
UCtlwAŁA Nr |4o l2o|f
Prezydium 0kręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 28.O3,f012r.

w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia
kszta|cenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków ksziałcenił podyplom;d;;;"""

organizatora ksztalcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie art' 26 ust. 3 w zw' z ań' 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2OO9 r- o izbachlekarskich (Dz'U ' z 2009 r. Nr 219, poz. l7O8), w związku z art' 19 ust. 3 i art' l9c ust' 4 ustawy ozawodach |ekarza i lekarza dentysty (DzU z 2OO5 r'Nr 226 poz' |943,Nr 175poz' 14ó1'Nr l17 poz.
790' Nr 191 poz' 14|0, Nr 220, poz' |600, z 2006 r.) i $ 7 iozporządzenia Ministra Zdrowja z dnta 5grudnia 2006 r w sprawie rejestru podmiotów prowadzących ks'Lłcenie poaypro.o*J"t*"y |bru,,y
dentystów (Dz.U. Nr f39' poz. 1739) oraz arl 107 Ęa . po rozpatrzeniu wyśtąpienia ,,sl]otitAlf'' s.c.z siedzibą w Rybniku ul. Piasta 16, wpisanego do rejestru 

-podmiotów 
pńwadząóycn ks'Ltceoie

podyplomowe |ekarzy i |ekarzy denĘstów pod numerem 55-000002-002-0033. o ponowne pon'vierdzenie
speł:niarria warunków do prowadzenia kszŁałcenia podyplomowego, uchwala się, co nasępujó:

al
Potwierdza się warunki do prowadzenia ksŹałcenia podyplomowego' okeślone w ań' 19 ust. 2 ustawy o
zawodach |ekarua llekarza dentysty, w terminie 2l.o4'2o72 r' na obszarze Śląskiej Łby Lekarskiej w
Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym szkolenie na t€mat: Prawo medyczrre dla lekarzy
dentystów, Irrnowacje w systemach do wykonyralania różnych rorlzajów plac protetyczlych, Działalność
].eczntcza oraz materiaty wybielające Stosowane w gabinetach dentystycmycń', na-podśtawie ponownie
prz"Ałożronego plarru (programu) kształcenia, realizowarrego w okeślonycń planem formach
i tybrę kształcenia, przez osoby.stanowiące planowaną kadrę dyóal:tyczną, p.o*ua"on"!o -".,",tu'-".],posiadanej bazie do prowadzenia kształcenią oraz podlegająclgo, po jegó realizacji' ócenie w ramachposiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości ksxałcó nii -- prznz 

",,sToMAT' 
,...z siedzibą w Rybniku ul. Piasta 1ó wpisanego do rejestu podmiotów 

.prowadzących 
kształcenie

pod1plomowe lekarzy i lekarzy denĘstów pod numerem 55-000002-002-0033.
$2

|,:T:i:"''i! Ti-I' Y].l-Y rejestrze podmiotów prowadzących kształcerrie porlyplomowe lekarzy
l |ekarzy dentystów Sląskiej Łby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w arl
19c ust. 3 pkt l, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dęntysty o,- o^uó,u się kole1nym
numerem 55-55-000002-002-0034.

s3
Wydaje się kolejne zaświadczenie -o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i Lckarzy denĘstów oznaczonę lro*yu' uu,,,"."., ok'eślónym w $ ź

1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wle9ienla oolut^,u od uchwĄ do NaczeJnej Rady Lekarskre.J zapoś.rednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni odjej ot.'ymunia.2. Na podstawie art. 107 $ 4 k.p.a'. orgal odsĘpił od sporządzann ,'*."a'''".'iu uciwaty 1atouwzględniającej żądarrie strony w całości.
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