
I-ICHWAŁA Nr 200i2014
PREZYDIUM OKREGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH

z dnia 41.46.f014 r.

w sprawie wpisu organlzatora kształcenia do rejestru podmiotów uprarvnionych do prowadzenia

kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy denĘstów

Na podstawie art. f6 ust. 3 w zw. z uI.25 pkt 15 ustawy z driia 2 grudnia 2009 r. o izbach

lękarskich (Dz.U. z2009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z aft, |9 ust, 3 i art. 19c ust. 4 ustawy

ozart'odachlekuzatlekarzadentysĘ(Dz.tJ' z2005 r.Nr226poz, 1943,Nr175poz, 1461,Nrl17

paz'79a, Nr l91 poz. 1410" Nr 220, poz. 1600, z2006 r.) i $ 5 ust. 1 i 3 tazpot..zędzenia N4inistra

Zdrawia z dnia 5 grudnia 200ó r. w spraw,ie rejestru podmiotow prowadzących kształcenie

podyplornowe |ekarzy i lekar.zy denĘstów {Dz.IJ, Nr 239' poz' L739) oruZ art, 107 Ęa - po

rozpatrzenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów prorvadz4cych kształcenie podypłclnowe lek*rz'"_

i lekarzy dentystów, złożonego ptzez DenCo-Dental Conferenca z siedzibą rv }Iikołoiryis

ul. Jasna |-5 oruz uchwały Nr 603lP-vIIl2014 Prezy_dium oklęgowej Rady L,ekarskiej ..a,*

Warszawie z dtlia a9.04.20I4 r. w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia

podyplornowego lekarzy, uchwala się, co następuje:

s\1
Wpisr{e się organizatora kształcenia - DenCo.Dental Conferenca z siedzibą w Mikołortie

ul. Jasna 1-5 do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarr1'=

i lekarzy dentystów Śląskiej lzby Lekalskiej w Katowicach, pod numerern 55-000082-002-0036.

$2
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzącyeh kształcęnie podyplomcv:e

lekar.zy i lekzu.zy dentystów oznaczane ilulneremltymienionyrn w s\ 1.

$3
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ iio Naczelnej Rady Lekarskiej

za pośrednictwem Prezydium okręgowe.j Rady Lekarskie.j w Katowicach w tetminię 14 dni od jej

otrzymania.

2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako rv całości uwzględniaj4ca wniosek.

3. Na podstawie art. 107 $ 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzu.ia uzasadnienia uchwĄ 'jakcl

uwzględniającej żądanie strony w całości.
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