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w Katowi c a ch

w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia

kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowsgo przez

organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawrc utf6 ust' 3 w zw' z art'25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia

2009r' o izbachlekarskich (Dz.|J.,zoogr. Nr 219, poz' 1708), wzwiązku zart.19 ust.3 i art. 19cust.4

ustawy o zawodach lękarza i Iekarzadentysty (Dz.i' z fOO5 t Nr 226 poz' |943, Nr 175 poz. 1461, Nr

117poz,790,Nr 19Ipoz,1410,Nr22o,poz')6o0, "20o6t,)i$7rozporządzentaMinistraZdrowiaz
dnia 5 grudnia foo6 r'w sprawie rejestru poJmioto* prowadzącyih kształcenie podyplomowe 1ekarzy i

|ekarzy denĘstow (Dz.U. 
^N, 

z:g, poz. 1139) araz art.107 kpa - po rozpatrzeniu wystąpientaNZoZ

EUR0MEDIC Kinit<i Specjalistyczne Janina Leśnik-Ludyga z siedzibą w Katowicach ul. Rolna 18o

wpisanego do re1estru poi*io,o*"p,o*ud"ą.y.h kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy denĘstÓw

pod numerem 55.000ó85.001.00ó3 o ponov',ne potwierdzenie spełruania warunkow do prowadzenia

tształcenia podyplomowego, uchwala się, co nastęPuJe'

Potwierdza srę warunki do prowadzęnia kształcenil podyploT9wego, okreŚlonev * '9 
ust. 2 ustawy

o zawodach lekarza iLękarzadentysty, w tęrminie 
-zl.i1.zotz 

r.-rn obszarze ŚĘskięj Izby Lekarskiej

lF Katowicach w przedmiocie r zakresie obejmującym kms: ''Cukrzyca wyzwanie

interdyscyplinafne,,, na podstawie ponownie przedłożonego planu (prograrnrr) kształcenią

realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną

kadrę dydakĘ czną, prowadzonego -. .,k-*ej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, otaz

podlegające8o,Pojegorealizacji::q'::,"*u.t,-po'iadanegowewnętrznegosystemuocenyjakości
kształcenia - ptzez x-zoz ntlńouBnlC Kliniki śpecja|istyczne Janina Leśnik-Ludyga z siedzibą

w Katowicach ul. Rolna 18 wpisanego do rejestru nódmrotow prowadzących kształcenie podyplomowe

Iekar zy i |ekar zy den{ stó w po d numerem 5 5-00 0 08R5.0 0 1 -0 00 3.

YŁ

Dokonuje się zmiarry wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lek'arzy i

IekarzydenĘstów Sląskiej Izby Lekarskiej w Katowióch, w zai<resie darrych, o ktorych mowa w ar; 19c

ust' 3 pkt 1, 5, 6i 9 ustawy o zawodach |ekarza i|ekarzadentysty oraz oznacza się kolejnym numerem 55-

000085-001-0004. 
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Wydaje się kole3ne zaświadczenię o wpisie do rejestru podmiotow prowadzących kształcenie

poiyplo,,,o*e lekarzy i lekarzy dentystow o"',u""o*''owym numerem" okreŚlonym w s 2.

1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wntesienia ojwołania od uchwaĘ do Naczelnej Rady Lekarskiej za

pośrednictwe* otręgo*.ili"d' Lekarskiej w Katowicach w.termlrrie 14 dni od jej otrzymania.

2' Na podstawie ń' róz g 4 k,p.a. organ odsąpił od sporządzanta uzasadnienia uchwaĘ jako

uwzględniaj ącej zqdanie strony w całości.
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