
1Wniosek  C-1 / 2

Rodzaj działalności leczniczej:   stacjonaRne i całodobowe świadczenia zdRowotne szpitalne 

   stacjonaRne i całodobowe świadczenia zdRowotne inne niż szpitalne  

  ambulatoRyjne świadczenia zdRowotne

wnioseK o  

 zmianę wpisu do RejestRu podmiotów wyKonujących działalność leczniczą 
obejmującą wyKReślenie danych dotyczących jednej z wyKonywanych  
pRaKtyK leKaRsKich wpisanej do RejestRu   
(wniosek należy złożyć do rady okręgowej, która dokonała wpisu do rejestru)

 wyKReślenie z RejestRu podmiotów wyKonujących działalność leczniczą 
danych dotyczących działalności leczniczej wyKonywanej  
pRzez leKaRza/leKaRza dentystę w foRmie pRaKtyKi leKaRsKiej 
(wniosek należy złożyć do każdej rady okręgowej, która dokonała wpisu do rejestru) data 

przyjęcia

4. dane ewidencyjne

imiona i nazwisko

        (fioletowy – Pantone 2365 U)

5. członeK oKRęgowej /  
/ wojsKowej  
izby leKaRsKiej             w     ..................................................................................................

numer okręgowego rejestru (str. 8 Prawa Wyk. Zaw.)

6. numeR pRawa wyKonywania zawodu leKaRza / leKaRza dentysty  

2. numeR Księgi RejestRowej

posiadam tytuł zawodowy         LEKARZA         LEKARZA DENTYSTY

3. oRgan  
pRowadzący  
RejestR  

 ............................................................................................................................................................................
nazwa i siedziba okręgowej / Wojskowej Rady Lekarskiejkod izby

l  

Rodzaj działalności leczniczej 

Rodzaj pRaKtyKi leKaRsKiej

  indywidualna pRaKtyKa leKaRsKa – kod praktyki  98 

  indywidualna specjalistyczna pRaKtyKa leKaRsKa w dziedzinie .................................................................................................... – kod praktyki  99  

 pRaKtyKa wyKonywana w pomieszczeniu  
lub w pomieszczeniu i pRzedsiębioRstwie podmiotu leczniczego

infoRmacja o zapRzestaniu wyKonywania działalności leczniczej  
w foRmie jednej z pRaKtyK wpisanych do RejestRu

Informuję, że z dniem       zaprzestaję prowadzenia działalności leczniczej w formie praktyki wpisanej 

do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą przez okręgową radę lekarską – kod izby  l   ,  kod praktyki    

– i wnioskuję o wykreślenie praktyki z rejestru. 

c-1

numer 
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Rodzaj działalności leczniczej i pRaKtyKi leKaRsKiej
Rodzaj działalności leczniczej:       ambulatoRyjne świadczenia zdRowotne

  indywidualna pRaKtyKa leKaRsKa wyłącznie w pRzedsiębioRstwie podmiotu leczniczego – kod praktyki  93
  indywidualna specjalistyczna pRaKtyKa leKaRsKiej wyłącznie w pRzedsiębioRstwie podmiotu leczniczego 

        w dziedzinie ............................................................................................................................................................................................................... – kod praktyki  94  

Rodzaj pRaKtyKi leKaRsKiej

  indywidualna pRaKtyKa leKaRsKa wyłącznie w miejscu wezwania – kod praktyki  95  

  indywidualna specjalistyczna pRaKtyKa leKaRsKa wyłącznie w miejscu wezwania 

        w dziedzinie ............................................................................................................................................................................................................... – kod praktyki  96  

Rodzaj działalności leczniczej 
Rodzaj działalności leczniczej:   stacjonaRne i całodobowe świadczenia zdRowotne szpitalne 

   stacjonaRne i całodobowe świadczenia zdRowotne inne niż szpitalne  

  ambulatoRyjne świadczenia zdRowotne

Rodzaj pRaKtyKi leKaRsKiej

 pRaKtyKa wyKonywana wyłącznie w miejscu wezwania

 pRaKtyKa wyKonywana wyłącznie  
w pRzedsiębioRstwie podmiotu leczniczego

data podpis lekarza składającego wniosek

infoRmacja o zapRzestaniu wyKonywania działalności leczniczej  
w foRmie pRaKtyKi leKaRsKiej

Informuję, że z dniem     zaprzestaję prowadzenia działalności leczniczej w formie praktyki/praktyk wpisanej(ych) do rejestru 
podmiotów prowadzących działalność leczniczą przez okręgową radę lekarską: 

– kod izby  l   , kod praktyki    rodzaj praktyki ..............................................................................................................................................

  kod praktyki    rodzaj praktyki ..............................................................................................................................................

  kod praktyki    rodzaj praktyki ..............................................................................................................................................

– kod izby  l   , kod praktyki    rodzaj praktyki ..............................................................................................................................................

  kod praktyki    rodzaj praktyki ..............................................................................................................................................

  kod praktyki    rodzaj praktyki ..............................................................................................................................................

– kod izby  l   , kod praktyki    rodzaj praktyki ..............................................................................................................................................

  kod praktyki    rodzaj praktyki ..............................................................................................................................................

  kod praktyki    rodzaj praktyki ..............................................................................................................................................

i wnioskuję o wykreślenie danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

data podpis lekarza składającego wniosek


