
UCHWAŁA Nr 32312017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 08.11.2017 r.
w sPrawie Potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarry i lekarry denĘstów
w związku ze zmianąwarunków kształcenia podyplomo*ego ńku.ry*llekarzy dentystów*/

Przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prów adzenia
kształcenia PodYPlomowego lekarry i lekarzy denĘstów orazimianylopi.o do iejestru

NaPodstawieart.26ust.3w zw.zart.5pkt. 17iarL.25pkt 15ustawy zdnja2XII2009r.
o izbach lekarskich (tj. Dz.U. z2016 r. poz.5ż2 zę zm.),w nvięku z art.19 ust, 3, art. I9c ust. 4 i
aft. l9d ust. 5 ustawy z dnia 5 XII 1996 r. o zawodachlekarza ilskarzadentysty (tj. Dz.U. z 2017 r.
Poz. l25 ze zr) i § 7 rozpotządzetia Ministra Zdrowia z dnia 5 XII 2006 i, * .p.u*ie rejestru
Podmiotów Prowadzących ksźałcenie podyplomowe lekarzy i |ekarzy dentystów (Dz.U. z 2006 r. Nr
239, Poz. 1739) oraz art. l07 kpa i uchwĄ Nr 5/2014 Okręgowej ńady Lekarskiej w Katowicach z
dnia 8 12014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej iv Katowicach do
działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowńach - po rozpatrzeniu wystąpieniaptzez
P.H.U. MM-DENT Magdalena Wiszniowska z siedzibą w Katowicach ul. Fijewskiego 19
wPisanego do rejestru podmiotów prowadzących ksźałcónie podyplomowe lekizy i likarzy
dentYstów Pod numerem 55-000089-002-0013 o ponowne potwiórdńie spehrienia waruŃów do
prowadzenia ksźałcenia podyplomowęgo, uchwala się, co nasiępuje:

§1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów,
kreŚlone w art. 19 ust.2 ustawy o zawodach lekarzailekńza dentyJty, w terminie 18.11.2017 r. w
Przedmiocie i zakresie obejmującym kurs: ,,Estetyka komp ozltówi bez tajemnic. jak sprostaó
wYzwaniom estetYki w odciŃu przednim i wytrzymałości w Óaciołu bocznym; na obsńrze Śląskiej
IzbY Lekarskiej w Katowicach na podstawie ponownie przedłożonego planu (programu) kszałcenia,
realizowanego w określonych planem formach i Ębie ksźałcenia, prŹeŹ osob}'staiowiąóe planowaną
kadrę dYdaktYczną, Prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazió do prowadzenia kształó enia, oraz
Podle€ającego, Po jego realizacji, ocenie w ramach posiadanógo wewnętrznego systemu oceny jakości
ksŹałcenia - PvZęZ P.II.U. MM-DENT Magdalena Wiszn-iowska z sieaziuą w Katowicach uI.
Fijewskiego 19 wPisanego do rejestru podmiotów ptowadzących ksźałcenie połyplomowe lekarzy i
lekarzy dentystów pod numerem 55-000089-002-0013.

§2
Dokonuje się zmiany wpisu otganizatoraksńałcenia, o którym mowa w § _1, w rejestrze podmiotów
ProwadzącYch ksźałcenie podyplomowe |ekarzy i lekarzy denĘstów Śiąskiej Łby Lekarskiej
wKatowicach,wzakresiedanych,októrychmowawart. 19cust.3pkt I,5,6il ustawyozawodach
lekarua ilekarza dentysty oraz oznacza się kolejnym numerem 55-000089-002-0014.

Wldal.e się kolejne zaświadczęnie o wpisi" jo'rejestru 
podmiotów prowadzących ksźałcenie

Po,dYPlomowelekarzY i lekarą, dentystów ozrraczonęnowym numerem, określonym w § 2.
§4

1, WnioskodawcY przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej
za PoŚrednictwem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni oa 3e; 

-ot 
rymania.

Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, pr4rsługuje prawo zrzeczenia się
odwołania. Z dniemdoręczenia Pre4ydium Okręgowej Rady Lekarst<iej w Kłówicach oświadczenia o
zrzeczenil się Prawa do wniesienia odwołania, decyzj-astajó się ostateczna i prawomocna,
2,Uchwała Podlega wYkonaniu z dniem podjęcia, jako w ÓałoSci uwzględniająca wniosek.
3, Na Podstawie aft..I07 § 4 k.p.a. organ odsląpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako
uwzględniaj ącej Ządanie strony w całości.
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