
UCHWAŁA Nr 407/2013
PREZYDIUM oKRĘGowEJ RADY LEKARSKIEJ w KATowIcACH

z dnia04.l2.20t3 r.

w sprawie wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotrów upravmionych do prorradzenia

kształccnia pod1plomowego lekarry i lekany dentystów

Na podstawie afi. 26 ust' 3 w zyv. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2a09 r. o Łbach

lekarskich (Dz.U' z 20a9 r. Nr 2l9, poz. 1708), w zwi4zku z aft. 19 ust. 3 i a$. 19c ust. 4 ustawy

o zawodach lekarza i lękarza denĘsty (Dz'U. z f005 r' Nr 226 poz' 1943, Nr 175 paz' !46|, Nr l 17

paz'79a, Nr 191 poz' I4I0, Nr 220, poz' 1600, z2006 r.) i $ 5 ust. 1 i 3 rozporuądzenia Minisffa

Zdrov,tia z dnia 5 grudnia faa6 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie

pod5plomowe lekmzy i lekarzy denĘstów (Dz.U. Nr 239, poz, |739) oraz art. 107 Ęa - po

roąlatrzeniu wniosku o wpis do rejestru podmi61$y prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzry

i lekarzy denĘstów, złożonego przez RAD-MED Centrum Szkoleniowe s.c. z siedzibą

w Katowicach ul. Robotnicza 4 oraz uchwĄ Nr 28lPw20l3 Prezydium Dolnośląskiej Rady

Lekarskiej we Wrocławiu z dnia 2\.11,2013 r. w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków

kształcenia podyplomowego lekarzy, uchwala się, co następuje:

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

w Katowicach ul. Robotricza 4 do Ęestru podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe

l*uzy i lekarzy dentystów Śtąst.iej Izby Lekmskiej w KatowicacĄ pod numelem 5${X}CI062.0$3-

4424.

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

lekarzy i lekarzy dentystów oznaczofie nrrmelęm wymienionym w $ 1.

$3
1. Wnioskodawcy pr4zsfuguje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekar5kiej

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

otrąymania.

2. Uchwda podlega wykonaniu z clniem podjęcią jako w całości uwzględniająca wniosek.

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

uwzględniaj ącej ż'4danie sffony w całości.

Sękr.ętarz
okręgowej Rady Lekarskiej
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Andrzej Postek


