
UCHWAŁA Nr 2€6zotz
Prezydium okręgowe1 Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia O4.O7.f012 r.

w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia
ksztalcenia podypIomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podypIomow€go przez

organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstaw.ie ań' 26 ust. 3 w zw' z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r' o izbach
lekarskich (Dz.U ' z 2009 r' Nr 219, poz, 1708.), w związku Z afi' 19 ust' 3 i art' l9c ust. 4 ustawy o
zawodach lekarza i lekarza denf'sty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 146i, Nr 1 l7 poz.
79O, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz, 1600, z 2006 r') i $ 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5
grudnla 2006 r' w sprawie rejestru podmiotów prowadzących ksfałcenie podyplomowe lekarzy t |ekarzy
dentystów (Dz'U. Nr 239, poz' 1739) oraz ań. 107 kpa . po lozpatrzeniu wystąpienla SP ZoZ Szpita|a
Wie|ospecja|istyczn ego Z siedzibą w Jaworznie ul' Chełmońskiego 28, wp1sanego do rEestru
podmlotów prowadzących kształcenle pod}plomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numelem 55-
000021-001-0028 o ponowTrę potwierdzenie Spełnialia \Ą'aruŃów do prowadzenra kształcenia
pod}plomo\Ą ego' uchwala Się. co następu;e'

9r
Potwieldza slę warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone ,w ań' l9 ust' 2 ustawy
o zawodach lękarza i Iekarza dent}'sty, w termnie 27 '06'2012 r' na obszatzę Sląskiej lzby Lekarsklej
w Katowicach w przedmiocie i zakęsie obejmującym szkolenie ,,Wspó:łczesne leczenie laparoskopowc
z Zastosowżniem no\Ą'Tch wizuallzacji'' na podstawie ponownie przedłożonego planu (programu)
ksfałcenia, realizowanego w okleślonych planem formach r tybre kształcenia, przez osoby Stanowiqce
planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadane.j bazie do prowadzenia
kształcęnia, oraz podlegającego, po jego realizacji, ocenie w ramach posiadarrego wewnętrzlego systemu
oceny '1akoścr kształcenia - przez SP ZoZ Szpita| Wielospecjalistyczny z sied,zibą w Jaworznie ul.
Chełmońskiego 28 wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pod}plomowe lekalzy
i lekarzy dentystów pod nrrmelem 55-000021.001.0028'

Dokonuje się zmiany wtrlisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie pod}plomowe lekarzy
i lekarzy dentystów Sląskie.; lzby Lekarskiej w KatowicacĘ w zakresie danycĘ o których mowa w art-
19c ust' 3 pkt 1, 5, 6 i 9 ustawy o Za\ł'odach |ekarza t lekalza dentysty otaz oznacza się kolejnym
numerem 55-000021-001 -0029.

Wydaje sie kolejne zaświadczenie o wpisie
|i3
do re1estru podmiotów prowadzących kształcenie

podyplomowe lekarzy i lekarzy denĘstów oznaczonę nowym numęIem, okeślonym w $ 2'
s4

1' Wnroskodawcy przysfuguje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczehej Rady Lekarskre1 za
pośrednictwem okęgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni odjej offZymanja'
2' Na podstawte fi' 107 $ 4 k.p.a' organ odsĘpił od sporządzaria uzasadnienia uchwały jako
uwzględnla1ące.1 żądanie strony w całoŚci,

Zastępca Seketarza
okręgowej Rady Lekarskiej

fwwti"--- {q
Krystian Frey

'il\"\'i '\:


