UCHWAŁA Nr 34612017
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH
z dnia l5.11.20t7r.
w sPrawie zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do
prowadzenia ksźałceniapodyplomowego lekarry i lekarz denĘstów

Napodstawie art.26 ust.3 wzw. zart.5 pkt, 11 iart.25 pkt 15 ustawy zdnia2XII2009r.
oizbachlekarskich(tj.Dz.U. zż016t.poz.5ż2zezm.),w rwiękuzart.I9bust, 1, art.l9cust. 1i art.I9d
ust. 5 ustawy z dnia 5 XII 1996 r. o zawodachlekarza ilekarza dentysty (t j. Dz.U, z 2017 t. poz. I25 ze zm) i
§5ust. 1i3rozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia5XII 2006r.wsprawierejestrupodmiotów
prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006 r. Nr 239, poz. 1739)
oraz art. 107 kpa i uchwĄ Nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 I 2014 r. w
sprawie upowaznienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do dziŃania w imieniu

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach - po rozpatrzeniu wniosku o zmianę wpis do rejestru podmiotów
prowadzących ksźałceniepodyplomowe lekarzy ilekarzy dentystów, złożonegoprzezELAMED z siedzibą
w Katowicach ul. Roździeńskiego 188 oraz uchwĄ Nr 244A(KMII7IP-VIIJ Prezydium Naczelnej Rady
Lekarskiej w Warszawie z dnia 27.I0.20l7r w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków ksźałcenia
podyplomowego lekarzy il \ekarzy dentystów, uchwala się, co następuje:

§1
Dokonuje się zmiany wpisu organizatora ksźałcenia- ELAMED z siedzibą w Katowicach ul.
RoŹdzieńskiego 188 w przedmiocie i zakresie obejmującym program edukacyjny w oparciu o zadania
testowe Stomatologia ogólna w prałlyce Lękarza dentysty w terminie odOI.I2.2077r. do 30.11.20l8r. na
obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§2

Dokonuje się zmiany wpisu organizatora ksźałcenia,o którym mowa w § 1, w Ęestrze podmiotów
Prowadzących ksźałceniepodyplomowe lekarzy ilekarzy dentystów Śląskiej Łby Lekarskiej w Katowicach,
w zakresie danych, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1, 5,6 ig ustawy o zawodach \ękarzailękarza
dentysty oraz oznacza się kolejnym numerem 55-000042-002-0048.

§3

WYdaje się zaŚwiadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących ksńałcenie podyplomowe lekarą, i
lekarzy dentystów oznaczone numerem wymienionym w § 1.

§4

1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej za
PoŚrednictwem Prerydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni odjej otrnrmania.

WnioskodawCY, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, przysługuje prawo zrzeczenia się
odwołania. z dniem doręczenia preązdium okręgowej Rady Lekarskiej w katowicach oświadczenia o
nzeczęnil się Prawa do wniesienia odwołania, decyĄastaje się ostateczna i prawomocna.
2.Uchwńa podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całościuwzględniaJąca wniosek.
3. Na Podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzariauzasadnienia uchwĄ jako uwzględniającej
żądanie strony w całości.
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