
UcHwAŁA Nr "(tqtzotl
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 1.2.07.2017r.

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 art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pl<t 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.LJ. z
2009 r, Nr 219, poz. 1708), w zwiqzku z art. 19 ust. 3 i art. |9c ust. 4 ustawy o zawodach lękarza ilękarza
dentysty (Dz.U. 22005 r. Nr 226 po2.7943, Nr 175 po2.1461, Nr 117 po2.790, Nr 191 poz.1410, Nr 220, poz.
1600,z2006 r.) i $ 7 rozporządzenia Ministra Zdtowiaz dnia5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów
prowadz4cych kształcęnię podyplomowe lekarzy i\ekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz, 1739)oraz art. 707 kpa
-po rozpatrzeniu wystąpienia podmiotu DenCo - denta| conference z siedzibą w Katowicach u|. Gen.
Jankego |76IB1II wpisanego do rejestru podmiotów prowadz4cych ksŹałcenie podyplomowe Iekarzy i lekarzy
dentystów pod numerem 55.000082-002-0|43 o ponownę potwierdzenie spetniania warunków do prowadzenia
kształcęnia podyplomowego, uchwala się, co następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone w ar1. 19 ust. 2 ustawy o

zawodach lękarza i \ękarza dentysty, w tęrminię od 08.09.2017r. do l4.l0.2\I]r,na obszarze Ślqskiej lzby
Lekarskiej w Katowicach w przedmiocię i zakręsie obejmującym kursy doskonalące ,,Protetyka na implantach
od A do Z część III'', ,,Sztuka okluzji stopień I'', ,,Sztuka okluzji stopień II'', ,,Protetyka na implantach -
kompleksowa rehabilitacja protętyczna'' na podstawie ponownie przedłozonego planu (programu) kształcenia,
realizowanego w okreŚlonych planem formach i trybie kształcenia' przez osoby stanowiące planowanq kadrę

dydaktycznq, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia ksztatcenia, oraz podlegaj4cego'
po jego rea|lzacji, ocęnię w ramach posiadanego węwnętrznęgo systemu oceny jakości kształcenia -przez
podmiot DenCo - dental conference z siedzibą w Katowicach u|. Gen. Jankego |76tBlI| wpisany do rejestru
podmiotów prowadz4cych kształcenie pod1plomowe lekarzy i\ekarzy dentystów pod numerem 55-000082-002-
0143.

i2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenię podyplomowe lekarzy i lekarzy
dentystów Śl4skiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art. 19c ust' 3 pkt l, 5,

ó i 9 ustawy o zawodach |ękarzailękarza dentysty oraz1znalza się kolejnym numęręm 55.000082-002-0144.

9J
Wydaje się kolejne zaświadczęnie o wpisie do rejestru podmiotÓw prowadz4cych kształcęnię podyplomowe
|ekarzy iIekarzy dentystów oznaazorrę nowym numeręm' określonym w $ 2.

s4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wnięsięnia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w tęrminię 14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art. 107 s 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwĄ, jako uwzględniającej
zqdanie Strony w calości.
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