
UCIIWAŁA Nr 1f7ł2al4
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia f6.432014r.

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

organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudrua 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 17a8), w zwięku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o
zawodach lekarua i lekarza denbzsty (Dz.U . z fA05 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461, Nr 1 17 poz.
790' Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz, 16a0, z 2006 t,) i $ 7 tozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5
grudnia 20a6 r' w sprawie rejestru podmiotow prawadzących kształcenie pod1plomowe lekarzy i Lekarzy
denĘstow (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art, 107 kpa . po lozpatrzeniu wystqpienia Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego Koło Tarnowskie Góry z siedzibą w Tarnowskich Górach u|. Opo|ska 21,
wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i (ekarzy dentystów
pod numerem 55-000010-001-0041 o ponowne potwierdzenie spehriania wanłnków do prowadzenia
kształcenia podyplomowego, uchwala się, co następuje.

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowęgo' określone'w afi. 19 ust. 2 ustarł.y
o zawodach lekarza i |ekatza denĘsty, w terminie 2"7 ,a3 '2014r. na obszarze Sląskiej Izby LekarskĘ
w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym zebruie naukowe ,,Terapia złożona oparta na
sprawdzonych molekułach'o na podstawie ponownie przedłozonego planu (programu) kształcęnia'
realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiqce planowaną
kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcerna, oraz
podlegającego, po jego realizacji, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu ocsny jakości
ksztatcenta - pTZeZ podmiot: Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło Tamowskie Gory z siedzibq w
Tarnowskich Gorach ul. opolska 21 wpisanego do rejestru podmiotow prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i lekar zy dentystów pod numerem 55-0000 1 0-00 1 -004 1 .

Y4
Dokonuje się zmrany wpisu w rejestrze podmiotow prowadzących kształcenie podyp1omowe lekarzy
i |ekarzy denĘstow ŚĘskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w alt.
19c ust. 3 pkt 1" 5, 6 j 9 ustawy o zawodach |ekarza i lekarza dentysĘ oraz oznac,Za się kolejnym
numerem 55-00001 0-007-A04f .

$3
Wydaje się kolejne zaśułiadczenię o wpisie do rejestru podmiotow prowadzących kształcenię
podyplomowelekarzy ilekarzy dentystów oznaczone nowym numerem, określonym w s 2'

$4
1 Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odw.ołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarsklej za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w termrrrte 14 dni od jej otrzymarua.
2' Na podstawie art. 107 s 4 k.p.a' organ odstąpił od sporządzaria uzasadnienia uchwaĘ jako
uwzględniaj ącej ządmte strony w całości.
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