
UCHWAŁA Nr 305/2017
Prezydium Okręgowei Rady Lekarskiei w Katowicach

z dnia 18.10.2017 r.

w sprawie potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarry i lekarzy denĘstów w zvliązku ze
zmianąwarunków kształcenia podyplomowego lekarzy*l le|<arzy dentystów*l przez organżatora

kształcenia wpisanąo do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego
lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

Na podstawie art. ż6 ust. 3 w zw. z art.5 pkt. 11 i art. 25 Ńt 15 ustawy z dnia 2 XII ż009 r, oizbach
lekarskich (tj. Dz.U. z20\6 r. poz. 52ż ze zm.), w związku z art. 19 ust. 3, art. 79c ust. 4 i art. I9d ust. 5 ustawy z
dnia 5 XII 1996 r. o zawodach lękarza i|ękarza dentysty (tj. Dz.U. zż077 r. poz. I25 ze zm) i § 7 rozporządzenia
Ministra Zdtowta z dnia 5 XII 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
lekarzy ilekarzy dentystów (Dz.U. zż006 r. Nr 239, poz. \739) otaz art, 107 kpa i uchwały Nr 5/2014 Okręgowej
Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia8Iż0I4 r. w sprawie upowaznienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach - po tozpatrzeniu wystąpienia
przez Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło Tarnowskie Góry z siedzibą w siedzibą w Tarnowskich Górach,
ul. Opolska 21 wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i |ekaruy
dentystów pod numerem 55-000010-001-0048 o ponowne potwierdzenie spełnienia warunków do prowadzenia
kształcenia podyplomowego, uchwala się, co następuje:

§1
Potwierdza się warunki do prowadzenia ksźałcenia podyplomowego lekarzy i|ekarzy dentystów, kreślone w art. 19
ust. 2 ustawy o zawodach lękarza i 7ekarza dentysty, w terminie 26,|0,ż017 r., w przedmiocie i zakresie
obejmującyn posiedzenie naukowe: ,,MYSIMBA - nowoczesne leczenie nadwagi i otfości", ,, HEPAREGEN a
NAFLD (niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby) - diagnostyka i leczenie" na obszarze Śląskiej Izby
Lekarskiej w Katowicach na podstawie ponownie przedłożonego planu (programu) ksńałceńa, realizowanego w
określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną
prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia ksźałcenią oraz podlegającego, po jego realizacji,
ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez Polskie Towarzystwo
Lekarskie Koło Tarnowskie Góry z siedzibą w siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 21 wpisanego do

Ęestru podmiotów prowńzących ksźałcenie podyplomowe |eknzy i lekarzy dentystów pod numerem
55-000010-001-0048.

§2
Dokonuje się zmiany wpisu organizatoraksńŃcenią o klórym mowa w § 1, w Ęestrze podmiotów prowadzących
ksźałcenie podlplomowe \ekarzy i lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych,
o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt I,5,6 i 9 ustawy o zawodach lekarzailekarza dentysty oraz oznacza się
kolejnym numerem 55-000010-001-0049.

§3
Wydaje się kolejne zaś;wiadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących ksźałcenie podyplomowe
lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone nowym numerem, określonym w § 2.

§4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za
pośrednictwem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminię 14 dni od jej otrzymania. Wnioskodawcy, w
trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, przysfuguje prawo zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej wKatowicach oświadczenia o zxzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołanią decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2.UchwŃa podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej
żądanie strony w całości.
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