
UCHWAŁA Nr 355/2013
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 13.11.2013 r.

w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia

kształcenia podyp|omowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez

organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie arŁ.26 ust. 3 w zw. z art.25 pkt 15 ustawy z dtia 2 grudnia

2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. ,zoog r' Nr 219, poz. 1708)" w rvłi4zkuzart,19 ust. 3 i art. l9c ust. 4

ustawyozawodach1ekarzailekarzadeną,sty(DzUz2aa5r.Nr226poz'7943,Nr175poz'1461,Nr
:t1 poz.790, Nr 191poz.1410, Nr 22O,poz..7600, z 2006 r.) i $ 7 rozporządzenia Mrnistra Zdravłiaz

dnia 5 grudnia 2Oa6 r, w sprawie rejestrLlpodmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i

lekarzy-dentystow (Dz.U. 
.N' 

z:g, poz. 1,|39) oraz art. 1O7 kpa - po rozpatrzeniu wysĘpienia P.II.U.

MM-DENT Magda|ena Wisznikowska z siedzibą w Katowicach u|. Fijewskiego 19, wpisanego do

rejestru podmiotów prawadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy denĘstow pod numerem

sś-oooo.sg.002.0001 o pono$ne potwierdu€nie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia

podyplomowego, uchwala się' co następuJe: 
$ l

Potwierdza srę warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego' określonerv T 19 ust. 2 ustawy

o zawodach |ękarza tlękarzadentysty' w terminie lo.lt,zot: r. na obszarze Sląskiej Izby LekarskĘ

w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym kurs: ,,Licówki _ odbudowa z ,,wolnej reki' a

gotowy kompozy| licówęk'', na podstawie ponownie przeiloŻonego planu (programu) kształcenla'

iea1i"o*ao"go w określonych planem formacń i trybie kształcenia, przez osoby stanowiqce planowaną

kadrę dydakty.^ą' p.o*udzonego we wskazanej, posiadanej bazte do prowadzenia kształcenia, araz

poar"gują."go, po.jęo realizacji, ocenie * .u*"ih.posiadanego wevinętrznego systemu oceny jakości

kształcenia - przęz i,.n.u. MM.DENT Magda|ena Wisznikowska z siedzibą w Katowicach u|.

Fijewskiego 19, wptsanego do rejestru podmiotow provtadzących kształcenie podyplomowe lekarzy l

Iekarzy dentystow pod numerem 55-000089-002-0001''
$2

Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrz9 podmiotów prowadzących ksfałcenie podyplomowe lekarzy i

1ekarzy dentystów Siąskre1 lzby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art. l9c

ust. 3 pkt |,5,6i q ustawy o zawodach |ekarza ilekarzadenĘsty oraz om|acza się kolejnym numerem 55*

000089-002-0002. 
5 3

Wyda1e się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotow prowadzących kształcenie

podyplo*o*e\ekarzy i lekarzy dentystow oznaczoT;owym numerem" określonym w $ 2.

1, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwaĘ do Naczelnej Rady Lekarskiej za

poŚrednictw.- cit.ęgb*eińady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania

2. Na podstawre ń' róz 5 4 k'p.a. organ odsĘpił od sporządzanta uzasadnienia uchwaĘ jako

uwzględniaj ącej ządanie strony w całości.
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