
6) przekazuje sàdowi oraz osobie, instytucji lub sto-
warzyszeniu, pod których dozór zosta∏ oddany
skazany, informacj´ o zakoƒczeniu leczenia lub re-
habilitacji, a sàdowi dodatkowo opini´ o wynikach
leczenia lub rehabilitacji po zakoƒczeniu leczenia
lub rehabilitacji, w trybie zapewniajàcym zacho-
wanie poufnoÊci i ochrony danych osobowych.

§ 7. 1. Je˝eli osoba uzale˝niona, o której mowa
w § 6 ust. 1, uchyla si´ od obowiàzku leczenia lub re-
habilitacji albo dopuszcza si´ ra˝àcego naruszenia re-
gulaminu zak∏adu, kierownik zak∏adu wypisuje skaza-
nego z zak∏adu, o czym zawiadamia niezw∏ocznie sàd
oraz osoby, instytucj´ lub stowarzyszenie, pod których
dozór zosta∏ oddany skazany.

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, kie-
rownik zak∏adu wskazuje przyczyn´ uzasadniajàcà wy-
pisanie skazanego z zak∏adu.

§ 8. 1. Leczenie lub rehabilitacja osób uzale˝nio-
nych, skazanych za przest´pstwa pozostajàce w zwiàz-
ku z u˝ywaniem Êrodków odurzajàcych lub substancji
psychotropowych na kar´ pozbawienia wolnoÊci bez
warunkowego zawieszenia jej wykonania, prowadzo-
ne sà w zak∏adzie, wskazanym w orzeczeniu sàdu.

2. W trakcie leczenia lub rehabilitacji osób uzale˝-
nionych, o których mowa w ust. 1, kierownik zak∏adu:

1) zawiadamia sàd o przyj´ciu skazanego do zak∏adu;

2) zwraca si´ do sàdu o nades∏anie materia∏ów z akt
sprawy niezb´dnych do prowadzenia leczenia lub
rehabilitacji, obejmujàcych odpisy orzeczeƒ, opinii
lekarskich oraz opinii psychologicznych, a tak˝e in-
ne materia∏y zawarte w aktach sàdowych;

3) przesy∏a sàdowi, nie rzadziej ni˝ co 6 miesi´cy, opi-
nie o stanie zdrowia skazanego, umieszczonego
w tym zak∏adzie, i o post´pach w leczeniu lub re-
habilitacji, w trybie zapewniajàcym zachowanie
poufnoÊci i ochrony danych osobowych;

4) powiadamia sàd o koniecznoÊci przeniesienia ska-
zanego do innego zak∏adu, w trybie zapewniajà-
cym zachowanie poufnoÊci i ochrony danych oso-
bowych;

5) przekazuje sàdowi oraz osobie, instytucji lub sto-
warzyszeniu, pod których dozór zosta∏ oddany
skazany, informacj´ o zakoƒczeniu leczenia lub re-
habilitacji, a sàdowi dodatkowo opini´ o wynikach
leczenia lub rehabilitacji po zakoƒczeniu leczenia
lub rehabilitacji, w trybie zapewniajàcym zacho-
wanie poufnoÊci i ochrony danych osobowych.

§ 9. 1. Je˝eli skazany, o którym mowa w § 8 ust. 1,
uchyla si´ od obowiàzku leczenia lub rehabilitacji albo
w ra˝àcy sposób narusza regulamin zak∏adu, kierow-
nik zak∏adu wyst´puje, zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy,
do sàdu o zwolnienie skazanego z zak∏adu, z zastrze˝e-
niem ust. 2.

2. Je˝eli skazany samowolnie opuÊci zak∏ad, kie-
rownik zak∏adu niezw∏ocznie powiadamia sàd i w∏aÊci-
wà miejscowo jednostk´ Policji i wyst´puje do sàdu
z wnioskiem o zwolnienie skazanego z zak∏adu.

3. Ka˝de samowolne opuszczenie przez skazanego
zak∏adu lub ra˝àce naruszenie przez niego regulaminu
zak∏adu kierownik zak∏adu odnotowuje w ewidencji,
o której mowa w § 3.

§ 10. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegó∏owych
warunków i trybu post´powania w przedmiocie lecze-
nia, rehabilitacji i readaptacji osób uzale˝nionych, ska-
zanych za przest´pstwa pozostajàce w zwiàzku z u˝y-
waniem Êrodków odurzajàcych lub substancji psycho-
tropowych (Dz. U. Nr 101, poz. 1111).

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: Z. Religa
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 grudnia 2006 r.

w sprawie rejestru podmiotów prowadzàcych kszta∏cenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 19b ust. 6 ustawy z dnia 5 grud-
nia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 oraz z 2006 r. Nr 117,
poz. 790, Nr 191, poz. 1410 i Nr 220, poz. 1600) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owy tryb post´powania w sprawach do-
konywania wpisu podmiotów zamierzajàcych wy-
konywaç dzia∏alnoÊç w zakresie kszta∏cenia pody-
plomowego lekarzy i lekarzy dentystów, zwanych
dalej „organizatorem kszta∏cenia”, do rejestru
podmiotów prowadzàcych kszta∏cenie podyplo-
mowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwanego dalej
„rejestrem”;

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 131, poz. 924).



2) wzory dokumentów:

a) wniosku o wpis do rejestru,

b) informacji o formie kszta∏cenia, o której mowa
w art. 19c ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej
dalej „informacjà”,

c) zaÊwiadczenia o wpisie do rejestru;

3) sposób prowadzenia rejestru;

4) wysokoÊç op∏aty za wpis do rejestru.

§ 2. 1. Organizator kszta∏cenia, zamierzajàcy wyko-
nywaç dzia∏alnoÊç na obszarze dzia∏ania okr´gowej
izby lekarskiej w∏aÊciwej dla swojej siedziby, przedsta-
wia okr´gowej radzie lekarskiej tej izby dane potwier-
dzajàce spe∏nienie warunków prowadzenia kszta∏ce-
nia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów,
zwanego dalej „kszta∏ceniem podyplomowym”, o któ-
rych mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej
dalej „ustawà”, wraz z wnioskiem o wpis do rejestru.

2. Organizator kszta∏cenia, zamierzajàcy wykony-
waç dzia∏alnoÊç na obszarze okr´gowej izby lekarskiej,
innej ni˝ okreÊlona w ust. 1, przedstawia okr´gowej
radzie lekarskiej w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce pro-
wadzenia kszta∏cenia podyplomowego dane potwier-
dzajàce spe∏nienie warunków prowadzenia kszta∏ce-
nia podyplomowego, o których mowa w art. 19 ust. 2
ustawy, a po uzyskaniu potwierdzenia spe∏nienia tych
warunków sk∏ada wniosek o wpis do rejestru do okr´-
gowej rady lekarskiej w∏aÊciwej dla swojej siedziby.

3. Organizator kszta∏cenia zamierzajàcy wykony-
waç dzia∏alnoÊç na terenie ca∏ego kraju przedstawia
Naczelnej Radzie Lekarskiej dane potwierdzajàce spe∏-
nienie warunków prowadzenia kszta∏cenia podyplo-
mowego, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, a po
uzyskaniu potwierdzenia spe∏nienia tych warunków
sk∏ada wniosek o wpis do rejestru do okr´gowej rady
lekarskiej w∏aÊciwej dla swojej siedziby.

4. Organizator kszta∏cenia b´dàcy okr´gowà izbà
lekarskà przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej dane
potwierdzajàce spe∏nienie warunków prowadzenia
kszta∏cenia podyplomowego, o których mowa
w art. 19 ust. 2 ustawy, wraz z wnioskiem o wpis do re-
jestru prowadzonego przez Naczelnà Rad´ Lekarskà.

§ 3. 1. Wyst´pujàc o potwierdzenie spe∏nienia wa-
runków prowadzenia kszta∏cenia podyplomowego,
o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, organizator
kszta∏cenia przedk∏ada informacje dotyczàce:

1) organizatora kszta∏cenia, w tym nazw´ i adres sie-
dziby albo imi´, nazwisko i adres miejsca zamiesz-
kania;

2) formy organizacyjno-prawnej organizatora kszta∏-
cenia;

3) planowanego okresu i obszaru kraju, na którym
przewidywane jest prowadzenie kszta∏cenia;

4) osób odpowiedzialnych za ustalenie planu kszta∏-
cenia oraz ich kwalifikacji, w tym imi´ i nazwisko,
posiadane stopnie naukowe lub tytu∏ naukowy
i specjalizacje;

5) planu kszta∏cenia ustalonego przez osob´ lub oso-
by, o których mowa w pkt 4, jako zadanie dydak-
tyczne do wykonywania w okreÊlonym czasie,
obejmujàce zakres wiedzy medycznej i umiej´tno-
Êci praktycznych zwiàzanych z wykonywaniem za-
wodu lekarza lub lekarza dentysty;

6) osób stanowiàcych planowanà kadr´ dydaktycznà
o kwalifikacjach w∏aÊciwych do realizacji formy
kszta∏cenia okreÊlonej planem kszta∏cenia lub do
nadzoru nad kszta∏ceniem prowadzonym w okre-
Êlonej formie, w tym imi´ i nazwisko, posiadane
stopnie naukowe lub tytu∏ naukowy i specjalizacje;

7) posiadanej bazy do realizacji programu kszta∏cenia
poprzez wskazanie pomieszczeƒ z wyposa˝eniem,
dostosowanych do prowadzenia przewidywanych
form dydaktyki, w których organizator kszta∏cenia
zamierza realizowaç kszta∏cenie;

8) wewn´trznego systemu oceny jakoÊci kszta∏cenia
realizowanego w zakresie przewidywanych jego
form;

9) posiadanej bazy do udzielania Êwiadczeƒ zdrowot-
nych obj´tych programem kszta∏cenia, spe∏niajà-
cej wymogi okreÊlone w odr´bnych przepisach,
oraz osób posiadajàcych uprawnienia i kwalifika-
cje do udzielania tych Êwiadczeƒ.

2. W wystàpieniu, o którym mowa w ust. 1, za-
mieszcza si´ równie˝ imi´ i nazwisko, zajmowane sta-
nowisko lub pe∏nionà funkcj´ przedstawiciela organi-
zatora kszta∏cenia, jego podpis oraz dat´ wystàpienia.

3. Przy okreÊlaniu w planie kszta∏cenia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 5:

1) celu (celów) kszta∏cenia — uwzgl´dnia si´ podno-
szenie kwalifikacji zawodowych lekarzy lub lekarzy
dentystów w okreÊlonym zakresie danej dziedziny
medycyny, w ramach doskonalenia zawodowego;

2) przedmiotu i zakresu kszta∏cenia — uwzgl´dnia si´
wybrany zakres wiedzy lub umiej´tnoÊci praktycz-
nych w okreÊlonej dziedzinie medycyny wynikajà-
cych z wiarygodnych danych naukowych;

3) przewidywanej formy lub form kszta∏cenia —
uwzgl´dnia si´ przepisy o sposobie realizacji obo-
wiàzku doskonalenia zawodowego lekarzy i leka-
rzy dentystów, w ramach przedmiotu i zakresu
kszta∏cenia;

4) wymaganych kwalifikacji uczestników — uwzgl´d-
nia si´ kwalifikacje, jakie powinni posiadaç lekarze
lub lekarze dentyÊci uczestniczàcy w planowanych
formach kszta∏cenia;

5) sposobu (sposobów) weryfikacji wyników kszta∏-
cenia — uwzgl´dnia si´ przewidywanà, udoku-
mentowanà form´ sprawdzania wiedzy teoretycz-
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nej lub umiej´tnoÊci praktycznych, nabytych przez
lekarzy lub lekarzy dentystów uczestniczàcych
w okreÊlonej formie kszta∏cenia;

6) sposobu potwierdzania uczestnictwa i ukoƒczenia
kszta∏cenia — uwzgl´dnia si´ udokumentowanie
w formie pisemnej lub elektronicznej uczestnictwa
i ukoƒczenia przez lekarza lub lekarza dentyst´
okreÊlonej formy kszta∏cenia.

4. W przypadku gdy przewidywanà formà kszta∏ce-
nia na odleg∏oÊç jest kurs, organizator kszta∏cenia
przedstawia informacj´, ˝e spe∏nione sà nast´pujàce
warunki:

1) uczestnikom kursu zapewnia si´ materia∏y dydak-
tyczne zawierajàce:

a) treÊci kszta∏cenia i poj´cia kluczowe dla danego
zakresu kszta∏cenia,

b) wykaz materia∏ów êród∏owych,

c) instrukcje wspomagajàce kszta∏cenie na po-
szczególnych jego etapach, w tym pytania i çwi-
czenia pozwalajàce oceniç post´p w opanowa-
niu wiedzy i umiej´tnoÊci;

2) nadzór nad kszta∏ceniem prowadzony jest przez
konsultanta, którego szczegó∏owy zakres obowiàz-
ków okreÊla organizator kszta∏cenia w regulaminie
kszta∏cenia;

3) uczestnikom kursu przekazuje si´ informacje o:

a) programie nauczania,

b) warunkach korzystania ze wskazanych przez
niego technik komunikacyjnych,

c) terminach konsultacji indywidualnych i zbioro-
wych oraz sposobie kontaktowania si´ z konsul-
tantem,

d) terminach çwiczeƒ praktycznych, je˝eli ich reali-
zacja wynika z programu kszta∏cenia,

e) terminach, warunkach oraz formach sprawdza-
nia wyników kszta∏cenia,

f) warunkach udost´pniania do wglàdu ocenio-
nych form sprawdzajàcych.

5. W przypadku gdy przewidywanà formà kszta∏ce-
nia na odleg∏oÊç jest program edukacyjny realizowany
na podstawie zadaƒ testowych, organizator kszta∏ce-
nia przedstawia informacj´, ˝e spe∏nione sà nast´pu-
jàce warunki:

1) zadania testowe sà opracowane na podstawie
szczegó∏owego programu kszta∏cenia realizowa-
nego jako opracowania autorskie przez osoby
wchodzàce w sk∏ad kadry dydaktycznej lub inne
opracowania autorskie, w tym zagraniczne, reko-
mendowane przez te osoby, podane w formie pi-
semnej lub elektronicznej w sieci internetowej;

2) zadania testowe sà opracowane przez osoby b´dà-
ce specjalistami w dziedzinie, której zadania testo-
we dotyczà;

3) stopieƒ trudnoÊci wi´kszoÊci zadaƒ testowych ob-
j´tych programem powinien pozwalaç badaç
umiej´tnoÊç osoby kszta∏càcej si´ co najmniej
w zakresie:

a) kojarzenia dwóch, trzech faktów wyuczonych
w przebiegu odbytego kszta∏cenia,

b) wyszukiwania ró˝nych informacji znajdujàcych
si´ w treÊci realizowanego programu kszta∏ce-
nia, pozwalajàcych na zbudowanie konkretnej
hipotezy;

4) zadania testowe powinny zawieraç co najmniej
pi´ç odpowiedzi, w tym co najmniej jednà prawi-
d∏owà;

5) zadanie testowe opracowane przez osob´, o której
mowa w pkt 2, oprócz treÊci, ewentualnie rysunku,
i odpowiedzi powinno zawieraç uzasadnienie, ty-
tu∏ podr´cznika lub publikacji, z których pochodzi,
informacje s∏u˝àce do formu∏owania pytania, in-
formacje o powiàzaniu pytania z treÊcià programu
kszta∏cenia, okreÊlenie zadania edukacyjnego, za-
dania testowego, stopieƒ trudnoÊci zadania, o któ-
rym mowa w pkt 3;

6) program zawiera szczegó∏owe informacje o sposo-
bie przesy∏ania odpowiedzi;

7) program zawiera informacj´ ustalajàcà maksymal-
ny okres udzielania odpowiedzi.

6. W przypadku gdy przewidywanà formà kszta∏ce-
nia na odleg∏oÊç jest kszta∏cenie z wykorzystaniem
sieci internetowej z ograniczonym dost´pem, organi-
zator kszta∏cenia przedstawia informacj´, ˝e spe∏nia
ona nast´pujàce warunki:

1) jest wyposa˝ona w system autoryzowanej reje-
stracji u˝ytkowników, chroniàcy przed dost´pem
osób nieuprawnionych, zawierajàcy nast´pujàce
informacje:

a) imi´ i nazwisko lekarza lub lekarza dentysty,

b) numer prawa wykonywania zawodu lekarza lub
lekarza dentysty,

c) numer rejestracyjny,

d) okreÊlenie specjalizacji;

2) jest wyposa˝ona w system szyfrowania;

3) jest wyposa˝ona w system umo˝liwiajàcy admini-
strowanie, Êledzenie i raportowanie wszelkich
dzia∏aƒ zwiàzanych z edukacjà internetowà;

4) posiada system kontroli dost´pu u˝ytkowników do
treÊci poszczególnych programów edukacyjnych;

5) baza programów edukacyjnych w wersji podsta-
wowej uwzgl´dnia nast´pujàce elementy szczegó-
∏owego programu kszta∏cenia:

a) treÊç programu edukacyjnego,

b) streszczenie,
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c) prezentacje multimedialne,

d) spis literatury obowiàzkowej i uzupe∏niajàcej,

e) forum dyskusyjne lub innà form´ dost´pu do
osoby prowadzàcej kszta∏cenie,

f) repetytorium,

g) testowy sprawdzian nabytej wiedzy spe∏niajàcy
warunki okreÊlone w ust. 5.

§ 4. 1. Wzór wniosku o wpis do rejestru jest okre-
Êlony w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w § 2, do∏àcza si´:

1) odpowiednio aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sàdowego albo aktualne zaÊwiadczenie o wpisie
do Ewidencji Dzia∏alnoÊci Gospodarczej, w przy-
padku gdy organizator kszta∏cenia jest przedsi´-
biorcà;

2) dowód uiszczenia op∏aty za wpis do rejestru — z wy-
jàtkiem przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 4;

3) uchwa∏´, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy —
w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.

§ 5. 1. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1
i 4, odpowiednio w∏aÊciwa okr´gowa rada lekarska lub
Naczelna Rada Lekarska podejmuje uchwa∏´ o wpisie
do rejestru po uprzednim potwierdzeniu spe∏nienia
przez organizatora kszta∏cenia warunków prowadzenia
kszta∏cenia podyplomowego.

2. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
Naczelna Rada Lekarska albo okr´gowa rada lekarska
przekazuje niezw∏ocznie uchwa∏´ w sprawie spe∏nia-
nia warunków do prowadzenia kszta∏cenia podyplo-
mowego, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, or-
ganizatorowi kszta∏cenia.

3. Wpis do rejestru stanowi podstaw´ do wydania
zaÊwiadczenia o wpisie do rejestru, którego wzór jest
okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 6. Organizator kszta∏cenia przedstawia informa-
cj´ wed∏ug wzoru informacji okreÊlonego w za∏àczni-
ku nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 7. 1. W przypadku gdy organizator kszta∏cenia
wpisany do rejestru ma zamiar nadal prowadziç
kszta∏cenie po up∏ywie terminu, o którym mowa
w art. 19c ust. 3 pkt 6 ustawy, wskazuje nowy termin
oraz sk∏ada do organu prowadzàcego rejestr oÊwiad-
czenie o tym, ˝e inne dane dotyczàce kszta∏cenia za-
warte w rejestrze nie ulegajà zmianie.

2. Organ prowadzàcy rejestr na podstawie oÊwiad-
czenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje zmiany
wpisu w rejestrze.

§ 8. 1. Rejestr prowadzony jest w systemie ewi-
dencyjno-informatycznym.

2. Oznaczenia numeru wpisu, o którym mowa
w art. 19c ust. 3 pkt 1 ustawy, dokonuje si´ poprzez na-
st´pujàcy ciàg oddzielonych myÊlnikami znaków:

1) dwucyfrowy numer kodowy okr´gowej izby lekar-
skiej i Naczelnej Rady Lekarskiej, prowadzàcej re-
jestr, który jest okreÊlony w za∏àczniku nr 4 do roz-
porzàdzenia;

2) szeÊciocyfrowe oznaczenie numeru wpisu organi-
zatora kszta∏cenia do rejestru;

3) trzycyfrowe oznaczenie prowadzonego kszta∏cenia:

a) dla lekarzy — 001,

b) dla lekarzy dentystów — 002,

c) dla lekarzy i lekarzy dentystów — 003;

4) czterocyfrowe oznaczenie kolejnej zmiany wpisu
organizatora kszta∏cenia do rejestru.

3. Dla rejestru prowadzone sà akta rejestrowe, na
które sk∏adajà si´ uchwa∏y, za∏àczniki do wniosków
oraz inne dokumenty dotyczàce post´powania reje-
strowego.

§ 9. Ustala si´ op∏at´ za wpis do rejestru w wyso-
koÊci 500 z∏, powi´kszonej o iloczyn liczby planowa-
nych informacji, je˝eli jest wi´ksza ni˝ 1, i kwoty 250 z∏.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Minister Zdrowia: Z. Religa

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie w cz´Êci dotyczàcej op∏aty za

wpis do rejestru podmiotów prowadzàcych kszta∏cenie
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów by∏o poprze-
dzone rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 sierp-
nia 2005 r. w sprawie op∏aty za wpis do rejestru podmio-
tów prowadzàcych kszta∏cenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 174, poz. 1456), które, na
podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 175,
poz. 1461 i Nr 253, poz. 2131), utraci∏o moc z dniem
28 wrzeÊnia 2006 r.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 5 grudnia 2006 r. (poz. 1739)

Za∏àcznik nr 1
WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3
WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 239 — 11997 — Poz. 1739



Dziennik Ustaw Nr 239 — 11998 — Poz. 1739



Dziennik Ustaw Nr 239 — 11999 — Poz. 1739



1. 50 — Okr´gowa Izba Lekarska w Bia∏ymstoku

2. 51 — Beskidzka Okr´gowa Izba Lekarska w Biel-
sku-Bia∏ej

3. 52 — Okr´gowa Izba Lekarska w Bydgoszczy

4. 53 — Okr´gowa Izba Lekarska w Gdaƒsku

5. 54 — Okr´gowa Izba Lekarska w Gorzowie Wiel-
kopolskim

6. 55 — Âlàska Izba Lekarska w Katowicach

7. 56 — Âwi´tokrzyska Izba Lekarska w Kielcach

8. 57 — Okr´gowa Izba Lekarska w Krakowie

9. 58 — Lubelska Izba Lekarska w Lublinie

10. 59 — Okr´gowa Izba Lekarska w ¸odzi

11. 60 — Warmiƒsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsz-
tynie

12. 61 — Opolska Izba Lekarska w Opolu

13. 62 — Okr´gowa Izba Lekarska w P∏ocku

14. 63 — Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu

15. 64 — Okr´gowa Izba Lekarska w Rzeszowie

16. 65 — Okr´gowa Izba Lekarska w Szczecinie

17. 66 — Okr´gowa Izba Lekarska w Tarnowie

18. 67 — Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska w Toru-
niu

19. 68 — Okr´gowa Izba Lekarska w Warszawie

20. 69 — DolnoÊlàska Izba Lekarska we Wroc∏awiu

21. 70 — Okr´gowa Izba Lekarska w Zielonej Górze

22. 72 — Wojskowa Izba Lekarska

23. 74 — Okr´gowa Izba Lekarska w Koszalinie

24. 75 — Okr´gowa Izba Lekarska w Cz´stochowie

25. 80 — Naczelna Izba Lekarska

Dziennik Ustaw Nr 239 — 12000 — Poz. 1739

Za∏àcznik nr 4

WYKAZ
NUMERÓW KODOWYCH OKR¢GOWYCH IZB LEKARSKICH I NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-00, 0-22 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 0-22 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 

Zam. 2632/W/C/2006 ISSN 0867-3411 Cena 12,70 z∏ (w tym 7 % VAT)

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor  Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 0-22 622-66-56

Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 0-22 694-67-50, 0-22 694-67-52; faks 0-22 694-62-06

Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 730–1530)
www.cokprm.gov.pl

e-mail: dziust@cokprm.gov.pl
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