UCHWAŁA Nr 201/2014
PREZYDIUM oKRĘGowEJ RADY LEKARSKIBJ w KĄTOWICACH
z dnia 44.46.2014 r.
w sprawie wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia
ksz tałc enia podyplomowe go lekar zy

i

le|<ar

zy denfys tów

Na podstawię art.f6 ust. 3 w zw, z afi.25 pkt 15 ustawy z dnta 2 grudnia 2aa9 r. o izbach
lekarskich (Dz.U. z2009 r. Nr 2I9,poz. l70B)' w związku
o zawodach lekarzailekarza

z

dnia

5

grudnia 2006

pod1plornowe lekarzy

i

art, 19 ust. 3

denĘsty(Dz.U. z2aa5 r. Nr 226 poz,

poz'790, Nr 191 poz' I4I0. Nr 220, poz. 1600.

Zdrowia

z

zfa06I) i

r. w sprawie

1943,

$ 5 ust.

i

art, |9c ust. 4 ustawy

Nr l75 poz,

l i3

1461,

Nr 1l7

rozporz4dzetlla Vlinistra

rejestnt podmiotorv prowadząc-vch kształcenie

lekarzy denĘstów (Dz.U. Nr 239" poz. 1739) aruz ał1. i07 kpa - po

rozpatrzeniu wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pod1płomowe lekarąr'

i

ptzez DenCo.Dental Conferenca z siedzibą w &likołowie
|-5 otaz uchwĄ Nr l30/VIIl20l4 okręgowej Rady Lekarskie.j w Łodzi z dnia

lekarzy derrtystów' złoionego

ul. Jasna

l3.05.2014 r' w sprawie potwierdzenia spełnienia warunkow kształcenia pod1plomowego lekarz,v,
uchwala się. co następuje:

Wpisuje

się

organizatora

ul. Jasna 1-5 do

kształcenia -

.

1

DenCo-Dental Conferenea

z

sierlzibą

w

Mikołor'tie

rejestru podmiotów prowadz4cych kształcenie pod1plomowe

lekarr3'.

i lekarzy denĘstow Śląskiej lzby Lekarskiej w Katowicach. pod numerem 55-000082-0r}2-0037.

$2

W1'daje się zaświadczenie o wpisie do rejestłu podmiotów prowadzących kształcenie pod1plomo*,e
lekar.zy i lekar.zy denĘstórv oznaczonę numereln w3,.lruenionym rv $

$3

1.

Wnioskodawcy przysfugrrje prawo wniesienia odwołania od

1.

ucliwĄ

do Naczelnej Rady Lekarskiej

za pośrednictwęm Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katorvicach w terrninię 14 dni od jej
otrzymania.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia' jako w całościuwzględniająca wniosek.

3. Na podstawie art, |07 $ 4 k.p.a organ odstąpił od sporzqdzaniz uzasadnienia uchwały jako
ulłzględniaj ącej żądante Strony

r,v

całości.

Sekretarz

okręgorvej Rady Lekarskiej

tl
fr,r,r..i,i.u /
Klystian Frey

1

