
UCHWAŁA Nr 19012013
PREZYDIUM OKREGOWEJ RADY LEKARSIflEJ W KATOWICACH

z dnia 22.05"2013 r.

w sprawie wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia
kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarry dentystów

Na podstawie aft. fó ust' 3 w zv'ł' z att. f5 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2a*9 r. o izbacFt

lekmskich {Dz.U' zf009 r. Nr 219" poz. 1708)" w-zwi4zku z art. L9 ust. 3 i art. 19c usl. 4 ustawy cl

zawodach lekarza i lękmza dentysty (Dz.U' z 2005 r. }ir 226 poz. 1943, j{r 175 pcz. ł461' Nr 117

poz.790, Nr l91 paz. 14Ia, Nr 220, poz. 1600. z2a06 r.) i $ 5 ust. tr i 3 rczparządzęniaMiłistra

Zdrowia z dnla 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejeshu podmiotow prowadzących kształcenie

poclyplomowe lekarzy i lel<arzy dentystow (Dz.iJ. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po

rozpatrzeniu wnioskrr o rvpis do rejestru podrniotów prowadzących kształcarie podypiom'owe lekmzy

i lekarzy de,ntystów, złożonego przez Nled Holding Spółka Akcyjn* prowadząca Ni*publiczny

Zalrład opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny im. prof. E. Michałor*skiego i Sp*cjalisĘcznę

Poradnię Urologiczną z siedzi|rą w Katowitach ul. Strzełecka 9 oruz uchwaty hir 2a6lv1,iffi13

Prezydiurn okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej lzby Lekarskiej z dnia26.04.fan r. w sprar,r'ie

potwierdzenia spełnienia rvanrnków kształcerria pod1plomorvego lekar.zy, uchwala się, co następuje:

$1

Wpisuje się otgafl7zatlra kształcenia . Med }Iolding Spółka Akcyjna prowadząca Niepubliczny

Za|rład opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny im. prof. E. Michałowskiego i Sp*tjalistyczn4

Poradnię Urologiezną z siedzibą w Katowicach uł. Strzelecka 9 do rejestr.rr podmiotórv

prowadzących kształcęnie podyp1omo.\i/ę lekarzy i lekarry denĘstott Śląskiej lzby Lekarskiaj

w Katowicach, pod numerem 55-000022-0{i1-0002.

$2
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcęnie pod3plonrowe

|ekwzy i lekal.zy denĘstów oznaczone numęlem wyrnierrionyrn w $ 1.

$3
1. Wnioskodawcy prrysługuje prawo vmiesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej

za pośrednictwęm Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej x. Katowicach rv terminie 14 dni od je.i

otrzymania.

2. Uchwała podlega wykonarriu z dnierrr podjęcia' jako w całości uwzględniająca wniosek.

3. Na podstawie art. 107 $ 4 k.p.a organ odst4pił od sporz4dzania uzasadnienia uchwały ja}rc

uwzgiędniającej ż'qdanie Stlony rv całości.
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