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D&G CONSaLTfNG Sp z o,o.

AL. Komisji Edukacji Narodowej 46

02-797 Warszawa

REFEREIVCJE

Firma szkoleniowa D&G COI\|S(ILTII{G Sp. z o.o. z siedzibqw l4/arszawie, przy At.
Komisii Edukacji Narodowei 46 przeprowadzala dlo pracownik^w SZZZLO Warszawo-
Bemowo szkolenia z zalcresu zasad prowadzenia i udostqtniania dokumentacji medycznej w
iwietle nowych przepisow prawnych i ochrony danych medycznych oroz odpowiedzialnoici
personelu.

W ramach wyiei wymienionych szkolenfirma zrealizowala uslugi, ktdre zostaly bardzo
wysoko ocenione, zsr6wno pod kqtem itoici przekazywanej wiedzy, jak i korzyici
wynikajqcych z jakoici szkolenia.

Prowadzqcy zajqcia, Pan Grzegorz tr on wykazal siq szerokqwiedzq i bardzo dobrym
przygotowaniem omawianych zagadnien. Itla szczegdlnqpochwalq zasluguje spos1b
prowadzenia zaiqt - przekazywanie wiedzy w spos6b przystqpny oroz bqrdzo dobrze
pr zy got ow ane mat er i aly s z ko I e niow e.

I{iniejszym udzielamy referencjifirmie szkoleniowej D&G CONSULTING Sp, , o. o. jako

solidnemu i rzetelnemu partnerowi, z kt1rego uslug chqtnie bqdziemy korzystat w przysztoici.
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Warszawa, dnia 27 .02.2012

OSWI ADCZENIE

OSwiad czam, 2e nabyta od firmy D&G Gonsulting Sp. z o.o. z siedzibq przy:
Al. Komisji Edukacji Narodowej 46 w Warszawie usluga szkoleniowa polegajqca na
realizaqi szkoleri:

Dokumentacja medyczna zasady prowadzenia i udostgpniania w 6wiefle
nowych przepis6w prawnych, ochrona danych medycznych
i odpowiedzialno66 personelu

ma charakter uslugi ksztalcenia zawodowego I przekwalifikowania zawodowego, jest
finansowana ze Srodkow publicznych:

a) w caloSci, zgodnie z treSciq art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towarow iuslug (Dz.U. Nr 54,po2.535 zezm.)

Osoba upowa2niona do skNadania o6wiadczefi:

Samodzrelny Zespoi F'ublicznYch
Za kladow L.ecznidwa Otwartego

Warszawa Bemowo
01-493 Warszawa, ul. Wroclawska 19
NIp 522-25-flf,.':, ::,i:Gi-)i! r:177{11242

(pieczqtka instytucji)

ffir1tu
" "'nlprfitrticrKrudysz 'Y ' 'fl
(podpis i pieczqtka) *l


