
UCIIWAŁA Nr 27812015
PRAZYDIUM OKREGOWEJ RADY LBKARSKIEJ W KATOWICACH

zdnia 25.11.2015 r.

w sprawie potwierdzenia spetnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzyo lekarzy

dentystów.

Napodstawie mt.26 ust. 3 w zw. zart.5 pkt.1I \art.fs pkt 15 ustawy z dnta2 grudnia2009

r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. L9 ust. 3 ustawy o

zawodach lekarza ilekarza dentysty (Dz.U, 2f005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 146I, Nr 117

paz.790, Nr 191 poz, !4Ia, Nr 220, poz. 1600, zfa06 r.) i $ 5 ust. 1 i3 rozporzszęniaMinisfta

Zdrovria z dnia 5 grudnia 2006 r, w sprawie rejestru podmiotow prowadzących kształcęnię

podyplomowe lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) onz art. 107 kpa . po rozpafrzeniu

wystąpienia Meditrans Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Podlesie 16 C o potwierdzenie

spekriania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarry i lekarzy den$stów,

uchwala się' co następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego |ekuzy i lekarzy dentystów

ołreślonę w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach |ękarzailekarza denĘsty w terminie If,I2.f0ISr na

obszarzę ŚĘskiej lzby Lekarskiej w Katowicach' w przedmiocie i zakresię obejmującym kurs

medyczny ,'Nagłe Stany w gabinecie stomatologlcznym,,, na podstawie ptzedłoż,onego planu

(programu) kształcenia, ręalizowanęgo w okreŚlonych planem formach i Ębie kształcenia' przez

osoby starrowiące planowaną kadrę dydakĘczną ptowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do

prowadzerria kształcenia, onaz podlegającego, po jego nea|lzowaniu, ocenie w ramach posiadmego

wewnętrznęgo systemu oceny jakości kształcenia - przez Medifrans Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

uI. Podlesie 16 C

$2

1. 
.sńnioskodawcy 

przysfuguje prawo wniesięnia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej

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

otrzymania.

2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek.

3. Na podstawie afi. La7 $ 4 k.p.a. organ odsąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały' jako

uwzględniającej ządanie strony w całości.
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