UCHWAŁA Nr

12812014

Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 26.03.2At4 r.
w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia
kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego. przez
organizatora kształcenia wpisa nego do rej estru

Napodstawieart.26 ust.3 w zw.zart.25pkt 15 ustawy zdrna2grudnta2O}9r. oizbach
z 20a9 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art'. 79 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy
o zawodach Lekarza tlękarza dentysty (Dz.U' z2005 r. Nr 226 poz, |943, Nr 175 poz. 1461, Nr 1 17 poz.
790, Nr 191 paz. 1410, Nr 220,poz,7600, z2006r.) i $ 7 rozporządzenla Ministra Zdrawtazdnia5
grudnia 2006 r' w sprawie rejestru podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy ilekarzy
dentystow (Dz.U. Nr 239, poz, 1739) oraz urt.107 kpa - po rozpatrzeniu wysĘpienia sP T'az Szpitala
Wielospecja|istycznego z siedzibą w Jaworznie u|. Chełmońskiego 28, wpisanego do rejestru
podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe tekarzy i |ekarzy denĘstów pod numerem
55-000021-001-0037 o ponowne potwierdzenie speŁriania warunków do prowadzenia kształcenia
lekarskich (Dz.U.

podyplomowego, uchwala się, co następuje.

$1

Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego' określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach lekarza i Lękarza denĘsty, w terminie 02,a4.2014 r. na obszarze Slqskiej lzby LekarskĘ
zaburzenia pracy jelit
w Katowicach w przedmiocie i zakresię obejmującym szkolenia
"Czynnościowe
_ nowe spojrzenie na diagnostykę i |eczenieoo na podstawie ponownie
przedłozonego planu (programu)
kształcenia, realizowanego w określonychplanem formach i trybie kszlałcenta, przez osoby stanowiące
planowanq kadrę dydakblczną, prowadzonego we wskazanej, posradanej bazie do prowadzenia
kształcenia, araz podlegaj4cego" po jego rea|izacjy ocenie w ramach posiadanego wewnętznego systemu
oceny jakości kształcenia - przez sP zaz Szpital Wielospecja|istyczny z siedzibą w Jaworznie
u|. Chełmońskiego 28 wpisanego do Ąestru podmiotow prowadzących ksŹałcenie podyplomowe
lekarzy t Lekar zy denĘstow pod numerem 5 5-00002 1 -00 1 -0037.

$2
Dokonuje się zmiany wpisu w re;estrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i |eknzy denĘstow ŚĘskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danycĘ o których mowa w art.
l9c ust. 3 pkt t, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach |ekarza tlekarza dentysĘ oTaz oznacza się ko1ejn1m

numerem 55-00002 1-001-0038.

Wydaje Się kolejne zaŚwiadczenie

o

s3
wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie

pod1plomowe|ekarzy i lekarzy dentystów oznaczonexowym numerem, określonym w

$ 2.

1' Whioskodawcy przysfuguje prawo wniesierria odwołania od uchwaĘ do Naczelnej Rady Lekarskie1 za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w termrrrie 14 dni od jej otrzymania.

2. Na podstawie art' 107

s4

k.p.a. organ odstąpił od sporządzania rzasadnięnia uchwĄ jako

uwzg1ędniaj ącej ządal..ie strony w całości.
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