
UCHWAŁA F{r 219/2015
Plf ts. zYDlU M oKR's; Go w*E.I R'AI}Y LEKAR.SKIEJ w KA T owIC.Ą'C H

z dnia {6r.$9.2015 r.

w sprawie wpisu organizatora kształcenia do rejesfru podmiotów uprawnionych do prowadzenia

kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarry denĘstów

Na podstawie art. f6 ust. 3 w zvt-. z mt.25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach

lekarskich(Dz"U. z2aa9 r'Nr219,poz. |708),wzwiązkuze.I. 19ust'3iart' l9oust"4ustar,vy

o zawodach łekarza i |ękarza dentysty (Dz.U' z faa1 r. Nr 226 poz' 1 943, Nr 1 75 paz' 1467 , Nr i 17

paz.790, },]r l91 poz. 1410, Nr 220" poz. 1600" zf0a6 r.} i $ 5 ust. 1 i 3 rozporządzmria Minish.a

Zdr.owia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprau'ie rejestru podmiotÓw prowadzących kształcenię

podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz' 1739) oraz afi. 107 kpa . po

rozpatrzeniu wniosku o wpis do rejestru podmiotÓw prowadz4cych kształcenie podyplomowe lekalzy

i lekarry. denĘstów, złożanega ptzez DenCo-Dtntal Conference z siedzib4 w Mikolowie

ul. Jasna l-5 oraz uchwały Nr 1473/P-VII/2015 Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z

dnia 1B.0B.20I5 r' w sprawie potwierdzenia spełnienia warunkow kształcenia podyplomowego

lekarz5.' uchwala się' co następąie:

$1
Wpisuje się organizatora kształcenia - DęnCo-Dental Conference z siedzibą tv Mikołowie

ul. Jasna 1-5 do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pod1plomowe lekalzy

i lekaizy dentystów Śłąskiej Izby Lekarskiej w KatorvicacĄ pod numerem 55.000082-002.006s.

$2
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów pro*-adzących kształcenie pod1,plomow-e

lekarzy i lekarry dentystów oznaczoile nulnęrfln wyrnienion)im w $ 1.

$3
1' V/nioskodawcy przystuguje prawo wniesięrria odwołania od ur'.hrryały do Naczelnej Rady Lekarskiej

za pośrednictwem Prezydiurn okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w tmminie 14 dni od jej

otrzymania.

2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcią jako w całości uwzględniajqca wniosek.

3' Na podsta*-ie afi. l07 $ 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadlrierria uchwĄ jako

uwzględniającej ządanie skony w całości.
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Krystian Frey


