
UCtrwAŁA 1\r 22012015
Frezydium okręgow-ej Rady Lekarskiei w Katowicacir

z dnial6 ł.09.2015r.

rv sprawie drrkonania zrniany wpisu w rejestrze podmiotów upra*'nionych clo prorradzenia
kształcenia podyp|omowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez

organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zv,t. z art.25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia
2009r. oizbachiekarskich{DzLt. z2o09 r.Nr219,poa. 1708),wzwi4zku zart. 19 ust.3 iart' 19cust.4
ustawy o zawodach lekarza i lękarza denrysty (Dz.U' z20a5 r' ].{r 226 poz. i943, Nr 175 poz. 1461, Nr
117poz.790,Nrtr91poz.1410'Nr22o,poz,1600, z2006r.)i$7rozporządzeniaMinistraZdrowiaz
dnia 5 grudnia 2aO6 t. w sprawie rejestru pr:drniotow prowadzącyclr kształoenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy clenĘsiow (Dz.U ' ].ir 239, poz. i739) oraz uI.' 107 kpa - po rozpatrzeniu wyst4pienia podmiotu
DenCo _ c|enta| conference z siedzibą w Mikołowie ul. Jasna 1-5 wpisanego do rejestru podmiotow
prowadzących kształcenie podyplclmowe lekarzy t )ekarzy dentystow pod numerem
55-000082-002*0t}68 o p$nowne potwierdzenie speŁniania warunków do prowadzenia kształcenia
podyplomor'vego, uchwala się, co następuje:

s1
Potwięrdza się warunki do prclwadzerria kszŁałcenia podyplomowego, określonę w art. i.ł usi. 2 trstawy
o zawodach |ekarza i lekarza dentysty' n' tęrminię od 01 .10.2015 r. do 14.1 t .2015r ' na abszarze Slqskie3
Izby Lekarskiej w Katowicach w- przedmiocie i zakresie obejmującvm kurs doskonaiqcy 

".Sztutria 
okluzji

część I'', ,,Sztuka ok1uzji część 1f'' ,".Wspołczesna proteĘka stomatologiczna: planowanie leczenia i
zasady okluzji w protetyce'' na podstawie ponownie przedłożonego planu (programu) kształcęnia,
realizowanego r'v określorrych planem fbrm'ach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowanq
ka<irę dydakryCzrlą, prowaclzonego we wskazanej, posia<lanej bazie do prowaclzenia ksziałcęnia, oraz
podlegajqcego, po jego realizacji, ocen'ie w ramach posiadanego wewnętr;mego Systemu oceny jakclści
kształcenia - przez podmiot sęnCo - denta| conference z siedzibą w Mikołowie ul. Jasna 1.5 rvpisany
do Ąestru podmiotów prowadzących kształcenie podypiclmowe lekarzy i lekarzy denĘ;stow pod
numerem 55-000082-002-0068"

s2
Dokonuje się zrriiany wpisu w rejestrze podmiotow prowadzących kszt.ałcęnie podyplornowe lekarzy
i lekarzy. dentystow Sl4skiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art.
19c ust. 3 pkt i, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dent'vsty Qtaz oznacza się kolejnym
numerem 55-CI00082-002-0069.

$3
Wydaje się kolejne zaŚwiadczenie o wpisie do rejestru podmlotow prowadaących kształcęnie
pod1piomowe lekarzy i lekarzy dentystow oznaczoT;lowym fiumęrem' okreŚlrlnym r,v $ 2.

1' Wnioskodawcy prr,yshrguje prawo wnięsienia odwo.lania od uchwały do Naczeinej Rady Lekarskiej za
pośrednictwem okręgorve1 Rad1' Lękarskrei w Katowicach w terminie 14 dni od1ej otrzymania,
2. Na podstawie art. 107 $ 4 k'p.a. organ odstąpil od sporządzanla uzasadnienia uchwaĘ jako
uwzględniaj4cej ządanie strony w całości.
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