsty oraz oznacza się kolejnym
numerem 55-000062-003-0029.

$3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone nowym numerem, określonym v/ $ 2.

}lł
1" Wnioskodawcy przysługuje prawo r.ryniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej
za pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej lv Katowicach w tenninie 14 dni od jej otrrymania.
2. Uchwała podlega rtykonaniu z dniem podjęcia' jako w całości uwzględniaj4ca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 $ 4 k'p.a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnięnia uchwĄ jako
uwzględniajęcci z4danic stron}. w calości.
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