
UCHWAŁA Nr 154/2014
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia L6.04.f014r.

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

a r ganizatora kształcenia w pis a neg o do rej est ru

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnt:a 2A09 r. o izbach
lekarskich(Dz.U.z2A09 r.Nr219,paz. 1708), wzwipkuzaft. 19 ust.3iart. lgcust.4ustawyo
zawodach |ekarzailekarua denĘsty (Dz.U, z2a05 r. Nr 226 poz' 19Ą3, Nr 175 poz' |461, Nr l17 poz'
790, Nr 79| poz, 1410, Nr 220,poz. 16a0, z 2006 r.) i $ 7 rozporządzenia Mrnrstra Zdrowiazdnia5
grudnia 2a06 r. w sprawie rejestru podmiotów prawaózących kształcenie podyplomowe 1ekarzy i lekarzy
denĘstow (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art' 107 kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia 

'STOMAT'' s.c.
z siedzibą w Rybniku ul. Piasta 16, wpisanego do rejestru podmiotow prowadzących kształcenle
podyplomowe |ekarzy iLekarzy denĘstow pod numerem 55-000002-aof-o04o o ponowne potwierdzenie
spełniania warunkow do prowadzenia kształcenia podyplomowego' uchwa1a się" co następuJę:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzęnia kształcenia podyplomowego' określonę w art. i9 ust. 2 ustawy
o zawodachlekarza tlekarza dentysty, w terminie rc.os.faru r' na obszarze Sl4skiej Izby Lekarskiej
w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym szkolenie na temat: ,,Leczenie bęzbólowe
pacjentów w klinikach stomatologicznych,, na podstawie ponownie przedłożonego planu (programu)
kształcenia, rea1izowanego w określonych p1anem formach i trybie kształcetia, przez osoby stanowĘe
planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego w€ wskazanej, posiadanej bazte do prowadzenia
kształcenia, oraz podlegającego, po jego realtzac1l, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego Systemu
oceny jakości ksfałcenia - przez,'STOMAT'' s.c. z siedzibą w Rybniku u|. Piasta 16 wpisanego do
rejestru podmiotow ptowadzqcych kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy denĘlstow pod numerem
55-000002-002-0040.

$2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy dentystów Sląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w at'{,

19c ust. 3 pkt 1, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach |ekarza t |ekarza denĘsĘ oTaZ omacza się kolejnym
num€r€m 55-55-000002-002-0041.

s3
Wydaje się kolejne zaświadczenię o wpisie do rejestru podmiotow prowadzących kształcęnie
pod1plomowe|ekarzy i lekarzy denĘstów oznaczoT;ow}.1i1numerem, określonym w $ 2.

1. Wnioskodawcy przysĘuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczehrej 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 odstąpił od sporządzaria uzasadnienia uchwaĘ jako
uwzględniaj ącej ządanie strony w całości,

Sekretarz
okręgowej Rady Lekarskiej
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