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Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 19.08.2015 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 podstawte aft.26 ust. 3 w zw. z art.25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219' poz. 1708)' w zrviązku z att. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy
o zawodach \ękarza i lekarza dentysĘ (Dz'U. z2a05 r' Nr 226 poz' |943, Nr 175 poz. 1461, Nr l l? poz.
790' Nr 191 poz. 1410' Nr 22o,poz. |600, zfao6t.) i $ 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5

grudnia f006 r, w sprawie rejestru podmiotow prowadzqcych kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy
denslstow (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) orM art. 107 Ęa - po rozpatzeniu wystąpienia SP ZoZ Szpita|a
Wielospecjalistycznego z siedzibą w Jaworznie u|. Chełmońskiego 28, wpisanego do rejestru

podmiotów provłaózqcych kształcenie podyplomowe \ekarzy i lekarzy dentystow pod numerem
55.000021.001-0046 o ponowne potwierdzenie spełniania warunkow do prowadzenia kształcenia
podyplomowego, uchwala się' co następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształceniapodyplomowego' określone.w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach |ekarza i|ekarza dentysĘ, w terminie 02.09.20|5 r. na obszarze Sląskiej Łby I"ekarskiej

w Katowicach w przedmiocie i zakręsie obejmującym szkolenia ,,Zakrzepica Zykva - diagnosĘka i
leczenie'' na podstawie ponownle przedłozonego pianu (programu) kształcenia' realizowanego w
olreślonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną
prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazię do prowadzenia kształcenia, oraz pod7egajqcego, po Jego
re.alizacji, ocenie w ramach posiadanego Wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez SP
ZoZ Szpital Wielospecjalistyczny z siedzibą w Jaworznie uI. Chełmońskiego 28 wpisanego do

rejestru podmiotow prowadzqcych kształcenie podyplomowe lekarzy i tekarzy dentystow pod numerem
55-000021-0at-4447.

$2
Dokonuje się anriarry wpisu w rEestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy denĘstów Sląskiej Łby Lekarskiej w Katowicach' w zakresie danych, o ktorych mowa w art.

19c ust. 3 pkt 1, 5,6 i 9 ustawy o zawodach |ekarzal|ekarza denĘsĘ orv om.rarza się kołejnym
numerem 55-00002 1 -m 1-0048.

Wydaje się kolejne zaświadczęnie o wpisie rejestru podmiotow prowa&ących kształcenre
podyplomowe lekarzy t lekarzy denĘstow oznaczoneJlo!\rym numerem' określonym w $ 2

1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwaĘ do Naczelnej Rady Lekarskiej za
poŚrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania

2. lsa podstawie art. 107 $ 4 k,p,a, organ odsĘpit od sporządzanta uzasadnienia uchwaĘ jako

uwzględniaj ącej ;ządanie Strony w całości.
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