
I]CIIWAŁA Nr l59/2o15
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia f4.06,f015 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 zvv. z art.25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz.U. z f0a9 r. Nr 219, poz. 1708), w zwięka z art. 19 ust. 3 i art. l9c ust. 4 ustawy o
zaw.odach |ekarza i|ękarza denĘsry (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 7461, Nr 117 poz.

790, Nr l91 poz. 1410, Nr 2f0,poz. 160a' z 2006 r.) i $ 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia5
grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy ilekarzy
denĘstow (Dz.U. Nr 239, poz. |739) oraz art. 107 kpa - po razpatrzenlu wysĘpienia Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy sPzaz z siedzibą w Katowicach ul. Warszawska 42, wpisanego do

rejestru podmiotow prowadzących kształcenie podypiomowe lekarzy i 1ekarzy dentystow pod numerem
55-000032-001-0015 o ponowne potwierdzenie spełniania warunkow do prowadzenia kształcenia
pod1plomowego, uchwala się, co następuje: 

s l
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego' określone w art. 19 ust. 2 ustawy

o zawodach |ękarza i|ekarza den$sty na obszarze Slqskiej Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie
i zakresie obejmującynr szkolenia: ",Wypadki nłtięane z prac{,, ,,Profilaktyczne badania sędziów,
prokuratorow, komorników, ławników' syndyków. Badania kwalifikowanych pracowników ochrony
fuycznej na przyk<tadzie badah przeprowadzonych przez WOMP Katowice", ",Profilaktyczne badania
kierowców kategorii c, D, instrŃtorow i egzaminatorów, kierujących pojazdami uprzyrxilejowanymi'
kierujących pojazdamt w ramach obowiqzkow słuzbowych na przykJadzie badu6 przeprowadzonych w
woMP Katowice'' w terminie od 30.09.2015 r. do 5.I|.2015' r. na podstawie ponownie przedłozonego

planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych plarrem formach i trybie kształcenia, przez

osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczrrą, prowadzonego We wskazanej, posiadanej bazie do
ptowadzenta kształcenia, oraz podlegającego, po jego realrtzacji, ocenie w ramach posiadanego

wewnętrzrrego systemu oceny jakości kształcenia - ptzez Wojewódzki ośrodek Medycyny Pracy SPZoZ
z siedzibą w Katowicach ul. Warszawska 4f wpisanego do Ąestru podmiotów prowaózących kształcenie
podyplomow e Lekarzy i |ekarzy denĘstów rod num;;m 5 5 -00003 2 -00 1 .00 1 5.

Dokonuje się zmiarry wpisu w rejestrze podmiotów prowadzqcych ksńałcęnie podyplomowe lekarzy i
|ekarzy denĘstow Słąskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art. 19c
ust. 3 pkt |,5,6 i 9 ustawy o zawodach lekarzai|ękarza denĘsty oraz oznacza się kolejnym numerem
55-000032-001-0016.

Wydaje się kolejne zaświadczenie o wprsie
$3
do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie

podyplomoweIekarzy lIekarzy denĘstow oznaczonę no\łrym numerem' określonym w s 2

1' Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej za
pośrednictwem okręgowe.; Rady Lekarskiej w Katowicach w terminię 14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art. 107 $ 4 k,p.a, organ odsĘpił od sporządzarńa rrzasadnienia uchwĄ jako

uwzględniającej ządarle strony w całości.

Sekretarz
okręgowej Rady Lekarskiej

ł,i,i I L{. r

I

Krystian Frey bek Kozakiewicz


