
UCITWAŁA Nr 32512017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 08.11.2017 r.
w sPrawie Potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarry i lekarry denĘstów
w zrviązku ze zmianąwarunków kształcenia podyplÓmolo"go ńku.ry */ lel<arzy denĘstów*/

Przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmioiów uprawnionycn ao prówadzenia
kształcenia PodYPlomowego lekarry i lekarry delĘstów orazimiany *ii.,, do rejestru

Napodstawieart.26ust.3w mł,zart.5pkt. 11iart.25pl<t 15ustawy zdnia2XII2009r.
oizbachlekarskich(tj.Dz.U. z2016r.poz.522zezln.),wzlviąŹkuzart.l9ust.3, art.l9cust.4i
art. 19d ust. 5 ustawY z dnia 5 XII 1996 r. o zawodachlękarzaiiękarzadentysty (tj.Dz.U, z 2017 r.
Poz, 125 ze zm) i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 XII 20d6 i. * ,p.u*ie rejestru
Podmiotów Prowadzących ksźałcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006 r. Nr
Z39, Poz. 1739) oraz art. I07 kpa i uchwĄ Nr 5/2014 Okręgowej tLay l"t u.skiej w Katowicach z
dnia 8 I20I4 r. w sprawie upoważnienia Preązdium Okręgo;e3 iłaay Lekarskiej "w 

Katowicach do
działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowńach - po rozpatrzeniu wystąp ienia ptzezMEDFORUM SP. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Brynówska-70 wpisanego-do rejestru
Podmiotów ProwadzącYch ksźałcenie podyplomowe lekarzy i iekarry dentystów pod numerem 55_
000052-001-0041 o Ponowne Potwierdzenie spełnienia warunków do prowad)enia ksźałcenia
podyplomowego, uchwala się, co następuje:

§1
Potwierdza się warunki do prowadzenia ksźałcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów,
kreŚlone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lękarza ilekiiza dentyslty, w teńinie 27,I1.20I7 r., w
Przedmiocie i zakresie ob9jmuj+clm: konferencję ,,Szkoła psychiatrii-w pOZ" na oa,rirł" Śą.rir.;
IzbY Lekarskiej w Katowicach na podstawie ponownie prróńzon"go planu (programu) ksńŃcenia,
realizowanego w określonych planem formacń i Ębie ksźałcenia, prleŹ osou}'.t io*iąÓ" planowaną
kad.rę dYdaĘczną, Prowadzonego we wskazanej, posiadan ej bańó do prowadzenia ksźałc enia, oraz
Podle.gającego, Po jego realizacji, ocenie *.urnuór, posiadanJgo wewnętrznego systemu oceny jakości
ksŹałcenia , P|ZęZ M.EDFORUM Sp. z o.o. zsieaziną w Ka-towicach ul. Brynowska 70 wpisanego
do rejestru Podmiotów prowadzących ksźałcenie połyplomowe lekarry i iekarzy aentysiow p6a
numerem 55-000052-00 1-004 1.

§2
Dokonuje się zmianY wPisu organizatora ksźałcenia, o którym mowa w § _1, w rejestrze podmiotów
ProwadzącYch ksźałcenie podyplomowe 

,\ekarzy i lekarzy dentystó# śią.r.i"; izby 
^Lekarskiej

w Katowicach, w zakresie danYch, o których -o*i w art. 19c ust. 3 pkt 1,5,6i 9 ustawy o zawodach
lekarzai|ekarza dentysty oraz oznacza się kolejnym numerem 55-000052-001-0042.

Włauj" się kolejne zaświadczęnie o wpisi" jo'rejestru 
podmiotów prowadzących ksźałcenie

PodYPlomowelekarzY ilekarzy dentystów oznaczonenowym numerem, określonym w § 2.
§4

1, WnioskodawcY Prą'sługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej
za PoŚrednictwem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni Óa 3e3 

-otr"5rmania.

WnioskodawcY, w trakcie biegu terminu do wnięsienia odwołania, przysfuguje prawo zrzeczenia sięodwołania, Z dniem doręczenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w rłówicach oświadczenia ozłzeczeniu się Prawa do wniesienia odwołania, dócyzj-astajó się ostabĆznai prawomocna.
2^,!9hwŃaPodlega wr!9yliu z dniem podjęcia, jń w Óałosti uwzględniająca wniosek.
3, Na Podstawie art.]07 § 4 k,p.a. Órgan odstąpił od sporządzinia uzasadnienia uchwĄ jako
uwzględniaj ącej żądanie strony w całości. ]

sekretarz
Okręgowej Ęady Lekarskie.i

t\. ( u.i
Krystian Frey


