
UcHwAŁA Nr 91lfo14
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia l9.Of .f014 r.

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

organizatora kształcenia wpisanego do rej estru

Na podstawle art, 26 ust. 3 w zut. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbacŁ
lekarskich (Dz.U. z 20a9 r. Nr 219, poz. 1708), w zutiązku z art. |9 ust. 3 i art. 19c ust' 4 ustawy
o zawodach Iekarza ilekarza dentysty (Dz.U. 22A05 r.Nr 226 poz. 7943, Nr 175 poz. 1461,Nr 117 poz.
790, Nr 191 paz, 1410, Nr 220, poz. 1600, z 2006 r.) i $ 7 rozporządzenta Ministra Zdrowia z dnia 5
grudnia f006 r. w sprawie rejestu podmiotow prowadzących kształcenie podyp1omowe lekarzy i|ekarzy
denĘstów (Dz.U, Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa . po rozpatzeniu wystąpienia Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Katowicach u|. Raciborska 15' wpisanego
do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 7ekaruy i lekarzy denĘstow pod
numerem 55-000056'003-0013 o ponowne potwierdzenie spełniarria warunkow do prowadzenia
kształcenia podyplomowego, uchwala się, co następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach lekarza i |ekarza dentysty, na obszarze Sląskiej lzby Lekarskiej
w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmuj4cyn krns w termrnie od o1.04.2014 do 10.04.2014 t.

'"Krrrs 
dla lekarzy transfuzjonistów szpitalnycf, oraz w termrnie od 03.04.2014r. do 31.12'f014I. ,,KuIs

z transfuzjologii klinicznej dla leknzy strĘstów'' na podstawie ponownie przedłozonego planu
(programu) kształcęnia, realizowanego w określonych planem formach i nybie kształcenia, przez osoby
stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do
prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego" po jego realizacji, ocenie w ramach posiadanego
wewnętru.Iego systemu oceny jakości kształcenia - przez Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa z siedzibą w Katowicach ul. Raciborska 15 wpisanego do rejestru podmiotow
prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy l |ekarzy denĘstów pod numerem 55.00005ó.003.
0013.

$2
Dokonuje się zniany wpisu w rejesffze podmiotow prowadzących kształcenie pod1plomowe lekarzy
i lekarzy denĘstów Sląskiej lzby Lekarskiej w Katowicach" w zakresie danych, o których mowa w art.
19c ust. 3 pkt 1, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach Lekątza i lekarza dentysĘ araz omtacza się kolejnyrn
numerem 55-000056-003-00 I 4.

Wydaje się kolejne zaświadczenle o wpisie
s3
do rejestru podmiotow prowadzących kształcęnie

podyplomowelekarzy ilekatzy denĘstów oznaczoT;lo\łYm numerem, określonym w $ 2.

1. Wnioskodawcy przysfuguje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrrymania.
2. Na podstawie art. 107 $ 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwaĘ jako
urłzględniaj ącej ządanie strony w całoŚci.
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