
UCHWAŁA Nr 77{2B16
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 1ó.03.2016r.

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

organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie arr. f6 ust. 3 w zvv. z art.25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz.U' z 2009 r' Nr 2i9' poz. 17a8), w zwi4zku z z,rt. 19 ust' 3 i art. 19c ust. 4 ustawy
o zawodach teknza i lękarza dentysty (Dz.U. z2005 t.Nr 226poz' 1943, Nr 175 poz. |461, Nr 117 poz.

790, }.{r 191 poz. 1410, },1r f20, poz' 1600, z 2006 r.) i $ 7 rozporządzenla Mrnistra Zdrowia z dnia 5

grudnia 2006 r. w sprawie rejesfu podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekmzy
dentystów (Dz.U' Nr 239' poz' 1739) onz afi. 10? kpa - po rozpatf-Zeniu wystąpienia Duda Clinic Sp. z
o.o. spółka komandytowa z siedzibq w Katowicach ul. Kołodzieja 8 wpisarrego do Ąesfu podmiotów
prowadzących kształcenie pod1p1omowe lekarzy i lekarzy denĘstow pod numerem 55*ooo10${X}24fi)1
o ponowne potwierdzenie spełriania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego' uchrałala

się, co następuje:
$r

Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyp1omowego, określone w art. 19 ust' 2 ustawy

o zawodach \ekarza ilekarza denĘsty' na obszarze Sląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie
i zakręsie obejmującym kursy: ooCurriculum implantoprotetyczne - Cyk| szkoleniowy
implantoprotetyczny''o ooCurricu|um implanto|ogii małoinwa"yjnej - Cykl szkoleniowy imp|anto|ogii
małoinwazyjnejo'w terminię od 05.05.2016 r. do 13'12.2016 r' na podstawie ponownie przedłozonego
planu (programu) kształcenią realizowanego w określonych planem fonrrach i trybie kształcenią przez
osoby stanowiące planowaną kadrę dydakĘczną, prowadzonego we wskazarrej' posiadanej bazie do
pro.wadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego realizacjt, ocenie w ramach posiadanego

wevmętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez Duda C|inic Sp. z o.o. spółka komandytowa z
siedzibą w Katowicach uI. Kołodzieja 8 wpisanego do Ąestru podmiotów prowartzĘcych kszałcenie
poćyplomow e Lekarzy i Lekarzy dentystow pod numerem 55-fi}0105-0o2.00o1.

Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe iekarzy
i lekarzy dentystow Sląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o ktorych mowa w art.

19c ust. 3 pkt 1, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach 1ekarza i|ekarza denĘsty oTaz oznacza się kolejrym
numerem 55-0001 05-002-0002.

$3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształconię
podyplomowe lekarzy ilekarzy denĘstów oznaczone nowym numerem, określonym w $ 2.

$4
l. Wnioskodawcy przysfuguje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekmskiej za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania"
2' Na podstawie art. 107 $ 4 k.p.a. organ odsĘpił od sporządzania tuasadnienia uchwĄ jako

uwzględniaj ącej ządanie strony w całoŚci'
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