
UCIIWAŁA Nr 60/2016
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia A2,A3.2016 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 podstawte art. 26 ust. 3 w zw. z arL.25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz.U. z fa09 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 i art. l9c ust' 4 ustawy
o zawodach |ekarza i lekarza dentysty (Dz.U. zfa05 r' Nr 226 poz.1943,Nr 175 poz. 14ó1, Nr 11? poz.
790' Nr 191 poz. 14i0' Nr 22o,poz. 160o' zfoo6l) i s 7 rozporządzęnia MinistraZdrowia z dnia
5 grudnia 2006 r. w sprawie rejesfru podmiotow prowadzących ksztatcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy denĘstow (Dz'U. Nr 239, poz. 1139) oraz,att.107 Ęa - po rozpatzeniu wysĘpienia Polskiego
Towarrystwł Chirurgów Dziecięcych oddział S|ąski z siedzibą w Katowicach ul. Medyków l6
wpisanego do rejestr.u podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy denĘstów
pod numerem 55-000098-00l-0007 o ponowne potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia
kształcenia podyplomowego, uchwala się, co następuje:

$1
Potvrierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone w art. 19 ust. 2 ustavly
o zawodach Iękarza i 1ekarua denĘsĘ w przedmiocie i zakresie ,,Leczenie chirurgrczrre znatmon
baru,nikowych u dzieci. Prezentacja przypadków'' w tęrminie 04.03.2016r., na obszarze Sląskiej lzby
Lekarskiej' na podstawie ponownie przedłoionego p1anu (programu) kształcenia" realizowanego w
określonych planem formach i trybie kształcenla, przez osoby staaowiące planowaną kadrę dydakĘcaną,
prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegaj4cego, po Jego
rea|izacji, ocenie w ramach posiadanego wewnęffanego systemu oceny jakości kształcenra - przez Polskie
Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych oddział Sląski z siedzibą w Katowicach ul. Medyków 16
wpisanego do rejestru podmiotów prowadz4cych kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy denĘstów
pod numerem 55-000098-001-0007 

$ z
Dokonuje się zmiarry wpisu w re;estrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy dentystow S1ąskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danycĘ o ktorych mowa w art.
19c ust. 3 pkt 1' 5, 6 i 9 ustawy o zawodach Iekarza i |ekarza denĘsty oraz omlacza się kołejnym
numerem 55-00009&001-0008.

Wydaje się kolejne zaśrpiadczenie o wpisie
s3
do rejestru podmiotów prowadz4cych kształc€nie

podyplomowe|ekarry i|eknzy denĘstów oznaęzane nowym numerem' określonym w $ 2.

$4
1' Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelrrej Rady Lekarskiej za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dnt od jej otrzymania'
2. Na podstawie art' 107 $ 4 k,p,a' organ odsĘpił od sporządzania uzasadnienia uchwaĘ jako
uwzględniaj 4cej ż4danie strony w całości.
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