
UCHwAŁA Nr36s2g12
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dniz f4.l0.f0fir.

w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia
kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomow ego przez

organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie aft. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2AA9 r. o izbach
lekarskich (Dz.U. z fo09 r. Nr 219, poz. 1708), w zwięku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o
zawodach leknzatlekarza dentysty (Dz.U. 22A05 r. Nr 226 poz.1943,Nr 175 poz.1461, Nr 117 poz.
790, Nr |91 poz. 1410, Nr 220,poz, |600, z2006r') i $ 7 rozporzqdzenia Ministra Zdrawtazónia5
grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy t |ekarzy
denĘstów (Dz,U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia DenCo - denta|
conference z siedzibą w Mikołowie uI. Jasna 1-5, wpisanego do rejestru podmiotow prowadzących
kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy denĘlstow pod numerem 55-00008f-00ź.ao6 o ponowne
potwierdzenie spehiania warunków do prowadzenia kształcenia pod1plomowego' uchwala się, co
następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego' okreśione w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach lękarua j lekarza denĘsty, od f9,a9'2a12, do 09'|2.201fr' na obszarze okręgowej Izby
Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym kursy medyczne na temat.
,,Implantoprotetyka na rmplantach od A do Z cz. I", ,,Protetyka na impiantach od A do Z cz. It',
,,ProteĘka na rmplantach od A do Z cz.II|'' ,,Sztuka okluzji. Korony i mosty, które zawsze pasują cz. T,,
,,Sztuka okluzji cz II. Diagnoza, planowanie, zlecenie do laboratorium", ,,Sztuka okluzji cz III. Leczenie
zaburzęh stawów skroniowo-żuchwowych"'na podstawie ponownie przedłoŻonego planu (programu)
kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące
planowaną kadrę dyd'aktyczną' prowadzonego we wskazanej" posiadarrej bazie do prowadzenia
kształcenia, oraz podlegającego, po jego rea|lzacjt, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu
oceny jakości kształcenta - przez podmiot: DenCo _ dental conference z siedzibą w Mikołowie
ul. Jasna 1-5 wpisany do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarry
dentystów pod numerem 55.000082.002-006.

$2
Dokonuje się zmiany wpisu w reJestrze podmiotów prowadz4cych kształcęnie pod1plomowe lekarzy
i lekarzy denĘstów ŚĘskiej lzby Lekarskiej w Katowicach, w zakesie danych, o t<tóryctr mowa w aft.
19c ust. 3 pkt 1, 5, 6 19 ustawy o zawodach lekarza t lekarza denĘsty otaz oTIaęZa się kolejnym
numerem SS-000082-0OZ-AA7. 

{i 3

Wydaje się kolejne zaświaóczenie o wpisie do re.1estru podmiotow prowadzqcych kształcenie
podyplomowe lekarzy i lekarzy denĘstów ozftaczone nowym numerem, określonym w s 2.

$4
1. Wnioskodawcy przysfuguje prawo wniesienia odwotania od uchwaĘ do Naczelnej Rady Lekarsktej za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w termńie 14 dni od jej otrzymanra.
2. Na podstawie art. 107 s 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzarńa uzasadnienia uchwĄ jako
uwzględniaj ącej żądmie strony w całości.
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