
UCHWAŁA Nr |'42lft|4
PREZYDIUM OKREGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH

z dnia 0f.54.2414 r.

w sprawie wpisu łrganlzatora kształcenia do rejestru podmiotów uprarvnionych do prowadzenia

kształcenia podyplomowego lekarry i lekarry denfysfów

Na podstawie art. f6 ust. 3 w zw. z art.25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia f009 r. o izbach

lękarskiclr(Dz.U. zfa09 r.Nr219,poz. 1708).wzwiqzkuzart'19 ust'3iart. 19cust.4ustawyo

zawcldach Lękarza i |ekuza dentysĘ (Dz.U. z 2a05 r. Nr 226 paz. 1943, Nr 175 poz. 146L" Nr l 17

poz' 790, Nr 19l poz. 1410, Nr 220, poz' 1ó00" zfaa6 r') i $ 5 ust. 1 i 3 rozparz4dzęnia Ministra

Zdrowia z dnia 5 grudnia 2a06 r' w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenię

podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art' 107 kpa . p*

rozpatrzeniu wniosku o wpis do Ęeshu podmiotów prowadzących kształcenie podyplornowe lekarzy

i lekarzy denfystów, złożonego przez MEDF.ORUM Sp. z a.o. z siedzibą w Katowicaclr

ul. Brynowska 70 oraz uchwĄ Nr l48/vly2014 Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej

Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 07.a3.f014 r. w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków

kształcęrria podyplornowego lekarzy, uchrvala się, co następilję:

$1

Wpisuje się organizatora kształcęnia - MEDFORUM Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

uI. Brynowska 70 do rejestru podrniotów prowadzących kształcenie pod1plomowe lekarzy i lekar.z-v

denĘlstów ŚĘskiej Izby Lekar.skiej w Katowicach, pod nuillę{em 55-000052-001-0025.

$2
Wydaje się zaświadczenię o wpisie do rejestru podrniotór,v prowadz4cych kształcęnie podyplomowe

leknzy i lekarzy dentystow oznaczone mrmerem wlmienionyrn w $ 1.

$3
l' Wnioskodawcy przysługuje prawo wnięsienia odwołarria od uchwały dcr N6g2ęh.i Rady Lekarskiej

za pośrednictwem Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej n. Katowicach w tęrminie 14 dni od jej

offzymania.

2,Uch,Nałapodlega wykonarriu z dniem podjęcią jako w całości uwzględniająca wniosek.

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

uwzględniaj ącej żądarie strony w całości.
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