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z dnia 16.05.201f r.

w sprawie wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia

kształcertia podyplomowegu lckarzy i lekarzy dentystów

Na podstawię art' f6 ust. 3 w zw. z att. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach

lekarskich (Dz.U. z2009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. |9 ust. 3 i art. I9c ust.4 ustawy o

zawodach|ekarzai|ękarza dentysty (Dz.U. zf005 r.Nr 226poz. |943, Nr 175 poz. 1467, Nr 117

poz.79a, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz. 1600, zf006I') i $ 5 ust. 1 i3 rozporządzenia Minisfta

Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie

podyplomowe |ekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) otaz art. 107 Ęa - po

rozpaftzeniu wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzęcych kształcerrie podyplomowe lekarzy

i |ekaruy dentystów, ztożonego przez Medyczne Szkolenia Podyplomowe PAKT - Joanna

Cybulska z siedzibą w Katowicach uI. Kopernika 8/f oraz uchwĄ Nr 267NI/f012 okręgowej

Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia f7 .04.f0t2 r. w sprawie potwierdzenia spehrienia

warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, uchwala się, co następuje:

$1
Wpisuje się organŁatora kształcenia - Medyczne Szkolenia Podyplomowe PAKT - Joanna

Cybutska z siedzibą w Katowicach ul. Kopernika 8/2 do rejestru podmiotów prowadzących

kształcenie podyplomowe |ekarzy i |ekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, pod

numerem 5 5 -000033-00 I -00 I 5.

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

|ekaruy i|ekarzy dentystów oznaczone numerem wymienionym w $ 1.

$3
1' Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Nacze|nej Rady Lekarskiej
za pośrednictwem Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej

ofiz5nnania.

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

3. Na podstawie aft, I07 $ 4 k'p'a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwaty jako

uwzględniającej ządanie strony w całości.
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