
UCHWAŁA xr ź,jtzots
PREZYDIUM oKRĘGowEJ RADY LEKARSKIEJ w KATOWICACH

z dnia 30.09.2015 r.

w sprawie wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia

kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

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

lekarskich (Dz.U. z2009 r. Nr 219, poz. 1708), w zwiqzku zart. T9 ust' 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o

zawodach lęknza i |eknza denĘsty (Dz.U. z 20a5 r' }.{r 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 146I, Nr 117

poz.79a,Nr191 poz. 1410,Nr220,poz. 1600, z2006 r.)i$5ust' 1i3rozporządzeniaMinistra

Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 t' w sprawie rejestru podmiotow prowadzących kształcenie

podyplomowe |ekarzy i |ekarzy denĘstów (Dz.U. Nr 239, poz. 7739) oraz art. 107 kpa - po

rozpabzeniu wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcęnie podyplomowe lekarzy

i lekarzy denĘstów, złożonego ptzez oddział ŚĘski Polskiego Towanystwa onkologii Klinicznej

z siedzibą w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej t5 otaz uchwaĘ 555/VIV2015 Prezydium

olrręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej lzby Lekarskiej z dnia 18'09'2015 r. w sprawie

potwierdzenia spetnienia warunków kształ'ceniapodyplomowego lekarzy, uchwa]a się, co następuje:

A1

Wpisuje się organizatora kształcenia - oddział Śląski Polskiego Towarąystwa onkologii

Klinicznej z siedzibą w G|irvicach uI. Wybrzeże Armii Krajowej 15 do Ęestru podmiotów

prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarry dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej rł.

Katowicach, pod numerem 5 5-000086-00 1 -0005.

$2
Wydaje się zaswiadczenię o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe

lekarzy i lekarzy dentystów oznaczonę numerem wymienionyrn w $ 1.

$3
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wnięsięnia odwołania od uchwaty do Naczelnej Rady Lekarskiej

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

otrzymania.

2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęci4 jako w całości uwzględniająca wniosek.

3. Na podstawie art. 107 $ 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwĄ jako

uwzględniaj qcej żądatie strony w całości'
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