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PREZYDruM oKRĘGowBJ RADY LEKARSKIEJ w KAToWICACH
z dniaf7.03.f0l3 r.
w sprawie wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia

kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarry denĘstów
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ul. Jasna 1-5 oraz uchwĄ Nr 4509lP-vIl20I2 Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej
w Łodzi z dnia 08.01.2013 r. w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia
podyplomowego lekarzy, uchwala się, co następuje:

Wpisuje

się

organizatora kształcęnia

ul. Jasna 1-5 do
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DenCo-Dental Conferenca

rejestlu podmiotów prowadz4cych kształcenie podyplomowe lekarzy

i|ekarzy denĘstów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, pod numerem 55-000082-0s2.001ó.
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Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotórv prowadzących kształcenie pcd1,plomows
lekmzy i lekarzy dentystow omaczone numerem wlmienionym w $
1.

1.
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Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesięnia odwołarria od uchwały do Naczelrrej Rady Lekarskiej

za pośrednictwem Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w tęrminie 14 dni od jej
attzymania.
f .Uchwałapodlega wykonarriu z dniem podjęcią jako w całościuwzględniająca wniosek.

3. Na podstawie art. I07 $ 4 k.p.a orgarr odstąpił od sporządzaia uzasadnienia uchwĄ jako
uwzględniającej żądarńe strony w całości'
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