ZARZIDZENTE NR 36/2015
Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
z dnia 5listopada 2015 roku
w sprawie wykonania naloZonegona niego obowiqzku wynikaj4cego zrozporzqdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 14 patdziernika 2015 roku zmieniaj4cego rozporz4dzenie w
opieki zdrowotnej (Dz.U. z
sprawie og6lnych warunk6w um6w o udzielanie Swiadczerfi
dnia 15 pa1dziernika 2015 r.' poz. 1628)

W wykonaniu zobowiqzania wynikajqcego z rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 14
paidziernika 2015 roku zmieniajqcego rozporzqdzeniew sprawie og6lnych warunkfw um6w
o udzielanie iwiadczeri opieki zdrowotnej (Dz. {J. z dnia t5 paidziernika 2015 r., poz. 1628),
oraz w celu realizacji zapisfw rozporzqdzeniaMinistra Zdrowia z dnia I wrzeinia 2015 roku
w sprawie ogdlnych warunk6w umdw o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej,
uwzglgdniajqcstanowisko Ministra Zdrowia w sprm,vie$ 2 rozporzqdzeniaMinistra Zdrowia
z dnia 8 wrzesnia 2015 rokuw sprawie og6lnychwarunk6w umdw o udzielanieSwiadczeit
opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400), Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji w Warszawiezarzqdzaco nastgpuie:

$1
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie przyznaje dodatkowe
Srodki pienigzne na Swiadczeniaopieki zdrowotnej udzielanej przez pielggniarki w r6wnej,
miesigcznej wysokoSci w przeliczeniu na etat albo r6wnowaznik etatu pielggniarki
zatrudnionych w Narodowym Instytucie na dzieh 15 wrzeSnia 2015 roku - tj. wskazanych w
informacji przekazarrcjdyrektorowi wlaSciwegooddzialu Narodowego Funduszu Zdrowia,w
liczbie i wedlug stanu na dzien 15 wrzesnia 2015 roku, w oparciu o numer dokumentu
poSwiadczaj4cegoposiadanie prawa wykonywania zawodu pielggniarki albo poloznej albo
informacji o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym paristwie ni?Rzeczpospolita
Polska - uprawnionych do otrzymaniadodatku do wynagrodzeniana okres od dnia 1 wrzeSnia
2015 roku do dnia 31 sierpnia2016 roku, w kwocie 400 zl brutto brutto.

$2
za miesi4cwrzesieri2015
pienigznych,
o kt6rychmowaw $ 1, naleZnych
WyplataSrodk6w
roku nast4pi w terminie do 15 listopada 2015 roku. Wyptata Srodk6w za kolejne miesi4ce
nast4piw terminie do 1O-tegodnia miesi4caza miesi4c poprzedni.

$3
wyplatykwoty 400zLbruttobruttoo kt6rej
w przedmiocie
nieunormowanych
W sprawach
mowa w $ I, zastosowaniema rczporu4dzenieMinistra Zdrowia z dnia 14 paLdziernika2015
roku zmieniajqce rozporz4dzenie w sprawie og6lnych warunk6w um6w o udzielanie

swiadczeriopieki zdrowotnei (Dz. u. z dnia 15 pu2dziemika
2or5 r., poz. 162g),
rozporz?dzenie
MinistraZdtowiaz dnia8 wrzeSnia2015roku w sprawieog6lnych
warunk6w
um6w o udzielanieswiadczeriopieki zdrowotnej(Dz.tJ. z dnia
15 wrzesnia2015r.) onz
stanowisko Ministra zdrowia w sprawie 2 rczporzIdzenta
$
Ministra zdrowia z dnia g
wrzeSnia2015 roku w sprawieog6lnych warunk6wum6w
o udzielanie$wiadczeriopieki
zdrowotnej.

s4

Zarzqdzenie
wchodziw Lyciez dniemjego podpisania.

