
UCIIWAŁA Nr 3óó/2013
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 20.11.2013 r.

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

organizatora kształcen ia *pisanego d o rej estru

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zuł. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grufuna 2aO9 r. o izbach
lekarskich (Dz'U' z 2009 r. Nr 2l9" poz. 1708), w związku z aft. |9 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy
o zawodach lekarzailekarzs, dentysty {Dz.U. z2W5 r.Nr 226 poz. 1943,Nr 175 poz. 1467,Nr 117 poz,
790' Nr 191 poz. 1410, Nr 22o, poz. 160a, z 2006 r.) i $ 7 rozporz.ądzenla Ministra Z&oulia z dtia 5
grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotow prowadzących ksztatcenie podyplomowe lekarzy i iekarzy
dentystÓw (Dz.U. Nr 239, poz' 1739) orazafi.107 kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia s" 7"oz Szpita|a.lVielospeeja|istycznego z siedzibą w Jaworznie u|. Chełmońskiego 28' wpisanego do rejestru
podmiotorv ptawadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy denĘstow pod numerem
55.000021-001-0034 o ponownę potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia
podyplomowego, uchwala się, co następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone.w art. 19 ust" 2 ustawy
o zarł'odach |ekarza i lekarza dentysty' w terminie 05.12.2013 r. na obszarze Sląskiej Izby lxkarskĘ
w Katorłricach w przedmiocie i zakresie obejmującym szkolenia ,,Trening marszowy (nornic xalking)
jako forma aktywności ruchowej'' na podstawie ponownie przedłozonego planu (programu) kształcenią
realizowanego w określonych p1arrem formach i trybie ksztatcerna, przez osoby stanowĘce planowarrą
kadrę dydaktyczną prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz
podlegającego, po jego realizacji, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości
kształcenia . pruez sP zoz Szpital WielospecjalisĘczny z siedzibą w Jaworznie ul. Chełmońskiego
28 wpisarrego do rejesfu podmiotów prowadzących ksztatcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy
denĘstów pod numerem 55.000021-001-0034. 

R ,)u-
Dokonuje się zniarry wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy denĘstów ŚĘskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o nó'vct. mowa w art.
19c ust' 3 pkt 1, 5,6 i 9 ustawy o zawodach |ekatza i|ekarza denĘsĘ oraz orutał,za się kolejnym
numsrem 55-00002 I -{m 1 -.0m5.

Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie
$3
do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie

podyplomowe lekarzy i lekarzy denĘstów oznaczone now}Ąn numerem, okreŚlonym w $ 2.

$4
1. Wnioskodawcy przysfuguje prawo wliesienia odwołania od uchwaĘ do Naczelnej Rady Lekarskiej za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art. 107 $ 4 k,p,a, organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwaĘ jako
uwzględniaj ącej z4danie strony w całoŚci.
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