
UCI{WAŁA Nr 47/f0|3
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia A6.A2.fA13r.

w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia
kształcenia podyp|omowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyp|omowego przez

organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie art. f6 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dIia 2 gnńnta 20a9 r. o izbach
lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 2l9, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy
o zawodach lekarzai|ekarza denĘsty (Dz.U. z2005 r. ]Vr 22ó poz.1943, Nr 175 poz. |461, Nr 117 poz.
790, Nr |91 poz. 1410, Nr 22a,poz, 1600, zfaa6 r) i s 7 rozpotządzenia MrnistraZdtowiazdnia
5 grudnia 2006 t' w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy denĘstow (Dz.U. Nr 239" poz. 1739) oraz art, 107 kpa . po rozpatzeniu wystąplenia Po|skiego
Towarzystwa llematologów i Transfuzjologów oddział Katowice z siedzibą w Katowicach
uI. Reymonta 8, wpisarrego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy dentystow pod numerem 55-000017-001-0032 o ponowne potwierdzenie speŁriania warunkow
do prowadzenia kształcenia podyplomowego, uchwala się, co następu3e.

$1
Potwierdza się warunki do prowadaenia kształcenia podyplomowego, określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach |ękarza i leknza dentysĘ, w dniu 3|.u.2a13 r. na obszarze S1ąskiej Izby Lekarskiej
w Katowicach w przedmiocie i za]<resie obejmującym zebranie naukowo-szkoleniowe: ,,Rola badania
PET w diagnostyce i ocenie wynlków 7eczenia chorych na chłoniaka Hodgkina,' na podstawie ponownie
przedŁoionego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych plarrem formach i trybie
kształcenia, przez osoby stanowiące planowan4 kadrę dydaktyczną' prowadzonego we wskazanej"
posiadbnej bazie do prowadzenia kształcenią oraz podlegającego, po jego reatizacji' ocenie w ramach
posradanego wewnętrznego Systemu oceny jakości kształcenla - pTzez podmiot: Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów oddział Katowice z siedzibą w Katowicach ul. Reymonta 8
wpisanego do rejestr.u podmiotow ptowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy denĘstow
pod numerem 55-00001 7-001 -0032.

s2
Dokonuje się zmiany wpisu w Ąesffze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekaruy denĘstow Sląskiej Izby Lekarskiej w Katowrcach, w zakresie danych' o których mowa w art'
l9c ust. 3 pkt 1, 5,6 | 9 ustawy o zawodach |ekarua ilekarza dentysty oraz ozna;za się kolejnym
numerem 55-00001 7-001-0033.

$3
Wydaje się kolejne zaśwtadczęrrlę o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowelekarzy t|ekarzy denĘstow oznaczon€Io}Yym numerem, okreŚlonym w $ 2'

1. Wnioskodawcy przysfuguje prawo wniesienia odwołania od uchwały do }{aczelnej Rady Lekarsktej za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymanra.
2. }.{a podstawie art. 107 $ 4 k,p.a. organ odsĘpił od sporządzania uzasadnienia uchwaĘ jako
uwzględniaj ącej Żądanie Strony w całości.
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