
UCIIWAŁA Nr 8812014
Prezydium 0kręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia t9.Of.ft14 r.

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

organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie art. f6 ust. 3 w zw. z art. f5 pkt 15 ustawy z dnia f grudnia 2A09 r. o izbach
lekarskich(Dz.U' zfo09 r.Nr219,poz'1708), wzwi4zkuzart. 19 ust.3iart' 19cust.4ustałvy-o
zawodach lekaruailekarua dentysty (Dz.U. 22005 r. Nr 226 po2.1943, Nr 175 poz.1461, Nr ll7 poz.
790, Nr 191 poz. 1410' Nr 220, poz' 7600, z 20a6 r '') i $ 7 rozporządzenia Ministra Z&o*via z dnia 5
grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prou.adzących kształcenie podyplomowe lekarzy tlekarzy
denĘstów (Dz.U. Nr 239, poz' 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia Wojewódzkiego
ośrodka Medycyny Pracy sPzoz z siedzibą w Katowicach u|. Warszawska 42, wpisanego do
rejestru podmiotow prowadzących kształcenie pod1plomowe lekarzy i lekarzy denĘstów pod numerem
55-000032-0al-0otf o ponowne potwierdzenie spełniania wanulkow do prowadzenia kształcenia
podyplomowego, uchwala się" co następuJe:

$r
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawadachlekarza ilekarza denĘsty na obszarze Sląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie
i zakresie obejmującym szkolenia: ,,Choroby alergiczne pochodzenia zawodowego - astrna, choroby
skóry' nieŻryt nosa.'" ,,Procedury postępowania i orzekania w chorobach zawodowych * opis
przypadków,,,, ,,Padaczka w oTzeQm|ictwie lekarskrm, choroby wywołane sposobem wykonywania
pracy.'', w terminię od a9.04,2aA r. do 05.06.2014. na podstawie ponownie przedłożonego planu
(programu) kształcenia, realizow.anego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby
stanowięce planowanq kadrę dydakq,czny prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazte do
prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego realizacjt, ocenie w ramach posiadanego
wewnętrznego Systemu oceny jakości kształcenia . przez Wojewodzki ośrodek Medycyny Pracy SPZaZ
z siedzlbą w Katowicach ul. Warszawska 42 wpisanego do rejestru podmiotow. prowadzących kształcenie
podyplomow e lekar zy i lekar: zy dentystów pod numerem 5 5.00 003 2 -00 1 -00 1 2.

$2
Dokonuje się zmiany wpisu w reJestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i
|ekxzy dentystów Sląskiej Łby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych' o których mowa w art. 19c
ust.3 pkt 1,5,6 i9ustawyozawodachlekarzailekaruadenĘsty oTaZaznaczasiękolejnymnumerem
55-000032-001-0013.

$3
Wydaje Się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotow prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i lekarzy denĘstow oznaczoneJ]owym numefem, określonym w $ 2.

1, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej za
poŚrednlctwem okręgowej Rady Lekarskrej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art. 107 $ 4 k.p.a. organ odsĘpil od sporządzatła uzasadnienia uchwĄ jako

uwzględniaj ącej ządanle strony w catości.
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