
UCITWAŁA Nr 373/2013
PRazYDruM oKRĘGowEJ RADY LEKARSKIEJ w KAToWICACH

z dnia 20.11.2013 r,

w sprawie wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotłw uprawnionych do prowadztnia

lrsztalcenia podyplomowego lekarry i lekarzy dtntystów
i

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zvv. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o Łbach

Iekarskich (Dz.U. z?a09 r. Nr 219, poz. 1708), w zwiqzku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o

zawodach |ękarza i |ekarza denĘsĘ (Dz.U. z ?0a5 r' Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. L46I, Nr 117

poz.79a, Nr l91 poz. 14L0, Nr220, poz. 1ó00, zf006 r.) i $ 5 ust. 1i 3 rozporządzerriaMinistra

Zdrowia z dnia 5 grudnia f0a6 r. w sprawie Ęestru podmiotów prowadzących kształcęnie

podyplomowe łekarzy i lekmzy denĘstów (Dz'U. Nr 239, poz. 1739) oraz ut. l07 Ęa - po

rozpatrzeniu wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących ksztalcenie podyplomolv-e lekarz5.

i lekarzy denĘstów, złozonego przez EIAMED E. i R Cholewa Spótlra Jawna z siedzibą w

Katowicach ul. Roździeńskiego 188 oraz uchwĄ Nr 2480NVf013 okręgowej Rady l'ekarskiej w

Łodzi z dnia f9.I0.2013 r. w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków. kształcenia

podyplomowego lekarzy dentystów' uchwala się, co następuje:

$1

Wpisuje się organizatora kształcenia - BLAMED E. i R. Cholewa Spółka Jawna z siedzibą w

Katowicach ul. Roździeńskiego 188 do Ęestru podmiotów prowadzqcych ksztdcenie

podyplomowe lekrr:z1danĘstów Śtqstie3 Izby Lekaskiej w KatowicacĘ pod numere,rr 55.{XXn42.

003-0037

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

Lekaruy denĘstow oznaczane ntltnelem w1tnienionyn w $ 1.

$3
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Nacze|nej Rady Lekarskiej

za pośrednictwęm Prezydium olaęgowej Rady Lekarskiej w Katowicach vr tęrminie 14 dni od jej

otrzymania.

2. Uchwała podlega wykonaniu z rln.iem podjęcią jako w całości uwzględniająca wniosek'

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

uwzględniającej ż,ądanie strony w całości.
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