
UCHWAŁA Nr23912017
PREZYDIUM oKRĘGowEJ RADY LEKARSKIEJ w KAToWICACH

z dnia f3.08.f017 r.

w sprawie zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do

prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarry i lekarzy denĘstów

Na podstawie art.26 ust. 3 w zw. z art.5 pkt. 1I i art.25 pkt 15 ustawy z dtia}XII}OO} r. o izbach
lekarskich (tj. Dz.U. zf016 r. poz. 522 ze zm.), w związku z art. I9b ust' 1, aft' 19c ust. 1 i art. 19d ust. 5 ustawy z
dnia5XII1996r.ozawodachlekarzailekarzadentysty(tj.Dz.U.z2017r.poz. l25zezm)ig5ust. li3
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 XII 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i|ekarzy dentystów (Dz.U. z f006 r. Nr 239, poz. |139) oraz art. 107 kpa i uchwĄ Nr
512014 okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 I f0I4 r. w sprawie upowaznienia Prezydium okręgowej
Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach - po rozpatrzeniu
wniosku o zmianę wpisu do rejestru podmiotów prowadzących ksŹałcenie podyplomowe |ekarzy i |ekarzy
dentystów, złożonego przęz Polskie Stowarzyszenie Implanto|ogiczne z siedzibą
w Katowicach ul. Dyrekcyjna 10l|a oraz uchwĄ Nr 73lKKMlf0I7 Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w
Krakowie z dnia07,06.f017 r w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i
|ekarzy dentystów, uchwala się, co następuje:

$i
Dokonuje się zmiany wpisu organizatora kształcenia - Polskię Stowarzyszenie Imp|anto|ogiczne z siedzibą

w Katowicach ul. Dyrekcyjna 10/1a w przedmiocie i zakresie obejmującym kursy: ,,Minimalnie inwazyjne
procedury w zabiegachpodnoszenia zatoki szczękowej'', ', Planowanie 3D w imp1antoproteĘy'ce'', ,,Wybrane
technikiaugmentacyjne',,,, Strategie terapii implantologicznej w strefie estetycznej - warsztat prakĘczny,,,
,,MinimalnieInwazyjna Metoda Implantacji (MIMI I& il) Bezpłatowa dystrakcja kości z zastosowaniem implantów
tytanowych (Champions (R)Evolutions) i cyrkonowych (Champions pZircono)",,,Bio1ogia czy przypadek - sukces
w implantologii'', ,,MultiPlus _ innowacyjna koncepcja natychmiastowego obciążenia 4 implantów dla pacjentów z
bezzębiem w praktyce'' i kongres ,,l0 Międzynarodowy kongres PSI. 1 Międzynarodowy Kongres ICoI Europe'' w
terminie od8.06.2017r. do 10.06.20|7r.r,,naobszarze okręgowej IzbyLekarskiej w Krakowie.

$2
Dokonuje się zmiany wpisu organizatora kształcenia, o którym mowa w $ 1, w rejestrze podmiotów

prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i |ekarzy dentystów Sląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w
zakresie danych, o których mowa w art. l9c ust. 3 pkt I,5,6 i 9 ustawy o zawodach |ękarzallekarza dentysty oraz
oznaQza się ko lej nym numerem 55-0000 69- 0 02-000f2,

$3
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejesfiu podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i

|ekarzy dentystów ozftaczonę numerem wymienionym w $ 1.

$4
l. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwaĘ do Naczelnej Rady Lekarskiej za

pośrednictwem Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania,
Wnioskodawcy, w trakcie biegu tetminu do wniesienia odwołania, przysfuguje prawo zrzęczenia się odwołania. Z
dniem doręczenia Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

f . Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 s 4 k.p'a organ odstąpił od sporządzanialzasadnienia uchwĄ jako uwzględniającej

żLadanię stronv w całości.
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