
UCHWAŁA Nr 4/ż014
Prezydium okręgowei Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 15.AL2014r.

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 podstawre art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnta 2 grtdnia
2a09 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z2a09 r. Nr 219, poz. 1708), w związkuzart. |9 ust. 3 i art. 19c ust' 4
ustawy o zawodach |ekarzai|ękarza denĘsĘ (Dz.U. z2005 r. Nr 226 poz.1943, Nr 175 poz. 1461, Nr
7|7 poz.790' Nr 191poz.1410, Nr f20,poz.1600, z 2006 r.) i $ 7 rozporządzenia Mrnistra Zdrowiaz
dnia 5 grudnia 20a6 r' w Sprawle re1estru podmiotów pra.wadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
t 1ekatzy denĘstow (Dz.U. Nr 239, poz. |739) oraz art, 107 kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia
Med Holding Spółka Akcyjna prowadząca Niepubliczny Zak|ad opieki Zdrowotnej Szpita|
Specjalistyczny im. prof. E. Michałowskiego i Specjalistyczną Poradnię Urologiczną z siedzibą
w Katowicach ul. Strze|ecka 9 wpisanego do rejestu podmiotow prowadzących kształcenie
pod1.plomowe lekarzy i lekarzy denĘstów pod numerem 55.000022-001-0002 o ponowne potwierdzenie
speŁriania warunków do prowadzenia kształcęnia podyplomowego' uchwala się, co następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego' określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach |ekarua i|ękarza denĘsĘ' w terminie od 22.o"1'.2a14r. do f3,ol.2ol4r. na obszmze SląskĘ
I,by Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmuj4cym konferencje naukową

,,Przezcewkowa resekcja bipolarna''' na podstawie ponownie ptzedłożonego planu (programu)
kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące
planowaną kaclrę dydak.ryczną" prowadzonego w-ę wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia
ksztatcęnla, oraz podlegającego, po jego realizacji. ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu
oceny jakoŚci kształcenia - ptzez podmiot Med Holding Spółka Akcyjna prowadząca Niepubliczny Zakład
opieki Zdrowotnej Szpital Specja1istyczny 1m. prof. E. Mięhałowskiego i SpecjalisĘczną Poradnię
Urologiczną z siedztbą w Katowicach ul. Strzelecka 9 wpisanego do rejestru podmiotow prowadzących
kształcenie podyplomowe |ekarzy i|ekatzy dentvstów Pod numerem 55-000022-001-0002.

Y4
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prawadzących kształcenre podyplomowe lekarzy
ilekarzy denĘstów Sląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o któryeh mowa w art.
19c ust. 3 pkt 1, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i 1ekarza denĘsty oTaz orulacza się kolejnym
numerem 55-000022-001-0003

$3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie <io rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowelekarzy i lekarzy denĘstow oznaczlne nowymnumerem' określonymw $ 2.

$4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej za
poŚrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymanra.
2. Na podstawie art. l07 $ 4 k.p'a. organ odstąpił od sporządzania rzasadnienia uchwaĘ jako
uwzględniaj ącej ządarie strony w całości
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