
Załącznik nr 1  

Do Zarządzenia nr 27/2015 

Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie 

z dnia 29.09.2015 r. 

 

 

Zmiany podlegające wprowadzeniu do Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Reumatologii 

w Warszawie: 

 

1) Tytuł regulaminu otrzymuje brzmienie: „REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

NARODOWEGO INSTYTUTU GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI  

im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”, 

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Podstawę działania Narodowego Instytutu Geriatrii, 

Reumatologii i Rehabilitacji, zwanego dalej Instytutem stanowią: 

1) Statut Instytutu zatwierdzony przez ministra właściwego dla spraw zdrowia, 

2) niniejszy Regulamin, 

3) obowiązujące Instytut przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy  

z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 

1095), 

4) wewnętrzne uregulowania i procedury.”, 

3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy: 

1) Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych, 

2) Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych, 

3) Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych, 

4) Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, 

5) Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, 

6) Głównego Księgowego, 

7) Kierowników komórek organizacyjnych i pracowników na samodzielnych 

stanowiskach pracy.”, 

4) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zakład (samodzielna pracownia) jest podstawową 

komórką organizacyjną naukowo- badawczą Instytutu, utworzoną i wyposażoną w 

niezbędne środki techniczne dla prowadzenia wyodrębnionej i jednorodnej lub pokrewnej 

problematyki naukowo-badawczej w zakresie działalności statutowej  

i zapewniającą klinikom działalność usługowo-badawczą. 

5) w § 9 ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) pracownicy wykonujący zawody medyczne,”, 

6) w § 10 ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) pracownicy wykonujący zawody 

medyczne,”, 

7) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dyrektorowi Instytutu podporządkowane są 

bezpośrednio następujące komórki organizacyjne: 

1) Dział Kadr i Płac, 

2) Zakład Dydaktyki, 

3) Redakcja Czasopisma „Reumatologia”, 

4) Samodzielne stanowiska 

a. Inspektor ds. BHP 

b. Inspektor ds. Obronnych i ds. Ochrony Danych Osobowych, 

5) Kancelaria Instytutu, 

6) Pełnomocnik Dyrektora ds. kontroli wewnętrznej i jakości, 

7) Rzecznik Prasowy.”, 

8) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych 

podporządkowane są bezpośrednio następujące komórki organizacyjne: 

1) Sekretariat Naukowy, 

2) Zakład Patofizjologii i Immunologii,  

3) Zakład Anatomii Patologicznej, 



4) Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, 

5) Zakład Gerontologii i Zdrowia Publicznego, 

6) Biblioteka Naukowa.”, 

9) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych są 

podporządkowane służbowo następujące komórki organizacyjne: 

1) Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego, 

2) Klinika i Poliklinika Reumatologii, 

3) Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej, 

4) Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, 

5) Klinika i Poliklinika Reumoortopedii, 

6) Klinika i Poliklinika Neuroortopedii i Neurologii, 

7) Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej, 

8) Klinika i Poliklinika Geriatrii, 

9) Zakład Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej, 

10) Centralne Laboratorium Kliniczne, 

11) Zakład Radiologii, 

12)  Apteka, 

13)  Dział Statystyki Medycznej, Analiz i Rozliczeń, 

14)  Archiwum Kliniczne, 

15) Zespół Poradni, 

16)  Blok Operacyjny, 

17)  Izba Przyjęć,  

18)  Rzecznik ds. Praw Pacjenta, 

19)  Konsultanci medyczni, 

20) Ośrodek Terapii Biologicznej, ”, 

10) § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 15  

1. Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych kieruje w imieniu Dyrektora 

Instytutu sprawami związanymi z działalnością Instytutu w zakresie: administracji, 

udzielania zamówień publicznych, zaopatrzenia, eksploatacji budynków i terenów, 

remontów, inwestycji, bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

2. Do Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych należą w szczególności 

sprawy: 

1) zaopatrzenia materiałowo-technicznego, 

2) gospodarki materiałami, aparaturą i urządzeniami, 

3) gospodarki budynkami, pomieszczeniami i terenem Instytutu, 

4) inwestycji, remontów kapitalnych i bieżących, 

5) gospodarki środkami transportu, 

6) porządku, czystości i ochrony mienia, 

7) usług administracyjnych, gospodarczych i transportowych, 

8) informatyczna obsługa Instytutu, 

9)  zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

10)  kontroli wewnętrznej nad powierzonym pionem. 

3. Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych są podporządkowane 

następujące komórki organizacyjne: 

1) Dział Administracji, 

2) Dział Zamówień Publicznych i Umów, 

3) Sekcja Organizacyjno-Prawna, 

4) Sekcja Eksploatacji i Aparatury Medycznej, 

5) Inspektor p.poż.”,  

11) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Do zakresu działalności i odpowiedzialności 

Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno- Finansowych w szczególności należy: 

1) zarządzanie finansami Instytutu w sposób zapewniający płynność finansową, 



2) koordynowanie prac nad planem finansowym Instytutu oraz nadzór nad jego 

realizacją, 

3) nadzór nad finansami i gospodarką finansową Instytutu ze szczególnym 

uwzględnieniem rachunku kosztów, 

4) nadzór nad sporządzaniem corocznych sprawozdań finansowych oraz innej 

wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości finansowej, 

5) planowanie zatrudnienia oraz udział w procesie rekrutacji personelu w 

powierzonym obszarze zadań, 

6) opiniowanie wniosków na dokonanie zakupu materiałów i usług, 

7) prowadzenie gospodarki finansowej Instytutu i jej analiza, w szczególności 

przestrzegania i kontroli dyscypliny finansowej oraz prawidłowości dysponowania 

środkami pieniężnymi i rozliczania osób odpowiedzialnych majątkowo, 

8)  opracowywania projektów planu finansowego oraz planowanie, gospodarowanie i 

analiza funduszu płac, 

9)  kontrola rozliczeń związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników oraz 

ubezpieczeniem mienia Instytutu. 

10) kontrola nad opracowywaniem oraz aktualizacją polityki rachunkowości Instytutu, 

11) sprawowanie kontroli wewnętrznej nad powierzonym pionem.”, 

12) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-

Finansowych podporządkowany jest: 

1) Główny Księgowy wraz z podległym mu Działem Finansowo-Księgowym, 

2) Dział Kosztów i Analiz.”, 

13) w § 17 ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „ 8) nadzór nad żywieniem pacjentów,”, 

14) § 18 otrzymuje brzmienie: „Pełnomocnik Dyrektora ds. kontroli wewnętrznej i jakości   

1) realizuje politykę zarządzania jakością poprzez koordynowanie i podejmowanie 

działań mających na celu podnoszenie jakości usług świadczonych przez Instytut, 

2) bada zgodność działań z obowiązującymi przepisami prawa i uregulowaniami 

wewnętrznymi, inicjuje zmiany oraz aktualizację wewnętrznych aktów prawnych 

obowiązujących w Instytucie, w tym: 

a) przygotowuje projekt trybu postępowania kontrolnego i ustalenie procedur 

kontrolnych, 

b) ustala sposób dokumentowania wyników kontroli, 

c) określa tryb wnoszenia i rozpatrywania zastrzeżeń wyników kontroli, 

d) określa procedury wydawania zaleceń pokontrolnych,   

3) weryfikuje zgodność i rzetelność prowadzonej działalności statutowej Instytutu  

w związku z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi, w aspekcie 

efektywności,  gospodarności i skuteczności podejmowanych działań,  

4) przygotowuje i składa pisemne sprawozdanie w zakresie kontrolowanych 

obszarów, w szczególności ze wskazaniem realizacji zaleceń pokontrolnych, 

5) współpracuje przy przygotowaniu i opracowaniu niezbędnych dokumentów  

na posiedzenia Rady Naukowej, 

6) sprawdza prawidłowość prowadzenia dokumentacji działalności dydaktycznej, 

naukowo-badawczej, leczniczej (w tym dokumentacji medycznej), operacji 

gospodarczych i technicznych, 

7) współpracuje przy opracowaniu i weryfikacji zmian struktury organizacyjnej 

Instytutu (dostosowanie do aktualnych celów i zadań), weryfikuje zakres zadań, 

uprawnień i odpowiedzialności w odniesieniu do kompetencji pracowników, 

poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zakresu podległości pracowników, 

8) weryfikuje jakość świadczonych usług na każdym szczeblu i we wszystkich 

obszarach działalności Instytutu, 

9) przeprowadza audyty i kontrole planowe i nieplanowe w zakresie działalności 

statutowej Instytutu, 



10) inne zlecone w zakresie zajmowanego stanowiska.” 

15) § 19 otrzymuje brzmienie: „§ 19 

1. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno – 

Finansowych. Do zadań Głównego Księgowego należą w szczególności: 

1) prawidłowa i zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami organizacji 

rachunkowości Instytutu, zapewniająca właściwy przebieg operacji gospodarczych 

i ochronę mienia Instytutu, 

2) prowadzenie gospodarki finansowej Instytutu i jej analiza, w szczególności 

przestrzeganie i kontroli dyscypliny finansowej oraz prawidłowości dysponowania 

środkami pieniężnymi i rozliczania osób odpowiedzialnych materialnie. 

3) kontrola wstępna, bieżąca i następna dokumentów finansowo- księgowych 

Instytutu, 

4) sprawozdawczość finansowa, zgodne i rzetelne odzwierciedlenie stanu 

majątkowego oraz ustalenie wyniku finansowego, 

5) okresowe ustalanie oraz sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu 

aktywów i pasywów,  

6) nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych, 

7) opracowywanie planu kont, 

8) nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów, 

9) opracowywanie projektów planu finansowego oraz planowanie, gospodarowanie    

i analiza funduszu płac, 

10) kontrola spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników oraz 

mienia Instytutu,  

11) kontrola ksiąg rachunkowych 

12) sprawowanie kontroli nad działem finansowo-księgowym, 

13) otwarcie i zamknięcie ksiąg za okresy sprawozdawcze,  

14) sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych i innych raportów, 

15) współpraca z biegłym rewidentem i wszystkimi służbami dokonującymi audytu, 

kontroli, badania w zakresie finansowo-księgowym. 

2. Głównemu Księgowemu jest bezpośrednio podporządkowany Dział Finansowo-

Księgowy.”, 

16) w § 21 ust. 1 wykreśla się pkt od 14 do 17, 

17) w § 21 ust. 1 od 14 do 18 otrzymują brzmienie:  

„14) wykonuje obsługę w zakresie płacowym z tytułu w szczególności umów o pracę, 

umów zlecenia, umów o dzieło:  

a.  prowadzi sprawy związane z naliczeniem wynagrodzeń, 

b.  prowadzi sprawy dotyczące ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, 

c.  potrąca i odprowadza podatek dochodowy od osób fizycznych, 

d.  realizuje potrącenia z wynagrodzeń 

15) sporządza deklaracje ZUS, PIT i przygotowuje informacje do GUS i PFRON, 

16) w przypadku zlecenia zadań wymienionych w pkt 14) i 15) firmie zewnętrznej, 

nadzoruje i koordynuje pracę tej firmy w przedmiotowym zakresie,  

17) współpracuje lub koordynuje współpracę z Działem Finansowo-Księgowym  

w zakresie rozliczenia osobowego i bezoosobowego funduszu płac w ewidencji 

finansowo-księgowej, 

18) sprawuje nadzór funkcjonalny nad systemem kadrowo-płacowym.”,    

18) w § 21 wykreśla się pkt 4, 

19) w § 21 wykreśla się pkt 5, 

20) w § 21 ust. 6 wykreśla się pkt 5,  

21)  w § 21 ust. 6 dotychczasowy pkt 6 oznacza się jako 5, 

22) w § 21 dotychczasowy ust 1a oznacza się jako 2, ust 1b oznacza się jako 3, ust 2 oznacza 

się jako 4, ust 3 oznacza się jako 5,  



23) w § 21 ust 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Zakład Dydaktyki 

1) utrzymuje stały kontakt z uczelniami, z którymi Instytut współpracuje w prowadzeniu 

zajęć dydaktycznych, 

2) współpracuje z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w zakresie 

realizowanych szkoleń, 

3) pełni nadzór nad organizacją zajęć dydaktycznych realizowanych w Instytucie dla 

studentów uczelni wyższych, 

4) organizuje ustne egzaminy specjalizacyjne zgodnie z zakresem działalności statutowej 

Instytutu,   

5) koordynuje działania dydaktyczne w zakresie szkolenia przed-  i podyplomowego 

realizowane przez jednostki organizacyjne Instytutu, 

6) przygotowuje umowy z osobami odbywającymi w Instytucie szkolenie w ramach 

specjalizacji, staży kierunkowych, praktyk zawodowych i studenckich lub 

wolontariatu, 

7) opracowuje zarządzenia Dyrektora Instytutu dotyczące szkoleń organizowanych  

i realizowanych w Instytucie, 

8) negocjuje warunki udziału Instytutu w naukowej części szkoleń organizowanych  

w Instytucie lub pod patronatem Instytutu, merytorycznie przygotowuje umowy  

o współpracy z organizatorem/sponsorem tych szkoleń.”,  

24) w § 21 ust 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „ 3) odpowiada za prawidłowy cykl 

wydawniczy czasopisma i jego dystrybucję.”, 

25) w § 21 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. Pełnomocnik Dyrektora ds. kontroli 

wewnętrznej i jakości.”   

26) w § 21 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. Rzecznik Prasowy 

a. odpowiada za relacje Instytutu z opinią publiczną, w tym mediami, 

b. przygotowuje materiały prasowe na potrzeby Instytutu  

c. przygotowuje spotkania, konferencje i prelekcje z udziałem mediów. 

d. dba o wizerunek Instytutu. 

e. przygotowuje treści merytoryczne na potrzeby kampanii prasowych, medialnych  

i strony internetowej Instytutu.” 

27) w § 22 dotychczasowy ust 2a oznacza się jako 3, ust 3 oznacza się jako 4, ust 4 oznacza 

się jako 5, ust 5 oznacza się jako 6, 

28) w § 22 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie 

szkolenia przed i podyplomowego. Współpracuje w pracach badawczych z klinikami 

Instytutu i placówkami badawczymi spoza Instytutu. 

W zakładzie wyodrębniona jest Pracownia Izotopowa III klasy.”, 

29) w § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5.  Zakład Gerontologii i Zdrowia Publicznego 

1) prowadzi badania naukowe w zakresie procesów starzenia się i zdrowia publicznego 

związanego z profilem naukowo-badawczym Instytutu, w tym także: 

a. analizuje zjawiska starzenia się człowieka i jego konsekwencji medycznych  

i społecznych 

b. prowadzi badania naukowe, epidemiologiczne, socjologiczne i statystyczne, 

współpracuje w tym zakresie z ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą, 

c. opracowuje projekty działalności ochrony zdrowia w zakresie zwalczania 

chorób zgodnych z profilem Instytutu w oparciu o dane statystyczne i wyniki 

badań naukowych, 

d. opracowuje ekspertyzy z zakresu zgodnego z profilem Instytutu do 

wykorzystania przez Dyrektora, Radę Naukową i Ministerstwo Zdrowia, 

e. przygotowuje propozycje programów zdrowotnych oraz wdrażaniem  

i realizacją programów skierowanych do osób starszych, 

f. opracowuje strategie zapobiegania, diagnostyki i leczenia chorób wieku 

starszego,  



g. opracowuje program edukacji zdrowotnej dostosowaną do potrzeb różnych 

grup społeczeństwa, w szczególności osób starszych, 

h. przekazuje osiągnięcia naukowe z gerontologii i zdrowia publicznego w 

formie wniosków wdrożeniowych do zastosowania w praktyce, 

2) współpracuje z Zakładem Dydaktyki w zakresie organizacji szkoleń podyplomowych, 

doskonalących i specjalizacyjnych z zakresu gerontologii i zdrowia publicznego. 

30) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ 1. Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku 

Rozwojowego 

1) prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie chorób reumatycznych wieku 

rozwojowego, 

2) prowadzi działalność diagnostyczną, leczniczą i konsultacyjną chorób reumatycznych 

wieku rozwojowego obejmującą cały kraj, 

3) w ramach działalności Polikliniki prowadzi opiekę poszpitalną dzieci 

hospitalizowanych w Klinice, 

4) prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie szkolenia przed- i podyplomowego, 

5) opracowuje standardy medyczne i wytyczne w zakresie działalności kliniki, 

6) opracowuje, analizuje, ocenia i wdraża nowe technologie medyczne oraz metody 

leczenia, w tym nowe procedury medyczne, a także opracowuje i upowszechnia 

metody oceny technologii medycznych, 

7) upowszechnia wyniki prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym 

poprzez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, 

8) świadczy usługi badawcze oraz opracowuje ekspertyz i opinie w zakresie 

prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, 

9) współdziała w pracach nadzoru specjalistycznego.” 

31) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Klinika i Poliklinika Reumatologii 

1) prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie chorób reumatycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem reumatoidalnego zapalenia stawów i seronegatywnych 

zapaleń stawów i innych układowych chorób tkanki łącznej, 

2) prowadzi działalność diagnostyczną, leczniczą i konsultacyjną, 

3) prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie szkolenia przed i podyplomowego, 

4) opracowuje standardy medyczne i wytyczne w zakresie działalności kliniki, 

5) opracowuje, analizuje, ocenia i wdraża nowe technologie medyczne oraz metody 

leczenia, w tym nowe procedury medyczne, a także opracowuje i upowszechnia 

metody oceny technologii medycznych, 

6) upowszechnia wyniki prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym 

poprzez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, 

7) świadczy usługi badawcze oraz opracowuje ekspertyz i opinie w zakresie 

prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych 

8) współdziała w pracach nadzoru specjalistycznego.”, 

32) w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „ 3. Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki 

Łącznej 

1) prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie chorób tkanki łącznej, 

2) prowadzi działalność diagnostyczną, leczniczą chorób reumatycznych,  

ze szczególnym uwzględnieniem układowych chorób tkanki łącznej (tocznia 

rumieniowatego układowego twardziny układowej zapalenia wielo- i skórno 

mięśniowego, układowych zapaleń naczyń, zespołu Sjögrena, zespołu 

antyfosfolipidowego) oraz innych przewlekłych zapalnych chorób układu ruchu, 

3) zajmuje się leczeniem chorych na układową chorobę tkanki łącznej, w tym także  

w okresie ciąży, 



4) sprawuje opiekę lekarską nad chorymi zakwalifikowanymi do leczenia biologicznego 

w ramach programów terapeutycznych oraz dystrybucja leków biologicznych, 

5) prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie szkolenia przed i podyplomowego, 

6) opracowuje standardy medyczne i wytyczne w zakresie działalności kliniki, 

7) opracowuje, analizuje, ocenia i wdraża nowe technologie medyczne oraz metody 

leczenia, w tym nowe procedury medyczne, a także opracowuje i upowszechnia 

metody oceny technologii medycznych, 

8) upowszechnia wyniki prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym 

poprzez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, 

9) świadczy usługi badawcze oraz opracowuje ekspertyz i opinie w zakresie 

prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, 

10) współdziała w pracach nadzoru specjalistycznego.”, 

33) w § 23 wykreśla się ust 3a, 

34) w § 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów 

1) prowadzi działalność naukowo-badawczą, diagnostyczną, działalność leczniczą, 

konsultacyjną wraz z opieką pozaszpitalną chorych o nieustalonym rozpoznaniu, u 

których czas trwania choroby wynosi do 2 lat, 

2) prowadzi przyjęcia do Kliniki chorych z Izby Przyjęć w trybie szybkim, 

3) prowadzi leczenie osteoporozy w chorobach narządu ruchu, 

4) opracowuje standardy medyczne i wytyczne w zakresie działalności kliniki, 

5) opracowuje, analizuje, ocenia i wdraża nowe technologie medyczne oraz metody 

leczenia, w tym nowe procedury medyczne, a także opracowuje i upowszechnia 

metody oceny technologii medycznych, 

6) upowszechnia wyniki prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym 

poprzez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, 

7) świadczy usługi badawcze oraz opracowuje ekspertyz i opinie w zakresie 

prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, 

8) współdziała w pracach nadzoru specjalistycznego. 

35) w § 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Klinika i Poliklinika Reumoortopedii 

1) prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie reumoortopedii chorych 

dorosłych oraz wieku rozwojowego, 

2) prowadzi działalność diagnostyczną zabiegowo−leczniczą i rehabilitacyjną w zakresie 

ortopedii i reumoortopedii oraz intensywny nadzór pooperacyjny, także na potrzeby 

Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii, 

3) prowadzi opiekę poszpitalną chorych, 

4) prowadzi działalność konsultacyjną w zakresie reumoortopedii dla Klinik Instytutu i 

innych ośrodków, 

5) organizuje i bierze udział w szkoleniach przed i podyplomowych, 

6) bierze udział we współpracy naukowo–badawczej z zewnętrznymi jednostkami 

naukowo–badawczymi. 

7) opracowuje standardy medyczne i wytyczne w zakresie działalności kliniki, 

8) opracowuje, analizuje, ocenia i wdraża nowe technologie medyczne oraz metody 

leczenia, w tym nowe procedury medyczne, a także opracowuje i upowszechnia 

metody oceny technologii medycznych, 

9) upowszechnia wyniki prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym 

poprzez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, 

10) świadczy usługi badawcze oraz opracowuje ekspertyz i opinie w zakresie 

prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, 



11) współdziała w pracach nadzoru specjalistycznego.”, 

36) w § 23 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Klinika i Poliklinika Neuroortopedii i Neurologii 

1) prowadzi działalność naukowo-badawczą i szkoleniową w zakresie neuroortopedii  

i neurologii, 

2) prowadzi działalność diagnostyczną, zabiegowo−leczniczą i rehabilitacyjną w zakresie 

chorób kręgosłupa, 

3) prowadzi działalność konsultacyjną w zakresie neurologii i neurochirurgii dla potrzeb 

klinik Instytutu, 

4) w ramach Pracowni Neurofizjologii Klinicznej diagnozuje zespoły przebiegające  

z uszkodzeniami nerwów obwodowych dla potrzeb Kliniki oraz diagnozowanie 

powikłań układowych chorób tkanki łącznej dla innych klinik Instytutu, 

5) wykonuje diagnostykę pacjentów w ramach Pracowni EMG, 

6) opracowuje standardy medyczne i wytyczne w zakresie działalności kliniki, 

7) opracowuje, analizuje, ocenia i wdraża nowe technologie medyczne oraz metody 

leczenia, w tym nowe procedury medyczne, a także opracowuje i upowszechnia 

metody oceny technologii medycznych, 

8) upowszechnia wyniki prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym 

poprzez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, 

9) świadczy usługi badawcze oraz opracowuje ekspertyz i opinie w zakresie 

prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, 

10) współdziała w pracach nadzoru specjalistycznego. 

37) w § 23 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej 

1) prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie rehabilitacji chorych na 

przewlekłe postacie chorób reumatycznych, 

2) współpracuje w zakresie prac naukowych z Klinikami i Zakładami Instytutu oraz 

palcówkami badawczymi spoza Instytutu, 

3) prowadzi działalność rehabilitacyjną dla chorych hospitalizowanych w Instytucie,   

4) prowadzi działalność konsultacyjną dla Klinik Instytutu, 

5) prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie szkolenia przed- i podyplomowego we 

wszelkiego typu dydaktyce wynikającej z zobowiązań Instytutu, 

6) opracowuje standardy medyczne i wytyczne w zakresie działalności kliniki, 

7) opracowuje, analizuje, ocenia i wdraża nowe technologie medyczne oraz metody 

leczenia, w tym nowe procedury medyczne, a także opracowuje i upowszechnia 

metody oceny technologii medycznych, 

8) upowszechnia wyniki prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym 

poprzez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, 

9) świadczy usługi badawcze oraz opracowuje ekspertyz i opinie w zakresie 

prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, 

10) współdziała w pracach nadzoru specjalistycznego, 

11)  w Klinice funkcjonuje Oddział Dzienny Usprawniania Narządu Ruchu. 

38) w § 23 dotychczasowy ust. 8 oznacza się jako 9, dotychczasowy ust 9 oznacza się jako 10, 

dotychczasowy ust 10 oznacza się jako 11, dotychczasowy ust 11 oznacza się jako 12, 

dotychczasowy ust 12 oznacza się jako 13, dotychczasowy ust 13 oznacza się jako 14, 

dotychczasowy ust 14 oznacza się jako 15, dotychczasowy ust 15 oznacza się jako 16, 

dotychczasowy ust 16 oznacza się jako 17, dotychczasowy ust 17 oznacza się jako 18,  

39) w § 23 wprowadza się ust 8, który otrzymuje brzmienie: „8. Klinika i Poliklinika Geriatrii 

1) prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie chorób występujących u osób 

starszych, w tym w zakresie złożonych problemów medycznych, tzw. 

wielochorobowości, 

2) prowadzi działalność naukowo-badawczą dotyczącą profilaktyki chorób wieku 

podeszłego, 



3) prowadzi działalność diagnostyczną, leczniczą i konsultacyjną w zakresie chorób 

wieku podeszłego, 

4) prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie szkolenia przed- i podyplomowego, 

5) współpracuje w zakresie prac naukowych z Klinikami i Zakładami Instytutu oraz 

placówkami badawczymi spoza Instytutu,  

6) opracowuje standardy medyczne i wytyczne w zakresie działalności kliniki, 

7) opracowuje, analizuje, ocenia i wdraża nowe technologie medyczne oraz metody 

leczenia, w tym nowe procedury medyczne, a także opracowuje i upowszechnia 

metody oceny technologii medycznych, 

8) upowszechnia wyniki prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym 

poprzez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, 

9) świadczy usługi badawcze oraz opracowuje ekspertyz i opinie w zakresie 

prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, 

10) współdziała w pracach nadzoru specjalistycznego. 

40) w § 23 ust. 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) prowadzi diagnostykę laboratoryjną  

w następujących obszarach badawczych: biochemia kliniczna (z endokrynologią, 

wirusologią, immunologią), hematologia, koagulologia, analityka, serologia grup krwi, 

mikrobiologia i serologia chorób reumatycznych,”,   

41) w § 23 ust. 10 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „ 7) wykonuje badania diagnostyczne 

mikrobiologiczne i serologiczne dla chorych z Instytutu oraz odpłatnie dla osób 

nieubezpieczonych i podmiotów leczniczych (odpłatnie) obejmujące: serologię chorób 

reumatycznych, badania bakteriologiczne wszelkiego materiału biologicznego, serologię 

bakteriologiczną uwarunkowaną na diagnostykę czynników etiologicznych chorób 

reumatycznych oraz reaktywnego zapalenia stawów,”, 

42) w § 23 ust. 10 pkt 11 ppkt e otrzymuje brzmienie: „e) Pracownia Immunologii  

i Koagulologii,”, 

43) w § 23 ust. 11 zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie: „w Zakładzie funkcjonują pracownie: 

Radiologiczna, Ultrasonograficzna, Rezonansu Magnetycznego, Densytometrii oraz 

Rejestracja.”, 

44) w § 23 ust. 13 dodaję się pkt 5 w brzemieniu: „5) przygotowuje oferty z zakresu 

świadczeń opieki zdrowotnej dla Narodowego Funduszu Zdrowia.” 

45) w § 23 ust. 15 otrzymuje brzmienie: „15. Zespół Poradni 

1) udziela świadczeń ambulatoryjnych w zakresie reumatologii dla dorosłych i dzieci, 

ortopedii, leczenia bólu, geriatrii, 

2) rejestruje pacjentów do poradni specjalistycznych,  

3) zakłada dokumentację medyczną pacjentów ambulatoryjnych, 

4) sprawdza uprawnienia pacjentów do świadczeń, 

5) udziela informacji o godzinach przyjęć, 

6) przygotowuje gabinety lekarskie do przyjęć pacjentów poprzez uzupełnienie 

obowiązujących druków, pieczątek, datowników, 

7) porządkuje i przechowuje bieżącą dokumentację medyczną pacjentów 

ambulatoryjnych, 

8) prowadzi ewidencje przyjmowanych pacjentów, w tym kolejki oczekujących,  

w formie rejestru zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia,  

9) współpracuje z Działem Statystyki Medycznej, Analiz i Rozliczeń, Ośrodkiem Terapii 

Biologicznej i Kliniką i Polikliniką Reumatologii Wieku Rozwojowego w zakresie 

programów lekowych oraz Archiwum Klinicznym, 

w ramach Zespołu Poradni funkcjonują w szczególności poradnie kontraktowane  

z Narodowym Funduszem Zdrowia: Poradnia Reumatologiczna, Poradnia 

Reumatologiczna dla Dzieci, Poradnia Ortopedyczna, Poradnia Osteoporozy, Poradnia 

Leczenia Bólu, Poradnia Geriatryczna oraz Rejestracja.” 



46) w § 23 ust 18 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „przygotowuje informacje dla pacjentów na 

stronę internetową Instytutu,”,  

47) w § 23 dodaje się ust 19 w brzmieniu: „19. Konsultanci medyczni 

1) udzielają konsultacji pacjentom Instytutu, 

2) udzielają świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy pracownikom 

Instytutu. 

48) w § 23 dodaje się ust 20 w brzmieniu: „20. Ośrodek Terapii Biologicznej  

1) prowadzi leczenie biologiczne i monitorowanie działań niepożądanych, 

2) monitoruje leczenie biologiczne w Centralnym Systemie Monitorowania 

Programów Terapeutycznych NFZ, 

3) nadzór merytoryczny nad Ośrodkiem Terapii Biologicznej sprawuje Kierownik 

Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej.”, 

49) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Dział Administracji  

1) administruje budynkami oraz terenem należącym do Instytutu (w tym Zespołem 

Obiektów Konstancin-Jeziorna): sprzątanie terenu, zabezpieczenie p.poż 

budynków, ochrona obiektu, wynajem powierzchni, prowadzi depozyt odzieży dla 

pacjentów, 

2) organizuje transport samochodowy oraz wewnętrzny, 

3) składa sprawozdania z działalności dla potrzeb instytucji uprawnionych do żądania 

tego typu dokumentów, 

4) koordynuje współpracę z firmami zewnętrznymi w zakresie wynajmu powierzchni 

oraz świadczenia usług dla Instytutu, 

5) prowadzi bazy danych oraz system przepustek uprawniających do wjazdu na teren 

Instytutu, 

6) zapewnia stałą łączność telefonii stacjonarnej i komórkowej, 

7) prowadzi okresowe brakowanie i kasację sprzętu i materiałów nie nadających się 

do dalszego użytku, 

8) ewidencjonuje i przechowuje w okresie ustalonym obowiązującymi przepisami 

dokumenty wymagające okresowej archiwizacji, 

9) administruje budynkiem mieszkalnym Instytutu oraz hotelowym pracowniczym, 

ustala i pobiera opłaty, ustala obciążenia dla najemców, 

10) koordynuje prace w zakresie zaopatrzenia materiałowego dla komórek 

organizacyjnych i uczestniczy w przygotowaniu przetargów, 

11) prowadzi rejestr w systemie informatycznym asortymentu oraz ilości i wartości 

dokonanych zakupów towarów i usług o wartości nie przekraczającej kwoty 

określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

W Dziale Administracji wyodrębnia się Sekcję Zaopatrzenia.”, 

50) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dział Zamówień Publicznych i Umów”, 

51) w § 24 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) nadzoruje sprawność i terminowość 

przeprowadzania postępowań przetargowych,”, 

52) w § 24 ust. 2 wykreśla się pkt od 8 do 10,  

53) w § 24 ust. 2 dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu: „8) przeprowadza konkursy na zawieranie 

umów na świadczenia zdrowotne,  

9) uzgadnia, zawiera, przedłuża umowy na świadczenia zdrowotne.”, 

54) w § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Sekcja Organizacyjno-Prawna 

1) przygotowuje zmiany głównych dokumentów Instytutu Reumatologii: Statutu, 

Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Wynagradzania itp., 

2) przygotowuje zarządzenia Dyrektora Instytutu Reumatologii na podstawie 

stanowisk merytorycznych właściwych komórek organizacyjnych,    

3) przygotowuje instrukcje, regulaminy na podstawie stanowisk merytorycznych 

właściwych komórek organizacyjnych,   



4) przekazuje zarządzenia Dyrektora właściwym komórkom organizacyjnym  

i umieszcza na stronie internetowej Instytutu,    

5) zgłasza zmiany danych w KRS i rejestrze podmiotów leczniczych prowadzonym 

przez Wojewodę Mazowieckiego, 

6) wykonuje we współpracy z właściwą komórką i wydaje identyfikatory dla 

pracowników Instytutu,  

7) sporządza roczne sprawozdanie z działalności Instytutu Reumatologii  

w Warszawie, 

8) prowadzi sprawy ubezpieczeniowe Instytutu: współpracuje z firmą brokerską,  

w szczególności zgłasza szkody, akceptuje SIWZ do przetargów, przechowuje 

dokumentację,  

9) aktualizuje książkę telefoniczną Instytutu, 

10) przeprowadza konkursy na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne  

z lekarzami i prowadzi ewidencję osób zatrudnionych na kontraktach, 

11) przeprowadza konkursy na stanowiska naukowe.” 

55) w § 24 dopisuje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Sekcja Eksploatacji i Aparatury Medycznej  

1) nadzoruje i koordynuje firmę zewnętrzną w zakresie eksploatacji budynków, 

budowli, urządzeń i instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych  

i klimatyzacyjnych oraz sieci gazowych, 

2) nadzoruje prowadzenie dokumentacji technicznej dla wszystkich obiektów 

budowlanych, 

3) nadzoruje i koordynuje firmę zewnętrzną w zakresie informatycznym  

i teletechnicznym, 

4) uruchamia nowy sprzęt i nową aparaturę medyczną przy współudziale serwisu 

zewnętrznego po ich zagospodarowaniu przez użytkownika w Instytucie, 

5) dokonuje przeglądów i konserwacji bieżących, sprzętu i aparatury medycznej 

wynikających z uwarunkowań technicznych wymaganych przez producentów, 

mające na celu zagwarantowanie ciągłości pracy, 

6) dokonuje oceny zakresu uszkodzeń sprzętu i aparatury medycznej skierowanych 

do naprawy zewnętrznej, wzywa serwis do naprawy na miejscu lub do podjęcia 

innych działań, 

7) ewidencjonuje potrzeby, zamawia części zamienne oraz wybrane materiały 

eksploatacyjne, 

8) współpracuje z autoryzowanymi serwisami specjalistycznymi w celu utrzymania 

sprawności i ciągłości pracy sprzętu i aparatury medycznej. 

56)  w § 24 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Inspektor p.poż. 

1) prowadzi całokształt zagadnień związanych z ustaleniami, realizacją i oceną 

programów działania w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego w Instytucie, 

2) inicjuje i opracowuje projekty przepisów w zakresie bezpieczeństwa oraz 

instrukcje wykonawcze dla komórek organizacyjnych Instytutu w tym zakresie, 

3) opracowuje programy i plany szkolenia w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i nadzoruje przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, 

4) prowadzi szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

w zakresie oraz terminach przewidzianych przepisami prawa.”, 

57) w § 25 ust 1 dodaje się pkt 8 i 9, które otrzymują brzmienie: „8) prowadzi dokumentację 

oraz rozliczenia podatku od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

nadzoruje całokształt prac z zakresu rachunkowości, wykonanych przez inne komórki 

organizacyjne Instytutu, 

9) ewidencjonuje mienie będące w posiadaniu Instytutu.”, 

58) w § 25 wykreśla się ust. 3, 



59) w § 29 ust 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wszelkiego rodzaju dokumenty (pisma)  

o podstawowym znaczeniu podpisuje jednoosobowo Dyrektor Instytutu lub Zastępca 

wskazany przez Dyrektora, na podstawie posiadanego pełnomocnictwa, pod swoją 

pieczątką.  

Należą do tej grupy dokumenty (pisma): 

1) zarządzenia, polecenia służbowe, pisma ogólne i komunikaty, 

2) wszelkie pisma i inne dokumenty dotyczące planów perspektywicznych wieloletnich, 

rocznych, kwartalnych i miesięcznych Instytutu oraz sprawozdania, 

3) dokumenty dotyczące spraw osobowych (pisma angażujące, zwalniające 

przeszeregowujące, przesuwające służbowo pracownika, sankcje służbowych 

zastosowań w stosunku do pracownika, opinii o nim itp.), 

4) dokumenty dotyczące struktury organizacyjnej Instytutu, 

5) pisma adresowane do organu nadzorującego, jednostek administracji publicznej, 

6) pisma dotyczące wyjazdów za granicę i zaproszenia z zagranicy pracowników 

naukowych  

i innych, 

7) zakupów z pokrycia dewizowego, 

8) zatwierdzenia harmonogramów i kosztorysów prac naukowych, 

9) przyznawania premii i nagród, 

10)  przydziału pomieszczeń w gmachu Instytutu, 

11)  pisma mające charakter poufny i zastrzeżony oraz dotyczące spraw obronnych,  

12)  inne pisma, sprawozdania, informacje zastrzeżone przez Dyrektora Instytutu do jego 

podpisu.”, 

60) w § 29 ust 4 i 5 otrzymują brzmienie:  

„4. Do skuteczności czynności prawnych obejmujących rozporządzanie mieniem oraz 

zaciąganie zobowiązań w imieniu Instytutu upoważniony jest Dyrektor Instytutu 

samodzielnie oraz osoby wymienione w ust. 5, na zasadach tam określonych. 

5. Do skuteczności czynności prawnych wymienionych w ust. 4, których wartość netto 

(bez podatku VAT): 

1) nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 7 000 EURO wyrażoną w PLN, 

(wyliczoną zgodnie z zasadami ustalonymi w Prawie zamówień publicznych dla  

ustalania wartości zamówienia) – upoważnieni są Zastępcy Dyrektora posiadający 

stosowne pełnomocnictwo samodzielnie; 

2) przekracza kwotę stanowiącą równowartość 7 000 EURO wyrażoną w PLN, 

(wyliczoną zgodnie z zasadami ustalonymi w Prawie zamówień publicznych dla  

ustalania wartości zamówienia) – wymagane jest współdziałanie dwóch osób 

łącznie: 

a. dwóch Zastępców Dyrektora, z których jeden posiada stosowne 

pełnomocnictwo; 

b. Zastępcy Dyrektora posiadającego stosowne pełnomocnictwo i Głównego 

Księgowego.”, 

61) w § 31 ust 1 otrzymuje brzmienie: „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.  

62) w § 33 ust 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rodzajami działalności leczniczej prowadzonej 

przez Instytut są: 

a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, obejmujące kompleksowe 

świadczenia zdrowotne w zakresie geriatrii, reumatologii, ortopedii, rehabilitacji  

i innych dziedzin pokrewnych, a także świadczenia w zakresie rehabilitacji  

w trybie dziennego pobytu, 



b) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, obejmujące świadczenia specjalistycznej 

opieki zdrowotnej w zakresie geriatrii, reumatologii, ortopedii, rehabilitacji  

i innych dziedzin pokrewnych.”, 

63) w § 33 ust 2 otrzymuje brzmienie: „2. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 

są udzielane w zakresie następujących dziedzin medycyny przy ul. Spartańskiej 1 w 

Warszawie:  

1) reumatologii,   

2) ortopedii i traumatologii narządu ruchu,  

3) neurochirurgii,  

4) rehabilitacji medycznej,  

5) neurologii, 

6) geriatrii, 

7) anestezjologii i intensywnej terapii,  

8) diagnostyki laboratoryjnej,  

9) radiologii i diagnostyki obrazowej,   

10) rehabilitacji medycznej, 

11) patomorfologii, 

12) innych dziedzin medycyny niezbędnych do diagnostyki i leczenia.”  

64) w § 33 ust 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, zwane 

dalej świadczeniami ambulatoryjnymi, są udzielane w zakresie następujących dziedzin 

medycyny przy ul. Spartańskiej 1 w Warszawie:  

1) reumatologii,   

2) ortopedii i traumatologii narządu ruchu,  

3) neurochirurgii,  

4) neurologii, 

5) geriatrii, 

6) anestezjologii i intensywnej terapii,  

7) diagnostyki laboratoryjnej,  

8) radiologii i diagnostyki obrazowej, 

9) innych dziedzin medycyny niezbędnych do diagnostyki i leczenia.”, 

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

określający schemat organizacyjny Instytutu Reumatologii, który stanowi załącznik nr 1, 

66) zmienia się załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego z dnia 17 czerwca 2011 r., 

określający wykaz symboli komórek organizacyjnych, który stanowi załącznik nr 2. 

 

 

 

 


