
UCITWAŁA Nr 2t2l2o14
Prezydium 0kręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia O4.06.f014.

w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia
kształcenia podyplomowego w zakresie zrniany warunków kształcenia podyplonrow ego przez

or ganizatora ksztalcenia wpisa nego d o rejest ru

Na podstawie art.26 ust. 3 w zw. z afi.25 pkt 15 ustawy z dnta 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz.U. z2a09 r. Nr 2i9' poz. 1708). w zwiqzku z art. 19 ust. 3 r ań. 19c ust. 4 ustalłv o
zarvodachlekarzailekaruadentysty(Dz.U. 22A05 r.Nr226poz 1943,Nr175po2. 1461.Nr117po2.
790, Nr 191 poz. 1410, Nr 220,poz. 1600, z2a06r') i $ 7 rozporz4dzenla Ministra Zdrowia zdnta5
grudnia 2006 r' w sprawie rejesffu podmiotorł' prowadz4cych kształcenie podyplomowe iekarzy i lekarąv
denĘstów (.Dz.U. Nr 239, paz.7739) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzenlu wystqpienia DenCo - denta|
conference z siedzibą w Mikołowie u|. Jasna 1-5, wpisanego do rejestnt podmiotclw prowadz4cych
kształcenie podyplomowe lekarzy i |ekarzy denĘstow pod numerem 55'00008f-o02-o36 o ponowne
potwierdzenie spełniania warunkór,v do prowadzęnia kształcenia pod1plomowego, uchwala się. co
następuje. 

$ i
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego' określonę w art, i9 ust. 2 ustarvy
o zawodach lękarza ilekarza denĘsty, w terminie 24,05.2014 r' na obszarze okręgowej lzb;, Lekarskie1
w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmuj4cym kursy medycZne na temat. ,,Odbudowa martx1lclr
i Ąrwych zębów nowoczesnymi materiałamioo, na podstawie ponownle przedłozonego planrr (programu)
kształcenia, realizow-anego w określonych planem fornrach i tybie kształcenia, przez osLlby stanowiące
planowaną kadrę dydaktycznq" prowadzonego we wskazanej, posradanej bazie do prowadzenia
ksfałcenia, oraz podlega.;4Cego, po Jego rea|izacji, ocenie w ramach posiadanego wewnętrzrrego systemu
oceny jakości kształcen|a - przez podmiot' DęnCo - dental conference z siedztbą w N{ikołowie ul. Jasna
l -5 wpisany do rejestru podmiotórv prowadz4c1,ch ksztatcenie podyplomorł'e lekarzy i 1ekarzy denĘstów
pod numerem 55-000082-A02-03 6,

$2
Dokonuje się zmlany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących ksfałcenie podyplomowe lekarzv.
i lekarzy denĘstow Sląskiej Izby Lekarskiej rv Katolvicach, w zakresie danych, o L1órych mowa w art.
19c ust. 3 pkt 1,5,6 | 9 ustawy o zawodach lekarza ilekarza den6,sty otaz ozflacza się kolejnym
numęręm 55-000082-{X}f-o37 .

$3
Wydaje srę kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowelekarzy ilekarzy denĘstow oznaczonę nowym numerem, określonym w- 1j 2

$4
1. Whioskodawcy przysługuje prar,vo wniesienia odrł'ołania od uchwĄ do Naczelrrej Rady Lekarskiej za
poŚrednictwem okręgowe1 Rady Lekarskie.1 w Katowicach w.terminie 14 dni od jej otrzymanra.
2. Na podstawie art. 107 $ 4 kpa. organ odstąpił od sporządzanta uzasadnienia uchwaĘ -lako
uwzględnraj4cej zqdarrie strony w całości. 
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