
UCHWAŁA Nr 4112017
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 15.0f.2017 r,

w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształ.
cenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizato-

ra kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art.25 pkt 15 ustawy z dnra 2 grudnia 20O9 r. o
rzbach lekarskich (Dz.U. z2oo9 r. Nr 219" poz. 1708)" w zlviązku zart.19 ust. 3 i art. l9c ust. 4 ustawy o
zawodach lekarza i lekarza denĘsĘ (Dz.U. z2005 r. Nr 226 poz.1943' Nr 175 poz. 1461, Nr 1l7 poz.
790, Nr 191 poz. 1410, Nr 2fa, poz, ńaa, z 2006 r.) i $ 7 rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 5
grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy
derrtystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art' 107 kpa i uchwały 150/16'{P-VII Prezydium l{aczelnej Ra-
dy Lekarskiej z dnia 16 września 2016 roku - po rozpatzeniu wystąpienia Polskiego Towarzystłva Ane-
stezjolagii i Intensywnej Terapii oddział Śląski z siedzibą w Zabrzu,, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
wpisanego do rejestru podmiotów prowadzqcych kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
pod numerem 55.000009-001-0019 o ponowne potwierdzenie speŁrienia warunków do prowadeenia
ksz|ałcenia pod1,plomowego, uchwala się, co następuje:

sl
Potwierdza się warunkl do prowadzenia kształcenia pod1,plomowego lekarzy określone vł art. 19 ust" 2
ustawy o zawodach tekarza i|ekarza denĘsĘ w formie posiedzenia towarzystwa: 

", 
Bronchofiberoskopia

w oddziale intensywnej terapii i bloku operacyjqłn',, ,,Zabwzenia krzepnięcia * płynoterapia, tansfuzje,
homeostaza'' w terminie od|o'O2.2o17 r. do ZO.af ,fo17r.naobszarzę Sląskiej Izby Lekarskiej wKatowi-
cach' na podstawie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w ołreŚlonych planem
tbrmach i trybie kształcenta, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we
wskazmrej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego zrealizowanitt, oce-
nie w rarnach posiadanego wewnęfznego Systemu oceny'jakości kształcenia * przez Polskie Tow*rzy.
stwo Anestezjo|ogii i Intensywnej Terapii oddział S|ąski z siedzibą w Zabrzu, ul. M. Curie-
Skłodowskiej 9 wpisanego do rejestru podmiotow prowadzących kształcenie podypiomowe lekarzy i
l ekarzy dentystów pod numerem 55.000009.001 -00 1 9.

$2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie pod1plomowe lekar4z i
lekarzy denĘstow Sląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach' w za]cesie danych" o których mowa w art. l9c
ust. 3 pkt 7,5,6 i 9 ustawy o zawodach lekarza ilekarza denĘsĘ oTaz om|acza się koĘnym numerem 55-
000009-001_0020. 

$ 3
Wyda1e się kolejne zaśwtadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
rnovlę Iekarry i lekarzy dentystow oznaczone nowym numerem, określonym w s 2

$4
1. Wnioskodawcy przysfuguje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Ir{aczelnej Rady Lekarsktej za
pośrednictwem Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzyma-
nia.
2. Na podstawie art. 107 $ 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwĄ jako uwzględnia-

3ęcej ządanie strony w całości.
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