
UCI{WAŁA Nr 91/2016
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 06.A4.fA16 r.

w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia
kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyp|omow ego przez

organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie elrt. 26 ust. 3 w z-łv. z art'. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz.U. z 2a09 r' Nr 219, poz. |7O8)' w zwi4zku z art. 19 ust. 3 i art. l9c ust. 4 ustawy o
zawodach lekarza t lekarza den$sty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr I 75 poz. 1461, Nr 1 1 T poz.
790' Nr 191 poz, 1410, Nr 2fa,poz' 16aa, z 2006 r.) i $ 7 rozporząózenia Ministra Zdrowia z dnia 5
grudnia 2006 r, w sprawie rejestu podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i \ekałzy
dentystow (Dz.U' Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzeniu wysĘpienia Wojewódzkiego
ośrodka Medycyny Pracy SPzoZ z siedzibą w Katowicach ul. Warszawska 42, wpisanego do
rejestru podmiotow prowadzqcych kształcenie podyplomowe lekarzy l lekarry denĘstow pod numerem
5$000032-001-0016 o ponowne potwierdzenie spełniania warunkow do prowa&enia kształcenia
pod1plomowego, uchwala się, co następuje:

sl
Potwierdza się warunki do prowadeenia kształcenia podyplomowego' określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach lekarua iLekarza denĘsty na obszarze Slqskie; Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie
i zakresie obejmując1m szkolęnia: ,'ok-u1isĘczne problemy orzncznicze na wybranych stanorł,i.iskach
pracy'', ,,Choroby obwodowego układu nerwowego spowodowane sposobem wykonywania pracy.
Problemy neurologiczne w orzękaniu zdolnoścr do pracy na wybranych stanowiskach'', ,fapobieganie
zakaŻeniom w środowisku pracf' w terminie od f0.04.f016 r. do 08.06.2016 r. na podstawie ponownie
przedłozonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i Ębie
kształcenia' przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydakĘczną, prowadzonego we wskazanej'
posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego" po jego realizacjl, ocenie w ramach
posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez Wojewódzki ośrodek Medycyny
Pracy SPZOZ z siedzib4 w Katowicach ul' Warszawska 42 wpisanego do Ęesffu podmiotow
prowadzqcych kształcęnie podyplomowe lekarzy i lekarzy denĘstow pod numerem 55.000032-001-001ó.

s2
Dokonu1e się zmiany wpisu w rejesffze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe iekarry i
|ekarzy denĘstów Śląskie3 Izby Lekarskiej w Katowicach' w zakre sie danycĘ o [to.y"r' mowa w art. 19c
ust. 3 pkt 1, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach lękarza ilekarza denĘsĘ oraz omacza się kolejn1mr numelem
ss000032-001_0017. 

S 3
Wydaje się ko1ejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotow prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i lekarzy denĘstow oznaczonellowym numerem, określonym W $ 2.

1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za
pośrednictwem okręgowe.; Rady Lekarskiej w Katowicach w termlnie 14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art. 107 $ 4 k'p.a' organ odsĘpil od sporządzatia uzasadnienia uchwĄ jako
uwzględniającej ządanre Strony w całości.
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