UCHWAŁA Nr 881201.6
Prezydium okręgowei Rady Lekarskiei w Katowicach
z dnia O6.O4.fO16r.
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 z:w. z art.25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia
4
2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z2Cfl9 r. Nr 219, poz. 1708)' w związku zart.19 ust. 3 i art. 19c ust.
poz.
Nr
1461,
175
poz'
|943,Nr
226
r.
Nr
ustawy o zawodach lekarza i IekarzadentysĘ (Dz.U. zfoo5
177 p-oz.790, Nr 191poz.1410, Nr 22o,poz, 1600, z 2006 r.) i $ 7 rozpo:.ządzęnia MinistraZdrowiaz
1ekarzy
dnia 5 grudnia 2006;. w sprawie rejestru podmiotow prowadzących kształcęnie podyplomowe
.
podmiotu
i lekarł denĘstow (Dz1J. Ńr 239, poz, 1739) oraz art, 107 kpa po razpaffzeniu wystąpienia
podmiotow
DenCo - denta| conference z siedzibą w Mikołołvieu|. Jasna 1-5 wpisanego do rejestru

dentystow pod numerem
kształcenia
55.000082.002.0083 o ponowne potwterdzenie spełniania warunków do prowadzenia

prowadzqcych kształcenie podyp1omowe lekarzy
padyplomowego, uchwala się, co następu.1e

t lekarzy

$1

2 ustawy
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone w art. 19 ust'
Śtąstle;
na
obszarze
23.a4.2ol6tzl.oą.zat6r.do
ia
o zawodach |ekarza t|ekarzadenĘsĘ" w tenrrinie
okluzji
kurs
doskonalący
obejmującym
,,Sztuka
Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie
w
realŁowanego
(programu)
kształcenia'
planu
stoplen f' na podstawie ponownie przedłożonego
dydaktyczną,
kadrę
planowarrą
określonych planem forma& i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące
po Jego
prowadztnego *. wskazanej' posiadanej bazie do prowadzeni'a kształcenia, oraz podlega1qcego,
' przez
jakości
kształcenia
iea]izacji, ocenie w ramach posiadanego Wewnętlmęgo systemu oceny

podmioi DenCo - dental conference z siedzibą w Mikołowie ul. Jasna 1-5 wpisany do re1estru
podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystow pod numerem 55-

000082-002-0083.

52

Dokonuje się zrniany wpisu w Ęestrze podmiotów prowadzących kształcenie pod1rplomowe lekarzy
i lekarzy denĘstow ŚĘskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danycĘ o których mowa w art.
19c ust. s pń t' 5, 6 i 9 ustawy o zawodach |ekarza i \ekarza dentysĘ oTaz om:rapza się kolejnyrn

numerem55-000082-002-0084.

S3

Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotow prowadzących kształcenie
podyplomowelekarzy t1ekaruy dentystow oznaczonejlowym numerem' okreŚionym w

$2

Rady Lekarskiej za
1' Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej
jej
otrzymania
pośrednictw.* ót.'ęgb*ejtiady Lekarskiej w Katowicach w terminre 14 dni od
^z.

rqu podstawie art.

rór $ 4 k.pa.

organ odsĘplł od sporząózuna uzasadnienia uchwaĘ jako

uwzględniaj qeej iządanie strony w całości.
Sekretarza

okręgowej Rady Lekarskiej
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