
UCIrWAŁA Nr 331/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 08.11.2017r.

w sPrawie Potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarry i lekarry denĘstów w
rwiązku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarry * / lei<arzy denĘstów* l przez

organizatora ksłałcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawniony"ń ao prowadzenia
kształcenia PodYPlomowego lekarry i tekarry denĘstów orazzmianywpisu ło rejestru

Na podstawie art.26 ust. 3 w zut. z art.5 pkt. 11 i art. 25 pkt 15 ustawy z dnia2XII2OOg
r.oizbachlekarskich(tj.Dz.U. z2016r.poz.52żzezm,),w rwiązkuzart.I9bu.i. 1, art.l9cust. 1i
art, 79d ust. 5 ustawy z dnia 5 XII 1 996 r. o zawodach lekarza i lękarza dentysty (t j . Dz.U. z 2017 r.
Poz, I25 zezm) i § 5 ust. I i3 rozporządzenia Ministra Zdrowiazdniajxl'zboo r. w sprawie
rejestru Podmiotów prowadzących ksźałcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy denĘstów (Óz.U. z
2006 r. Nr 239, Poz, 1739) oraz art. i07 kpa i uchwĄ Nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w
Katowicach z dnia 8 I2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okrę!o-"j nua} Lekarskiej w
Katowicach do dziŃania w imieniu Okręgowej Rady Lekar.ti"j * rati-wicaón - po rozpatrzeniu
wYstąPienia Polskiego Towarrystwa Endokrynologicznego Oddział ŚIąski z siedzibą w Zabrzu
Plac_ Traugutta 1 wPisanego do rejestru p_o{miotów pro*udrą"ych ksaałcenie podyplomtwe lekarą,i lekarz1' dentYstów pod numerem 55-000001-0-0r-OOrr o ponowne potwierdzenie spełnianń
waruŃów do prowadzenia ksźałcenia podyplomowego, uchwala się, co nasępuje:

§1
Potwierdza się warunki do Prowadzenia ksźałcenia podyplomowego lekarzy i \ekarzy dentystów,
okreŚlone w art. 19ust.2 ustawy o zawodach lękar:ziiiekarzadentysty, naobszarze Śąsne3 łty
Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym posiedŻenie : ,,Chłoniak tarcrycy _
PułaPk1 diagnostyczne; Hiperprolaktynemia - częsty proUlÓm endokrynolo gicŹny; otyłośó - ,,o*"
PersPektYwY w leczęniu; Diagnostyka obrazowa w Óndokn7nologii" w te;nini; l0.II.2OI7r, na
Podstawie Ponownie Przedłożonego planu (programu) ksaałcenii, realizowanego w określonych
Planem formach i trybie ksźałcenia, przeŻ oioby stanowiące planowaną tiarę ayiuiĘffi',
Prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do piowadzenia ksziałceni u, *- pojt"gu;ą."go, pó
jego realizacji, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości ksźałcen ia - przez
Polskie TowarzYstwo Endokrynologiczne Oddzial Śląsti z siedzibą w Żabrzuplac Traugutta 1
wPisanego do rejestru Podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i 1ekarzy
dentystów pod numerem 55-000001-001-0011.

§2
Dokonuje się zmianY wPisu organizatoraksńałcenia, o którym mowa * § 1, w Ęestrze podmiotów
ProwadzącYch ksźałcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Śląskiej Luy ut *skiej w
Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art.79c ust. 3płt 1,5,6 i Ó ustawy o zawodach
lekarzailekarzadentysty orazoznacza się kolejnymnumerem 55-000001-001-0012.

Wldaje się kolejne zaświadczenie o wpisi" jo'Ęestru 
podmiotów prowadzących ksźałcenie

Pod}Plomowe lekarą' ilekarzy denĘstów oznaczonenowym numerem, określonym \^/ § 2.
§4

1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej
za PoŚrednictwem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni Ód ie.1-otr"ymania.WnioskodawcY, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, pr4ysługuje prawo nzecienia się
odwołania. Z dniem doręczenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarsr<L.; w ritówicactr oświadczenia o
zrzeczeniu się Prawa do wniesienia odwołania, decyzjastaje się ostateĆznai prawomocna.
Ż.Uch'wała Podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w Óałośói uwzględniająca wniosek.
3, Na Podstawie art. .I07 § 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzńia uzasadnienia uchwĄ jako
uwzględniaj ącej żądanie strony w całości.
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