
UCHWAŁA Nr f74Dot4
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 10.09.2014.

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

organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie art. f6 ust. 3 w zw. z art. f5 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia
2ao9 r. o izbach lekarskich (Dz'U. z fa09 r' Nr 219, poz' |708), w zr,viązku z art. 1'9 ust. 3 i art' 19c ust' 4
ustawy o zawodach |ekarza i |ekarza denĘsty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz. |943 , Nr 1 75 poz. 1461 , Nr
1I7 poz. 790, Nr 191 poz. 1410' Nr flo, poz. |600, z fo06 r.) i $ 7 rozpotządzenta Mrnistra Zdrowia z
dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotow prowadzqcych kształcenie podyplomowe lekarzy
i|ekarzy denĘstów (Dz.U. Nr 239, poz, 1739) oraz nt. 107 kpa . po rozpatrzeniu Medyczne Szkolenia
Podyplomowe PAKT - Joanna Cybulska z siedzibą w Katowicach ul. Kopernika 8/2 wpisanego do
rejestru podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i teknzy denĘstow pod numerem
55-000033-001-0022 o ponowne potwierdzenie spełniania warunkow do prowadzenia kształcenia
pod1plomowego, uchwala się, co następu1e:

s1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego' określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach |ekarza i 1ekarza denĘsĘ, w terminie od a6.09.2014 r. do |9'|2,fo|4 r. kurs
,,WielospecjalisĘczny krrrs medycyny manualnej. Techniki mięśniowo-powięziowe, terapia bólu
przewlekłego i kinesiotaping'' na obszarze Sląskiej Izby Lekarsktej w Katowicach, na podstawie
ponownie przedłożonego planu (programu) kszta1cenia, 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 rea|izacyi, ocenie w ramach
posiadanego wewnętzlego Systemu oceny jakości kształcenta - przez podmiot Medyczne Szkolenia
Podyplomowe PAKT - Joanna Cybulska z siedzibą w Katołvicach u|. Kopernika 8lf wpisanego do
rejestru podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy denĘstow pod numerem
55-000033-001-0022.

$2
Dokonuje się zrriany wpisu w rejestrze podmiotow prowadzqcych kształcenie podyplomowe lekarzy
t lekarzy denĘstów Sląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o k1órych mowa w art.
19c ust. 3 pkt 1, 5,6 i 9 ustawy o zawodach |ękarza i lekarza denĘsty oraz ozf,\acza się kolejnym
numerem 55-000033-00 1-0023.

Wydaje się kolejne zaśwtadezentę o wpisie rejestru podmiotow prowadzących kształcenię
pod1plomowe|ekarzy ilekanzy dentystów oznaczone{loY- numerem, okreś1onym w $ 2.

1. Wnioskodawcy przysfuguje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej za
poŚrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w termrrrie 14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art. 107 $ 4 k.p,a, organ odsĘpil od sporządzania uzasadntenia uchwaĘ jako
uwzględniaj ącej zqdmie Strony w całości.
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