
UCI{WAŁA Nr 348/2014
PREZYDIUM oKRĘGowEJ RADY LEKARSKIEJ w KATowIcACH

z dnia 19.'1.1.201.4 r.

w sprawie potwierdzenia spetnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarry

dentystów.

Napodstawie art.26 ust. 3 w zw. zart,5 pkt.1I iart.25 pkt 15,ustawy z dnla2 grudńa2009

r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 2l9, poz. |708), w nviqzku z afi. 19 ust. 3 ustawy o

zawodach Iekarza i |ekarza dentysĘ (Dz.U. z 2a05 r. Nr 226 poz' 1943, Nr 175 poz. 146I, Nr 117

poz,790, Nr 191 paz, I4L0, Nr 220, poz. 1600, zfa06 r.) i $ 5 ust. 1 i 3 rozporządzęnia Ministra

Zdrov,.la z dnia 5 grudnia 20a6 r. w sprawie rejesfiu podmiotów prowadzących kształcenie

podyplomowe lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz' 1739) oruz art' 107 kpa . po rozpatrzeniu

wystąpienia IMPLO-CERI( Rafał Topolewski z siedzibą w żywcu oś. Młodych |.5|91

o potwięrdzenie spełrriarria warunków do prcwadzenia kształcenia podyplomrwego lekarzy i lekarry

denĘstów, uchwala się, co następuje:

$r
Potwierdza się warunki do prowadzęnia kształcenia podyplomowego |ekaruy i lekarzy denĘstów

określonę w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i |ękarua dentysty w terminie od 05. 12 '2aI4 r .

do 06.12.2014 r, ,,EsteĘka * licówki porcelanowę,, oraz I3'If.faI r. ,,Plarrowanie leczenia

protetycznego w oparciu o diagnostykę instrumentalną stawów skroniowo zuchwowych'' na obszarze

Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, na podstawie przedłożonego planu furogramu) kształcenią

realizowanegÓ w Ókleślonyoh planem formach i aybie kształcenią pliei oŚoby ŚtanowiąĆe planowaną

kadrę dydakĘczny ptowadzonego wę wskazanej, posiadanejbazie do prowadzenia kształceni4 araz

podlegającego, Po jego zrealizowanir1 ocęnie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu ocęny

jakości kształcenia - przęz IMPLO-Ca,RK Rafał Topolewski z siedzibą w iywcu oś. Młodych

ts/91

s2
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekmskiej

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

otrzymania.

f . Uchvlałapodlega wykonaniu z dniem podjęcią jako w całości uwzględniająca wniosek.

3. Na podstawie art. I07 $ 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzanla uzasadnięnia uchwaty, jako

uwzględniającĄ żądanie strony w całości.
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