
UCHWAŁA Nr 392/2013
PRBZYDIUM oKRĘGowEJ RADY La'KARSKIEJ w KAToWICACH

z dnia 27.11.2013 r.

w sprłwie wpisu organizatora lształcenia do rejestru podmioiów uprawnionych do prowadzenił

ksztalcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy denĘstów

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

lekarskich (Dz.U. zfa09 r. Nr 219, poz. 1708), w związku zart. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy

o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z f005 r. Nr 226 poz. 1.943, Nr 175 poz. 1461, Nr 117

paz.79ł,Nr191 poz' 1410,Nr220,poz' 1600, zf006 r.)i$5ust' 1i3razparządzęniaMinistra

Zdrowta z dnia 5 grudnia f0a6 r, w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcęnie

podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz'U. Nr 239, poz. 1739) oruz Wt. I07 Ęa - po

rozpatrzsniu wniosku o wpis do rejestru porłmiotów ch kształcenie podypłomowe leka:zy

i lekarzy dentystów, złożonego przez RADMED Centrum Szkoleniowe s.c. z siedzibą

w Katowicach ul. Robotnicza 4 anz uchwĄ Nr 274lf0l3lP Prezydium olaęgowej Rady

Lekmskiej w Rzęszowie z dnia 12.11.2013 r. w sprawie potwięrdzenia spehięnia warunków

kształcgria podyplomowego lekarzy, uchwala się, co następuje:

$1
Wpisuje się orgarrizatora kształcenia - RAD-MED Centrum Szkoleniowe s.c. z siedzibą

w Katoryicach ul. Robotnicza 4 do Ęestru porlmi61$ry prowadzących kształsenis podyplomowe

lekarzy i lekarzy dentystów Śtąst<ie3 Izby Lekarskiej w KalowicacĘ pod nrrm€rem 5s000{X2.003.

0023.

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

lekmzy i|ekaruy dentystow aznaęzonę nrrmerem wymienionym w $ 1.

$3
1. Wnioskodawcy przysfuguje pfawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej

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

otzymania.

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

3. Na podstawie afi. I07 $ 4 k.p.a organ odst4pił od sporządzuna uzasadnienia uchwĄ jako

uwzględniającej żądanie strony w całości.
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