UCI{WAŁA Nr 96/fo14
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia f6.Af.2AM r.
w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowa dzenia
kształcenia podyp|omowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez

organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie arL. 26 ust. 3 w mv. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnta 2OO9 r. o izbac'ł:
lekarskich (Dz'U. z 2oa9 r. Nr 219, poz. 17a8), w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy
o zawodach

lekarzailekarza dentysty (Dz.U. 22A05 r. Nr 226 poz.1943,Nr 175 poz.1461,Nr 117 poz.

Nr 19I poz. 1410, Nr 220,poz' 16ao, z2006I) i s 7 tazporządzenia MinistraZdrowia z dnia
5 grudnia 2006 r, w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pod1plomowe lekarzy
790,

i lekarzy dentystów (Dz.U , Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzeniu wysĘpienia Po|skiego
Towarzystwa llematologów i Transfuzjologów oddział Katowice z siedzibą w Katowicach
u|. Reymonta 8, wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekaruy denĘstÓw pod numerem 55-000017-001-0038 o ponowrre potwierdzenie spełrriania warunków
do prowadzenia kształcenia pod1plomowego, uchwala się, co następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenra kształcenia podyplomowego, określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach |ekarza t lekarza denĘsty, w dniu 25.B'2aA r. na obszarze Slqskiej Łby Lekarskiej
w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym zebtante naukowo-szkoleniowe: ,,Late morbidĘ
and mortality after stem . cell transpiantation'' na podstawie ponownie przedł'oionego planu {programu}
kształcenia, realizowanego w okreŚ1onych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące
planowaną kadrę dyd'akąlczną, prowadzonego we wskazanej' posiadanej bazie do prowadzenia
kształcenia' oraz padlegającego' po jego reallzacjt, ocenie w ramach posiadanego wewnęfrznego systemu
oceny jakości kształcenia - przez podmiot: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjo|ogów
oddział Katowice z siedzibą w Katowicach u|. Reymonta 8 wpisanego do rejestru podmlotów
prowadzących kształcenie pod1plomowe lekarzy ilekarzy dentystów pod numerem 55-000017.001-0038.

$2
Dokonuje się zrrriany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzyi |ekarzy denĘstów ŚĘskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych' o t.tó'yci' mowa w arŁ
19c ust. 3 pkt 1 , 5' 6 19 ustawy o zawodach lekarza i lekarua dentysty oTaZ oruLaQza się kolejry'm

numerem 55-00001 7-001-0039.

$3

Wydaje Się kolejne zaświadezenie o wpisie do rejestru podmiotow prowadzących kształcenie
podyplomowe|ekarzy ilekarzy denĘstów oznaczondj;owym numerem, określonym w

$2

1. Wnioskodawcy przysfuguje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania'
2. I.{a podstawie art' 107 $ 4 k.p,a, organ odsĘpił od sporządzuia uzasadnienia uchwaĘ jako
uwzględniaj ącej iqóanie strony w całości.
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