
UCHWAŁA I{r 45812012
PREZYDIL}M oKREG0WEJ RADY L.EI(ĄRSIflEJ w KATOWICACH

z dnia 1,f.lf.f01f r.

w sprawie wpisu organizatora kształcenia do rejesfru podnriotów upr*wnionych do prowadzenia

kształcenia podyp|omowego lekarzy i lekarzy dentystów

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

lekarskich (Dz'U' zfO09 r. Nr 2l9, poz' 1708), w zwiqzku z alt. 19 ust. 3 i u1. |9c ust. 4 ustawy o

zawodach lekarua i |ękarua dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 paz. 1943, Nr 175 poz, |46I. Nr 11 7

paz' 79a, Nr 19l poz. 1410, Nr 220, poz. 1600" zfa06 r.) i $ 5 ust. 1 i 3 rczporządzęnia Ministra

Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r' w sprawie rejestru podmiotól*' prowadzących kształcenię

podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystow (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) orcz aft. 107 kpa - pa

rozpatrzeniu w-niosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzęcych kształcenie podyplcmowe lekarry

i lekarzy denĘvstów, złozońego przez MEDF.ORUM Sp. z o"o. u siedzibą rł. Katowieath

u|. Bryrrowska 70 oraz uchwaty Nr 856N|l20I2 Prezydium Gkręgowej Rady Lekalskiej

Beskidzkiej Izby Lekarskiej z &ia 23JI201f r. w sprawie potwierdzenia spehrienia walunków

kształcenia podyplomowego lekarry" uchw-ala się, co następuje:

(1
s,r

Wpisuje się organizatora kształcęnia - I\{EDFORUM Sp. z o.o. z siedzibą rv Katowicach

u|. Brynowska 70 dc rejestru podmiotów prowadz4cych kształcenie podyplomorn'e lekarz-v i lekar.z.v

dentystów Sląskiej lzby Lekar.skiej w Katowicach, pod numel€m 55-000052-001-0019.

$2
Wydaje się zaświadczęnlę o wpisie do rejestru podrniotów prowadzących kształcenie podyplomowe

lekarzy i|ekany dentystów oztlalzone numerem wyrnienionyrn w $ 1.

l3
1' Wnioskodawcy przysługu.je prawo wnięsięnia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej

za paśrednictwem Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w KatoĘ'icach w teminię 14 dni od jej

o1l:z3rnania.

2' Uchwała podlega wykonaniu z dnięrn podjęcia, jako w całości uwzględniajęca wniosek'

3. Na podstawie aź,' l07 $ 4 k.p.a organ odstąpił od sporz4dzxńa uzasadnienia uchwĄ .|ako

uwzględniającej z4danie Strony w całości.
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