
UCHWAŁA Nr 2512015
PRAZYDIUM OKREGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH

z dnia 28.01.2015 r.

w sprawie wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia

kształcenia podyplomowego lekarry i |e|<aruy dentystów

Na podstawie art. 26 ust. 3 w rvł. z art.25 pkt 15 ustawy z dnta 2 grudnia 2009 r. o izbach

lekarskich (Dz.U' z2009 r. Nr 219, poz' 1708), w związku z art, 19 ust. 3 i art, I9c ust. 4 ustawy

o zawodach |ękwzai(ekarza dentysty (Dz.U. zf005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 146I, Nr 117

poz.790, Nr 191 poz, I4Ia, Nr 220, poz. 1600, zf006 t.) i $ 5 ust. 1 i 3 rozporządzeniaMinistla

Zdrowia z dnia 5 grudnia f006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenię

podyplomowe lekarzy i lekarzy denĘstów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 Ęa - po

rozpatrzeniu wniosku o wpis do Ęestru podmiotów prowadzących kształcenie pod5.plomowe lekarzy

i lekarzy dentystów, złozonego przez MEDF'ORUM Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

ul. Brynowska 70 oraz uchwĄ Nr 181/KK1W14/P.VII Nacze|nej Rady Lekarskiej z dnia

Ig.If '2aI4 r. w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowęgo |ekarzy,

uchwala się, co następuje:

$1

Wpisuje się otganizatora kształcenia . MEDF.ORIIM Sp. z o.o. z siedzibą w Kafowicach

ul. Brynowska 70 do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy

denĘstów ŚĘskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, pod numęręm 55-000052-001-0030.

$2
Wydaje się zaświadczęnie o wpisie do Ęestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe

Lekarzy i lekarzy denĘstów oznaczonę ilrmerem wymienionym w $ 1'

$3
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej

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

otrąmania.

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

3. Na podstawie u.t. I07 $ 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzana uzasadnienia uchwĄ jako

uwzględniającej ządarrie strony w całości.

Sękretarz
olręgowej Rady Lekarskiej
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Krystian Frey


