
UCH\łAŁA Nr f34lf0t4
PREZYDIUM oKREGowEJ RĄDY LEKARSKIEJ w KAToWICACH

z dnia 17.A7.ZA14 r.

w sprawie wpisu organizatora kształcenia do rejesfru podmiotów uprawnionych do prowadzenia

ksz tałcenia podyplomowego lekar zy i |ekar zy denĘs tów

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

lekarskich (Dz.U. z2t)09 r' Nr 219,poz. 1708)' w związku zart. 19 ust. 3 i art. |9c ust. 4 ustarły o

zawodach lekarzailekarua dentysty (Dz.U. 22005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461" Nr 117

poz.790, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz. 1600" z2006 r') i $ 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 5 grudnia f0O6 r. w sprarł'ie rejestru podrniotów prorvadzących kształcenie

podyplomowe lekarzy i |ekwzy denĘstów (Dz.U. Nr 239. poz' 1739) oraz att. i07 kpa - po

rczpattzentl wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcęnie podyplomowe lekarzy

i lekarzy dentystów, złożonego ptzez Medyczne Szkolenia Podyplomowe PAKT - .Joanna

Cybulska z siedzibą w Katowicach ul. Kopernika 8/2 oraz uchwĄ Nr 218/VII/2014 okręgowej

Rady Lekarskiej BeskidzkiejIzby Lekarskiej z dniaf5'.04.20|4 r. w sprawie pofwierdzenia spełrrienia

warunków kształcenia podyplonrowego lekarzy. uchwala się' co następuje:

s\l
Wpisqe się organizatora kształcenia . N{edyczne Szkolenia Podyplomowe PAKT _ Joanna

Cybutska z siedzibą w Katowicach ul. Kopernika 8l2 do rsjestru podmiotów prowadzących

kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy denĘstow Slqskiej Izby Lekar.skiej w Katowicach' pod

nurnerem 55-000033-00 1-002 1.

$2
Wydaje się zaświadczęnie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplornowe

lekarzy i lekarzy dentystów Oznaczone numeręrn w;'mienionyrn w $ 1.

$3
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesięnia odwołaiiia od uchwa.ły do Naczelnej Rady Lekarskiej

za pośrednict}vem Prezydium o}e.ęgowej Rad3' Lekarskie.j w Katowicaclr w terminie 14 fui od jej

otrzymania.

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

3. Na podstawie art. I07 $ 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwaĘ jakc

uwzględniającej ządanie Strony w całości.
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