
UCHWAŁA Nr 3l20l2
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia tt.0l.2012r,

w sPrawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowa dzenia
kształcenia PodYPlomowego w zakresie zmiany warunków ksziałcenia p-odyplomow ego przez

organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na Podstawie art. Ż6 ust. 3 w zvv. z ut.25 pkt 15 ustawy z dnia2 grudnia2009 r. o izbach
lekarskich (Dz.U. z ŻO09 r. Nr 219, poz, 1708), w zńęl<u z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o
zawodach 7ekarza ilekarza denĘsty (Dz.U. z 2005 r.Nr 226 poz. l943,Nr 175 poz. 1461,Nr 1 17 poz
790, Nr 19l Poz. 1410, Nr 22O,poz. 1600, z2006r.) i § 7 rozporądzeniaMrnistra Zdrowiazdnia5
grudnia 2006 r, w sPrawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy
dentYstów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rorpitreniu wystąpienia polskiego
TowarzYstwa Lekarskiego Koło Chorzów z siedzibą w Chorzowie ul. Strzetóów nytomskich 11,
wPisanego do rejesffu podmiotow prowadących ksżałcenie podyplomowe lekarzy i lekgnzy denĘstów
Pod numerem 55-00fi}16-001-0013 o ponowne potwierdzenle Śpehriania *u.*tó* do prowaózenia
ksżałcenia podyplomowego, uchwala się, co następuje:

§1
Potwierdza się waruŃi do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone w art. 19 ust. 2 ustawv
o zawodach lekarza ilekarza, denĘsĘ, w terminie od os.Ót.zo12 r. do O5.o4.2O12 na obszarzp śrą.ti"'
IzbY Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i za]<resie obejmującym zebrania naukowe: ,,Niedobory
witaminY D - czY to realny problem?", ,,Wskazarria hematologiczne i niehematologiczne do transptantacji
komórek hemoPoeĘcznyclr" oraz ,,Rola wielorzędowej tomografii konrputerowej * praktycc lek-rkiej1,
na Podstawie Ponownie, przedłozonego plarru (programu) *ształcenia, ręalizowanęgo w określonych
Planem formach i trybie kształcenią przez osoby stanowiące planowaną k;Ę dydaktyczną,
Prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazre do prowadzenia ksaałcenia, oraz podlegu.lą"Ógo, p'o 3"górealaacli, ocęnie w ramach posiadanego wewnęffznego systemu oceny jakości kształceń -'pńr'Poisłje
TowarzYstwo Lekarskie Koło Chorzów z siedzibą w Chorzowie ul. Strzelców Byiomskich 11
wPisanego do rejestru podmiotów prowadących ksżałcenie podyplomowe lekarzy i leknzy denĘstów
pod numerem 55-00001 G001-0013.

§2
Dokonuje się zrniany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących ksźałcenie podyplomowe lekarzy
t lekarzY denĘstów ŚĘskiej Izby Lekarslcri1 w Katowicach, w zakresie darrych, o rcórycłr mowa w art.
l9c ust. 3 Pkt 1, 5,6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i\ękarza dentysĘ oraz ozrruóru się kolejnym
numerem 55-00001 6-001-001 4.

WYdaje się kolejne zaświadęzpnie o wpisie }j ,".i"r* podmiotów prowadzących kształcenie
PodYPlomowe lekarzy ilekarzy dentystów oznaczonenowym numerem, określonym w § 2

§4
1. WnioskodawcY Przysfuguje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej za
PoŚrednictwem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie ią a111 od jej ołzymania,
2. Na Podstawie art. 107 § 4 k.p,a. organ odsĘpił od sporządzana *.r"a.ri"rria uchwĄ jako
uwzględniającej ządanie strony w całości.

sekretarz


