
UCHWAŁA Nr 125/2014
PREZYDruM oKRĘGowEJ RADY LEKARSKIEJ w KATOWICACH

z dnia 26.03.f014 r.

w sprawie pofwierdzenia spehienia warunków kształcenia podyplomowego |e|<arzy,lekarry

dentystów.

Napodstawieał't.f6 ust.3 w rw. zatt.5 pkt.1I iafi.25 pkt 15 ustawy zdnta2 grudntaf11g

r. o izbach lekarskich (Dz.U. z f009 r. Nr 2l9, poz' fia9), w zwiqzku z art. 19 ust. 3 ustawy c
zawodach |ekarzailękarza denĘsty (Dz.U. z 2005 t' Nt 226 poz, 1943, Nr 175 poz, |461, Nr 117

poz.790, Nr 191 poz. I4I0, Nr 220, poz' 1600, zf006 r.) i $ 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 5 grudnia 2a06 r' w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenię

podyplomowe Lekarzy denĘstów (Dz.U. Nr 239' poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzeniu

wystąpienia SIC! Szkolenia i Consulting z siedzibą w Tarnowie Podgórnymo ul. Poznańska 44

o potwierdzenie spełniarria rryarunków do prowadzęniakształcenia podyplomowęgo lekar.zy i|ekatzy
denĘstów, uchwala się, co następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego |ekaruy i Leknzy derrtystów

określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarzai|ekarza dentysty w terminie od 04.04.2014 r.

do 11.04.20|4 r. na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w przedmiocie i zakresie

obejmującym kurs ,,Podniesienie jakości gabinetu medycznego i dentystycznego'' na

podstawie przedłozonego planu (programu) kształceniq realizowanęgo w określonych planem

formach i trybie kształcenią przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydakĘczaą prowadzonegs
.we wskazanej, posiadanej bazię do prowadzenia kształcenią oraz podlegającego, po jego

nealizowatiu, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kszta'łcenia - przęz

SIC! Szkolenia i Consu|fłngz siedzibą w Tarnowie Podgórnymo ul. Poznańska 44

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

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

ofrąrmania.

2. Uchwała podlega wykonarriu z dtńempodjęcią jako w całości uwzględniająca wniosek.

3. Na podstawie art. l07 $ 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzarńa uzasadnienia uchwały, jako

uwzględniającej żądanie Strony w całości.
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