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w sPrawie potwierdzenia spełnienia warunków ksztalcenia podyplomowego lekarzy i wpisu
organŻatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia

podyplomowego lekarzy i lekarzy denĘstów

Na podstawie ant,.26 ust. 3 w zw. z art.25 pkt 15 ustawy z dńa 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich(Dz.U. zż009 r,Nr219,poz. 1708),wzwiązku zart. 19 ust.3i arl. I9cust.4ustawyo
zawodach lekarzai lekarza dentysty (Dz.U. zż005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. I46!,Nt 117
Poz.79a, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz. 1600, z2006 r) i § 5 ust. 1 i3 rozporządzeniaMinistra
Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i |ekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz u1.. 107 kpa _ po
rozPatrzeniu wystąpienia Intertech dental Drobik Ryszard z siedzibą w Tychach ul. Biskupa
Burschego 3 o potwierdzenie spełniania waruŃów do prowadzenia ksźałcenia podyplomowego
(ekarzy i lekarzy dentystów i wruosku o wpis do rejesfu podmiotów prowadzących kształcenie
podl,plomowelekarzy ilekarzy denĘstów, uchwala się, co następuje:

§1
Potwierdza się warunki do prowadzenia ksżałcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
okreŚlone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza ilękarza dentysĘ w terminie I0.03.ż0I2r., ta
obszarzę Olrręgowej Izby w Krakowie, w przedmiocie i zakresie obejmująclłn kurs ,,}rlo\łoczesne
leczenie endodontycznl",Iapodstawie przedłozonego planu (programu) kształcenią realizowanego w
okreŚlonych plarrem formach i Ębie ksźałcenią przez osoby stanowiące planowaną kadrę
dydaktyczn1 prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazię do prowadzenia ksńńcenią oraz
Podlegającego, po jego nealizowaniu, ocenię w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny
jakoŚci kształcenia - przęz Intertech dental Drobik Ryszard z siedzibą w Tychach ul. Biskupa
Burschego 3

§2
WPisuje się organizatora kształcenia Intertech dental Drobik Ryszard z siedzibą w Tychach ul.
BiskuPa Burschego 3 Ęestru podmiotów prowadzących ksźałcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy
dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, pod numeręm 55-000091_002-0001.

§3
Wydaje się zaswiadczenię o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
lekarzy ilekarzy dentystów oznaczonę numerem wynienion1.1rn w § 2.

§4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej
za poŚrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Katowicach w terminie 14 dni od jej
Otrzrrzmania.

2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcią jako w całości uwzględniająca wniosek,
3. Na podstawie art. Ia7 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwĄ jako
uwzględniającej Ządanie strony w całości.
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