
UCIIWAŁA Nr 137 Daś
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 20.05.2015r.

w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia
kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowegl przez

organizatora ksztalcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie art. 26 usl 3 w rw. z art.25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz'U. z 20a9 r. Nr 219, poz. 1708)' w związku z arI', 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustarpy o
zawodach lekarza i|ekarza denĘsĘ (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz, 1943, Nr 175 poz. 7467, Nr l17 poz.
790, Nr l91 poz. 1410, Nr 220' poz. |6oa' z fao6 r.) i $ 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5
grudnia 2006 r. w sprawie rejestu podmiotow prowadzqcych kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy
denĘstów (Dz.U. Nr 239' poz. 1739) oraz arI,' 107 Ęa ' po tozpatzeniu wystąpienia ELAMED E. i R.
Cholewa Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach u|. Roździeńskiego 188, wpisanego do rejestru
podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowę łekarzy i lekarzy denffstów pod numerem
55-000042-003-0040 o ponowne potwierdzenie spełniania warurjkow do prowadzenia kształcenia
podyplomowego, uchwala się, co następuje:

sl
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone w art' 19 ust. 2 ustawy
o zawodach |ekmza i lekarza' denĘsty, w terminie o4.1f.o6.12'2ol5 r, na obszarze Sląskiej Izby
Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmując}'rn: ,,II Międzynarodowy Kongres
StomatologięZny _ Dent Group Academy''' na podstawie ponownie przedłoŻonego planu (programu)
kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby starrowiące
planowarrą kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazię do prowadzenia
kształcenia, oraz podlegajqcego' po jego realizacjl,, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu
oceny jakości kształcenta - przez ELAMED E. i R. Cho|ewa Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach
ul. Roździeńskiego 188 wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
lekarzy i lekarry dentystow pod numerem 55-000042-003-0040.

$2
Dokonuje się zrniany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzqcych kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy denĘstów ŚĘskiej Łby Lekarskiej w KatowicacĘ w zakresie darrych, o których mowa w art.
19c ust. 3 pkt 1, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach |ekarza t |ekarza denĘsty oraz on:racza się kolejq,łrn
numerem 55-000M2-001-0M1.

Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie reJesfu podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowelekarzy i|ekarzy denĘstow oznaczone{rowym numelem' określonym w $ 2'

1. Wnioskodawcy przysfuguje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art' 107 s 4 k,p.a, organ odsĘpił od sporządzanla uzasadnienia uchwaty jako
uwzględniaj ące1 ządanie strony w catości.
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