
UCHWAŁA Nr 216/20t5
PIŁazYDrilM {}KR'EGo!VEJ fr'ABl] I,EKAIŁSKIEJ w KAT{}WiCACI{

z dnia{ 6.S9.2015 r.

w sprawie wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzcnia

kształcenia podyp|omowego lekarry i lekarzy denĘstów

Na podstawię art' 26 ust' 3 w zw-. z ati.25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach

lękarskiclr (Dz.U. z,2aa9 r. Nr 219. poz. 1708), rv zwiqzku z art' 19 ust' 3 i art, l9o ust. 4 ustarły

ozaw-odach|ękarz,ailękarzadentysty(Dz.U. z2a$5r.].{r226paz,|943,Nr175poz-746|,Nr117
paz.790,ll.Ir ]91 pclz' l4l0' lrJr 220, poz' 1600, z2a&6 r.} i $ 5 ust. 1 i 3 rczparzą&zenia fuIinistra

Zdrowja z ónia 5 grudnia 2006 r, w sprawie rejestru podrniotÓw prowadzących kształcenię

podyplomowe lekmzy i lekarzy dentystow (Dz.U. Nr 239, paz. 1739) oraz art. i07 kpa - po

rozpatrzeniu wniosku o wpis do rejesfou podmiotów prowadzących kształcenie podyplornowe lekarzy

i lekar.zy delĘstów, złai:anego ptzez DenCo-Dental Conferenc€ u siedzitlą w Mikołowie

uł. Jasna |.5 araz uch.r,vały Nr 409iP-Vtv20ł5 Prezydiun okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawię

z dnia 25'03.2015 r. w spfawie potwierdzenia spełnięnia walunkow kształcenia podyplomowego

lekarzy. uchwala się, co następuje:

$r
Wpisuje się organizatora ksztatcenia ' f}ełCo*Dental Conference z siedzihą w Mikołowie

ul. Jasna 1-5 do rejestu podmiotów prawadzących kształcenie podyplornowe lekar.zy

i lekarzy dentystów.Sląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, pod numerem 55-000082-002-0065.

$2
Wydaje się zaświadczęnię o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących ksztatcenie pod1plomow-e

|ekaruy i lekarzy denlystów. oznaczonę nutl}erem wyrnienionym w $ 1.

$3
1. Wniosktrdawcy przyshrguje prawcl wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej

za pośrednictwetn Prezydiam okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach vr terminie 14 dni od jej

otrzymania.

2. Uchwała podiega wykonaniu z iiniem podjęcią jako w całości uwzgięciniająca wniosek.

3' Na podstawie afi. 107 $ 4 k'p'a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia rłchwĄ jako

uwzględniaj4cej ządanie stl.ony w całości'
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