
UCIIWAŁA Nr 237Da13
Prezydium 0kręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia f4.O7.f013r.

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

organizatora ksztalcenia wpisanego do rejestru

Na podstawre art. 26 ust. 3 w zw. z art.25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia
2ao9 r' o izbach lekarskich (Dz.U . z 2009 r. Nr 219, poz' 1708)' w zwi4zku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4
ustawy o zawodach lekarza ilekarza dentysty (Dz,U. z 20A5 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461, Ns
I17poz.790'T.{r191poz.1410'Nrf20,poz, 1600, z2006r.)i$7rozporządzenlaMrnistraZdtownz
dnia 5 grudnia 2006 r w Sprawre rejestru podmiotów ptowadzących kształcenle podyplomowe iekarzy i
Iekarzy denĘstow (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art, 107 kpa - po rozpaazeniu wysąpienia
Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji ,,RB,PTY'' z siedzibą w Tarnowskich Górach
ul. Sniadeckiego 1o wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyp1omowe lekarzy i
lekarzy denĘstow pod numerem 55-000084-001-0002 o ponowne potwierdeenie spełniania warunków
do prowadzenia kształcenra podyplomowego> uchwala się, co następu.1e:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego' określone -w art. 19 ust' 2 ustawy
o zawodach lekarzai1ekarza denĘsĘ, w terminie f5.10'2013 t' na obszarze Slqskie.1 Izby Lekarskiej
rł' Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym sympozjum: ',Zastosowanie treningu marszowego
(Nordic Walking) w rehabilitacjl,,, na podstawre ponownie przedłożonego planu (programu) kształcenią
realŁowarrego w określonych planem formach i trybie kształcerria, przez osoby stanowiące planowaną
kadrę dydaktyc^ą, prowadzonego we wskazane.J, posiadane1 bazie do prowadzenia kształcenia, oraz
podlegającego" po jego rea|izacji" ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości
kształcenia - przez Górnoś|ąskie Centrum Rehabi|itacji 

''REPTY'' 
z siedzibą w Tarnowskich Górach

ul. Sniadeckiego 1 wpisanego do Ąestru podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i
Iekar zy denĘstów pod numerem 55- 000084-00 1 -0002.

$2
Dokonuje się zmiany wpisu w re3estrze podmiotów prowadzących kształcenre podyplomowe iekarzy i
|ekarzy dentystow Sląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie darrych, o których mowa w art. l9c
ust. 3 pkt 1, 5, 6 i 9 ustawy o zawodachlekarza i\ekarza denĘsty oTaZ oznaaza się kolejniirn numerem 55-
000084-001-0003

$3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru oodmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe|ekarzy i lekarzy denĘstow oznaczoneflowym numerem, określonym w $ 2'

l. Wnioskodawcy przysfuguje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w termrnie 14 dni od jej otrzymanra.
2' Na podstawie art, 107 $ 4 k.p.a' organ odsĘplł od sporządzania uzasadnienia uchwaĘ jako
uwzględniaj ącej ządanie strony w całości.
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