
z MIKE ZARZĄDZENIEnr 32/2020
DYREKTORA CENTRALNEJ WOJSKOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ

„CePeLek”
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

z dnia 3 grudnia 2020r.
zmieniające zarządzenie o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia

regulaminu organizacyjnego

Na podstawie art. 23 i 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493 i 2112) oraz $ 9 ust. 1 i 2 Statutu Centralnej

Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Warszawie, zwanej dalej „Przychodnią” - załącznika do zarządzenia
Nr 14/MON Ministra Obrony Narodowejz dnia 10 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu

Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” Samodzielnemu Publicznemu

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 90) zarządzam, co

następuje:

$1.W zarządzeniu nr 30/2020 Dyrektora Przychodni z dnia 17 listopada 2020 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego użyte w $ 1,

w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „Al. Jerozolimskie” zastępuje się użytymi
w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „al. Niepodległości”.

82. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

p.o. DYREKTORAi

lek. Wądysław Wójcik
Zastępca Dyfektora ds. Lecznictwa



Uzasadnienie
zarządzenia nr 32/2020 Dyrektora Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej

„CePeLek” SPZOZ w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2020r.zmieniającego zarządzenie o zmianie zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu

organizacyjnego

Celem zarządzenia jest sprostowanie omyłki w zarządzeniu nr 30/2020 Dyrektora Przychodni

z dnia 17 listopada 2020 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego.
Omyłka dotyczyła oznaczenia lokalizacji jednej z nowo otwieranych filii Przychodni — zamiast błędnego
adresu: Al. Jerozolimskie 243 powinien być prawidłowyadres: al. Niepodległości 243.

Omyłka została wykryta po wydaniu zarządzenia nr 30/2020 i zasygnalizowana pismem
z 1 grudnia 2020 r.”

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu wejścia w życie zarządzenia, w którym znalazła się omyłka,
tj. 1 stycznia 2021 r. N| 7

" Ldz. 474.
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