
UCHWAŁA Nr 31/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 25.01.20t2r.

w sPrawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia
kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez

organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie al,:t.26 ust. 3 w zsx. z art.25 pkt 15 ustawy z dnia2 grudnia2Oa9 t. o izbach
lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o
zawodach |ekarzailekarza denĘsĘ (Dz.U. z2005 r.Nr226poz.1943,Nr 175 poz.1461,Nr 117 poz,
79O, Nr 19l poz. 1410, Nr 22O, poż, 1600, z ż006 r.) i § 7 rozporądzenia Minisha Zdtowia z dnia 5
grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowńących kształcenie podyplomowe lekarzy ilekarzy
derrtYstów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 Ęa - po rozpatrzeniu wystąpienia Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego Koło Tarnowskie Góry z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Opolska 21,
wpisanego do rejestru podmiotów prowadących ksźałcenie podyplomowe lekarzy i \ekałzy denĘstow
Pod numerem 55-0{D010-001-0D5 o ponowne potwierdzenie spehriania warunków do prowadzenia
kształcenia podyplomowego, uchwala się, co następuje:

§1
Potwierrl"a się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowe8o, określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach lekarza llekarza denĘsĘ, w terminie 26.07.2aD r. na obszarze ŚĘskiej lzby Lekarskiej
w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym zebranie naukowe ,,EKG w praĘce ", na
podstawie ponownie przedłożonego plarrrr (programu) kształcenia, ręalizowanego w określonych planem
formach i rybie kształcenia, przez osoby stanowiące plarrowarrą kadrę dydaktyczną, prowadzonego we
wskazanej, posiadarrej bazie do prowadzenia ksżałcenia, oraz podlegającego, po jego realizacjy ocenie w
ramach posiadanego wewnęffzrrego systemu oaeny jakości ksźałcenia - przez podmiot: Polskie
Towarrystwo Lekarskie Koło Tarnowskie Góry z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Opotska 21
wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących ksźałcenie podyplomowe lekarzy i teknzy denĘstów
pod numerem 55-00001 0-001-0025.

§2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących ksżałcenie podyplomowe lekarzy i
lekarzy denĘstów ŚĘskiej Łby Lekarskiej w Katowicach, w zańesie danych, o tlorlctr mowa w art. l9c
ust. 3 plt I,5,6 i 9 ustawy o zawodach lekama ilekarr-a dentysty otaz omlacza się kolejnym numerem 55-
00001G001-0026.

Wydaje się kolejne zaswiadczenie o wpisie
§3
do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie

podl.plomowe lekarzy i lekarzy denĘstów oznaczone nowym numerem, określonym w § 2.

§4
1. Wnioskodawcy przysfuguje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarsńej za
poŚrednictwem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otzymania.
2. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. organ odsĘlil od sporządz,ania wasadnienia uchwaĘ jako
uwzględniającej Ządanie stony w całości.

Olaęs


