UCHWAŁA Nr 29112013
PREZYDIUM oKRĘGowBJ RADY LEKARSKIEJ w KATowIcACH
z dnia 18.09.2013 r.
w sprawie wpisu organizator* lrształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia

kształcenia podyplomowego lekarzy i |e|<arzy dentystów
Na podstawie afi. 26 ust. 3 w złt. z att.25 pkt 15 ustawy z dnla 2 grudnia f009 r. o izbach
lekarskich (Dz.U. zf009 r. Nr219, poz. i70B), w zwiqzkuzart. 19 ust.3
o zawodach lekarua

i lekarza dentysty (Dz.U. z 2A05 r. Nr 226 poz.

1943,

i xt.

|9c ust.4 ustawy

Nr 175 poz. 146L, Nr

117

poz.790, Nr 191 poz. I4I0, Nr 220, poz' 1600, zf006 r.) i $ 5 ust' 1 i 3 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dtia 5 grudnia 2006 r, w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy

i

lekarzy denĘstów (Dz.U. Nr 239, poz, 1739) oraz afi' 107 kpa

-

po

rozpaftzetiu wniosku o wpis do rejestru podmiotów ptowadzących kształcenie podyplomowe lekmzy

i

|ekarzy dentystów, złożonego przez DenCo-Dental Conferenea

z

siedzibą

w Mikolowie

uł. Jasna |-5 oraz uchwĄ Nr |076/P.vIl2013 Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie z dnia 17.07.20|3 r. w sprawie potwierdzenia spełnięnia warunków kształcenia
podyplomow ego |ekarzy, uchwala się, co następuje

:

$i
się argańzatora kształcenia - DenCo-Dental Conferenca z siedzibą w Mikołowie
u|. Jasna 1.5 do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
Wpisuje

iłekarzy denĘstów Śtąst.ie.; Izby Lekarskiej w Katowicach, pod numerem 55.000082.002-0025.

$2

Wydaje się zaświadczetńe o wpisie do rejestru podmiotów prowadz4cych kształcenie podyplomowe
lekmzy i lekarzy dentystów oznaczonę numsfsm wymierrionym w $

1.

$3

1' Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesięnia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej

za pośrednictwem Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w tęrminie 14 dni od jej
oftrymanta.
f .Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcią jako w całościuwzględniajqca wniosek.

3. Na podstawie aft' Ia7 $ 4 k.p.a organ odstąpił od sporz4dzana uzasadnienia uchwały jako
uwzględniającej żądanie strony w całości.

Sekretarz

