
UCHWAŁA Nr 314/2014
PREZYDIUM oKRĘGowEJ RADY LEKARSKIEJ w KATowICAcH

z dnia 15.10.2014 r.

w sprawie wpisu organizatora ksztalcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia

kształcenia podyplomowego lekarry i |ekarry denfystów

Na podstawie art.26 ust. 3 w zw. z art.25 pkt 15 ustawy z dtia 2 gtudnia 2A09 r. o izbach

lękarskich (Dz'U' zf009 r' Nr 219' poz. 1708), w zwiqzku z art. 19 ust' 3 i art' I9c ust. 4 ustawy o

zawodach lekarza i |ękarza dentysty (Dz'U. z f005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 146I, Nr 117

poz.790, Nr 191 poz, I4Ia, Nr220, poz. 1600, zf006 r.) i $ 5 ust. 1i 3 rozporządzeniaMinistra

Zdrawia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcęnie

podyplomowe |ekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) otaz art' l07 kpa . po

rozpaffzeniu wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekmzy

i \ekarzy denĘstów, złoinnego przez STOWARZYSZENIE zAwoDowB KARDIoLoGow
INTERWENCYJNYCH z siedzibą w Katowicach ul. Czajek 4| oraz uchwaĘ nr I96NIU20I4

Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzklejlz'by Lekarskiej z drlta26'09,f0I4 r. w sprawie

potwierdzenia spełnienia warunków kształcęnia podyplomowego lekarzy, uchwala się, co następuje:

$1

Wpisuje się orgarltzatora kształcenia. STOWARZYSZENIE zAwoDowE KARDIoLoGow
INTERWENCYJNYCH z siedzibą w Katowicach ul. Czajek 4| do rejestru podmiotów

prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i |ekaruy dentystów Śtqstie.1 lzby Lekarskiej

w Katowicach, pod numerem 5 5 -000099-003-0004.

$2
Wydaje się zaświadczetie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcęnie pod1,plomowe

lekarzy ilekarzy denĘstów oznalzone numerem w1mienion1m w $ 1.

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

za pośrednictwem Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej

otrąrmania.

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

3. Na podstawie afi. I07 $ 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwĄ jako

uwzględniaj ącej żądanie strony w całości'
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