
UCHWAŁA Nr32l20t2
Prezydium 0kręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 25.01.2O1ż r.

w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia
kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowąo pr7az

organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie art.26 ust. 3 w zw. z alt.25 pkt 15 ustawy z dnia2 grudnia
ż0O9 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z2009 r. Nr 219, poz. 1708), w zrłiązku zart.19 ust. 3 i art. 19c ust. 4
ustawy o zawodach lekarza ilekarza denĘsty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461, Nr
117 poz.790, Nr l9l poz.1410, Ni 22O,poz.1600, z 2006 r.) i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących ksżałcenie podyplomowe lekarzy
i,lekauy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz arl'. 107 kpa - po roąlatzeniu wysĘpienia Oddział
Sląski Polskiego Towarrystwa Neonatologicznego z siedzibą w Katowicach ul. Medyków 14,
wpisanego do rejesfu podmiotów prowadących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy denĘstów
pod numerem 55-0fiX[5-001-0007 o ponowne potwierdzenie speŁriania warunków do prowadzenia
kształcenia podyplomowego, uchwala się, co następuje:

§1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysĘ, w terminie 8.a2.2Ol2r. na obszarze ŚĘskiej Izby LekarskĘ
w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym sympozjum nęonatologicnle, na podstawie
ponownie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realżowanego w określonych planem formach
i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazarrej,
posiadanej bazie do prowadzenia kształcenią oraz podlegającego, po jego rea7izacjt, ocenie w ramach
posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez Oddział Śląsti Polskiego
Towarrystwa Neonatologicznego z siedzibą w Katowicach ul. Medyków 14, wpisanego do rejestru
podnriotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-
000005-001-0007.

§2
Dokonuje się zrniany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących ksźałcenie podyplomowe lekarzy i
lekarzy denĘstów Sląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach" w zakresie danycĘ o których mowa w art. 19c
ust. 3 pkt l, 5,6 i 9 ustawy o zawodach lekarza ilekarza dentysĘ araz omncza się kolejnym numerem 55-
00000$001-o0o8.

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

podyplomowelekarzy i lekarzy denĘstów oznaczone nowym numerenL określonym w § 2.

§4
l. Wnioskodawcy przysfuguje pfawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarsktej za
pośrednictwem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art. i07 § 4 k.p.a. organ odsąpił od sporządzania uzasadnienia uchwaĘ jako
uwzględniającej żądanie strony w całości.


