
UcI{wAŁA Nr 3892014
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 03.122014.

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

organizatora kształcenia wpisanego do rejes}ru

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zvv. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz.U. z 2a09 r. Nr 219' poz. 1708), w związku z Nt. |9 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o
zawodach lekarza i|ekarza denĘsty (Dz.U' z 2005 r,Nr f26 poz, 1943, Nr 175 poz. 1467, Nr 117 poz.
790, Nr 19| poz' 1410, Nr ffl,poz, 1600, z2006r.) i $ 7 rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnla5
grudnia f006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy itekarzy
denĘstow (Dz.U. Nr 239, poz. 1139) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego Koło Chorzów z siedzibą w Chorzowie ul. Strze|ców Bytomskich 11,
wpisanego do rejestru podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i Lekarzy denĘstow
pod numerem 55.00001ó-001-0025 o ponowre potwierdzenie spehriania warunków do prowadzenia
ksztd"cen:,a pod1plomowego, uchwala się, co następuj e :

$l
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego' określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach |ekarza ilekarza denĘsĘ" na obszarze Sląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie
i zakresie obejmującym: Nowe |eki plzakzepowe w codziennej praktyce |ekarza w terminie 4.I2,2a14r,
oraz EKG w praktyce w termlrrie 08.01'2015r. na podstawie ponownie przedłozonego planu (programu)
kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące
planowaną kadrę dydil<ryczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia
kształcenia, oraz pod|egającego, po Jego realtzacji, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu
oceny jakości kształcenia . przez Po|skie Towarzystwo Lekarskie Koło Chorzów z siedzibą w
Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11 wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
p odyplomow e \ekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-00ffi 1 6-00 1 -0025.

$2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy dentystów Sląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o ttórych mowa w alt.
19c ust' 3 pkt 1, 5,6 i 9 ustawy o zawodach |ekatza ilekarza dentysty araz om|acza się kolejnym
numerem 55-00001 6-001-0D6.

Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe|ekarzy i|ekarzy denĘstow oznaczonelowym numerem' określonym w $ 2.

1. Wnioskodawcy przysfuguje prawo wniesienia odwołanta od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2' Na podstawie art. 107 s 4 k.p,a, organ odsĘpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako
uwzględniaj ącej ząóanie strony w całości.
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