
UCHWAŁA Nr 290/2013
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 18.09.2013.

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

organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie art.26 ust. 3 w zw. z art.25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2AO9 r. o izbach
lekarskich (Dz.U, z2o09 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. |9 ust. 3 i ań. 19c ust. 4 ustawy o
zawodach Lekarza i|ekarza denĘsĘ (Dz.U. z2005 t.Nt 226 poz. 7943, Nr 175 poz. 1461, Nr l17 poz.
790, Nr 19| poz. 1410, Nr 220,poz. 160a, z 2006 r.) i $ 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5

grudnia f006 r' w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy
denĘstów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia DenCo - dental
conference z siedzibą w Mikołowie u|. Jasna 1-5, wpisanego do rejestru podmiotów prowadz4cych
kształcenie podyplomowe |ekarry i |ekarzy denĘstów pod numerem 55.00008f-oa2'o23 o ponowne
potwierdzenie spełniania warunkow do prowadzęnia ksztąłcenia podypiomowego' uchwala się' co
następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego' określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach |ekarza i Lekarza denĘsty, w terminie od 09.1|'20|3 r. do 12.01 .2014 r na obszarze
okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i załresie obejmującym kursy medyczne na
temat: ",Sztrrka okluzji częśó I'', ,,ProteĘka na implantach od A da Z część I'' oraz ,,Protetyka na
implantach od A do Z częśó I1"' na podstawie ponovmie przedłozonego p1anu (programu) ksztalcenia,
realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia" przez osoby stanowi4ce planowanq
kadrę dydaktyczr'ą, prowadzonego we wskazanej' posiadanej bazie do prowadzenia ksztŃcenia, oraz
podlegającego' pO jego rea|aacji, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznęgo systemu oceny jakoŚci
kształcenia . przez podmiot: DenCo - dental conference z sieózlbą w Mikołowie ul. Jasna 1-5 wpisany do
rejestru podmiotow prowadzących ksztatcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy denĘstów pod numerem
55-000082-002-0f3.

$2
Dokonuje się aniany wpisu w re;estrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy denĘstow Sląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danycĘ o których mov/a w art.
19c ust' 3 pkt 1, 5, 6 | 9 ustawy o zawodach lekarza i |ekarza denĘsty oTaz azrLacza się kolejnym
nulnerem 55-000082-002-024.

$3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenre
pod}plomowe7ekarzy i lekarzy denĘstów oznaczoT;'o}vym numerem' określonym w $ 2

l. Wnioskodawcy przysfuguje prawo wnresienia odwołania od uchwaĘ do Naczelnej Rady Lekarskiej za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania'
2. Na podstawie art. 107 $ 4 k'p.a. organ odsĘpił od sporządzania uzasadnienia uchwĄ jako
uwzględniającej iządante strony w całości'

\


