
UCHWAŁA Nr 161/2013
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 24.04.f013r.

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

organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z att. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudrua 2OA9 r. 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 lekarua i lekarza denfysty (Dz.U. z2AA5 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461, Nr i 17 poz.
790' Nr l91 poz. 1410, Nr 2f0,poz' 16o0, z2006 r) i $ 7 tozpotzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia
5 grudnia fa06 r. w sprawie rejestru podmiotow ptowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
l |ekarzy dentystow (Dz.U . Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpatzeniu wysĘpienia Polskiego
Towarzystwa llematologów i Transfuzjo|ogów oddział Katowice z siedzibą w Katowicach
ul. Reymonta 8" wprsanego do rejestru podmiotów prowadz4eych kształcenie podyplomorve lekarzy
i |ekarzy denĘstow pod numerem 55-000017-001-0034 o ponowne potwierdzenie spełniania warurrków
do prowadzenia kształcenia podyplomowego, uchwala się, co następu1e:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego' określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach lekarza i lękarza denĘsĘ, w dniu |8.04.2aB r. na obszarze Sląskiej Izby Lekarskiej
w Katowicach w przedmiocie i zakresie obe.;mująryrrr zebranie naukowo.szkoleniowe: ,'Hernato1ogia,
krzepnięcie krwi '' na podstawie ponownie przedłozonego planu (programu) kształcenia, realizowanegc
w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiqce planowanq kadrę
dydaktyczrrą, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcęnia' oraz
podlegającego, po jego realizacji, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu ocęny jakości
kształcenia - przez podmiot: Polskie Towarzystwo Hemato|ogów i Transfuzjologów oddział Katowice
z siedzibą w Katowicach ul. Reymonta 8 wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000017-001-0034.

Y2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów ptowaózących kształcenie podyplomowe lekarzy
l1ekarzy denĘstów Sląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa W a't,
l9c ust. 3 pkt 1' 5, 6 i 9 ustawy o zawadach lekuza t lekarza denĘsty oraz ofrvacza się kolejn'vrn
nr.rmerem 55-00001 7-001-0035.

$3
Wydaje się koiejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
pod1,plomowelekarzy i|ekarzy dentystow oznaczonenowym numerem, określonym w $ 2.

1. Wnioskodawcy przysfuguje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w termrnie 14 dni od jej ofzymanra'
2. Na podstawie art' 107 $ 4 k.p.a' organ odsĘpił od sporządzania rzasadnienia uchwały jako
uwzględniaj ącej ządanie strony w całości.

Jap'bk Kozakiewióż


