
Uchwała Nr 219/2015/P 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 21 kwietnia 2015 r. 

 

W sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w 

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  

 

 

na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 2 , art. 104 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 13.217) oraz uchwały Nr 2/2014 Okręgowej 

Rady Lekarskiej z dnia 7 stycznia 2014 r.   w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Rzeszowie 

do wykonywania czynności  w jej imieniu  uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1.  Dokonuje się wpisu Pana/i  PIOTR ANDRZEJ KARKOSZKA 

posiadającej/go prawo wykonywania zawodu lekarza nr 3714063 członka Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Rzeszowie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie 

indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego pod numerem księgi 000000068719 

 

 

 

§ 2 

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i nie wymaga uzasadnienia bowiem w całości został 

uwzględniony wniosek. 

 



Uchwała Nr 220/2015/P 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 21 kwietnia 2015 r. 

 

 

 

W sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  

 

na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 2 , art. 104 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 13.217) oraz uchwały Nr 2/2014 Okręgowej 

Rady Lekarskiej z dnia 7 stycznia 2014 r.   w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Rzeszowie 

do wykonywania czynności  w jej imieniu  uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

1.  Dokonuje się zmian we wpisie Pana/i  ELŻBIETA  MAŁGORZATA  DRACHAL 

posiadającej/go prawo wykonywania zawodu lekarza nr 1552596 członka Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Rzeszowie w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie 

indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego pod numerem księgi 000000093482 

 

§ 2 

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i nie wymaga uzasadnienia bowiem w całości został 

uwzględniony wniosek. 

 



Uchwała Nr 221/2015/P 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 21 kwietnia 2015 r. 

 

 

 

W sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  

 

na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 2 , art. 104 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 13.217) oraz uchwały Nr 2/2014 Okręgowej 

Rady Lekarskiej z dnia 7 stycznia 2014 r.   w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Rzeszowie 

do wykonywania czynności  w jej imieniu  uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

 

 

1.  Dokonuje się zmian we wpisie Pana/i  AGNIESZKA  KATARZYNA  RYZNAR 

posiadającej/go prawo wykonywania zawodu lekarza nr 2405720 członka Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Rzeszowie w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie 

indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego pod numerem księgi 000000148831 

 

 

 

§ 2 

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i nie wymaga uzasadnienia bowiem w całości został 

uwzględniony wniosek. 



Uchwała Nr 222/2015/P 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 21 kwietnia 2015 r. 

 

 

 

W sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  

 

na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 2 , art. 104 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 13.217) oraz uchwały Nr 2/2014 Okręgowej 

Rady Lekarskiej z dnia 7 stycznia 2014 r.   w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Rzeszowie 

do wykonywania czynności  w jej imieniu  uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

 

 

1.  Dokonuje się zmian we wpisie Pana/i  SIERGIEJ  BURŁACZENKO 

posiadającej/go prawo wykonywania zawodu lekarza nr 2299384 członka Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Rzeszowie w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie 

indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego pod numerem księgi 000000093286 

 

 

 

§ 2 

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i nie wymaga uzasadnienia bowiem w całości został 

uwzględniony wniosek. 



 

Uchwała Nr 223/2015/P 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 21 kwietnia 2015 r. 

 

 

 

W sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  

 

na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 2 , art. 104 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 13.217) oraz uchwały Nr 2/2014 Okręgowej 

Rady Lekarskiej z dnia 7 stycznia 2014 r.   w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Rzeszowie 

do wykonywania czynności  w jej imieniu  uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

1.  Dokonuje się zmian we wpisie Pana/i  KATARZYNA  ANNA  WĘDKOWSKA 

posiadającej/go prawo wykonywania zawodu lekarza nr 2299318 członka Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Rzeszowie w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie 

indywidualnej  praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pod 

numerem księgi 000000093405 

 

§ 2 

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i nie wymaga uzasadnienia bowiem w całości został 

uwzględniony wniosek. 



 

Uchwała Nr 224/2015/P 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 21 kwietnia 2015 r. 

 

w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia przez podmiot wpisany do rejestru podmiotów 

prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy lub lekarzy dentystów  

  

 

 Działając na podstawie art. 19  i art. 19c ust.1 ustawy  z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach 

lekarza i lekarza  dentysty (Dz. U. z 2008 r Nr 136 poz 857 z późn. zm.),  art. 107 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania  administracyjnego  (tekst  jednolity  Dz.U. Nr 98 z 2000r 

poz. 1071  z późn. zmianami)  § 7 uchwały nr 104/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 

lutego 2005 r. w sprawie sposobu, warunków oraz trybu wpisu do rejestru okręgowej izby 

lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz 

zasad prowadzenia tego rejestru oraz akredytacji form  doskonalenia zawodowego  i  uchwały Nr 

2/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 7 stycznia 2014 r.   w sprawie upoważnienia Prezydium 

ORL w Rzeszowie do wykonywania w jej imieniu czynności związanych z doskonaleniem 

zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów  po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez przez podmiot 

Centrum Stomatologii DENTECH Edward Szczęch ul. Braci Śniadeckich 11 35-006 Rzeszów 

uchwala się co następuje:  

§ 1 

Podmiot o nazwie Centrum Stomatologii DENTECH Edward Szczęch, mieszczący się pod 

adresem: ul. Braci Śniadeckich 11 35-006 Rzeszów, jest  organizatorem szkolenia teoretyczno-

praktycznego "Chirurgia stomatologiczna  dla każdego I stopień" na podstawie przedłożonego 

planu kształcenia przez osoby stanowiące kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej bazie w 

sala konferencyjna HOTEL HETMAN  w Rzeszowie, ul.  Langiewicza 29 w dniu 25 kwietnia 

2015r 

§  2 

 

Wydaje  się zaświadczenie  numer 64-000004-002-0023 o wpisie do rejestru podmiotów 

prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w 

Rzeszowie o  formie doskonalenia kształcenia o którym mowa w § 1 

 

§ 3 



 

1.Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady 

Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie w terminie 14 

dni od jej otrzymania. 

2.Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek. 

3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzenia uzasadnienia uchwały jako 

uwzględniającej żądanie strony w całości. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 225/2015/P 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 21 kwietnia 2015 r. 

 

w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego dla 

lekarzy  przez  firmę: FUNDACJA TWÓRCZYCH KOBIET  

z siedzibą : 04-824 Warszawa , ul. Herbaciana 2 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach Lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 

1708) oraz  art. 19 ust. 3  ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 

Nr 21 z 2002 r. poz.204 z  póź. zmianami)  i  uchwały Nr 2/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 

7 stycznia 2014 r.   w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Rzeszowie do wykonywania w jej 

imieniu czynności związanych z doskonaleniem zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów , po 

rozpatrzeniu  wniosku FUNDACJA TWÓRCZYCH KOBIET  z siedzibą : 04-824 Warszawa , 

ul. Herbaciana2 : – uchwala się co następuje : 

§  1 

Potwierdza się spełnienie warunków  prowadzenia  kształcenia podyplomowego dla lekarzy  

przez Firmę FUNDACJA TWÓRCZYCH KOBIET  z siedzibą : 04-824 Warszawa , ul. 

Herbaciana2 

w zakresie : 

  „Karmienie piersią -standard w opiece okołoporodowej” 

 

w dniach od 24 kwietnia 2015 do 25 kwietnia 2015 r w Szpitalu Specjalistycznym PRO 

FAMILIA  W Rzeszowie, ul. Witolda 6 B 

§  2 

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi  biura Okręgowej Izby Lekarskiej  

w Rzeszowie. 

§ 3 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Kształcenia ORL w Rzeszowie. 

§  4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



Uchwała Nr 226/2015/P 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 21 kwietnia 2015 r. 

 

w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego dla 

lekarzy  przez firmę :  Marrodent Sp. z o. o.  

z siedzibą: ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko - Biała 

Działając na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach Lekarskich (Dz. U. Nr 219 

poz. 1708) oraz  art. 19 ust. 3  ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (Dz. U. Nr 21 z 2002 r. poz.204 z  póź. zmianami) i  uchwały Nr 2/2014 Okręgowej 

Rady Lekarskiej z dnia 7 stycznia 2014 r.   w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w 

Rzeszowie do wykonywania w jej imieniu czynności związanych z doskonaleniem 

zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów , po rozpatrzeniu  wniosku złożonego przez firmę  

Marrodent Sp. z o. o.  z siedzibą: ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko - Biała – uchwala się 

co następuje : 

§  1 

Potwierdza się spełnienie warunków  prowadzenia  kształcenia podyplomowego dla lekarzy  

przez Marrodent Sp. z o. o.  w zakresie : 

   

„7 kroków ENDO- przygotowanie do sprawnego wykonywania procedur 

endodontycznych” 

w dniu  16 kwietnia 2015r na terenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie , Hotel 

HILTON GARDEN INN w Rzeszowie, ul. Majora Wacława Kopisto 1 

 

§  2 

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi  biura Okręgowej Izby Lekarskiej  

w Rzeszowie. 

§ 3 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Kształcenia ORL w Rzeszowie. 

§  4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 



Uchwała Nr 227/2015/P 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

 

W sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w 

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  

 

 

na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 2 , art. 104 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 o działanlości leczniczej (t.j. Dz.U. 13.217) oraz uchwały Nr 2/2014 Okręgowej 

Rady Lekarskiej z dnia 7 stycznia 2014 r.   w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Rzeszowie 

do wykonywania czynności  w jej imieniu  uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

1.  Dokonuje się wpisu Pana/i  MORAD  CYPRIAN  KUCHNIAK 

posiadającej/go prawo wykonywania zawodu lekarza nr 2550371 członka Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Bydgoszczy do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie 

indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego pod numerem księgi 000000160889 

 

§ 2 

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i nie wymaga uzasadnienia bowiem w całości został 

uwzględniony wniosek 

 

 



Uchwała Nr 228/2015/P 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

 

 

W sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  

 

na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 2 , art. 104 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 13.217) oraz uchwały Nr 2/2014 Okręgowej 

Rady Lekarskiej z dnia 7 stycznia 2014 r.   w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Rzeszowie 

do wykonywania czynności  w jej imieniu  uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

 

1.  Dokonuje się zmian we wpisie Pana/i  ARTUR  ANDRZEJ  GWOŹDZIOWSKI 

posiadającej/go prawo wykonywania zawodu lekarza nr 2594077 członka Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Rzeszowie w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie 

indywidualnej  praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pod 

numerem księgi 000000164635 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i nie wymaga uzasadnienia bowiem w całości został 

uwzględniony wniosek. 

 

 

 

 

Uchwała Nr 229/2015/P 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 



z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

 

W sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  

 

na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 2 , art. 104 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 13.217) oraz uchwały Nr 2/2014 Okręgowej 

Rady Lekarskiej z dnia 7 stycznia 2014 r.   w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Rzeszowie 

do wykonywania czynności  w jej imieniu  uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

 

1.  Dokonuje się zmian we wpisie Pana/i  ANNA  MARIA  MAŁEK 

posiadającej/go prawo wykonywania zawodu lekarza nr 2299693 członka Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Rzeszowie w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie 

indywidualnej  praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pod 

numerem księgi 000000161173 

 

§ 2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i nie wymaga uzasadnienia bowiem w całości został 

uwzględniony wniosek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 230/2015/P 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

 

W sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w 

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  

 

 

na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 2 , art. 104 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 13.217) oraz uchwały Nr 2/2014 Okręgowej 

Rady Lekarskiej z dnia 7 stycznia 2014 r.   w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Rzeszowie 

do wykonywania czynności  w jej imieniu  uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

 

1.  Dokonuje się wpisu Pana/i  ANNA  MAŁGORZATA  ZBROJKIEWICZ 

posiadającej/go prawo wykonywania zawodu lekarza nr 1121280 członka Świętokrzyskiej Izby 

Lekarskiej w Kielcach do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie 

indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego pod numerem księgi 000000055686 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i nie wymaga uzasadnienia bowiem w całości został 

uwzględniony wniosek. 



Uchwała Nr 231/2015/P 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

 

W sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w 

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  

 

 

na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 2 , art. 104 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 13.217) oraz uchwały Nr 2/2014 Okręgowej 

Rady Lekarskiej z dnia 7 stycznia 2014 r.   w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Rzeszowie 

do wykonywania czynności  w jej imieniu  uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

1.  Dokonuje się wpisu Pana/i  GRZEGORZ  BOGUMIŁ  CHOMONT 

posiadającej/go prawo wykonywania zawodu lekarza nr 4766375 członka Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Rzeszowie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie 

indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego pod numerem księgi 000000092668 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i nie wymaga uzasadnienia bowiem w całości został 

uwzględniony wniosek. 

 

 

 

 



 

Uchwała Nr 232/2015/P 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

 

W sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w 

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  

 

 

na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 2 , art. 104 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 13.217) oraz uchwały Nr 2/2014 Okręgowej 

Rady Lekarskiej z dnia 7 stycznia 2014 r.   w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Rzeszowie 

do wykonywania czynności  w jej imieniu  uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

1.  Dokonuje się wpisu Pana/i  SZCZEPAN BARTŁOMIEJ  DZIUBAN 

posiadającej/go prawo wykonywania zawodu lekarza nr 2125902 członka Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Rzeszowie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie 

indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego pod numerem księgi 000000093389 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i nie wymaga uzasadnienia bowiem w całości został 

uwzględniony wniosek. 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 233/2015/P 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

 

 

W sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  w formie 

indywidualnej  praktyki lekarskiej  

 

 

na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 2 , art. 104 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 o działaności leczniczej (t.j. Dz.U. 13.217) oraz uchwały Nr 2/2014 Okręgowej Rady 

Lekarskiej z dnia 7 stycznia 2014 r.  w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Rzeszowie do 

wykonywania czynności  w jej imieniu uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

 

1.  Dokonuje się wpisu Pana/i  AGATA  AGNIESZKA  PAKLA-MISIUR 

posiadającej/go prawo wykonywania zawodu lekarza nr 2299660 członka Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Rzeszowie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie 

indywidualnej  praktyki lekarskiej  pod numerem księgi 000000175587 

 

§ 2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i nie wymaga uzasadnienia bowiem w całości został 

uwzględniony wniosek. 

 

 



 

Uchwała Nr 234/2015/P 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

 

W sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  w 

formie indywidualnej  praktyki lekarskiej  

 

 

na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 2 , art. 104 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 13.217) oraz uchwały Nr 2/2014 Okręgowej 

Rady Lekarskiej z dnia 7 stycznia 2014 r.  w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Rzeszowie 

do wykonywania czynności  w jej imieniu  uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

1.  Dokonuje się zmian we wpisie Pana/i  MAGDALENA ANNA MALITA-MOSKWA 

posiadającej/go prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty nr 1138039 członka Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Rzeszowie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie 

indywidualnej praktyki lekarskiej pod numerem księgi 000000061103 

 

 

§ 2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i nie wymaga uzasadnienia bowiem w całości został 

uwzględniony wniosek. 

 

 



Uchwała Nr 235/2015/P 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

 

W sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  w 

formie indywidualnej  praktyki lekarskiej  

 

 

na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 2 , art. 104 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 13.217) oraz uchwały Nr 2/2014 Okręgowej 

Rady Lekarskiej z dnia 7 stycznia 2014 r.  w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Rzeszowie 

do wykonywania czynności  w jej imieniu  uchwala się co następuje: 

 

 

 

§ 1 

 

 

 

1.  Dokonuje się zmian we wpisie Pana/i  GRAŻYNA  TOMAKA 

posiadającej/go prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty nr 7396815 członka Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Rzeszowie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie 

indywidualnej praktyki lekarskiej pod numerem księgi 000000091200 

 

 

§ 2 

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i nie wymaga uzasadnienia bowiem w całości został 

uwzględniony wniosek. 



Uchwała Nr 236/2015/P 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

 

W sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  w 

formie indywidualnej  specjalistycznej praktyki lekarskiej  

 

 

na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 2 , art. 104 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 13.217) oraz uchwały Nr 2/2014 Okręgowej 

Rady Lekarskiej z dnia 7 stycznia 2014 r.   w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Rzeszowie 

do wykonywania czynności  w jej imieniu  uchwala się co następuje: 

 

 

 

§ 1 

 

 

 

1.  Dokonuje się zmian we wpisie Pana/i  ANITA  AGATA  KAZIENKO-JÓŹWIK 

posiadającej/go prawo wykonywania zawodu lekarza nr 4737646, członka Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Rzeszowie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie 

indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej pod numerem księgi 000000092274 

 

 

§ 2 

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i nie wymaga uzasadnienia bowiem w całości został 

uwzględniony wniosek. 



 

Uchwała Nr 237/2015/P 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

 

W sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  w 

formie indywidualnej  specjalistycznej praktyki lekarskiej  

 

 

na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 2 , art. 104 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 13.217) oraz uchwały Nr 2/2014 Okręgowej 

Rady Lekarskiej z dnia 7 stycznia 2014 r.   w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Rzeszowie 

do wykonywania czynności  w jej imieniu  uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

1.  Dokonuje się zmian we wpisie Pana/i  MARIUSZ  KAZIMIERZ  SZKLARCZYK 

posiadającej/go prawo wykonywania zawodu lekarza nr 2776036, członka Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Rzeszowie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie 

indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej pod numerem księgi 000000092140 

 

 

§ 2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i nie wymaga uzasadnienia bowiem w całości został 

uwzględniony wniosek. 

 

 



Uchwała Nr 238/2015/P 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

 

W sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej 

praktyki lekarskiej  

 

 

na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 2 , art. 104 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 o działaności leczniczej (t.j. Dz.U. 13.217) oraz uchwały Nr 2/2014 Okręgowej Rady 

Lekarskiej z dnia 7 stycznia 2014 r.  w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Rzeszowie do 

wykonywania czynności  w jej imieniu  uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

 

1.  Dokonuje się zmian we wpisie Pana/i  WOJCIECH  PIOTR  MOGILANY 

posiadającej/go prawo wykonywania zawodu lekarza nr 5057654 członka Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Krakowie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie 

indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej  pod numerem księgi 

000000062247 

 

 

§ 2 

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i nie wymaga uzasadnienia bowiem w całości został 

uwzględniony wniosek. 

 

 



Uchwała Nr 239/2015/P 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

 

 

 

W sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  

 

na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 2 , art. 104 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 13.217) oraz uchwały Nr 2/2014 Okręgowej 

Rady Lekarskiej z dnia 7 stycznia 2014 r.   w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Rzeszowie 

do wykonywania czynności  w jej imieniu  uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

1.  Dokonuje się zmian we wpisie Pana/i  TADEUSZ  STANISŁAW  CHMIELECKI 

posiadającej/go prawo wykonywania zawodu lekarza nr 7737045 członka Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Rzeszowie w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie 

indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego pod numerem księgi 000000091990 

 

 

§ 2 

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i nie wymaga uzasadnienia bowiem w całości został 

uwzględniony wniosek. 


