
UCHWAŁA Nr 153/2013
PREZYDIUM oKRĘGowEJ RADY LEKARSKIEJ w KATOWICACH

z dnia24,04.2013 r.

w sprawie wpisu organizafora łształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia

kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy denfystów

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z anl',.25 pkt 15 ustawy z drna 2 grudnia 2009 r. o izbach

lekarskich (Dz.U. z2009 r' Nr 219, poz. 1708)' w związku z art. 19 ust. 3 i art. L9c ust. 4 ustawy o

zawodach lękarza i lekarua dentysty (Dz.U. z f005 r' Nr 226 poz. 1943 , Nr 175 poz' |46L, Nr 1 1 7

poz'79a,Nr191 poz. 1410,Nr220,poz. 1600, zf006 r.)i$5ust' 1i3rczporządzęniaMinistra

Zdtowia z dnia 5 grudnia 20a6 r. w sprawie rejestnr podmiotów prowadzących kształcenie

pod1plomowe lekarzy i lekarzy denĘstów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) otaz aTt., 107 kpa - po

rozpattzeniu wniosku o wpis do Ęestru podmiotÓw prowadzących kształcenie podyplomowe iekarzy

i 7ekarzy denĘstów, zł'ożonego przez Śąska Szkoła Ultrasonogratii i Nowoczesnyeh Metod

Diagnostycznych Włocho Czuba i Cnota Spółka Komandytowa z siedzibą w Kafowicach ul.

Piotrowicka 83 oraz uchwały Nr 118iMl2013 okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby

Lekarskiej z dnia 15'02.2013 r. w sprawie potwierdzenia speŁrienia warunków kształcenia

podyplomow ego |ekar zy, uchrvala si ę, co następuj e :

$1
Wpisuje się otgaIizatota kształcęnia Śląstra Szkoła {Jltrasonografii i Nowoczesnych Metod

Diagnostycznych Włocho Czuba i Cnota Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach ul.

Pirotrowicka 83 do rejestru podmiotów prowadzących kształcęnie podyplomowe lekarry i lekmzy

dentystów ŚĘskiej Izby Lekar.skiej w Katowicach, pod numerem 55-000087-001-0004.

$2
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcęnie podyplomowe

lekarzy ilekarzy denĄlstów ozlaczo':re numerem w),rnienion1tn w $ 1.

$3
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołarria od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej

za pośrednictwem Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej

otrąmania.

2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęci4 jako w całości uwzględniająca wniosek.

3. Na podstawie afi' 107 $ 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzartta uzasadnienia uchwĄ jako

uwzględniającej ządanie sffony w całości'
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