
IJCHWAŁA Nr 140/2au
Prezydium 0kręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 02.04.f014r.
w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia

podyplomowego w zakresie zmiany rvarunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia
wpisanego do rejestm

Na podstawie art.26 ust. 3 w zw. z art.25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia fAA9 r. o izbach
lekarskich (Dz.U. z f0a9 r' Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 i art. l9c usŁ 4 ustawy o
zawodach Lekarzailekarza denĘsĘ (Dz.|J. z2aa5 r,Nr 226paz.1943, Nr 175 poz' 1461, Nr 117 poz.
790, Nr i91 poz. 1410, Nr 22a" poz. ńa0, z 2006 r.) i $ 7 razparządzenia Mlnistra Zdrawta z dnia 5
grudnia 2o06 t. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podypiomowe iekarzy i lekarzy
denĘstow (Dz.U' Nr 239, poz. 1739) oruz ffit' 107 kpa. po rozpatrzeniu wystqpienia Polskiego
Towarzystwa Stomatologicznego oddział Sląski z siedzibą w Zabrzu u|. Traugutta 2, wpisanegcl do
rejestru podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystow pod rurmerem
55-000019-002-000ó o ponow]ne potwierdzenie spełniania warunkow do prowadzenia kształcenia
podyplomowego, uclrw.ala się" co następuje:

$1
Potwięrdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach |ękarzai1ekarza dentysty, wterminie od 15.03.2014 r. do |4'06.2014r. naobszarze Sląskiej
Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmujęcym zebrania naukowo-szkoleniowe:

",Nowe techniki opracow.ania i wypełniania karrałow korzeniowych zębów'', ,'Wykonawstwo kliniczrro-
laboratyjne r właściwości protez acetalowych',, ,,EsteĘczre metody tymczasolvego Zaapatrzenia braków
zębowych"", ,,Paznaj co technologia moŻe zrobić dla Ciebię -odkryj siłę włókien''" na podstarvre ponorr.nie
ptzedtożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie
kształcenia" przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydakqczn4, prowadzonego we w.skazanej'
posiadanej bazie do prowadzenia kształcenią oraz podlegĄąłego, po jego realizacji, ocenie w ramach
posiadanego werłznęffznego systemu oceny jakości kształcenia - przez Po|skiego Towarzystwa
Stomatologicznego oddział Sląski z siedzibą w Zabrzu ul. Traugutta 2 wpisanego do re;estru
podmiotów prowadz4cych' kształcenie podyplomowe lekarzy i Iekarzy dentystÓw pod numerem 55-
000019-002-0006.

$2
Dokonuje się zrniany wpisu w rejestrze podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe lekar4''
i lekarzy den|ystow Sląskiej lzby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie darrych, o ktorych mowa w art.
19c ust' 3 pkt 1, 5,6 19 ustawy o zawodach 7ekarza i lekarza dentysty aTaZ anlałZa się kolejnym
numerem55-000019-002-0007. 

$ 3
Wydaje się kolejne zaŚwiadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
pod1,plomowelekarzy ilekarzy denĘstow oznaczonenowym numerem, określonym w $ 2.

1, Wnioskodawcy przysfuguje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katorvicach w terminie 14 dni od jej otrzymanla.
2. Na podstawie art. 107 s 4 k.p.a. organ odstąpił od sporzqdzania uzasadnienia uchwały jako
uwzględniaj qcej tądanie Strony w całości.
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