
PREZYDI'M.""*."''Ę#ffiś'Yf#ilJ**JwKATowIcACH
z dnia 20.0ó.2018r.

w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i
lekarzy denĘstów

Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach' na podstawie art.26 ust. 3 w zw. z art,
5 pkt 11 i art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (tj. Dz.U. z 2OI8 r.
poz. 168.), w związku z art, 19 ust. 3 i art. 19d ust. 5 ustawy z dnia 5.12'1996 r. o zawodach
|ekarza i |ękarza dentysty (tj. Dz.U, z 2018 r, poz, 617) i $ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Zdrowta z dnia 5.12.2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i |ekarzy dentystów (Dz.U. z 2006 r. Nr 239, poz. 1739) oraz art. lOJ
kpa i uchwały Nr 27l20I8 okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia II.04.f0I8 r. w
sprawie upowaznienia Prezydium okręowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Pręzesa
okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do dział'ania w imieniu okręgowej Rady
Lekarskiej w Katowicach, po rozpattzeniu wystąpienia IT Medical Team Sp. z o.o. z
siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słodka 20 o potwierdzenie spełniania warunków do
prowadzenia kształcenia podyplomowego |ekarzy il |ekarzy dentystów' uchwala co następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzęnla kształcenia podyplomowego |ekarzy il lekarzy
dentystów określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach |ekarza i |ekarza dentysty
w terminie: . na obszarzę Śtąst<iei Izby Lekarskiej w Katowicach, w przedmiocie i zakresie
obejmującym kursy,,Nowoczesne techniki w endoprotezoplastyce stawu skokowego i stopy.
Sympozjum i warsztaty ortopedyczne z wykorzystaniem preparatów anatomicznych'' w
terminie od 11.06.2018 r. do 13.06.2018r., ,,Nowoczesne techniki w endoprotezoplastyce
biodra i kolana. Syrnpozjum i warsztaty ortopedycznę z wykorzystaniem preparatów
anatomicznych" w terminie od 11.06.2018 r. do 12.06.2018r.,,,Techniki iniekcyjne w
zastosowaniu wypełniaczy na bazię kwasu hialuronowego i autologicznego przęszczepu
tfuszczu w obszarach twarzy, szy| i dłoni'' w terminie 11.0ó.2018 r. na podstawie
przedłożonego planu (programu) kształcenia, rea|izowanego w okreŚlonych planem formach i
trybie kształcenia, ptzez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczna. prowadzonego we
wskazanej' posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego
zrea|izowaniu, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości
kształcenia -przez IT Medical Team Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku.Białej ul. Słodka 20.

$2
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady
Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w
terminie 14 dni od jej otrzpanta. Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwołania, przysługuje prawo zrzeczenta się odwołania. Z dniem doręczenia Prezydium
okręowej Rady Lekarskiej w Katowicach oświadczenia o zrzeczen|u się prawa do
wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art, I07 $ 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzaniauzasadnienia uchwały jako
uwzględniaj ącej żądanie strony w całości.
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