UCHWAŁA Nr 34512017
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH
z dnia15.11.2017r.
w sPrawie zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do
Prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarry i lekarz denĘstów

Napodstawie art.26 ust.3 w zw. zart,5 pkt. 11 iań.25 pkt 15 ustawy zdnia2XII2OO9 r.
oizbachlekarskich (tj.Dz.U.z2016r.poz.522zezm.),w nviązkuzart.79bust. 1, art.I9cust, i iart. 19d
ust.5ustawyzdnia5XII1996r.ozawodachlękarzailękarzadentysty(tj.Dz.U. z2OI7r.poz.I25zezm)i
§ 5 ust. I i3 rczporządzenia Ministra Zdrowiazdnia 5 XII 2006 t. w sprawie rejestru podmiotów
prowadzących ksźałcenie podyplomowe lekarzy ilekarzy dentystów (Dz.U. z ż006 r. Nr 239, poz. 1739)
oraz atl.- 107 kpa i uchwĄ Nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 I 2014 r. w
sPrawie upowaźnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do dziŃania w imieniu
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach - po rozpatrzeniu wniosku o zmianę wpis do
Ęestru podmiotów
prowadzących ksźałcenie podyplomowe lekar4z i lekarzy dentystów, ńożonego przez PROFIMEDICAL
Bestry Wichary Sp.j. z siedzibą w Katowicach ul. Oswobodzenia 1 oraz uchwĄ Nr 3llpwlz)I7
PrezYdium DolnoŚląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu z dnia 2.17,2017r. w sprawie potwierdzenia
sPełnienia waruŃów kształcenia podyplomowego lekarzy l \ekarry dentystów, uchwala się, co następuje:
§1

PROFIMEDICAL Bestry Wichary Spj. z siedzibą
w Katowicach ul. Oswobodzenia 1 w przedmiocie i zakresie obejmującym kurs: ,,Podstawy diagnostyki
ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej" w terminie od, 0ż.I2,2OI7I. do O3.I2.2OI7r. na obszarzę
Dokonuje się zmiany wpisu otganizatoraksźałcenia -

Dolnośląskiej lzby Lekarskiej we Wrocławiu.

§2

Dokonuje się zmiany wpisu organizatota ksźałcenia,o którym mowa w
§ 1, w rejestrze podmiotów
Prowadzących ksźałceniepodyplomowe lekarzy ilekarzy dentystów ŚĘskiej Łby Lekarskiej w Katowicach,
w zakresie danych, o których mowa w art. 19c ust, 3 pkt 1, 5,6 ig ustawy o zawodach lękarzailekarza
dentysty orv oznacza się kolejnym numerem 55-000119-001-0011.

§3

WYdaje się zaŚwiadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących ksźałceniepodyplomowe lekar4l i
lekarzy dentystów oznaczone numeręm wymienionym w § 1.

§4

1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwaĘ do Naczelnej Rady Lekarskiej
za
P_oŚrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie tł dni oójej otrzymania.

Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołanią prąrsługuje prawo zizeczónia się
-w
odwołania. Z dniem doręczenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
{ńwicach oświadczenia o
nzeczenia się Prawa do wniesienia odwołania, decyzjastaje się ostateczna ipru-o-o"rru.
2-UchvlŃa Podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całośóiuwzględniająca wniosek.
3. Na Podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzaniauzasadnienia uchwĄ jako
uwzględniającej
żądante strony w całości.
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