UCHWAŁA Nr 253/2013
PREZYDIUM oKRĘGowEJ RADY LEKARSKIEJ w KAToWICACH
z dnia 07.08.2013 r.
w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków lrszfałcenia podyplomowego lekarzy,|e|*arzy

denĘstów.

Napodstawieart.f6ust.3wzw.zart.5pkt.lliart.25pkt15ustawyzdnia2grudnia200g
r. o izbach lekarskich (Dz.U. z f009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku
zawodach lekarzai|ekarza dentysĘ

(Dz.U. z2005 r,Nr f26 poz'

1943,

poz,790, Nr 191 poz. L4I0, Nr 220, poz. 1600, zf0a6 r.) i $ 5 ust' 1
Zdrowia

z

dnia

5 gudnia f0a6 r, w

z

art' |9 ust' 3 ustawy o

Nr

i3

poz' 146I, Nr

117

rozporzqdzenia Minisfra

sprawie rejestru podmiotów prouładzących kształcenię

podyplomowe lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz afi. I07
wystąpienia InviMed-T Sp.

175

kpa. po

z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Rakcwicka 36 o

i

spehriania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy

rozpaffzeniu

potwierdzenie

lekarzy denĘstÓw,

uchwala się, co następuje:

$1
Potwięrdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy
określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach |ękarza

i|eknza

i

lekarzy dentystów

den$zsty w terminie 28.09.f0I3 r, na

obszarze Ślqskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w przedmiocie i zakresie obejmującym Konferencję

Naukowo-Szkoleniową ,,Co nowego

w

diagnostyce

i

leczeniu niepłodności'', na podstawie

przedłożonego planu (programu) kształcenia, ręalizowanego w określonych planem formach i trybie
kształcenta, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydakĘczn4' pTowadzonego we wskazanej"
posiadanej baeie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, Po jego zrea|izowaniu, ocenie w
ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez

InviMed.T Sp. z o.

o.

z siedzibą w Warszawie ul. Rakowicka 3ó

$2
1.

Wnioskodawcy przysfuguje prawo wniesienia odwołania od

uchwĄ

do Naczelnej Rady Lekarskiej

za pośrednictwem Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminię 14 dni od jej
ofrąrmania.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia,

jako w całościuwzględniająca wniosek.

3. Na podstawie aft. Ia7 $ 4 k.p.a. organ odst4pił od sporządzania uzasadnięnia uchwĄ, jako
uwzględniającej żądanie strony w całości.

Sękretarz

okręgowej Rady Lekarskiej
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