
UCHWAŁA Nr 5012016
PREZYDIUM OKREGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH

z dnia f4.02.f016 r.

w sprawie wpisu organizatora lrształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia

kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 26 ust. 3 w rw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dtia 2 grudnia 2009 r. o izbach

lękarskich (Dz.U' zf009 r' Nr 219, poz. 1708), w związku zart, 19 ust. 3 i art, I9c ust. 4 ustawy o

zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2A05 r. Nr 226 poz. 1943 , Nr 175 poz. 1461 , Nr I 1 7

poz.790, Nr 191 poz, 14Ia, Nr220, poz. 1600, zfa06 r.) i $ 5 ust. 1i 3 rozporz4dzeniaMinistra

Zdrowia z dnia 5 grudnia f006 r, w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie

podyplomowe lekarzy i lekmzy denĘstów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 Ęa - po

rozpatrzeniu wniosku o wpis do Ęestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy

i lekarzy dentystów, ńożonego przez Medyczne Szkolenia Pody1lomowe PAI(T _ Joanna

Cybulska z siedzibą w Katowicach uL Kopernika 8l2 oraz uchwały Nr 5/PW20t6 z |8.a2.2affi

DolnoŚląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków

kształcenia podyplomowego lekarzy, uchwala się, co następuje:

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

Cybulsła z siedzibą w Katowicach uI. Kopernika 8l2 do rejestru podmiotów prowadzących

kształcenie podyplomowe lekarzy l lekarzy dentystów Śl4skiej Izby Lekarskiej w Katowicach, pod

numęrem 55-000033-00 1 -0035.

$2
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcęrrie pod1rplomowe

lekarzy i lekarzy dentystów aznaazane numereln wymienionym w $ 1.

$3
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej

za pośrednictwęm Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej

otrąymania.

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

3' Na podstawie aft. 7a7 $ 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzana uzasadnienia uchwały jako

uwzględniajqcej Żądanie strony w całości.

Sękretarz
okręgowej Rady Lekalskiej
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'' Krystian Frey


