
UCHWAŁA Nr 1212018
PREZYDIUM oKRĘGowEJ RADY LEKARSKIEJ w KATowIcAcH

z dnia 03.01.2018r.

w sprawie zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do
prowadzenia kształcenia podyplomow€go |ekzrzy i lekarz denĘstów

Napodstawieart.26 ust.3w zw.zart.5pkt. lliart.25pkt 15ustawy zdniaZXIIfOOgr.
o izbach lekarskich (tj. Dz.U. zf0l6 r. poz. 5ff ze zm.), w związku z art. 19b ust. 1, art. I9c ust. 1 i
art.19d ust. 5 ustawy z dnia 5 xII l99ó r. o zawodach|ekarzailękarzadentysty (tj.Dz.U. z2017 r'
poz. |f5 ze zm) i $ 5 ust. I i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 XII 2006 r. w sprawie
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i |ekarzy dentystów (Dz.IJ ' z
2006 r. Nr 239' poz. 1739) oraz art. 107 kpa i uchwĄ Nr 5/2014 okręgowej Rady Lekarskiej w
Katowicach z dnia 8I2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w
Katowicach do działania w imieniu okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach - po rozpatrzeniu
wniosku o zmianę wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i
|ekarzy dentystów, złoŻonego przez DenCo-Dental Conference z siedzibą w Katowicach ul. Gen.
Jankego I76tBlII oraz uchwĄ 3840lP.vI/20|7 Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z
dnia 07.1 I.2017 r. w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków ksńałceniapodyplomowego lekarzy
il |ekarzy dentystów, uchwala się, co następuje:

$1
Dokonuje się zmiany wpisu organizatora ksztaŁcenia - DenCo-Dental Conference Z siedzibą w
Katowicach ul. Gen Jankego |76\8III w przedmiocie i zakręsie obejmującym kurs: ,,Mikroskopowy
kurs powtórnego leczenia kanałowego i usuwania złamanych narzędzi, czy|i jakwybrnąó z kłopotów''
w terminie od 0I.I2.20I7r. do 02,|f .2017r. na obszatze okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi'

$2
Dokonuje się zmiany wpisu organizatorakształ.cenia, o którym mowa w $ 1, w rejestrze podmiotów
prowadzących ksŹałcenie podyplomowe |ekarzy i lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej
wKatowicach,wzakresiedanych, októrychmowawart. 19cust.3pkt I,5,6i9 ustawyozawodach
|ekarza i|ekarza denĘsty oraz oZIacZa się kolejnym numerem 55-000082-002-0160.

$3
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
|ekarzy i|ekarzy dentystów oznaczone numerem wymienionym w $ 1.

$4
1. Wnioskodawcy przysfuguje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej
za pośrednictwem Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej
otrzymania. Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, przysfuguj. p,*ó
zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Prezydium okręgowej Rady Lekar'ki"i * Katowicach
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyĄa staje się ostateczna
i prawomocna.
f 'UchwaŁa podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie aft' 101 $ 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzinia uzasadnienia uchwĄ jako
uwzględniaj ącej ządanie strony w całości'
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