
UCITWAŁA Nr 285/2013
PREZYDIUM OKREGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH

z dnia 11.09.2013 r.

w sprawie wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia

lształcenia podyplomowego lekarry i |el<arzy dentystów

Na podstawie ut. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia f009 r. o izbach

lekarskich(Dz.U. z2009 r.Nr219,poz. 1708),wzwiqzkuzart. 19 ust.3iart. I9c ust.4ustawyo

zawodach |ękarza i Lekarza denĘsty (Dz.U. z f005 r. Nr 2f6 poz, 1943, Nr 175 poz, 146I, Nr 117

poz.790, Nr 191 poz. L4l0, Nr 220, poz. I6a0, z2006 r.) i $ 5 ust. 1 i 3 rozpotządzęnia Ministra

Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenię

podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. |739) oraz art. 107 kpa . po

rozpafrzeńuwniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy

i |ekarzy dentystów, złożonego przez STOWARZYSZENIE zAwoDowE KARDIoLoGÓw

INTERWENCYJNYCH z siedzibą w Katowieach ul. Czajek 4| otaz uchwĄ m 96NvfaI3

Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej lzby Lekarskiej w sprawie potwierdzenia

spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, uchwala się, co następuje:

$1

WpisuJe się organizatora kształcęnia - STOWARZYSZENIE ZAwoDowE KARDIoLoGow

INTER$ENCYJNYCH z siedzibą w Katowicach ul. Czajek 4t do rejestru podmiotów

prowadzących kształcenie podyplomowe \ekarzy i lekarzy dentystów ŚĘskiej lzby Lekarskiej

w Katowicach, pod rurmęrem 5 5.000099-003-0002.

$2
Wydaje się zaświadęzeńę o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe

lekarzy i|ekarzy dentystów oznaczo|lę numerem wynienionym w $ 1.

$3
l. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesięnia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej

za pośrednictwem Prezydium otr<ręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej

otrzymarna.

?'T]chwaŻapod1ega wykonaniu z dnięm podjęcią jako w całości uwzględniająca wniosek.

3. Na podstawie art, I07 $ 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzanta uzasadnienia uchwały jako

uwzględńiaj ącej żądanie strony w całości.

Sekretarz
okręgxwej 

:*'!>el<f"P
f ,'-'r\, {';;b'--' AndrzeflPostek

I

1f
Y


