
UCHVYAŁA Nr 10012015
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dniu 15.04.2015 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 2 grudnia 2AO9 r. o izbach
lękarskich (Dz'U, z 2009 r. Nr 219' poz. 1708), w związku z art. |9 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o
zawodach Lekaruai|ęknza denĘsty (Dz,U, z2a05 r.Nr 226poz.1943,Nr 175 poz.7461,Nr 117 poz.
790,Nr|91 poz. 1410,Nr220,poz.|60a, z20a6r') i$7rozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia5
grudnia 2006 r. w sprawie rejestu podmiotów prowadzacych kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy
denĘstów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz afi, 107 kpa - po rozpatrzeniu wysĘpienia Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy sPZoZ z siedzibą w Katowicach u|. Warszawska 42, wpisanego do
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pod1plomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem
55-000032-001-0014 o ponowne potwierdzenie spełniania warunków do prowadzęnia ksztatcenia
podyplomowego' uchwala się, co następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, okreŚlone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach Iekarza ilekarza dentysty na obszarze Sląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocle
i zakresie obejmującym szkolenia: ,,Problemy okulisĘczne przy orzekartiu o zdolności do kierowania
pojazdami i o zdolności do pracy na wybranych stanowiskach'', ,,Problemy neurolo giczne przy orzekaniu
o zdo]:rości do kierowania poju,darti i o zdolności do pracy rLa wybranych stanowiskach''" ,,Problemy
laryngologicnrc ptzy orzekaniu o zdolności do kierowania pojazdami i o zdolności do pracy na
wybranych stanowiskach. ocena równowagi dla potzeb orzekania w medycynie pracy i w badaniach
kierowcód'w terrninie od 21.04.2015 r. do 10.06.2015. r. na podstawie ponownie przedłożonego planu
(programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia" przez osoby
stanowiące planowarrą kadrę dydaktyczn4 prowadzonego we wskazarrej, posiadanej bazie do
prowadzenia kszŁałcenia, oraz podlegającego' po jego rea|izacji, ocenie w ramach posiadarrego
wewnętrzlego systemu oceny jakości kształcenia . przez Wojewodzki ośrodek Medycyny Pracy SPZaZ
z siedzilbą w Katowicach u1' Warszawska 42 wpisanego do rejestru podmiotow prowadzących kształcenie
podyplomow e lekar zy i |ekar zy denĘstów pod numerem 5 5.00 003 2 -00 1 .0 0 1 4.

$2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie pod1,plomowe 1ekarzy i
|ekarzy dentystow Slęskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o ktorych mowa w art. 19c
ust. 3 płt 1, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza ilekarza denĘsĘ oraz on|aęZa się kolejnyrn numerem
55-000032-001-0015.

s3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestu podmiotów prowadz4cych kształcenie
podyplomowe lekarzy i1ekarzy denĘstów o^u""oT;owym numerem, określonym w $ 2.

1. Wnioskodawcy przysfuguje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej za
pośrednlctwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminię 14 dni od jej ofrzymanra'
2. Na podstawie art. 107 s 4 k.p.a. organ odsĘplł od sporządzania uzasadnienia uchwały jako
uwzględniaj ącej Żądante strony w całości.
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