
ANEKS Nlt 5
. z dnig 14 czerwca 2019 roku

DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 1512016
z dnia 29 czerwca 2016 roku z p6źn. zm.

Z dniem 14 częrwca 2019 roku wprowadzam zmiany w Regulaminie Organizacyjnym:

l, W § 13 dodaje się ust.3, który otrzymuje brzmienie ,,Zgodnie z §l2 ust, 2 Statutu Wojskowej

Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Biabmstoku z dnia 08 maja 2019 roku w celu

zapewnienia ciągłości kierowania Przychodnią na wypadek nieobecności lub niemożności

wykonywania obowiązków przez dyrektora udziela się pełnomocnictwa ogólnego głównemu

księgowemu do reprezentowania przychodni w zakresie przewidzianym przepisami prawa".

2. W § 15b dodaje się ust.2b, który otrrymuje brzmienie ,,OpłaĘ, o której mowa w ust. l, nie

pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego

przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa

wart.27ust. 1pkt2i5orazust.3ustawyoprawachpacjentaiRzecznikuPrawPacjentazdnia

06 listopada 2008 roku (Dz, U. tj, Dz. U. z 2017 r. poz, l3I8 zpoźn, zm)".

3. ZŃącznik Nr l do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie w zaŁączniku Nr 1 do

niniejszego Aneksu.

4, Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego pozostaj ąbez zmian.

5. Aneks sporządzono w ż egzemplarzach.

ó. Aneks wchodzi w Ęcie z dniem 14 czerwca 2019 roku.
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Załqcznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego
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CENNIK
świadczeń medycznych

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku
(obowiqzuje od dnia 2019-06-14)

1 Porada specj alistyczna okuli sty czna 40,00

2 Pole widzenia (perymetria) 40,00

J Badanie audiometryczne 20,00

4 płukanie uszu 20,00

5 Wykonanie iniekcji l5,00

6 EKG 20,00

7 Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie na broń 550,00

8 Badania lekarskie i psychologiczne osób posiadających pozwolenie na broń 450,00

9
Badania lekarskie i psychologiczne pracowników posiadających lub ubiegających się
o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
ftzycznei

380,00

10 Badanie lekarskie i psychologiczne pracownika zńezpieczenia techni cznego 380,00

11
Badanie lekarskie
detektywa

i psychologiczne osoby ubiegającej się o wydanie licencji
300,00

12 Badanie lekarskie i psychologiczne osoby posiadającej licencję detektywa 350,00

13

Badanie lekarskie i psychologiczne w celu
przeciwwskazń zdtowotnych do wykonywania
drogowego

stwierdzenia istnienia braku
czynności inspektora transportu 550,00

l4 Badanie psycholo gi czne str ażników gminnych (miej skich) 200,00

15

Badania psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających
prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcząalbo bezpośrednio
zatrudnionych ptzy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicią oraz wyrobami o przeznaczeniu woiskowym lub policyinym

300,00

I6 Badanie psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego l50,00

Badarria lekarskię i psychologiczne pracowników posiadających na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony ftzycznei w trvbie odwoławczvm

450,00

I1
Badania lekarskie i psychologiczne osób posiadających pozwolenie na broń p trybie
odwoławczvm

600,00

18 Badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia o stanie zdrowiakandydata na ławnika 50,00
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