
UCHWAŁA Nr 296/20t6
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 23.11.2016 r.

w sprawie ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy denĘstów
prowadzonego przez. organuatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych
do prowadzenia kształcenia podyplomowego |ekarzy i lekarzy dentystów otaz zmiany wpisu do

rejestru
Na podstawte arL. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o

tzbach lękarskich (Dz.U, z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 i art, 19c ust. 4
ustawy o zawodach |ekarzal|ekarza dentysty (Dz.U. z2008 r. Nr 136 poz.857) i $ 7 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i|ekarzy dentystów (Dz.TJ. Nr 239, poz. 1739) oraz art. IO7 kpa i uchwĄ
I50/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2016 roku - po rozpatrzęniu
oświadczenia organtzatorakształcenia ośrodka Szkoleniowo Usługow€go PRIORYTET z siedzibą
w Bytomiu ul. Łruźrycka 12 o zmtanie terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy
dentystów wpisanej do rejestru podmiotów prowadzącychksztatcenie podyplomowe |ekarzy iIekarzy
dentystów pod numerem 55-000030.001-0024 uchwa|a się' co następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego' określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach|ękarzat|ękarza dentysty, w okresie 02.12.2016 r, do 04.12.2016 r. na obszarze Sląskiej
Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakręsie obejmującym kursy i seminaria na tęmat:

',ochrona radiologiczna pacjenta,, na podstawie ponownie przedłozonego planu (programu)
kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, ptzez osoby
stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do
prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego reaIizacji, ocenie w ramach posiadanego
wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez Ośrodek Szkoleniowo Usługowy
PRIORYTET z siedzibą w Bytomiu ul. Łużycka 12 wpisanego do rejestru podmiotów
prowadzących kształcenie podyplomowe |ekarzy t lekarzy dentystów pod numerem 55-000030.001-
0024.

$2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów ptowadzącychkształcenie podyplomowe |ekarzy i
|ekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekatskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art.
19c ust. 3 pkt 1,5,6 i 9 ustawy o zawodach|ękaruai|ękarza dentysty oraz oznacza się kolejnym
numerem 55-000030-003-0025.

$3
Wydaje się kolejne zaświadczęnie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i\ekarzy dentystow oznalzone nowym numęrem' określonym w $ 2

$4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej
za pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Uchwał.a podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 $ 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnięnia uchwały jako

uwzględniaj ącej ządanie strony w całości.

Sekretarz
okręgowej Rady Lekarskiej

i;t itu,

Krystian Frey


