
UCHWAŁA Nr 1f/20t4
PREZYDIUM oKRĘGowEJ RADY LEKARSKIEJ w KAToWICACH

z dnia 05.02.2014 r.

w sprawie pofwierdzenia spehrienia warunkórv kształcenia podyplomowego |ekarzy,lekarry

dentystów.

Napodstawieant.f6ust.3wzw.za(t.5pkt.17iafi21pkt15ustawyzdnta2grudnia2009

r. o izbach lekarskich (Dz.U. z f009 r. Nr 219, poz. 1708), w zwipku z arl. 19 usf. 3 ustawy o

zawodach |ekarza i |ekarza dentysĘ (Dz.U. z faa5 r. Nr 226 poz' 1943, Nr 175 poz, 1461., Nr 117

poz' 79a, Nr 191 poz. I4Ia, Nr 220, poz. 1600, zfa06 r.) i $ 5 ust' 1 i 3 tozpotządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 5 grudnia 20a6 r, w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenię

podyplomowe lekarzy denĘstów (Dz.U' Nr 239' poz. 1739) onz alt, 107 kpa - po rozpaffzeniu

wystąpienia Meditrans Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Kielcach ul. Podlasie 1ó C o potwierdzenie

spełniarria warunków do prowadzenia kształcenia pod1plomowego Lekarzy i lekarry dent5lstó.:ł"

uchwa]a się. co następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia pod1plomowego lekarzy i lekarzy denĘstów

określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach tękarza i lekarza denĘsĘ w terminię od21'.02.20|4 r.

do 2f.Of.f014 r' na obszarze Ślqskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w przedmiocie i zakręsie

obejmującym kurs medyczny o,Biomimetyczna odbudowa zębów bocznych'', na podstawie

przedłozonego planu (programu) kształcenią realizowanego w określonych planem formach i Ębie
ksztilcenla, przez osoby stanowi4ce planowanę kadrę dydakĘczną prowadzonego wę wskazanej,

posiadanej bazie do prowadzenia kształcęnia, oraz podlegającego, po jego ztea|izowanią ocenie

w ramach posiadanego wewnęfrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez Meditrans Sp. z o.o.

Sp. I( z siedzibą w Kielcach ul. Podlasie 16 C

$2
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej

za pośrednictwem Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w tęrminie 14 dni od jej

otrryrnania.

2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzg|ędnlająca wniosek'

3. Na podstawie art. W7 $ 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnionia uchwĄ, jako

uwzględniającej żądanie strony w całości.

Sękretarz
okręgowej Rady Lekarskiej
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