
UCHWAŁA Nr 102/2018
PREZYDIUM OKREGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH

z dnia 07.0f .2018 r.

w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy il|e|<arzy denĘstów
i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia

podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawtę art. 26 ust. 3 w zw. z art.5 pkt. 11 i art. f5 pkt 15 ustawy z dnia 2 XII2009 r.

oizbachlękarskich(tj.Dz.U. zf01.8r.poz.168.)'wrwiązkuzaft.19 ust'3,ań' 19bust. 1, art.|9c ust' ] i
art.Igdust. 5 ustawy zdtia 5 XII 1996 r. o zawodachLekarzailekarza dentysty (tj. Dz.U. 22017 r.poz.I25
zezm)i$5ust. 1i3rozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia5XII 2006r'wsprawierejestrupodmiotów
prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006 r. Nr 239, poz. 1739)

oraz art.107 Ęa i uchwĄ Nr 5/2014 okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8I2014 r. w sprawie

upowaznienia Prezydium okregowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działaria w imieniu okręgowej Rady

Likarskiej w Katowicach . po rozpatrzenillwystąpienia Edyta Prrybyłek IURISCO Kancelaria Prawna
z siedzibą w Katowicach ul. AlfonsaZgrzebnioka 28 o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia

kształcenia podyplomowego lekarzy il |ekarzy dentystów i wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzą-

cych kształcenie podyplomowe |ekarzy i|ekarzy dentystów' uchwala się, co następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego |ekarzy il |ekarzy dentystów o,t<re1l.o1e- w

art.19 ust. 2 ustawy o zawodach|ekarua l.|ekarza dentysty w tęrminie"'l?.04.2018r. na obszarze Sląskiej Izy

Lekarskiej w Katowicach, w przedmiocie i zakresie obejmującym kurs ,,Wykon1tvanie świadczeń zdrowot-

nych zgodnie z normami prawa medycznego,,, na podstawie przedłożonego planu (programu) kształcenia,

róa1izowanego w określonych planem fomach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę

dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenią oraz podlegającego,

pó 3"gó zrea|izowaniu, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia -
p,,ó,naytuPrzybyłek IURISCO Kancelaria Prawna z siedzibą w Katowicach ul. Alfonsa Zgrzebniokn
28.

$2
Wpisuje się organizatora kształcenia - Edyta Prrybyłek IURISCO Kancelaria Prawna z siedzibą w
Katowicach ul. Alfonsa Zgrzebnioka 28 do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe

lekarzy i\ekarzy dentystów ŚĘskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, pod numerem 55-000124-003-0001

$3
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i
|ekarzy dentystów oznaczone numerem wymienion1tn w $ 2.

$4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej za

pośrednictwem Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymaria.

Wnioskodawcy' w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, przysługuje prawo zrzęczenia się odwoła-

nia. Z dniem doręczenia Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oświadczenia o zrzeczęniu się

prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostatecma i prawomocna.

f .IJchvłałapodlega 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 uwzględniającej

Żądanie strony w całości.
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