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Nr{39/2012

Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dniz 28.03.f012r.
w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia
kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia pot|yplomowego przez
organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z drua 2 grudnn 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz'U. z 2009 r. NI 219, poz. 1708)' w związku z art' 19 ust. 3 i a.rt' 19c ust. 4 ustawy o
zawodach lekarza ilekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226poz. l943,Nr 175 poz. 1461, Nr l17 poz.
790, Nr 19l poz. 1410' Nr 220, poz- 1600, z 2006 r') i $ 7 rozporządzenia Mrnistra Zdrowia z dnia 5
grudnia 2006 r' w sprawie re1estru podmiotów prowadzqcych kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy
dentystów (Dz'U. Nr 239' poz. 1139) oraz art. 107 kpa . po rozpatrzeniu wysĘpienia ELAMED E. i R
Cholewa Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach ul. Roździeńskiego 188, wpisanego do rEestru
podmiotów prowa&ących kształcenie pod}plomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55000042-003-0030 o ponovlne potwierdzenie spehriarria warunków do prowadzenia kształcenia
podyplomowego, uchwala się, co

następuje:

Ń
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Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określonew art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach lekarza i |ekarza dentysty, w terminie 21.04.fo|2 r. na obszarze Śląskrej Izby Lekarskiej
w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym konferencję: opieka neurologiczno.psychiaĘcnta
_ wyzwanla ,,cpvilizacji na rozdtohl',, na podstawie ponownie przedłożonego planu (programu)
kształcenia, realizowarrego w okeślonych planem formach i trybie kszt]ałcenia, przez osoby stanowrącę

planowaną ka&ę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia
kształcenia, oraz podlega.jącego, po jego rea|izacjy ocenie w ramach posiadanego wewnętrzrrego systemu
oceny jakości kształcenia - przez ELAMI.D E. i R. Cholewa Spó|ka Jawna z siedzibą w Katowicach
ul. Roździeńskiego 188 wpisanego do rejesfu podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
|ekarzy i ilekarzy dentystów pod numelem 55.000042-003-0030
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Dokonuje się zrniany wTlisu w rejestrze podmiotów prowadzących ksziałcenie podyplomowe lerarzy
i lekarzy denĘstów Śląskiej Łby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danycĘ o których mowa w art.
19c ust. 3 pkt 1' 5, 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i |ekarza dentysty oIaz ozrracza się kole.1nym

numerem

55-00(XX2-001-0m1.

WydaJe

się ko|ejne zaśwladczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kztałcenie
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pod1plomowe lekarzy t |ekarzy denĘstów oznaczone nowym numerem' określonym w

$4

$

2'

l ' Wnioskodawcy przysfuguje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej za
pośrednrctwem okęgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie l4 dni od jej otrzymania'

2' Na podstawie art. l07 $ 4 k'p'a. organ odstąpił od sporządzalia
uwzględnia1ącej żądanie strony w całości'

uzasadnienia uchwaĘ jako
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