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ROZDZIAŁ ]

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PRZYCHODNI

śl.
. Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeIek”, utworzona rozporządzeniem
Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie przeks7tałcenia
Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (Dz. U. Nr 201, poz. 1700).
zwana dalej „Przychodnia”. jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 1ec7niczej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności
leczniczej”.

. Przychodnia posiada osobowość prawną na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego
dla m, st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy z dnia 6 grudnia 2001 r., sygn, akt
WA.X1| NS-REJKRS/3295/10/310. o wpisie Centralnej Wojskowej Przychodni
Lekarskiej „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej do Krajowego
Rejestru Sądowego — Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod
nr KRS: 0000038743.
Przychodnia działa na podstawie:
a) ustawy o działalności leczniczej,
b) Statutu Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePcLek” Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
c) Kodeksucywilnego.
(1) Kodeksu pracy.
e) innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki

zdrowotnej .

ROZDZIAŁII
CELE I ZADANlA PRZYCHODNI

@ 2.

1. Przychodnia prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świade7enia
zdrowotne.
Celem Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia oraz
realizacja zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodow ej.

3. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie
odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowita odpłatnością.

4. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych Przychodni 7ostały
określone w odrębnych przepisach.

5, Przychodnia jest uprawniona do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom
nieuprawnionym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, z całego obszarujej działania.

6. Przychodnia realizuje zadania obronne wynikające z ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.:
Dz. U. z 2015 r. poz. 827, ze zm.) oraz z decyzji Ministra Obrony Narodowej.
ktorych realizację nadzoruje Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia _
Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego.

to
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7 , Przychodnia może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą; inną niż
działalność lecznicza. polegającą na:
l) najmie, d7ierzawie i użyczaniu majątku trwałego;
2) prowadzeniu apteki otwartej:
3) pobieraniu opłat za wjazd; parkowanie i postój na terenie Przychodni;
4) sterylizacji sprzętu;
5) naprawach sprzętu medycznego;
6) sprzedaży. na zasadach określonych właściwymi przepisami, zużytych lub

zbędnych urzadzeń. sprzętu, materiałów;
7) prowadzeniu działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej:
8) organizacji targów. wy staw i kongresów;
@) wykonywaniu usług kserograficznych;
10) wydawaniu opinii lekarskich na zlecenie organow wymiaru sprawiedliwości,

organów ścigania. sluzb więziennych. celnych i instytucji ubc7pieczeniowych.
Przychodnia może prowadzić szkolenia. konferencje i kursy w zakresie promocji
zdrowia dla placówek szkolnych, ośrodków szkolno-wychowawczych. organizacji
społecznych i stowarzyszeń,

Przedmiotem działania Przychodni jest:
]

2

›

4

5

) udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
wramach umów zawartych 7. Narodowym Funduszem Zdrowia;

) udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach zadań zleconych Przychodni
przez resort obrony narodowej oraz na podstawie umów zawartych z innymi
podmiotami. w tym podmiotami leczniczymi. jak rowniez pacjentom indywidualnym
na ich bezpośrednie zlecenie;

) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie ksztalcenia i szkolenia osób
przygotowujących się do wykonywania zawodów medycznych oraz kształcenia
szkolenia i doskonalenia zawodowego wyższych i średnich kadr medycznych. we
wszystkich formach określonych w odrębnych przepisach;

) realizowanie inwestycji oraz wyposażanie gabinetów i pracowni Przychodni
w urząd7enia. aparaturę i sprzęt dla zapewnienia właściwych warunków udzielania
świadczeń zdrowotnych i podniesienia ich standardu;

) wykonywanie innych zadań własnych i zadań zleconych określonych w statucie
Przychodni. o którym mowa w 5 1 ust. 3 lit. b oraz wynikających z uzasadnionych
potrzeb pacjentów i prowadzonej działalności.

@4.

Przychodnia wykonuje działalność leczniczą w' rodzaju ambulatoryjne świadczenia
zdro

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

wotnc w zakresie:
badania i porady lekarskie.
leczenie i konsultacje specjalistyczne,
badania i terapia psychiatryczna i psychologiczna.
rehabilitacja lecznicza,
opieka nad kobietami ciężarnymi i ich płodami, połogiem i noworodkiem.
opieka nad chorymi i zdrowymi dziećmi;
pielęgnacja chorych i obłożnie chorych w domu,
pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi,
badania diagnostyczne. w tym analityka medyczna,

10) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
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jadnollcony
litego zara I.

ll) działania z zakresu medycyny pracy.
12) leczenie i wykonywanie czynności medycznych z zakresu chirurgii

stomatologicznej i periodontologii, protetyki. ortodoncji i stomatologii
zachowawczej,

13) wykonywanie szczepień ochronnych,
14) propagowanie zachowań prozdrowotnych;
15) orzekania w stosunku do osób fizycznych o braku bądź istnieniu przeciwwskazań do:

a) prowadzenia pojazdówmechanicznych,
b) posiadania broni.
c) wykonywania czynności strażnika gminnego (miej skiego))
d) wykonywania zawodu pracownika ochrony.
e) wykonywania obowiązków sędziego,
i) wykonywania usług detektywistycznych.
g) nabywania oraz przechowywania materiałów wybuchowych.
h) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi. bronią oraz wyrobami

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
16) innych świadczeń zdrowotnych wynikających z realizacji zadań okrcślonych

w Statucie Przychodni, o którym mowa w 5 1 ust. 3 lit. b.

55.
l, Przychodnia) oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych oraz działalności,

o których mowa w 5 3 i 4:

l) wykonuje badania specjalistycme zgodnie z potrzebami orzecznictwa wojskowo-
lekarskiego lub instytucji do tego uprawnionych:

2) upowszechnia oświatę zdrowotną wśród pacjentów i personelu Przychodni;
3) propaguje ideę honorowego krwiodawstwa

. Przychodnia może pełnić funkcje konsultacyjne dla imiych podmiotów
wykonujących działalność leczniczą.

to

ROZDZIAŁ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

@ 6.

l. Strukturę organizacyjna Przychodni ustala Dyrektor _ posiadający uprawnienia
kierownika podmiotu lecznic7ego określone w ustawie o działalności leczniczej _ na
podstawie Statutu Pr7ychodni.

2. Przychodnią zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor.
3. W Przychodni działa Rada Społeczna, ktorajest organem doradczym Dyrektora.
4. ” Przychodnia jako podmiot leczniczy wykonuje dzialalność leczniczą za pomocą

zakladu leczniczego, w rozumicniu ustawy o działalności leczniczej i przepisów
dotyczących rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza. stanowiącego
zespól składników majątkowych należących do Przychodni. Struktura organizacyjna
zakładu leczniczego obejmuje stanowiska i komórki organizacyjnc wymienione w ust.
5 _ 13.

5. Dyrektorowi Przychodni podlegają bezpośrednio:
]) Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa.

” W brzmieniu ustalonym przez 5 1 pkt1|it.a zarządzenia Dyrektora CWPL„CePeLek" SPZOZ wWarszawie
Nr 12/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
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2) Przełożona Pielęgniarek.
3) Główny Księgowy,
4) Kierownik Działu Kadr i Szkolenia.
5) Kierownik Działu Administracyjno_ Logistycznego,
6) 2) Kierownik Działu Zamówień Publicznych. Marketingu i Zadań

Komercyjnych
7) Główny Specjalista ds. Ekonomicznych,
8) ” (uchylony)
9) Starszy Inspektor ds. Obrony Cywilnej.
10) Kierownik Sekcji Teleinformatyki,
ll) Radca Prawny,
12) Samodzielne Stanowisko ds, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
13) Sekretariat,
14) Kierownik Kancelarii,
15) Starszy lnspektor ds. Ochrony Danych Osobowych,
16) Starszy Specjalista ds. ()rganizacyjno-Prawnych.

o, Zastępcy Dyrektora ds, Lecznictwa podlegają:
1) Dział Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych i Analiz,

a) Sekcja Statystyki Medycznej,
2) 4) (uchylony)
3) Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych i dla Dzieci:

a) gabinety lekarzy POZ,
b)Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej,
0) Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej,
d)Punkt Szczepień,
e) gabinety diagnostyczno — zabiegowe,

4) Poradnia Długoterminowej Domowej Opieki Pielęgniarskie].
5) Punkt Pobrań Materiałów do Diagnostyki Laboratoryjnej.
6) Pracownie Diagnostyki Obrazowej:

a) USG,
b) Rentgenodiagnostyka,

7) Poradnie Specjalistyczne:
a) Poradnia Alergologiczna.
b)Poradnia Alergologiczna dla Dzieci,
c) Poradnia Andrologiczna i Leczenia Niepłodności,
d)Poradnia Audiologiczna.
e) Poradnia Chirurgii Ogólnej,
1) Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci,
g)Poradnia Chirurgii Plastycznej,
h)Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
i) Poradnia Chorób Metabolicznych,
j) Poradnia Dermatologiczna,
k)Poradnia Diabetologiczna,
l) Poradnia Endokrynoiogiczno-Ginckologiczna,
m) Poradnia Foniatryczna.
h)Poradnia Gastroenterologiezna.

2' W brzmieniu ustalonym przez @ 1 pkt ] lit. a tir. pierwsze zarządzenia DyrektoraCWPL„CePeLek" SPZOZ

w Warszawie Nr 25/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
37 Uchylony przez 5 1 pkt 1 Iit„ a tir_ drugie zarządzenia, o którym mowa w przypisie2).
”' Uchylony przez 5 1 pkt 1 lit. b tir. p|erwsze zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1).
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o)Poradnia Ginekologiczno-Połoznieza.
piPoradnia Hematologiczna,
q)Poradnia Kardiologiczna,
r) Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci,
5) Poradnia Leczenia Bólu.
t) Poradnia Leczenia Jaskry,
u)Poradnia Leczenia Zeza,
y)Poradnia logopedyczna,
w) 5' (uchylona),
x)Poradnia Nefrologiczna,
y) PoradniaNefrologiczna dla Dzieci,
7) Poradnia Neurochirurgiczna,
aa) Poradnia Neurologiczna,
ab) Poradnia Neurologiczna dla Dzieci.
ac) Poradnia Okulistyczna.
ad) Poradnia Onkologiczna.
ae) Poradnia Osteoporozy,
at) Poradnia Otolaryngologiezna.
ag) Poradnia Otolaryngologiezna dla Dzieci,
ah) Poradnia Proktologiczna.
ai) Poradnia Pulmonologiczna.
aj) Poradnia Reumatologiczna,
ak) Poradnia Urologiczna,

8) Poradnia Zdrowia Psychicznego:
a) Poradnia Psyehologiczna,
b)Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych,
e) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

9) Poradnia Rehabilitacyjna z Oddziałem Rehabilitacji Dziennej:
a) gabinety lizykoterapi i,
b) gabinety kinezyterapii,
c) gabinety masażu leczniczego,

10) Poradnie Dentystyczne:
a) Poradnia Chirurgii Stomatologicznej,
b)Poradnia Periodontologiczna,
c) Poradnia Ortodontyczna,
d)Poradnia Protetyki Stomatologicznej,
e) Poradnia Stomatologii Zachowawezej dla Dzieci i Młodzieży,
f) Poradnia Stomatologii Zachowawczej z Endodoncja,

iOa) '” Poradnia Medycyny Pracy i Swiade7eń Komercyjnych,
ll)Poradnia POZ z Gabinetami Specjalistycznymi przy ul. Żeromskiego33:

8) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
— Gabinet Lekarza POZ,

b)Gabinet Diagnostyczno , Zabiegowy.
c) Punkt Pobrań Materiałów do Badań.
d) Pracownia Diagnostyki Obrazowej:

* USG,

'” Uchylona przez 5 1 pkt 1 lit, !: tir, drogie zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1).
5) Dodany przez 5 1 pkt 1 lit. !: tir. trzecie zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1).
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Tekst uje-une" lf'nny
z 'i lutego 20% r.

— Rentgenodiagnostyka,
4 Endoskopia.

e)poradnic specjalistyczne:

4 Poradnia Chirurgii Ogólnej.
— Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

4 Poradnia Dermatologiczna,

4 Poradnia Diabetologiczna,

4 Poradnia Foniatryczna.

4 Poradnia Gastroenterologiczna.
— Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,

4 Poradnia Kardiologiczna,
— Poradnia Neurologiczna,

4 Poradnia Okulistyczna,

4 Poradnia Otolaryngologiczna.

4 Poradnia Pulmonologiczna,

4 Poradnia Reumatologiczna.

4 Poradnia Urologiczna,
0 Poradnia Rehabilitacyjna:

4 gabinety fizykoterapii,
— gabinety kinezyterapii,

4 gabinety masażu leczniczego,
g)Poradnia Dentystyczna:

— Stomatologia Zachowawcza z Endodoncja.
12) Poradnia POZ przy ul. Suchodolskiej 4:

a) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

4 Gabinet lekarza POZ.

4 Gabinet Diagnostyczno 4 Zabiegowy,
b)Punkr Pobrań Materiałów do Badań.

13) Poradnia POZ przy ul. Koszykowej 82c:
a) Gabinet Lekarza POZ 4 Filia POZ.
b) Gabinet Zabiegowy POZ.

7, Przełożonej Pielęgniarek podlegają:
] ) Pielęgniarka Epidemiologiczna,
Z) 7” pielęgniarki i położne,
3) Recepcja.
4) g) personel sprzątajacy.
5) ” szatniarze.

8. Głównemu Ksiegowemu podlegają:
[) Płace,
2) Księgowość i Rozrachunki,
3) Księgowość Materiałowai Środków Trwałych.
4) Kasa.

9. Kierownikowi D7iału Kadr i Szkolenia podlegają pracownicy wymienionej komórki
organizacyjnej.

” W brzmieniu ustalonym przez @ 1 pkt 1 lit. etir. pierwsze zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1).
5] Dodanyprzez 5 1 pkt 1 lit, c tir. drugie zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1).
9 Dodany przez 5 1 pkt 1 lit. ctir. drugie zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1).
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10. Kierownikowi Działu Administracyjno _ Logistycznego podlegają:
l) Technic7ne Utrzymanie Nieruchomości.
2) Zaopatrzenie,
3) Konserwator Urządzeń Medycznych.
4) Inspektor ds Ochrony Przeciwpożarowej.

11.Kierownikowi Działu Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych i Analiz podlega Sekcja
Statystyki Medycznej,

12. ”” Kierownikowi Działu Zamówień Publicznych, Marketingu i Zadań
Komercyjnych,

13. Kierownikowi Kancelarii podlega Archiwum.
14. Schcmat organizacyjny Przychodni stanowi zalącznik nr 1 do niniejszego

regulaminu
15. Schemat podmiotów podporządkowanych Dyrektorowi Przychodni stanowi załącznik

nr 2 do niniejszego regulaminu.
16, Schemat podlcgłości komórek lccznic7ych i diagnostycznych Przychodni stanowi

załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ IV
RODZAJDZIAŁALNOŚCILECZlŻllCZEJ ORAZZAKRES UDZIELANYCH

ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH

57.
. Przychodniajestczynna od poniedzialku do piatku, z wyjatkiem świąt. w godzinach 7.00
_ 20.00.

2. Godziny pracy pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych Przychodni
okrcśla Regulamin pracy.

. Imiona i nazwiska osób udzielających świadczcń zdrowotnych w poradniach oraz
informacje 0 godzinach ich udzielania zamieszczane są na tablicy ogłoszeń wmiej u.
W którym udzielane są świadczenia zdrowotne. natomiast informacje () nieobecności osob
udzielających świadczeń — przy drzwiach gabinctu, w którym udzicla się świadczeń.

_-

w

Spaso'b kiemwania na świadczenia zdrowotne i spvsób ich udzielania
@ 8.

Gabinety i pracownic diagnostyczno-lccznicze udzielają świadczeń zdrowotnych na bicżąco,
według kolejności zgłoszenia. w dniach i godzinach ich udzielania. a w razie niemożności ich
udzielenia w dniu zgloszenia rejestrują pacjenta na uzgodniony z nim termin wykonania
badań lub zabiegu.

@ 9.

1, Proces udzielania świadczenia zdrowotnego jest poprzedzony zgłoszeniem się
uprawnionego do świadczenia w Recepcji lub właściwej rejestracji Przychodni. gdzie jej
pracownik dokonuje następujących czynności:
1) ustala uprawnienia do uzyskania świadczenia.
2) zapisuje pacjenta do lekarza. infomtujac pacjenta o dniu i godzinie realizacji wizyty

lub przekazujc wydruk zawierajacy wymienione informacje.

”' W brzmieniu ustalonym przez 5 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w przypisie 2).
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2. Rejestracja i zapisy pacjentów W celu uzyskania przez nich świadczeń zdrowotnych
dokonywane są w Warszawie:
1) przy ul. Koszykowej 78:

a) W Recepcji (prowadzącej zapisy do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej
dla dzieci albo dorosłych oraz poradni specjalistycznych).

b) w Rejestracji Poradni Dentystycznych.
c) w Rejestracji Poradni Zdrowia Psychicznego.
d) w Rejestracji Poradni Rehabilitacyjnej.
e) w Rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej,
f) ”) w Rejestracji Poradni Medycyny Pracy i Świadczeń Komercyjnych;

2) przy ul. Żeromskiego 33 _ w rejestracjach Podstawowej Opieki Zdrowotnej
z Gabinetami Specjalistycznymi.

3) przy ul. Suchodolskiej 4 _ w Rejestracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

4) przy ul. Koszykowej 82c w Gabinecie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

; 10.
W przypadku świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie skierowania. pacjent jest
zobowiązany dostarczyć Przychodni oryginał skierowania w postaci papierowej, nie później
niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujacych. pod rygorem
skreślenia 7 listy oczekujących (data wystawienia skierowania nie może być późniejsza od

daty wpisu na listę oczekujących),

511.
Rejestracji pacjentów dokonuje się przy uwzględnieniu zasady. że w każdym dniu pracy
lekarza należy przewidzieć rezerwę dla pacjentów. których stan zdrowia wymaga
natychmiastowej pomocy oraz dla osób uprawnionych do uzyskania porady poza kolejnością.

@ 12.

Badania pilne są wykonywane pacjentowi niezwlocznie.
@ 13.

l. Pacjenci, którzy nie stawili się na uzgodniony termin wizyty. moga być przyjęci przez
lekarza po uzgodnieniu nowego terminu.

. Jeżeli stan lub zachowanie pacjenta stwarza dla innych pacjentów lub personelu
szczegolne utrudnienie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, można odmówić pacjentowi
udzielenia świadczenia zdrowotnego z wyjatkiem sytuacji. gdy jego nieudzielenie
spowodowałoby bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjenta.

@ 14.

Świadczenia diagnostyczno-lecznicze udzielane są ubezpieczonym w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej i ambulatoryjnego leczenia speejalistycznego na podstawie skierowania
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty zatrudnionego w Przychodni.
chyba że umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia stanowi inaczej,

to

”) Dodana przez 9 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1).
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Podstawowa Opieka Zdrowotna
& 15.

. Poradnie i gabinety podstawowej opieki zdrowotnej czynne są od poniedziałku do piątku.
z wyjątkiem świąt, w godzinach 8.00 _ 18.00.

2. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
ubezpieczonym wpisanym na listę pacjentow Przychodni. a w przypadku nagłego
zachorowania lub wypadku _ zgłaszającym się osobom.

3. Wpisanie na listę następuje po złożeniu przez pacjenta deklaracji wyboru lekarza i/lub
pielęgiarki i/lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej spośród zatrudnionych
w Przychodni.

4. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest obowiązany do podejmowania wszelkich
działań służących profilaktyce i promocji zdrowia, zachowaniu, ratowaniu. przywracaniu
i poprawie zdrowia pacjenta, a w szczególności do postępowania zgodnie z zakresem
kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

5, W ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej Przychodnia zapewnia
ubezpieczonym dostęp do badań diagnostycznych. świadczeń pielęgniarki i położnej POZ
oraz opieki w domu pacjenta.

6. Świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej udzielane są _ jeśli to możliwe
— w dniu zgłoszenia według kolejności ustalonej podczas rejestracji. W schorzeniach
przewlekłych pracownik recepcji ustala z pacjentem termin realizacji świadczenia.

Długoterminowa Domowa Opieka Pielęgniarska
@ 16.

. Poradnia Długoterminowcj Domowej Opieki Pielęgniarskiej udziela świadczeń
zdrowotnych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki
długoterminowej w warunkach domow ych.

2. Świadczenia są realizowane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową.
. Świadczeń udziela się nieodpłatnie i odpłatnie.

Specjalichzna AmbulatoryjnaOpieka Zdrowotna

517.
]. Świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej są udzielane

przez Przychodnię w ramach porad specjalistycznycli w zakresie określonej specjalności.
na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Skierowanie dla ubezpieczoncgo niejest wymagane do uzyskania świadczeń:
ljginekologa i położnika.
2)dentysty.
3)wenerologa.
4)onkologa.
5)psychiatry.

3. Skierowania nie muszą przedstawiać także następujące osoby korzystające
7 ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
[)inwalidzi wojenni i wojskowi. osoby represjonowane. kombatanci.
2)niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
3)chorzy na gruźlicę.
4)zakażeni wirusem HIV,
5) uzależnieni od alkoholu. środków odurzających i substancji psychotropowych _

w zakresie lecznictwa odwykowego,
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6)uprawnieni żołnierze lub pracownicy _ w zakresie leczenia urazów lub chorób
nabytych w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa,

7)weterani poszkodowani — w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas
wykonywania zadań poza granicami państwa.

4. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.
5. Jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego wymaga kontynuacji leczenia specjalistycznego.

to związane z tym kolejne wizyty w gabinecie lekarza specjalisty> odbywają sie bez
ponownego skierowania,

@ 18.

Pacjent przyjmowany (zgłaszający się) do poradni specjalistycznej musi posiadać:
l)dokument potwierdzający dodatkowe uprawnienia do korzystania ze świadczeń

w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
2) skierowanie od lekarza Ueśli jest wymagane).

W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie EWUŚ
pacjent po okazaniu dokumentu tożsamości może przedstawić inny dokument
potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. a jeżeli takiego dokumentu nie
posiada — złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki
7drowotnej.
Pacjent przyjmowany (zgłaszający się) po raz pierwszy do poradni specjalistycznej
powinien posiadać:
l)dotychczasowe wyniki badań dodatkowych zgodnie z zakresem kompetencji lekarza

podstawowej opieki zdrowotnej. w zalezności od aktualnego schorzenia.
2)kartę informacyjną leczenia szpitalnego, jeśli pacjent był wcześniej hospitalizowany,
3)inne wyniki badań będące w posiadaniu pacjenta

4. 12) Pacjent ma prawo wyboru lekarza udzielającego świadczeń specjalistycznych spośród
lekarzy udzielających tych świadczeń W Poradni. Dotyczy to także wyboru lekarza
dentysty.

5. Przyjmowanie pacjentów w poradniach specjalistycznych następuje według kolejności
ustalonej w momencie rejestracji.

6. Pacjenci uprawnieni na podstawie odrębnych przepisów przyjmowani są na zasadach
określonych w tych przepisach.

.'”

w

7. W przypadkach naglych, zagrażających zdrowiu lub życiu pacjenta 4 porada
specjalistyczna. niezbędny zabieg lub wizyta odbywa się w dniu zgloszenia.

519.
Do zadań specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej należy w szczególności:

]) udzielanie świadczeń oraz opieka profilaktyczna-lecznicza w przypadkach
wybiegajacych poza zakres kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub
lekarza ezy terapeuty innej specjalności;

2) udzielanie konsultacji specjalistycznych dających wyczerpującą odpowiedź na
problem, który był przedmiotem skierowania;

3) przygotowanie pacjenta do realizacji zalecanej diagnostyki lub planowanej formy
terapii z podaniem wskazań, przeciwwskazań i istniejącego ryzyka;

4) uzasadnienie przyczyny ewentualnej odmowy diagnozowania i leczenia. także
w formie pisemnej na żądanie pacjenta;

5) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zarządzeniami wewnętrznymi Przychodni;

6) orzekanie i opiniowanie (› stanie zdrowia pacjenta;

”' W brzmieniu ustalonym przez 5 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1).
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7) podejmowanie działańwzakresie edukacji zdrowotnej. promocji zdrowia i prewencji
chorób.

Poradnia MedycynyPracy i Świadczeń Kamercyjnyc ”'
g 20.

Poradnia Medycyny Pracy i Świadczeń Komercyjnych udziela świadczeń zdrowotnych
osobom:

a) ubiegającym sie o uzyskanie orzeczenia lekarskiego (zgłaszająeym się
indywidualnie lub kierowanym przez zatrudniających ich pracodawców) dla
potrzeb:
— medycyny pracy (badania wstępne. okresowe. kontrolne, profilaktyczna opieka

zdrowotna, inne świadczenia z zakresu medycyny pracy przewidziane
przepisami prawa pracy),

— pozwolenia na broń.
ochrony fizycznej i mienia.
licencji detektywa:
badania lekarskiego i wydania orzeczenia na podstawie ustawy
o zawodach lekarzai lekarza dentysty.

b) nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych, zainteresowanych ich uzyskaniem w CWPL „CePeLek" SPZOZ.

c) uprawnionym do uzyskania świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie, ubiegającym
się o udzielenie świadczeń komercyjnych. jeżeli z obowiązujących przepisów nie
wynika zakaz odpłatnego ich udzielania (po uprzednim udzieleniu takiej osobie
informacji o możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego nieodpłatnie i po
odebraniu od niej pisemnego oświadczenia. że taka informacja została jej
przekazana, lecz mimo to świadomie i dobrowolnie zdecydowała się na odpłatne
otrzymanie świadczenia)
_ z wyłączeniem świadczeń udzielanych w Poradni Rehabilitacyjnej. Poradniach
Dentystycznych i Pracowni Diagnostyki Obrazowej.

Podstawę przyjęcia osob z zakładów lub instytucji. z ktorymi Przychodnia zawarła
umowę. stanowi skierowanie na badania wystawione przez podmiot zobowiązany do ich
zapewnienia.
W Wykonywanie zadań przez Poradnie bezpośrednio nadzoruje. kieruje i koordynuje
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa.

Poradnia Rehabilitacyjna
@ 21.

Poradnia Rehabilitacyjna udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji
leczniczej.
Przychodnia udziela świadczeń rehabilitacyjnych nieodpłatnie i odpłatnie.
[. bezpłatnych świadczeń rehabilitacyjnyeh mogą korzystać świadezeniobiorcy, tj. osoby
ubezpieczone lub uprawnione do świadczeń finansowanych ze środków publicznych.
w ramach i na zasadach umowy zawartej pomiędzy Przychodnią a Narodowym
Funduszem Zdrowia.

13)Rozdziaiw brzmieniu ustalonym przez 5 1 pk14 zarządzenia,!) którym mowa w przypisie 1).
W Dodany przez 5 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w przvpisie 2).
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Rejestracja pacjentow odbywa się: osobiście. przez członków rodziny, osoby trzecie. po
okazaniu skierowania na zabiegi rehabilitacyjne i potwierdzeniu ubezpieczenia
zdrowotnego w systemie EWUŚ. Pacjent może być 7arejestrowany wtym samym czasie
tylko na jedno skierowanie i u jednego świadczeniodawcy.

. Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego.
Skierowanie na zabiegi traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w poradni
rehabilitacyjnej w terminie 30 dni od daty wystawienia.
Jedno skierowanie obejmuje cykl 10 dni zabiegowych. W uzasadnionych przypadkach
lekarz może zlecić pacjentowi cykl 20 dni zabiegowych.
W przypadku zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej skierowanie na zabiegi może
wystawić lekarz poradni rehabilitacyjnej, a także specjalista ortopeda, neurolog lub
reumatolog.

ROZDZIAŁV

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH

; 22,
Siedzibą Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej ,.CePeLek” SPZOZ jest budynek
przy ul. Koszykowej 78 w Warszawie.
Obszar działania podmiotu leezniczego obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Świadczenia zdrowotne udzielane są w:
]) Pr7ychodni przy ul. Koszykowej 78 w Wars7awic,
2) Poradni POZ z Gabinetami Specjalistycznynti przy ul. Żeromskiego 33

wWarszawie.
3) Poradni POZ przy ul. Suchodolskiej 4 w Wars7awie,
4) Gabinecie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej — Filii POZ przy

ul. Koszykowej 82c w Warszawie.

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCHKOMÓREK
ORGANIZACYJNYCH(OSOB FUNKCYJNYCH) PRZYCHODNI

523.
. Dyrektor kieruje Przychodnią i reprezentuje ją na zewnątrz oraz prowadzi sprawy
związane z zarządzaniem. & w szczególności:
1) realizuje zadania wynikające ze statutu Przychodni oraz obowiązujących przepisów

i aktów prawnych;
2) prowadzi racjonalną gospodarkę finansową i politykę kadrową;
3) ponosi odpowiedzialność, w tym materialną, za szkody i decyzje dotyczące

funkcjonowania Przychodni;
4) dba o należytąjakość udzielanych przez Przychodnie świadczeń zdrowotnych.
Dyrektor może:

I) powoływać nieetatowe: zespoły zadaniowe, komisje. stanowiska służbowe do
realizacji określonych doraźnych celów Przychodni;

2) tworzyć samodzielne stanowiska pracy do realizacji określonych celów,
w szczególności powołać pełnomocnika dyrektora ds. praw pacjenta
i inspektora ds. ochrony radiologicznej.
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3. W sprawach (› istotnym znaczeniu dla funkcjonowania. d7ialainości i gospodarki
Przychodni Dyrektor podejmuje decyzje w formie zarządzeń.

@ 24.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w szczególności:
1)

3)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

nadzoruje. kieruje i koordynuje wykonywanie zadań w pionie działalności
medycznej .
kieruje działalnością leczniczą i diagnostyczna W poradniach.
sprawuje nadzór nad poziomem świadczonych usług medycznych,
sprawuje nadzór nad organizacją pracy i dyscypliną pracy pracowników działalności
medycznej.
współtworzy warunki sprzyjające rozwojowi Przychodni i podnoszeniu jakości
świadczonych usług medyc7nych.
negocjuje warunki realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
planuje zaopatrzenie w leki, aparaturę i materiały medyczne oraz sprawuje nadzór nad
racjonalną iwłaściwa gospodarką nimi.
15) sprawuje nadzór nad spraw ozdawczos'cia medyczną oraz prowadzeniem
i udostępnianiem dokumentacji medyc7nej,
sprawuje nadzór i kontrolę prawidłowości przechowywania dokumentacji medycznej
i archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

iO)kieruje całokształtem spraw związanych z planowaniem organi7aeji udzielania
świadczeń zdrowotnych. ich realizacja. monitorowaniem i sprawozdawaniern.

ll)zapewnia prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych
z instytucjami. zakładami pracy oraz podwykonawcami świadczeń.

12) zapewnia prawidłowość. terminowość i zgodność procedur załatwiania skarg i zażaleń
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

@ 25.

Główny Księgowy odpowiada za całokształt zadań finansowo-ekonomicznych Przychodni.
przede w szystkim:

1)

2)

3)

4)

5)

przestrzega prawidlowego prowadzenia rachunkowości zgodnie 7 obowiązującymi
przepisami i wytycznymi.
uczestniczy w pracach nad planem Finansowym Przychodni oraz nad7oruje jego
realizację.
organi7uje: przyjmowanie. sporządzanie. obieg. archiwizację i kontrolę dokumentów
finansowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych
i ochronę. pod względem finansowymi. mienia Przychodni.
na bieżąco kontroluje (w zakresie kierowanego przez siebie pionu) prawidłowość
wykonywania zadań. sporządzanie kalkulacji wynikowej komórek organizacyjnych
i sprawozdawczości finansowej.
nadzoruje całokształt prac z zakresu rachunkowości. wykonywanych przez
poszczególne komórki organizacyjne. nadzoruje tworzenie listy wypłat. opiniuje
i uzasadnia wewnętrzne projekty decyzji opracowanych przez inne komórki
organizacyjne, których wprowadzenie spowoduje skutki finansowe.

526.
Do zadań Głównego Specjalisty ds. Ekonomicznych należy w szczególności:

1) zarzadzanie linansami Przychodni w sposób optymalizujacy płynność finansową.
rentowność oraz wartość aktywów netto.

15] W brzmieniu ustalonym przez 5 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1)„
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8)

9)
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koordynowanie prac nad planem finansowym Przychodni oraz nadzór nad jego
realizacją,
przygotowywanie analiz i prognoz dotyczących sytuacji finansowej Przychodni.
nadzór nad finansami i gospodarką materiałową Przychodni, ze szczególnym
uwzględnieniem rachunku kosztów.
nadzór finansowy nad przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w Przychodni.
nadzór nad sporządzaniem corocznych sprawozdań linansowyeh oraz innej
obowiązkowej sprawozdawczości finansowej.
opiniowanie każdego wniosku powodującego zobowiązanie finansowe dla
Przychodni.
nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych formułowanych przez organy kontroli
zewnętrznej oraz zaleceń wewnętrznych związanych z zarządzaniem finansami
Przychodni.
nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z kontrolą zarządcza w Przychodni.

527.
Do zadań Kierownika Działu Administracyjno — Logistycznego należy w szczególności:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

prowadzenie wszystkich spraw gospodarczo _ technicznych z zakresu infrastruktury,
zarządzanie majątkiem Przychodni (w tym likwidacja majątku). obsługa procesów
inwestycyjnych. w tym rozliczeń finansowych (dotacji). sprzedaż usług
niemedycznych świadczonych przez Przychodnie oraz wyposażanie Przychodni
w aparaturę i sprzęt medyczny.
prowadzenie wszystkich spraw z zakresu logistycznego zabezpieczenia bieżącej
działalności Przychodni. w tym prowadzenie systematyemego monitoringu
materiałowego,
nadzór nad utrzymywaniem infrastruktury Przychodni w stanie ciągłej i należnej
Sprawności. ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów i personelu,
koordynowanie działań mających na celu unowocześnianie stosowanych technologii
medycznych.
koordynowanie prac nad planem inwestycyjnym Przychodni oraz nadzór nad jego
realizacją.
przygotowywanie propozycji optymalizacji wykorzystania zasobów
infrastrukturalnych Pr7ychodni.
przygotowywanie strategii rozwoju infrastruktury Przychodni,
koordynowanie i podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości usług
świadczonych przez Przychodnie.
nadzór nad realizacją zalceeń pokontrolnych formułowanych przez organy kontroli
zewnętrznej oraz zaleceń wewnętrznych w zakresie zarządzania infrastrukturą
i zasobami technicznymi Przychodni.

10) prowadzenie wszystkich spraw z zakresu obsługi ciepłowniczo-hydraulicznej. elektro-
energetycznej. zapewnienia eksploatacji gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji
w Przychodni. w tym prowadzenia stałego nadzoru dyspozytorskiego we wskazanym
zakresie.

] l)planowanie i realizacja remontów., konserwacji i inwestycji.
12) realizacja spraw z zakresu wyposażenia wnętrz. napraw. modernizacji. usuwania

33318111. ZHiS'ZCZCfL

13) dbałość o ogólny porządek i estetykę obiektu wewnątrz i na zewnątrz.
14) dbałość o utrzymanie w ruchu wszelkich urządzeń niezbędnych do funkcjonowania

Przychodni.
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lijprowadzenie strategii sprzedaży i kupna 2 nadzorowaniem terminowości realizacji
dostaw i wydatkowania środków.

@ 28.

Przełożona Pielęgniarek odpowiada za nadzór, kontrolę i koordynowanie pracy pielęgniarek
i położnych oraz innego średniego i niższego personelu medycznego, w szczególności:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

proponuje zakup wyposażenia i sprzętu oraz przygotowuje specyfikację techniczną
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Przychodni
w powierzonym zakresie.,
koordynuje wykonywanie zadań przez pielęgniarki koordynujące i pielęgniarkę
epidemiologiczna?
koordynuje zadania związane z promocją zdrowia oraz. programami protilaktycznymi
organizowanymi w Przychodni.
organizuje szkolenia średniego personelu medycznego,
współdziała 7 kierownikami poradni w sprawach organizacji pracy średniego
i niższego personelu medycznego.
sprawuje ogolny nadzór nad użytkowaniem sprzętu medycznego przez średni i niższy
personel medyczny.
”” sprawuje nadzór nad prowadzeniem dokumentacji medycznej przez osoby
wykonujące zawód medyczny orazjej udostępnianiem.
sprawuje nadzór nad rotacją i zaopatrzeniem poradni w leki,
sprawuje nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych formułowanych przez organy
kontroli zewnętrznej oraz zaleceń wewnętrznych w zakresie powierzonych zadań.

10) określa rodzaj i poziom kwalifikacji wymaganych na poszczególnych stanowiskach
podległego personelu,

ll)na bieżąco nadzoruje jakość świadczeń medycznych i dyscyplinę pracy podległego
personelu.

12) tworzy warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowyeh pielęgniarek i położnych.
@ 29.

Do zadań kierownika komórki organizacyjnej Przychodni należy w szczególności:
1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

kierowanie wydzieloną strukturą organizacyjną oraz powierzonym obszarem zadań
zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy.
stałe monitorowanie jakości i efektywności pracy podległego personelu oraz
optymalizowanie działalności kierowanej komórki organizacyjnej.
realizacja w stosownym zakresie planu finansowego i inwestycyjnego Przychodni.
wdrażanie decyzji. zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora.
wnioskowanie do Dyrektora w sprawach nagradzania i karania pracowników
kierowanej komórki organizacyjnej.
koordynowanie i podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości usług
świadczonych przez Przychodnie,
realizacja zaleceń pokontrolnych formułowanych przez organy kontroli zewnętrznej
oraz zaleceń wewnętrznych,
realizacja zadań skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej na poziomie
nadzorowanej komórki.

@ 30.

Osoba zatrudniona na Samodzielnym Stanowisku ds. BHP czuwa nad przestrzeganiem
i realizacja przepisów bhp w Przychodni:

W W brzmieniu ustalonym przez 9 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1).
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T*kst ujedniicony
z „ lutego 2019 r,

]) przeprowadza kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) bierze udział w opracowywaniu przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych

mających na celu zapobieganie zagrożeniom zdrowia i życia pracowników,
3) sporządza dla potrzeb kierownictwa okresowe analizy z zakresu przestrzegania bhp.

poprawy warunków pracy, usuwania zagrożeń,
4) prowadzi szkolenia wstępne z zakresu bhp,
5) opiniuje szczegolowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na

poszczególnych stanowiskach pracy,
6) sprawuje nadzór nad 7aopatrywaniem pracowników w odzież ochronna, obuwie

robocze lub ochronne i sprzęt ochrony osobistej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami,

7) prowadzi obowiązującą dokumentację powypadkow'ą oraz sprawozdawczość wtym
zakresie.

8) organizuje szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
9) uczestniczy w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego pracownikow. które wiąże się

z wykonywaną przez nich pracą,
10) opracowuje harmonogramy realizacji nakazów i zaleceń pokontrolnych dotyczących

podległego obszaru działań,

531.
Kierownik Sekcji Teleinformatyki zajmuje się obsługą programów i systemów
informatycznych oraz zakupem, naprawą, konserwacją i modernizacją sprzętu
komputerowego oraz telefonicznego będącego na wyposażeniu Przychodni. Do jego
obowiązków należyw szczególności:

Uprowadzenie wszystkich spraw związanych z kompleksową informatyzacją
Pr7ychodni. w tym organizowanie i prowadzenie spraw dotyczących serwisowania
sprzętu komputerowego,

2) administrowanie sieciami komputerowymi,
3) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego znajdującego się na terenie

Przychodnh
4) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wezlow łączności.

@ 32.

lnspektor ds, Obrony Cywilnej zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z realizacją
zadań mobilizacyjnych, jakie nakłada na Przychodnie ustawa o powszechnym obowiązku
obrony.

@ 33.
(uchylony)”)

@ 34.

Kierownik Działu Kadr i Szkolenia odpowiada za realizowanie polityki Dyrektora Przychodni
w zakresie zarządzania personelem. jego szkoleniem oraz prowadzeniem zadań związanych
z zarządzaniem zasobami ludzkimi. 3 w szczególności:

l) uczestniczy i nadzoruje procesy tworzenia i stosowania przepisów wewnętrznych
Przychodni we współpracy z kierownikami poszczególnych komórek
organizacyjnych,

2) prowadzi działania na rzecz racjonalizacji zatrudnienia,

”) Uchylony przez 5 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w przypisie 2).
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3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

icony
: ” lutego Z 18 r,

opracowuje projekt planu zatrudnienia Przychodni na dany rok. realizuje zadania
wynikające z tych planów oraz innych programów przyjętych w Pr7ychodni,
zajmuje się zagadnieniami związanymi z zatrudnianiem pracowników,
wprowadzaniem ich do pracy oraz zwalnianiem,
zakłada i prowadzi akta osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
prowadzi rejestr pracowników,
zajmuje się ewidencjonowanicm i kontrolowaniem czasu pracy oraz absencji
pracowników,
zajmuje się sprawami związanymi z zawieraniem umów cywilnoprawnych
na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
zajmuje się przetwarzaniem danych z akt osobowych na potrzeby dyrektora oraz
7godnie z obowiązującą sprawozdawczością.

10)zabezpiecza organizowanie i koordynowanie szkoleń pracowników Przychodni
odpowiednio do potrzeb prowadzonej działalności.

5 35!”
Kierownik Działu Zamówień Publicznych, Marketingu i Zadań Komercyjnych odpowiada za
wykonywanie zadań:

1)

3)

związanych z zamówieniami publicznymi w zakresie usług, dostaw oraz robót
budowlanych i modernizacyjnych, a w szczególności:
a) organizowanie zadań związanych 7 udzielaniem zamówień publicznych.
b) przygotowywanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji,
c) udział w komisjach przetargowych,
d) rozpatrywanie odwołań.
e) szkolenie podległego personelu w zakresie związanym z zamówieniami

publicznymi;
związanych z funkcjonowaniem Przychodni na rynku, a w szczególności:
a) planowanie i realizacja zadań marketingowych,
b) organizacja działań promocyjnych nastawionych na potrzeby pacjentów,
c) tworzenie i aktualizowanie informacji 7amieszczonych na stronie internetowej

Przychodni,
d) podejmowanie inicjatyw, działań i opracowywanie rozwiązań w celu

pozyskiwania kontrahentów, darczyńców lub kolejnych podmiotów
zawierających umowy na odpłatne świadczenia zdrowotne. w tym pozyskiwanie
indywidualnych odbiorców tych świadczeń,

e) organizowanie działań informacyjnych i promocyjnych w Przychodni,
i) tworzenie i aktualizowanie na bieżąco bazy danych o klientach,
g) przygotowywanie ofert świadczeń dla potencjalnych klientów, informowanie

o nowych świadczeniach.
h) planowanie i organizacja działań marketingowych wspierających realizację

celów i zadań Przychodni z zakresu działalności leczniczej iinnej działalności,
i) opracowywanie i wysyłanie ofert do stałych i potencjalnych klientów,
j) bieżące monitorowanie działań konkurencji i śledzenie trendów branżowych;
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Poradni Medycyny Pracy
i Świadczeń Komercyjnych, a W szczególności:
a) planowanie. organizowanie i nadzorowanie udzielania świadczeń zdrowotnych,
b) dokonywanie rozdziału udzielania świadczeń zdrowotnych komercyjnych od

udzielania świadczeń zdrowotnych tinansowanych ze środków publicznych oraz
nadzór nad jego przestrzeganiem,

”) W brzmieniu ustalonym przez 5 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w przypisie 2).
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Żekst „' 'olicony
7 ' łztego 2018 :.

c) prawidłowa organizacja udzielania odplatnych świadczeń zdrowotnych.
o których mowa pod lit. a. z zapewnieniem wymaganych do tego warunków jak
rowniez bieżący nadzór nad ich udzielaniem i sporządzaniem dokumentacji
potwierdzającej ich udzielenie oraz dla potrzeb dokonania rozliczenia,

d) współudział w przygotowywaniu projektów umów 7awieranych z innymi
podmiotami i osobami indywidualnymi. których przedmiotem jest udzielanie
odpłatnych świadczeń zdrowotnych,

c) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym sporządzaniem
dokumentów statystyczno-sprawozdaw'czych, przygotowywaniem opracowań.
analiz. informacji i pisemnych odpowiedzi dotyczacych udzielania odpłatnych
świadczeń zdrowotnych. odpowiednio do zaleceń Zastępcy Dyrektora ds,
Lecznictwa oraz potrzeb wynikających z udzielania i rozliczania tych
świadczeń.

i) współpraca z lekarzami i pielęgniarkami oraz innym personelem medycznym.
administracyjnym, pomocniczym i obsługi. uczestniczącymi w przygotowaniu.
udzielaniu, dokumentowaniu i rozliczaniu odpłatnyeh świadczeń zdrowotnych,

g) wprowadzanie i ewidencjonowanie w bazie danych orzeczeń lekarskich
i zawartych w nich danych. wydawanych dla potrzeb: medycyny pracy.
pozwolenia na broń, ochrony fizycznej i mienia, licencji detektywa, badania
lekarskiego i wydania orzeczenia na podstawie ustawy 0 zawodach lekarza
i lekarza dentysty.

h) ewidencjonowanie i archiwizowanie kopii wydawanych orzeczeń lekarskich.
o których mowa pod lit. g. 2 rozbiciem na przedmioty i zakresy, których
dotyczą,

i) utworzenie wykazu zawartych umów o udzielanie odpłatnych świadc7eń
zdrowotnych, o których mowa pod lit. g. oraz ich kontrola i bieżąca aktualizacja
(z rozbiciem na przedmioty i zakres, których dotyczą).

_i) WSpieranie w szczególnych przypadkach Rejestracji Poradni Medycyny Pracy
i Świadczeń Komercyjnych.

@ 36.

Do zadań Inspektora ds. Ochrony Przeciwpożarowej należy w szczególności:
1)

2)

eliminacja czynników mogących przyczynić się do powstania pożaru na terenie
Pr7ychodni.
opracowywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz planów
przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie poprawy stanu ochrony ppoż..
opracowywanie i wdrażanie zasad organizacji ochrony ppoż..
nadzór nad wyposażeniem pomieszczeń Przychodni w sprzęt, urządzenia i środki
gaśnicze zgodnie z obowiązującymi wtym zakresie normami.
nadzór nad przestrzeganiem przepisów ppoż.,
prowadzenie sprawozdawczości w podległym obszarze działań.
współpraca z właściwą terenowa komenda Państwowej Straży Pożarnej w podległym
obszarze działań.

5 37.

Do zadań Pielęgniarki Epidemiologicznej należy:
1)

2)

opracowanie strategii działań dotyczących profilaktyki i zwalczania
7akażeń oraz przygotowywanie i prowadzenie właściwej dokumentacji wtym
zakresie,
kontrola i monitorowanie przestrzegania zasad organizacji pracy w zakresie
obowiazujacych standardów i procedur zapobiegania i zwalczania zakażeń
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3)

4)

5)

we wszystkich komórkach organizacyjnych związanych z działalnością statutową
Przychodni,
nadzór nad utrzymaniem właściwych standardów sanitarno _ epidemiologicznych
w pomieszczeniach Przychodni,
organizowanie i prowadzenie edukacji pcrsonclu medycznego W zakresie
zapobiegania zakażeniom,
prowadzenie sprawozdawczości w podległym obs7arze działań.

5 38.

Do zadań Radcy Prawnego należy świadczenie pomocy prawnej na rzecz Przychodni
w zakresie określonym w odrębnych przepisach, a w szczególności:

1)

3)

3)
4)

5)

(›)

udzielanie opinii i porad prawnych w zakresie stosowania prawa,
informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym działalności
Przychodni,
sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności,
występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym,
administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.
opiniowanie pod wzgledem formalno — prawnym podpisywanych przez Przychodnie
umów,
opracowywanie projektow zarządzeń wewnętrznych i instrukcji.

@ 39.

Do 7adań Starszego Specjalisty ds. Organizacyjno-Prawnych należy w szczególności:
1)

6)

obsługa organizacyjno-prawna Przychodni, w szczególności w zakresie tworzenia
i stosowania przepisów prawa obowiązujących w Przychodni _ we współpracy
z Radcą Prawnym,
bieżące monitorowanie aktualnego oraz proponowanego stanu prawnego w zakresie
działalności Przychodni,
przygotowywanie i opiniowanie zgodności 7. prawem przepisow wewnętrznych,
opracowywanie ' aktualizacje regulaminów i instrukcji obowiązujących w Przychodni,
udzielanie opi i, porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa komórkom
organizacyjnym.
udzielanie pisemnych odpowiedzi na skargi i wnioski pacjentów.

@ 40.

Do zadań Starszego lnspcktora ds. Ochrony Danych Osobowych nalezy:
1)

2)

3)

4)

monitorowanie poziomu ochrony: fizycznej. technicznej i osobowej pomieszczeń,
urząd7cń oraz systemów informacyjnych Przychodni, w których przetwarzane są dane
osobowe oraz inne dane podlegające ochronie prawnej (z wyłączeniem informacji
chronionych na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych),
kontrola komórek organizacyjnych Przychodni w 7akresie przestrzegania
obowiązujących norm prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, w tym
danych sensytywnych,
podejmowanie działań związanych z ujawnionymi incydentami naruszenia
bezpieczeństwa, jak rowniez działań zmierzających do eliminacji potencjalnych
zagrożeń w zakresie ochrony danych osobowych.
szkolenie pracowników Przychodni w zakresie nonn prawnych związanych
z przetwarzaniem danych osobowych oraz obowiązujących w tym zakresie regulacji
w ewnętrznych ,
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5) udział w realizacji przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych dotyczących
eksploatacji systemow infomtatycznyclt. a wynikających z przyj etych zasad i reguł ich
ochrony.

541.
Do zadań Działu Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych i Analiz należy w szczególności:

]) prowadzenie wszelkich spraw z zakresu realizacji umów z NFZ w zakresie
sprawozdawczości i rozliczeń wykonanych w Przychodni świadczeń opieki
zdrowotnej,

2) wycena procedur medycznych,
3) planowanie i analizy związane z usługami medycznymi świadczonymi przez

Przychodnie,
4) bieżąca analiza realizacji kontraktów.
5) przygotowanie sprawozdań na potrzeby komórek organizacyjnych i jednostek

Zewnętrznych,
6) przekazywanie informacji o zawartych umowach. warunkach ich realizacji oraz

udzielania świadczeń komórkom organizacyjnym Przychodni.
@ 42.

(uchylony)”)
@ 43.

Do zadań Punktu Pobrań materiałów do badań należy vy szczególności udzielanie świadczeń
zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej imikrobiologiczncj.

@ 44.

I, Do zadań Poradni Zdrowia Psychicznego należy w szczególności udzielanie świadczeń
zdrowotnych z zakresu leczenia chorób psychicznych w tiybie opieki ambulatoryjnej.

2. Do zadań poradni utworzonych w celu prowadzenia terapii uzależnień i współuzalcżnień
należy ponadto:
1) realizowanie programow psychoterapii uzależnień.
2) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawezo-leczniezych osobom

uzależnionym.
3) prowadzenie działań konsultacyjito-edukacyjnych dla członków rodzin osób

uzależnionych,
4) wspieranie działań palcowek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej

diagnostyki i krotkiej interwencji oraz udzielanie w razie potrzeby konsultacji
lekarzom

5) współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemow uzależnień
oraz z grupami samopomocowymi,

@ 45.

Do zadań Pracowni Diagnostyki Obrazowej należy w szczególności udzielanie świadczeń
zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki i ultrasonografii.

@ 46.

Do zadań Poradni Dentystycznych należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych
vy zakresie stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, protetyki, ortodoncji.

”7 Uchylony przez 5 1 pkt 7 zarlądzenia, o którym mowa w przypisie 1).
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periodontologii i profilaktyki dla dorosłych i dla dzieci oraz szkolenie podyplomowe
i specjalizacyjne.

:; 47.

Do zadań Kancelarii należy w s zególnośei koordynacja przepływu korespondencji.
prowadzenie dzienników korespondencyjnych obsługa interesantów, koordynacja przepływu
informacji, skuteczna współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz nadzór nad
pracą archiwum Przychodni.

@ 48.

Wewnętrzny porządek i organizację pracy Przychodni określa Regulamin pracy Przychodni.
@ 49.

Rodzaje i liczbę stanowisk pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych Przychodni
określa Dyrektor w planie zatrudnienia na dany rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁVII

WSPÓŁDZIAŁANIEPRZYCHODNIZ INNYMI ZAKŁADAMI OPIEKI
ZDROWOTNEJ

@ 50.

Przychodnia w procesie realizowania świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym współpracuje
z innymi podmiotami leczniczymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, co polega na:

]) ud7ie|aniu konsultacji specjalistycznych na zlecenie lekarzy z innych podmiotów
leczniczych,

2) kierowaniu pacjentów przez lekarzy Przychodni na konsultacje specjalistyczne do
innych podmiotów leczniczych,

3) kierowaniu pacjentów prze7 lekarzy Przychodni na leczenie szpitalne lub
uzdrowiskowe.

4) kierowaniu pacjentów na badania diagnostyczne niewykonywanc w Przychodni.
5) kierowaniu pacjentów na rehabilitację leczniczą niewykonywaną w Przychodni.

ROZDZIAŁVIII

SPOSÓB KIEROWANIAPRZYCHODNIĄ

@ 51.

l. Działalnością Centralnej Wojskowej Przychodni lekarskiej „CePeLck” Samodzielnego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej kieruje Dyrektor, który repre7entuje
Przychodnie na zewnątrz.

2. Dyrektor zarządza Przychodnią przy pomocy swojego zastepcy. głównego księgowego.
podległych mu bezpośrednio kierowników komórek organizacyjnych oraz osób
zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.

3. Czynności wchodzące w zakres działania poszczegolnych komórek organizacyjnych
mogą być wykonywane także przez inne osoby. którym Dyrektor udzielił
pełnomocnictwa lub prokury.

4. Dyrektora Przychodni w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora
ds, Lecznictwa lub upoważniona przez niego osoba,

Regulamin organizacyjny CNPL „CePeLek" spzoz w warszawie V 22
jl
„„



P

y.

Tekst Ujedno
z ? Lutego 2

Zastępca Dyrektora. kierownicy przychodni, gabinetów. pracowni i innych komorek
organizacyjnych. kierują powierzonym im zakresem prac i są odpowiedzialni za ich
wykonanie przed bezpośrednim przełożonym.
W komorce organizacyjnej, w ktorej nie utworzono stanowiska zastępcy kierownika,
w razie niemożności wykonywania funkcji przez kierownika zastępuje go wyznaczony
przez niego pracownik danej komorki organizacyjnej.
Korespondencja wewnętrzna wpływająca do komórki organizacyjnej powinna być
załatwiana bezzwłocznie, nie później niż w okresie 7 dni od daty otrzymania, łącznie
z udzieleniem odpowiedzi, 'l'en'nin powyższy odnosi się do spraw. w ktorych decyzja
należy do kompetencji danej komorki organizacyjnej.
W przypadku niecierpiącym zwłoki. gdy zachowanie drogi służbowej mogłoby narazić
Przychodnię lub inną osobę na szkodę. każdy pracownik zobowiązany jest przedsięwziąć
kroki konieczne dla załatwienia sprawy. 0 decyzji podjętej z pominięciem drogi
służbowej bezzwłocznie należy zawiadomić kierownika komorki organizacyjnej.
Szczegółowe kompetencje. 7asady funkcjonowania oraz organizację pracy Przychodni
określa:
a) Statut Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej ..CePeLek” Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
b) niniejszy regulamin.
c) Regulamin pracy.
d) Regulamin wynagradzania.

552.
Prawo do podpisywania pism w ramach zakresu działania Przychodni mają: Dyrektor.
jego zastępca. główny księgowy. a kierownicy komórek organizacyjnych i samodzielni
pracownicy tylko W sprawach dotyczących zakresu ich kompetencji lub w granicach
udzielonych im pełnomocnictw.
Do wyłącznych uprawnień Dyrektora, należy podpisywanie pism: do organów
administracji państwowej. wojewodów. prezydentów miast i naczelników gmin.
kontrahentów. wszelkich aktów o charakterze normatyw vm (decyzje. zarządzenia).
zarządzeń pokontrolnych, pism zawierających decyzje związane ze zmianami
organizacyjnymi oraz pism wyznaczających bądź zmieniających zadania planowe
Przychodni,
Zastępca Dyrektora i główny księgowy upoważnieni są do podpisywania wszelkich pism
z zakresu działania kierowanego przez nich pionu.
Prawo posiadania pieczątek służbowych przysługuje Dyrektorowi Przychodni i jego
zastępcy. kierownikom jednostek organizacyjnych. głownym specjalistom oraz innym
pracownikom za zgodą Dyrektora.
Podpisywanie pism odbywa się jednoosobowo. z wyjątkiem wypadkow określonych
odrębnymi przepisami. np. w zakresie praw i obowiązków majątkowych, do czego
wymaganajest pisemna zgoda Dyrektora Przychodni.
Wszelkie pisma podpisywane przez Dyrektora. jego zastępcę lub głównego księgowego
powinny być na kopiach parafowane przez referenta sprawy i kierownika komórki
organizacyjnej. z którym treść była uzgodniona pod względem merytorycznym
i lormalnoprawnym.
Podpisujący pisma odpowiadają za merytoryczne załatwianie sprawy oraz jej zgodność
z interesem Przychodni. interesem społecznymi przepisami prawa.
Pracownicy Przychodni sporządzający i przekazujący sprawozdania Finansowe
i statystyczne do jednostek nadrzędnych i GUS są odpowiedzialni za ich merytoryczna
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treść, dane liczbowe, rzetelność i terminowość _ zgodnie z obowiązującymi w tej mierze
zarządzeniami i instrukcjami.
Podpisywanie dokumentów obrotu pieniężnego i materialnego oraz innych dokumentów
o charakterze rozliczeniowym i kredytowym. jak też inne sprawy w tym zakresie.
a nieunormowane w niniejszym regulaminie, regulują odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ IX

WYSOKOŚÓ OPŁATYZA UDOSTĘPNIENIEDOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

@ 53.
2”) Przychodnia prowadzi w postaci papierowej lub elektronic7nej dokumentacje
medyczną pacjentów w sposób określony właściwymi przepisami prawa i zapewnia
ochronę danych osobowych zawartych W tej dokumentacji,
2” Szczegółową instrukcję prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji
medycznej określa Dyrektor W drodze zarządzenia.
22] Pr7ychodnia pobiera opłatę za udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez
sporządzanie jej wyciągu, odpisu, kopii. wydruku lub na informatycznym nośniku
danych.
2” Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej nie mogą przekraczać kwot
określonych w art. 28 ust. 4 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, Dz.U. z 2016 poz. 823. Dz.U. 7 2016 r. poz,
960. Dz.U. z 2016 r. poz. 1070 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 836). Maksymalna wysokość
opłaty za:

1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej _ nie może
przekraczać 0,002.

2) za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej nie może
przekraczać 000007,

3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych
nie może przekraczać 0,0004

— przeciętnego wynagrod7enia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art, 20 pkt 2 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887 z poźn. zm.), począwszy od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu. w którym nastąpiło ogłoszenie.

Wysokość opłat, o których mowa w ust. 4, ustala Dyrektor w drodze zarządzenia.

2”) W brzmieniu ustalonym przez 5 1 pkt 8 zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1).
2” W brzmieniu ustalonym przez 5 1 pkt 8 zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1).
D' W brzmieniu ustalonym przez 5 1 pkt 8 zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1).
23] W brzmieniu ustalonym przez 5 1 pkt 8 zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1).
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ROZDZIAŁX

ORGANIZACJAUDZIELANIA ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH
KOMERCYJNYCH

@ 54.

.Odpłatne świadczenia Zdrowotne udzielane są w Przychodni na podstawie umów
zawartych wformic pisemnej z instytucjami zewnętrznymi lub pacjentami
indywidualnymi niespełniająeymi warunków do udzielenia im świadczen finansowanych
ze środków publicznych lub ktorym udzielono świadczenia zdrowotnego związanego
wyłącznie ze stanem nietrzeźwości.

. Przychodnia prowadzi odrębną rejestrację pacjentow, którym świadczenia zdrowotne
udzielane są odpłatnie.

, Pacjent może zarejestrować się telefonicznie lub osobiście.
. ”' Odpowiedzialna za rejestrację komórka organizacyjna. jest zobowiązana w każdym
przypadku, w którym można udzielić świadczenia zdrowotnego [inansowancgo ze
środków publicznych, poinformować o tym pacjenta przed udzieleniem świadczenia
i odebrać odeń pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z tą informacją oraz wyrażeniu
świadomej. nieprzymuszonej woli otrzymania świadczenia odpłatnego.

. Świadczenia zdrowotne polegające na wykonaniu odpłatnych badań. odpłatne wizyty
lekarskie oraz inne świadczenia zdrowotne dla pacjentów indywidualnych udzielane są po
wniesieniu przez pacjenta pełnej opłaty za te świadczenia.

, W przypadku świadczenia zdrowotnego realizowanego odpłatnie pacjent ma prawo do
uzyskania informacji o:

a) podstawie prawnej pobierania opłaty za świadczenie,
b) wysokości opłaty,

_ przed rozpoczęciem jego udzielania.
. Po dokonaniu zapłaty za świadczenie pacjent otrzymuje paragon fiskalny,
, Udzielanie świadczeń odpłatnych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej odbywa się
w wyznaczonych godzinach i nie może zaburzać porządku udzielania świadczeń
realizowanych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

ROZDZIAŁXI

WYSOKOŚCOPŁAT ZA ŚWIADCZENIAZDROWOTNEKOMERCYJNE

@ 55.

Wysokość opłat za udzielane w Przychodni świadczenia zdrowotne inne niż finansowane
ze środków publicznych określona została w Cenniku Usług Medycznych CWPI.
„CePeLek" SPZOZ, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
Dyrektor może dokonywać stosownych zmian w Cenniku Usług Medycznych CWPL
,.CePeLek”” SPZOZ. biorąc pod uwage sytuację na rynku świadczeń zdrowotnych (een
usług medycznych).

”' W brzmieniu ustalonym przez 5 1 pkt 9 zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1).
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5 56.

Regulamin, w tym zakresy obowiązków, jest nowelimwany w zależności od potrzeb
Przychodni lub w związku z koniecznością jego dostosowania do aktów prawa powszechnie
obowiązującego.
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