
UCHWAŁA Nr 26812015
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 18.11.2015 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 lekarzy dentystów orazzmiany wpisu do

rejestru

Na podstawie 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 2I9, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 l, art. I9c ust. 4
ustawy o zawodach|ekarzai|ękarza den$sty (Dz.U. z2008 r. Nr 136 poz,857) i $ 7 rozporzqdzenia
Ministra Zdrow.ta z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Ąestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy t |ekarzy dentystów (Dz'U. Nr 239, poz' 1739) oraz art, 107 kpa . po
rozpatrzeniu oświadczenia arganizatora kształcęnia Ośrodka Szkoleniowo Usługowego
PRIORYTET z siedzibą w Bytomiu ul. Łuzycka t2 o zmianie terminu kształcenia podyplomowego
lekarzy i lekarzy dentystów wpisanej do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowę
lekarzy i|ekarzy dentystów pod numerem 55.00003{L001.0022 uchwala się, co następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzęnta kształcenia podyplomowego, okreŚlone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach|ekarza i lekarza dentysty, w okresie 27.I1'f0t5 r, do 2911.2015 r. na obszarze Slęskiej
Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym kursy i seminaria na temat:

,,ochrona radiologiczna pacjenta,, na podstawie ponownie przedtożonego planu (programu)
kształcenia, rea|tzowanego w okreŚlonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby
stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiaciane; bazię do
prowadzenia kształcenia, araz podlegającego, po jego realizacji, ocenie w ramach posiadanego
wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez ośrodek Szkoleniowo Usługotvy
PRIORYTET z siedzibą w Bytomiu ul. ŁuĘcka t2 wpisanego do rejestru podrniotów
prowadzących kształcenie podypłomowe lekarzy i |ekarry dentystów pod numerem 55.000030.001.
0022.

$2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe Iekarzy i
|ekarzy dentystów Slqskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art'
19c ust. 3 pkr I, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach |ekarua i |ekarza dentysty oraz oznacza się kolejnym
numerem 55-000030-003-0023. 

$ 3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów ozftaczonę nowym numerem' okreŚlonym w $ 2.

$4
1. Wnioskodawcy przystuguje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej
za pośrednictwem 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. 107 $ 4 k.p,a, organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwĄ jako
uwzględniaj ącej ządanłe strony w całoŚci.
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