
UCI{WAŁA Nr 208/2014
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia O4.06.f0l4r,

w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia
kształcenia podyplomowego w zakresie znriany 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 grudria
f009 r, o izbach lekarskich (Dz.IJ' z2o09 r. Nr 2i9, poz. 1708), w związku zart.19 ust. 3 i art. 19c ust. 4
ustawy o zawodach |ekarzailekarza denĘsty (Dz.U. z2aa5 r. Nr 226 poz' 1943, }.,Ir l75 poz 1461.1\Tr

|I1 poz,790' Nr 191 poz. 1410' Nr 220,poz, 160a. z 2006 r.) i $ 7 rozporządzenta Ministra Zdrt-lwia
z dnta 5 grudnia f0o6 r ' w sprawie rejestnr podmiotow prowadzących kształcenie podyplomorł'.e lekarzy
i Iekarzy denĘstow (Dz.U, Nr 239, poz. 1739) oraz art' 107 kpa - po rozpatrzeniu wvstqpienla
Górnośląskiego Centrum Rehabi|itacji ,,RIPTY'' z siedzibą w Tarnowskich Górach
ul. Sniadeckiego 1o wpisanego do rejestru podmrotórł' pror,ł'adzących kształcenre podyplomorve lekarzy
i 1ekarzy dentystów pod numerem 55.000084-001-0005 o ponowne potw-ierdzenie spełnrania r'vanrnkórr

do prowadzenia kształcenia pod-vplomowego" uchr,vala srę" co następuje'

!l
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone w art. i 9 ust. 2 ustawy
o zavłodach lekarza t \ekarza dentysty, w terminie od 25 .O9.2a14 do 26.09 ,2014 r. na obszarzę Sląskie.;
|zby Lekarskiej w przedmiocie i zakresie obejmującym szkolenie. ',Leczenie, pielęgnacja
i rehabilitacja osób po udarze mózgu''' na podstawie ponownie przedłozonego planu (programu)
kształcenia, realizowanego w okreś1onych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowrące
planowanę kadrę dydakq'czną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia
kształcenia, oraz podlega.;4cego' po Jego realizacji, ocenie w ramach posiadanego rł'ewnętrznego systemu
ocerry jakości kształcenta - przez Górnośląskie Centrum Rehabi|itacji onREPTYoo z siedzilrą
w Tarnowskich Górach u|. Sniadeckiego 1 wpisanego do rejestru podmiotow prowadzących kształcenię
podypiomowe lekarzy i iekarzy dentvstow pod numerem 55-000084-001-0005

$2
Dokonqe się zmiany lvpisu w reJestrze podmrotów prowadzących kształcenie podyplomou'e lekarzv i
lekarzy denĘstow Sl4skiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w.zakresie darrych. o ktorych mowa w art' l9c
ust. 3 pkt l, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach lekarua ilekarua dentysty oTaZ oznacza się kolejnym numerem 55-
000084-001-0006

s3
Wydaje się kolejne zaświadczente o wptsie do rejestru podmiotórv prorvadząc-vch kształcenie
podyplomowelekarzy l lekarzy dentystów ozfiaczane nowym numerem, określonym w s 2'

$4
1. Wnioskodawcy przysługuje prarvo rvniesienia odwołania od uchwały do Naczelne.1 Rady Lekarsktej za
pośrednictwem okręgowe1 Rad17 Lekarskiej w Katołvicach w terminie l4 dni od 3e.j otrzymania.
2 },ła podstawie art. 107 - 4 kp.a' organ odsĘpił od sporz4dzania ruasadnienta r"lchwał'v 'iako
uwzględniaj4cej żądanie strony w całości.

Sękretarz
okręgowe.; Rady Lekarskie.;

iłl,,j\.';-;V 'v1-' |,*.ź.

J tz' |\IVSilan rrey Kozakiewicz


