
Załącznik nr 1  

Do Zarządzenia nr 8/2016 

Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie 

z dnia 16.02.2016 r. 

 

 

Zmiany podlegające wprowadzeniu do Regulaminu Organizacyjnego Narodowego Instytutu 

Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie: 

 

1) W § 8 dodaje się ust 4 w brzmieniu: „4. W strukturze organizacyjnej pionu Zastępcy Dyrektora 

ds. Klinicznych wyodrębnia się przedsiębiorstwa zgodnie z § 31 niniejszego Regulaminu.”, 

2) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dział (pracownię, zespół, sekcję) tworzy się dla 

wyodrębnionej, jednorodnej lub pokrewnej działalności pomocniczej, wykonywanej przez 

grupę pracowników związanych przez wykonywanie powtarzających się czynności w dłuższym 

okresie.”, 

3) w § 13 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) Zakład Patomorfologii,”, 

4) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych kieruje w imieniu 

Dyrektora pionem lecznictwa i całokształtem spraw i działalności związanych z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych.”, 

5) w § 14 ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) Klinika Rehabilitacji,”, 

6) w § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Zakład Patomorfologii  

1) prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie patomorfologii narządu ruchu  

i innych narządów w przebiegu chorób reumatycznych i innych, związanych  

z przedmiotem działania Instytutu, 

2) prowadzi badania w zakresie diagnostyki patomorfologicznej dotyczącej chorób 

reumatycznych oraz konsultacje spoza Instytutu.”, 

7) w § 22 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Prowadzi działalność biblioteczną i informacyjną  

w oparciu o wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz bazy elektroniczne. 

1) zakres działalności bibliotecznej: 

a) gromadzenie zbiorów w formie zakupów, darów i wymiany międzybibliotecznej  

oraz rejestrację książek, czasopism, prac naukowych, 

b) opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów, 

c) udostępnianie zbiorów pracownikom Instytutu i innych ośrodków badawczych  

i akademickich. 

2) zakres działalności informacyjnej: 

a) prowadzenie informacji naukowej w formie opracowań tematycznych  

i bibliograficznych na potrzeby czytelników bezpośrednich, 

b) współpraca międzybiblioteczna z bibliotekami naukowymi krajowych ośrodków 

naukowo – badawczych i uczelni medycznych. 

Wydaje zaświadczenia o punktacjach dorobku naukowego dla osób aplikujących do stopni  

i tytułów naukowych.”, 

8) w § 23 tytuł ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Klinika Rehabilitacji”, 

9) w § 23 ust. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) współpracuje w zakresie działalności naukowo-

badawczej klinik Instytutu w przedmiocie zagadnień radiologicznych”, 

10) w § 24 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) przygotowuje zmiany głównych dokumentów 

Instytutu: Statutu, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Wynagradzania itp.,”, 

11) w § 24 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) przygotowuje zarządzenia Dyrektora Instytutu na 

podstawie stanowisk merytorycznych właściwych komórek organizacyjnych,”, 

12) w § 24 ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) sporządza roczne sprawozdanie z działalności 

Instytutu,”, 

13) § 31 otrzymuje brzmienie: „§ 31 Firma i przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 



1. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

zgodnie ze Statutem zatwierdzonym w dniu 31 marca 2011 r. przez Ministra Zdrowia, 

Instytut działa pod firmą: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. 

dr hab. med. Eleonory Reicher.  

2. Instytut jest instytutem badawczym, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 

pod numerem 0000066382 oraz w rejestrze podmiotów leczniczych prowadzonym przez 

Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000018585.   

3. Instytut uczestniczy w systemie ochrony zdrowia wykonując zadania w ramach: 

1) przedsiębiorstwa Zespół Klinik Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii  

i Rehabilitacji w Warszawie z zakresu lecznictwa stacjonarnego; 

2) przedsiębiorstwa Zespół Poradni Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii  

i Rehabilitacji w Warszawie z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego.”, 

14) zmienia się załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego z dnia 17 czerwca 2011 r., 

określający schemat organizacyjny Instytutu, który stanowi załącznik nr 1. 

 


