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')i,ffi'#ł:,"JwKAT'*ICACH
z dnia 19.09.fA12
r.

w sprawie potwierdzenia spehienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i
wpisu
organizatora kształcenia do rejesfru podmiotów uprawnionych do p"o*ui""oia laztałcenia
podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie att. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnta2 grudnia f009 r. o izbach
lekarskich (Dz'U. zfa09 r. Nr 219, poz. 1708), w zwi4zku z art. 19 ust' 3 i at. 19c ust' 4
ustawy o
zawodach lekarza i lękmza dentysty (Dz.U' zfo05 r. }{r 226 poz' !943, Nr 175 paz, !46|,
Nr itz
poz.790, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz. 1600, zfO06 f.) i 5 ust. 1 i3 rozporządzeniaMinistr.a
$

Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r, w sprawie rejestru podmiotów p,o*id,ą"ych kształcenie
podyplomowe lekarry i lekarry dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. |T9j oruz art, 107 kpa - po
rozpatrzeniu wysĘpienia Polskiego Towarzysfwa Ginekologicznego z siedzibą w Tychach
ul. Edukacji 102 o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia pódyptomowego
|ekany i |ekarzy denĘstów i wniosku o wpis do Ęestru podrniotów prowadzących.kształceńe
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, uchwala się, co następuje:

$r

Potwierdza się warunki do,prowadzenia kształcenia podyplomowego |ekarzy i lekarzy dentystów
określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach |ęknzai|ekarza denĘsty w terminie od l9.09.f0l2 t.
do 22.09.2012 t., na obszanę Śl4skiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w przedmiocię i-zakresie
obejmujący
Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego'', na podstawie
przedłażonego'')oCX[
planu (programu) kształcenią realizowanego w określonych planern formach i tybie
ksztalceńa, przez osoby stanowiące plarrowaną kadrę dydakĘczn1 p'owad"o''ego wo wskazanej,
posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego zrea|iiowaniu, ocenię w
ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - ptzez Polskie Towarzystwo
Ginekologicznego z siei|zibąw Tychach ul. Edukacji 102
$2
Wpisuje się organizatora kształcenia - Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego z siedzibą
w Tychach ul. Edukacji 102do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplómowe lekarzy
i lekmzy denĘstów Śl4skiej Izby Lekarskiej w Katowicach, pod numerem 55.00009ó-001-0001.
$3
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
lekarzy i|ekaruy dentystów ozrraczone numęręm uymienionym w 2.
$

$4

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej RaĄ Lekarskiej
za pośrednictwem Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej Katowicach w terminie 14 dni od jej
otrzymania.
f 'Uchwałapodlega wykonaniu z dniem podjęcią jako w całościuwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie af,.'. I07 $ 4 k.p.a orgarr odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwĄ jako
1.

uwzględniaj ącej ządanie sfrony

w.

całości.
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