
UCHwAŁA yq, Lbh2u5
PREZYDIUM OKREGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH

z dnia 30.09.2015 r.

w sprawie wpisu organlzatara ksztalcenia do rejesfru podmiotów uprawnionych do prowadzenia

kształcenia podyplomowego lekłrzy i lekarzy dentystów

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

lekarskich (Dz.U. zf009 r' Nr 219, poz. 1708), w związku zaft. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o

zawodach lekaruailekwza dentysty (Dz.U. 2f005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 146I, Nr 117

poz' 790, Nr 191 poz. I4I0, Nr 220, poz. 1ó00, zf006 r.) i $ 5 ust. 1 i 3 tozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 5 grudnia 200ó r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie

podyplomowe tekarzy i ilekarzy dentystów {Dz.U. Nr 239, poz. 1739) orae art. 107 Ęa . po

rozpatrzeniu wniosku o wpis do Ęestru podmiotów prowadzących kształcenie pod1plomowe lekarąy

i lekarzy dentystów, złożonego ptzezoddział Śląski Polskiego Towarzystwa Neonatologiczncgo

z siedzibą w Katowicach ul. Medyków t{otaz uchwĄ 554NIV20I5 Prerydium okręgowej Rady

Lekmskiej Beskidzkiej lzby Lekarskiej z dnia 18.09.2015 t' w sprawie potwierdzenia spełnienia

vrarunków kształcenia podyplomowego lekarzy, uchwala się, co następuje:

$1

Wpisuje się organizatora kształcenia - oddział Śląski Polskiego Towarrysfwa Neonatologicznego

z siedzibą w Katowicach ul. Medyków 14 do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie

pod1rplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Sląskiej Izby Lekarskiej w KatowicacĘ pod numerem 55-

000005-00 1-00 10.

$2
Wydaje się zaśw.iadczenię o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcerrie podyplomowe

lekarry i lekarzy dentystów oznaczar'e numereln wynienionym w $ 1'

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

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

otrzymania.

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

3. Na podstawie afi. I07 $ 4 k.p.a organ odstąpił od sporząd,anla uzasadnienia uchwały jako

uwzględniającej ż4danie strony w całości.

Sekretarz
okręgowej Rady Lekarski ej

Ui {ti'r't
Krystian Frey

ł.t
\$


