
UCHWAŁA Nr 34212017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 15.71.2017 r.

w sprawie potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystółv
w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*llekarzy dentystów*/

przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionvch do prowadzenia
kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dent_vstów, oraz zmian1, rvpisu do rejestru

Na podstawie aft.26 ust, 3 w zw. z art.5 pkt. 11 i art. 25 pkt 15 ustari,1, z dnla ] XII ]009 r.

o izbach lekarskiclr (j. Dz.U. z2016 r. poz, 52? ze zm.). lr zrr-iazku z art. 19 rrst. 3. art. l9c ust. -l i

ań. 19d ust. 5 ustawy z dnia 5 XII 1996 r. o zarł,odacit 1ekarza i iekarza dentlstr-(t.l. Dz.L, z)|,)l- r,

poz. I25 ze zm' i § 7 rozpol,ządzenta \linistra Zdrorria z dnia 5 \II ]006 r, \\ spra\\ie re,iestrur

podmiotólr prowadzącrclł ksaałcenie podlplonloue lekarn r 1ekar4 6.n651r,irl tDz.L z ][)(,)6 r \r
239.poz. 1739) oraz an. 107 kpa iuchu-ałr \r 5 ]01-ł Okregorrej Rad1 Lekarskie_j u Katorł,icach z
dnia 8 I2014 r. w sprarrie upo\\ażnienia Prezydiurn Okręgorvej Rad1, Lekarskiej u Katolł,icach do
działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katolvicach - po rozpatrzeniu rvvstąpienia przez
DenCo - dental conference z siedzibą x, Katorvicach u|. Gen. Jankego 116ts.1II §,pisaneqo do
rejestru podnliotorr prorr adzacl ch kształcerlie pod1 plotrltru e 1e karzr i 1ekarn delltr storr pod
nunerem 55-00003]-00]-0 1]S o po1lo\\ne p(rt\\ierdzel]ie.pełrrienia \\artlllklr\\ dt\ pfrr\\adzeIlia
kształcetria podvplolnorr ego. uchu ala sie. .tr 1lastepLl je:

§1
Potwierdza się lr,arunki do prorradzenia ksaałcenia podrplonl..ueg(r lekarzr i 1ekarz1, dentl-storr.
kreślone w art. 19 ust, 2 ustarrr o zau odacli lekarza i lekarza denn str . \\ tennillie od 0]. 1 1 .]01 7 r. do
03.12.2017r., w przedmiocie i zakresie obejmu_jaclln kurs: .. _łlaliza i.przy,gotorł,anie do 1eczenia
pacjenta za pomocą łuku tnarzoueqo i anrkrtlatora". tla obszarze Sląskiej Izby Lekarskiej rv

Katowicach na podstawie poirou,nie przedłozonego planu (prograrnu) kształcenia. realizowanego w
określonych planem fonnaclr i trybie ksaałcenia. przez osob1, stanolviące planowaną kadrę
dydak§cztlą, prowadzonego \\,e wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz
podlegającego, po jego realizacji. ocenie w ramach posiadanego we\Ą,nętrznego systemu oceny jakości
kształcenia - przez DenCo - dental conference z siedzibą w Katowicach ul. Gen. Jankego 176IBIII
wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy
dentystów pod numerem 55-000082-002-0148.

§2
Dokonuje się zmiany lvpisu organizatora kształcenia, o którym lnowa * § J, w rejestrze podmiotów
prowadzących ksźałcenie podyp|omowe lekarzy i lekarzy dentystów Sląskiej Izby Lekarskiej
wKatowicach, w zakresiedanych, októrychmowaw ar1. 19cust.3 pkt 1,5,6 i 9 ustawyozawodach
lękarza i lekarza den§sry oraz oznacza sie kolejnl,m nulnereln 55-000082-002-0149.

:\3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o rvpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i lekarzy den§stów oznaczonę nowym numerem. określonym w § 2.

§4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej
za pośrednictwem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w tenninie ]4 dni od jej otrzymania.
Wnioskodawcy, w trakcie biegu tenninu do wniesienia odwołania, przysługuje prawo zrzeczenia się
odwołania. Z dniem doręczenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oświadczenia o
zrzeczęniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna,
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p,a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwa§ jako
uwzględniającej żądanie strony w całoŚci.
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