
UCHWAŁA Nr 198/2014

PREZYDIUM oKRĘGowEJ RĄDY LEKARSKIEJ w KAToWICACH

z dnia 04.06.2014 r.

w sprawie wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia

ksz tałcenia podyplomowe go lekar zy i |ekar zy denĘs tów

Na podstawie ar]-.26 ust. 3 w zvv. z art.25 pk 15 ustawy z dnla 2 grudnia 2009 r' o izbach

lekarskich (Dz'|. zfaO9 r. Nr 219.poz.1708), w zwi4zku zart. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o

zawodach 7ękarzai!ękarzadentysty (Dz.U. zfa05 r. Nr 226 poz. 1943^ Nr 175 poz, 146I" Nr 117

poz' 790,Nr 191 poz' 1410' Nr 220, poz' 1600, z2006 r.) i $ 5 ust. 1 i 3 rozpotządzerria Ministra

Zdrowia z dnia 5 grudnia 200ó r. w sprawie rejestru podmiotórł' prowadząc1'ch kształcęnie

podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U' Nr 239, poz' 1739\ otaz afi. 107 kpa - po

rczpattzenilwniosku o wpis do rejestr.u podmiotów prowadzących kształcenie podyplemowe lekar4'

l1ekarzy denĘstow, złożonegoprzez Polskie Towarzysfwo Radiotogiczne i Sekcję L]SG z siedzibą

w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 6f orazuchw.ały Nr 219lVIIl2014 oklęgowej Rady Lekarskie'j

BesLidzkiej lzby Lekarskiej z dnia 25.01,f0I4 r. w Sprawie potwierdzenia spełnienia warunkóu'

kształcenia pod-yplomowego lekarzy' uchrvala się" co następuje:

$1

s.pisuje się organizatora kształcenia - Polskie Towarzysfwo Radiologiczne i Sekcię USG

z siedzibąw Piekarach Śląskich ul. Bytomska 6f do rejestl.u podmiotóu.prowadzących kształcenie

podyplomowe lekarzy i |ekarzy dentystów ŚĘskiej lzby Lekarskiej w Katowicach. pod numerem

ss-000015-001-0013.

s\2

Wydaje się zaświadczętltę o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pod1plomowe

iCt irrzi i iCiralzy rir-iity:iOW OiilaaZUiiC llUtitriClil v\iiillCtilUil)'rir w g i

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

za pośrednictwern Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicaclr w- terminie i4 dni od jej

offzymania.

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

3. ]r{a podstawie ar.t. 107 $ 4 k.p.a organ odstąpił od sporząózania rrzasadnienia uchwĄ jako

uwzględniaj ącej ządanie Sbony w całości.
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