
UcHwAŁA Nr 135/2018
Prezydium 0kręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

w sprawie potwierdzenia warunkó- lgx"1'.Ł';'"'.',lńmowego lekarzy i lekarzy dentystów
w nłviązku ze zmianą warunków kształcenia podyplomo*"go ńku.ry */ |ekarzy dentystów*/

przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmioiów uprawnionych.do prow adzenia
kształcenia podyplomowego |ekarry i |ekarzy derĘstów orazimiany *pi.u do rejestru

Napodstawięaft.26ust.3w zw.zart.5pkt' 11iart.25pkt 15ustawy zdnia2XII2009r.
oizbach lekarskich (tj.Dz.U, z2OIB r.poz.168), w zvviązkuzaft.19 ust.3, i,t.lg"ust.4 i ar1. 19d
ust. 5 ustawy z dnia 5 Xn 199ó r. o zawoda ch |ekarza i |ekarza dentysty (tj. Dz,U. z 2017 r. poz' t25
ze zm) i $ 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 XII 2006 i' * 

'p.uwie 
rejestru podmiotów

prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i|ekarzy dentystów @;]J. zz0o6 r. Ni 239, poz.
1739) oraz art. I07 kpa i uchwab Nr 512014 okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia B I
z.o!+ r w sprawie upowaznienia Prezydium okręgowej Rady LLkarskiej w Katowicach do działania w
imieniu okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach - po rozpatrzeniu wystąp ienia przez Wojewódzki
ośrodek Medycyny Pracy sPZoZ z siedzibą w Katowicach u|. Warsiawska 42 wpisanego do
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe |ekarzy i |ekarzy derĘstórv= pod
numerem 55-0000032-001-0020 o ponowne potwierdzenie spełnienia warunków do piowadzenia
kształcenia podyplomowego, uchwala się, co następuje:

{i1
Potwierdza się warunki do prowadzenia ksŹałcenia podyplomowego \ekarzy i lekarzy dentystów,
kreślone w att. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i |ekarza dentysty, w terminie 23.05.2018r.,
w przedmiocie i zakresie obejmującym kurs: ,oCzynniki o działaniu a|ergizującym w środowisku
pracyo' na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na podstawie ponownie przedłożonego
planu (programu) ksfałcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie ksfałcenia,
przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydak$uczną, prowadzonego we wskazanej, posiadan ejbazie
do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, Po jego realizacji, ocenie w ramach posiadanego
wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez Wojewódzki ośrodek Medycyny Pracy
sPZoZ z siedzibą w Katowicach ul. Warszawska 42 wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących
kształcenie podyplomowe7ekarzy i|ekarzy dentystów pod numerem 55-0000032-001-0020

$2
Dokonuje się zmiany wpisu organizatora kształcenia, o którym mowa w $ l, w rejestrze podmiotówprowadzących kształcenie podyplomowe 

'\ekarzy 
i |ekarzy dentystów Śi4.l.i"; izby Lekarskiej

w Katowicach, w zakresie danych, o których -o*u w ar1. l9c ust. 3 pkt I,5,6i 9 ustawy o zawodach
lekarza i |ekarza denĘsty oraz oznacza się kolejnym numerem 55-0000032-001-0021.

W1daje się kolejne zaświadczenie o wpisi. jo, 
rejestru podmiotów prowadzących kształceniepodyplomowelekarzy i|ekarzy dentystów oznacz3n;''ó*y- nu-"."-, określonym w $ 2.

1. Wnioskodawcy przysfuguje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej
za pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie |4 dni oo.1.;-ot."ymania]
Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, przysługuje prawo zrzeczenia sięodwołania. Z dniem doręczenia Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Kitówicach oświadczęnia ozrzęczeniu się prawa do wnięsienia odwołani a, decyzj-astajó się ostateczna i prawomocna.
2.Uchsł,ała podlega wykonaniu z dniem podjęcia' jako w óatosti uwzględniająca wniosek.

]:j?^ff*l*"'^11..107 s 4 k.p;u', organ odstąpił od sporządzinia uzasadnienia uchwały jako
uwzględniaj ącej żądanie strony w całości.
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