
 

 

          
Uchwała PORL-1506/2021 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 

w Poznaniu 

z dnia 16 października 2021 roku 
 

w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia 

kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia 
 

Na podstawie art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1342), art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 790 ze zmianami), § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r.            

w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U.       

z 2006 r. Nr 239, poz. 1739), w związku z § 1 ust. 1 lit. i Uchwały Nr 51/2010 r. Okręgowej Rady Lekarskiej 

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady 

Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej 

Izby Lekarskiej oraz art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23      

z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku o przedłużenie wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych                   

do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia, 

złożonego przez Forum Media Polska Sp. z o.o. oraz uchwały Nr 311/KKM/21/P-VIII Prezydium Naczelnej 

Rady Lekarskiej z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia 

podyplomowego lekarzy, w związku z art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych           

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1842), uchwala się, co następuje: 

§ 1 
Przedłuża się okres kształcenia podyplomowego lekarzy określony w art. 19 ust. 2 ustawy                    

o zawodach lekarza i lekarza dentysty na kolejny okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r., 

na obszarze Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu, w przedmiocie i zakresie obejmującym 

konferencje stacjonarne i online za pośrednictwem sieci internetowej: 

1. Program edukacyjny na platformie internetowej www.pediatriaplus.pl „Pediatria+.  

Najnowsze wytyczne i standardy obowiązujące w pediatrii”; 

2. III Ogólnopolska konferencja „Skóra dziecka”; 

na podstawie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem 

formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego 

we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego 

zrealizowaniu, ocenie w ramach Forum Media Polska Sp. z o.o. - wpisanego do rejestru podmiotów 

prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 63-000054-002-

0002. 

§ 2 
Przedłuża się wpis organizatora kształcenia – Forum Media Polska Sp. z o.o. do rejestru podmiotów 

prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 

w Poznaniu, i nadaje kolejny numer 63-000054-001-0003. 

§ 3 
Wydaje się kolejne zaświadczenie o przedłużeniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 

kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone numerem wymienionym w § 2. 

§ 4 
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej 

za pośrednictwem Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu w terminie 14 dni od jej doręczenia. 

2. Na podstawie art. 107§4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako 

uwzględniającej żądanie strony w całości. 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.09.2021 r. 
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ZAŚWIADCZENIE NR 000054-0003 

 
Na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.) oraz uchwały PORL-1506/2021 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu z dnia  

16.10.2021 r., w związku z art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1842), stwierdza się, że: 

 

Forum Media Polska Sp. z o.o. 

          60-595 Poznań, ul. Polska 13 

 

prowadzący/a kształcenie podyplomowe lekarzy  

w okresie: od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r., 

na obszarze: całego kraju 

w przedmiocie i zakresie obejmującym: 

1. Program edukacyjny na platformie internetowej www.pediatriaplus.pl „Pediatria+.  

Najnowsze wytyczne i standardy obowiązujące w pediatrii”; 

2. III Ogólnopolska konferencja „Skóra dziecka”; 

realizowanym w n/w formach kształcenia: 

konferencje stacjonarne i online za pośrednictwem sieci internetowej 

został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy          

i lekarzy dentystów pod nr 63-000054-001-0003 
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