
UCITWAŁA Nr 339/2012
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiei w Katowicach

z dnia 03.lo,20l2r.

w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionyeh do prowadzenia
kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez

organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Napodstawię art.26 ust.3 w zw. zart.25 pkt 15 ustawy zdnia2 grudnia
2009 r' o izbach lekarskich (Dz.U. z2009 r. Nr 219, poz. 1708)" w związku zart.19 ust. 3 i art. 19c ust.4
ustawy o zawodach |ekarzai|ekatza denĘsty (Dz.U, z2005 r. Nr 226 poz' |9Ą3, Nr 175 poz. 1461, N}
117 poz.790" Nr 791r poz.1410, Nr 22o,poz' 160a, z 2006 r.) i $ 7 rozporządzenia Ministra Zdtowia z
dnia 5 grudnia 2006 r' w sprawie rejestru podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
ilekarzy denĘstow (Dz.U. Nr 239' poz' 1739) oraz afi, 107 kpa . po rozpatrzeniu Medyczne Szko|enia
Podyp|omowe PAKT - Joanna Cybu|ska z siedzibą w Katowicach ul. Kopernika 8D wpisanego do
rejestru podmiotow prowadząeych kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod rrrrmerem
55-000033-001-0015 o ponov'ne potwierdzenie spełniania warunkow do prowadzenia kształcenia
podyplomowego, uchwala się, co następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach Iekarza t |ękarza denĘsty, w terminie od 20 '10,2012 do 29.09 'faB r. na obszarze Sl4skiej
Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmu.;ącym konferencje ",WielospecjalisĘcznykurs medycyny manualnej,,, na podstawie ponorłmie przedłozonego planu (programu) ksztatcenia,
realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowarrą
kadrę dydakty;Zną, ptowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz
podlegaj4cego, po jego rea|Łacji, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości
kształcenia - pTzez podmiot Medyczne Szkolenia Podyplomowe PAKT - Joanna Cybu|ska z siedzibą
w Katowicach ul. Kopernika 8/2 wpisanego do rejestru podmiotow prowadzących kształcenie
p odyplomow e lekar zy i Iekar zy denĘstow pod numerem 55-000033-00 1.00 1 5.

$2
Dokonuje się zrniarry wpisu w reJestrze podmiotów prowadzących ksztalcenie podyplomowe lekarry
i |ekarzy denĘstow Sląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o ktorych mowa w art.
19c ust. 3 pkt l, 5,6 i 9 ustawy o zawodach |ękarza i|ekarza denĘsĘ aTM om|acza się kolejnym
numerem 55-000033-00 1-001 6

Wydaje Się kolejne zaświadczenie o wpisie reJestru podmiotów prowadzących kształcenie
pod1plomowelekarzy i|ekarzy denĘstów oznaczonexow),Tl1 numerem' otreślonym w $ 2.

1 Wnioskodawcy przysfuguje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymanra.
2' Na podstawie art. 107 $ 4 k,p,a' organ odsĘpił od sporządzania wasadnienia uchwaĘ jako
uwzględniaj ącej ządmie strony w całości.
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