
UcHwAŁA Nr 13612015
Prezydium 0kręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 20.05.2015 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 rejestru

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz.U. z ?0a9 r. Nr 219, poz. 1708), w zwięzku z art. 19 ust. 3 i art. l9c ust. 4 ustawy
ozawodach|eknzailekarzadentysĘ(Dz.U. z2005r.Nr226poz'|943,Nr175poz.1467,Nr117poz.
790, Nr 191 poz. i410, Nr f21'poz. 1600' zfoo6f) i $ 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
5 grudnia f006 r. w sprawie rejesffu podmiotów ptowadzących ksztatcęnie podyp1omowe lekarzy
i lekarzy dentystów (Dz.U' Nr 239, poz. 1739) otaz art. 107 kpa - po rozpatzeniu wysĘpienia Po|skiego
Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych oddział ŚĘski z siedzibą w Katowicach u|. Medyków 16
wpisanego do rejestru podmlotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy denĘstow
pod numerem 55-00009&001-0004 o ponowne potwierdzenie spehriania warunków 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 |ękarza denĘsĘ w przedmiocie i zakresie ,,Chirurgia dziecięca. (wodogłowie u
dzieci oraz postępowanie w lekkich i średniociężkich rrrazach gtowy)'' w terminie 29.o5.2oL5r., na
obszarzę Sl4skiej Izby Lekarskiej, na podstawie ponownie przedłozonego planu (programu) kształcenia,
realizowanego w określonych plarrem formach i trybie kształcenia' przez osoby stanowiące planowanę
kadrę dydaktyazflą, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzetia kształcenta, oraz
podlegającego, po jego reaLlzacji, ocenie w ramach posiadanego Wewnętrznego systęmu oceny jakości
kształcenia - przez Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych oddział Sląski z siedzibą w
Katowicach ul. Medyków 16 wpisarrego do rejestu podmiotów prowadz4cych kształcenie podyplomowe
Iekar zy i 1ekar zy dentystów po d numerem 5 5-00009 8-00 1 - 0004.

s2
Dokonuje się zrniany wpisu w rejestze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy denĘstow Sląskiej Izby Lekarskiej w KatowicacĘ w zakresie danycĘ o których mowa w art
19c ust. 3 pkt 1, 5, 6 i 9 usta\ryy o zawodach tekarza i |ekarza denĘsĘ oraz ozruacza się kolejnyrn
numerem 55-000009-001-0005.

$3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe|ekarry ilekarzy denĘstow oznaczoT;owym numerem, określonym w $ 2.

l. Wnioskodawcy przysĘu"je prawo wniesienia odił,ołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art' 107 $ 4 k.p'a' organ odsĘpił od sporządzarńa uzasadnienia uchwaĘ jako
uwzględniaj ącej żądanie strony w całości.
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