
Uchwała nr l/2017
Rirdy Nlrukorł,ej Centr'unl Onko1ogii Inst).tutu inl' N4alii Skłoclorvskicj_Cur.ie

l(adcncji 2016 2020
z clnia l8 stlcznia 2017 r.

ł'sprall'ie Zmian lf strukturze org'rnizźlcyjnei ccntrum onliologii InstYtutu inl. Nlalii
Sldodorvsl<icj -Curie.

Nł podstawic s 9 ust' 2 pkt 8 Slatutll ccntru onliologii lrrsL]'tutrr inl' ]\,1i1.ii skbclo\\sl(ic
Curje Rada Narrkorł'a CenllLln oukologii Instytulu im. Mar.ii Skłodor'vskiej-Curie Llc]]Wa]a
co następujeI

sr
Rada Nirulior'va Centrrrrl onlio]ogii _ InslvtutLl im' Malii Skkx]olłskiej_Curie po,-rt)rłnic
opiniuie następujące umiany w struktuze or.garrizac1jrrej Cclrrriun onkologii - lDstyttltLl
in. Malii Sklodorvskiei-Crui!'. zwancgo dalej ., Instytutern":

l. InsĘtut w wARsZAwlE
] ' Ut\Ą,oŹenie stanorviska Pełnomocnika Dyrektola ds' ]łc stnl]ilLl r].zacj i. poL]lcgIcgo

bczpośIc(1nio Dyrektolo\Ą'i lnslytlltu, do zadari którcgo nalczcc bqdzie:

1) plzełozenie Ploglamu Restluklllr.yzacji na szczegók)We alkl]sze cc]ó1ł'/ŻaL]a]i

oraz pzypisanie rrljernil<órł' lee]izacii, leolizatolów. telminLiW r.ealizacji. ze
szczcgó1nym urł,zględlrierricnr ]nst!tlltu w \\''ar.szarvr' i od.]Żia]u 1nstytutLl \r

Ż)

r)

I(laliorvie;

koordynolva]nie rvszelliich dz]ałari zrviqzanych z okrcślenien szczcgóIowcgo ]rlanu
Restlukturzacji oddzialrt * Krakowie, lv l}'nl lóllnicŻ \\.spótplaca z niczalleŹn}nl
doradca ZcwnętŻnym;

t]]oni1or'orł'anjc slopl1ia realiZacji olQeślon}'oh celów'1rllielnil(ó$ i llcdzór nac]

rvłaścirv'vn wdr'ażanicln sLlelcgii Zl'l1iiLrl. Zc szczegó]nynl rnvzg]ęc1nicnictt't ]nst!tLllll W
W:, zar^ie i u,l.lzir r. lr l, L \^ l(r.il..\:c,

ident1tikacja potenojaltlych obszalóułŻŻrdali wymagljqcvch ttspr.lwnieli operacyjnvch;

wspar'cie procesórv zaządZania Iy7ylden] \, Inst'vtucie;

\r}konYwanie irrrr'vch niezbędnyc1r czyDtlości zlęconych pr7ez D}' IelitoIa Insl]' tutLl \!'

Za]iresie nnd7olo\łanych spl ł\Ą '

2' Podpolząclkowatlia l)zialll Sprarv ljracorvllczvc]r i Sprarł,
bezpośIednio Zastępcy D].rcktora ds' Zarządzania i ]rinansórv'

Socjrlnych

4.

3. Nadanie $ 109 ust' 1 rrasteprLiącego br.znicnia:

'.1' 
Stacionane i całodoborr'e śrł'iadczenia zdlowolne i spccjalistyczIlc anbu]etory.jne

śrviar]ozenia zdrorvoLrlc rtdzielłlre są zgodnie z wpiseul Da lis1ę oczekujqc1'ch'.'.

\ llll c 9 llu l'.l' 'i.ll'l ''''l'ią..' '" 617-'.'' ;''

''2. \V pr'zypadkLl. gdy pecjento\ri uclzie1one najl1 b\ć świadcucnili Zdro\\olnc
finalsorvane ze śroclkóv pub]icznj'ch. rriczbędrre .jcst uz\skanic pohł'ielL]zcnia
ubezpieczellia plzez sysrerrr lveryfikacji ubezpieczeli (e WUŚ)'

4)

s)

6)

I

l/--



3' W prz)padku braku potwierdzcnia ubezpieczenia przez system e-WUS, pacjenL, który

potwierdza, iż posiada wlaści\Ą'e ubezpieczcnie' Zobowiąz.ul-Y ję51 do poLlpisaniil

oś\łiadczel a zapcu'niaji1cego o .jcgo prawie do kolzystania zc ś''r'ildczeir

Zdrowotnych fi nanso\ł'an1'ch zc śroc1kórv pttbLiczl'l,vclr'"

5. Nadanie $ 11 1 ust. 2 naslęPlljącego brzmje[ia:

''2. Pacjentom kożystając,vm ze śrviadczeń zdrowotnych finansorł'anycit Ze śtodkó\r

publicznyoh. \ Lamach specjalistycznej an1bul'Llor]'jnej opieki zdrorvorncj,

śu,iadczeń lych udŻicla się nx podstau'ie skierowania lckarza ubezpjeozcnia

zdrowotnego.".

6. Doclanie w $ 114 ust. 3 !v naslępującyn bźmienitl|

,,3' \\rycena śrviaclczcń ot1bywa się rł Dzill.'ds. Rozllczcn Srłi.rrltzen Zdrowotnych na

podstawie inlbrrlacji tLz1'skarrej od Lekaża plowadzącego. l(oszty śr\'iadczeli

ustalane są przeŻ poszczcgó]]le jedrlostki r'ealizujące świldczenia. W pr'zypadliu

brirku infomacji na tenal kosztó\\' dar'rcgo śrvildczcnia u' oenIliku rrred)cŻnyn]'

Dział ds' Roz]icueli Śrviaclczeń Zdrowotnych rł'ycerrił pr'ocedurg na poC1sta$'ie

kata]ogu' pizedsta$,ioncgo wc *łaściu'}'m ZarządzcniLl I)IeŻesa Nl'Z.".

7' Nadanie $ 115 ust' 6 następująoego bvrrrienia:

,'6' Uzyskaliie bezp}atnego śrłiadczenja zdlou'otnego jest noz1irve po potwicldzeniu

Lroczpicizrnir l\.,?(,/ \\ 'lcr) c_\.\ I q. 
.

8' NadaDie s 116 ust. 4 następującego blznienia|

',4. Placovłrik InslytLllLl dokonu.jąc rejcstracji paojenla na podsta\łic Zgloszenia

osobislego lt]b telelonjcZnego Za pośredliclwen] inlblinii ustala clitlę oIaZ godzinę

przyjęcia przez lekal'za''''

llTesadnicnie:

Po\łyŻsze zmiany w regrrlarninie olganizac1''jnym rłrynikają z dostoso\aiia do powszcchnic

obowiązując'vch pr'zepisów pr'awnych oraz ze znrian rv1'nikając1'ch z rvcwnęttzrlt'] L lg.rniz.Llji

uclzielanin śrviac]czeri zclro\ł ot]l'vc b. .jak również Uspli1wnielli8 Zażądzania w lnstytLlcic'

9' Podpolządkowanje Dzialu Funduszy ZewnętrzDych i lnlrcst]icii L]ezpośre(1ni Zaslępcy

D)lś\lUl:] Ll"' Lltl:1Jlllti'' i l inrn orł'

10. Likwidacja stano$,iska Zastgpc1'' Dyrektora ds' Pr'ojektów UnijLrych i Iiozl'vo ju'

1 1' Likr\,idacja Dzialu Współpracy Ponadrrarodowej oiaz Dzial!r Pronrooji LJnijncj'

I]7xŚrdnicnieI

Powyższe ZlniaDy or'garrizac}'jrro nlja rra względzie uproszczcl]ic strul(tul'}'oIganiZżlc},jllcJ

Instylutu w Warszawie.



12' Połączcnie rł' Zaklac]zie I{aC]ioteldpii I Pracowni Weryf'ikacji i Kontroli Jakości

Nirplomieriania or'az ])racowni Przygoto\Ą'enia Pacjerllów do NapLolnir l alri L

i lrryniku po1ączenia utu,olzel1ie Plicolłni PŁ!goto\^'iuia Pacjentó\r ] Kon1lo1i Jekości

Leczenia, do zadań' któI!'j nltleŻeć będzici

l)przygoloWanie pacjellló\\ do plarrorr alia r.v rac1iotelapii (informac]a na LcneL'

radioterapii' skutló\\, uboczn-Ych Leczcnia' przcbicgtl samei prooedur} lZW'

..przyblizcnic" proocsu radiolerapii cholernLr, w)konarnie Lnierucllomicrria i

rvcr'vfil<aojł ułożcuia rł'ykonanie TL do planow!]Lli.l lcczcnia lrLb rr'ir1Lralnc]

sylnulacji);

2)l<ontl'ola odtrvar'zaltrości rraplonricrriania - rver'ytikacja Ll]oŻenia pacjcnt|xv on line i

ollline;

3)wpr'orvldzar'ie no$'ych '/ jnnowac)'inyoh metocl ullieI'uchi:rnriania Z\łiąZan!'ch Z
plo1okolami leczcnia oraz PfoPollo\\'arrie loz\liiJzali s!sle]]lowych popri]wi!iąc)'ch
jakość leczeniŻr \r ].adiolelapii;.

4)poc1ejmorvanie inn)'ch.lzialań \\'ynikająo)'ch z porr'szechtlie oborvi4zujqcego pl'arr'a lr'

z_].r.tic bc,picc'l'c_'' ''o '''' l'a1 ulr icl'urł 'li ' 'l'z''"c'"'
11. Zmiana nazN) lv Zakladzic Radiolerapii I Placolni Piinoll,i1rria Leczenia

i Napr'omierrialria. klóra olrz}lluje Dazlvę Placo\lllię Lcczc-nia \apronricniarlicnr. do

Żadail klóIej [alezeć będzie:

llbczp cc.rrr rcolizac.r 1r'ro* lc.zc .r.

2)inne c1zia1ania rł'rrrikającc Z odpowicdnich Llstłw i I'ozpolządzeli dol\czllce
b z!",czr.;..1,. \\' lri. fll l LL lri ,\\Jl i iliz.'-ir"'.

4. Przeniesienie z Działu (iospodal1ii r\palatulowej do Zak}adu l{adiotelapii l Sckcji
Konscr'rvacji AparaturY liac]iotcrapeLńi,cZnei 1ot'łz ztrrianic nazw}' tc'j sckcji. k1ólr

otrzymlr]c n.lzwe

Sekcja \\rspar'cia Tcchniczrlcgo 1. clo zadari. l(1órci n.lIeżcć bę,:lzi.:::

l )administlacja linii tcrapculvoznc j Vari&ni

')z"r'z:.J oni. 1' .gl ..1. r.' .r'"i, r'r i:

3)doraŹna ponroc pt'zy rugłyclr a\valiacb:

'1)dbanie o $łirści\\,} sLŻxl leclnicz[}' aprratUD. i irrn1ch urzqc1zeli Zaillstelo\\'onych

\\ ZakładZie Radiotellpii l;

5)u,spólplaca z DzjlJcfi 'fcchnicznym \r ce]u splawiego pżepl'owadŻ.rniil LlilplJ\^'

i cu'entua1nych lelDonló\r koliecznych.io wykollanir \r Zakladzic ]tadiotelapii
iBrachl.tcrapii;

ó)\\'spółpraca Z C]ziałelll (iospoclatki Aparatruowcj \ł'ceLu s|la\ĄrnL'j lclllizrcji ,/Jll1'\^ic1

spŹętu do Zakladu l{adioter'lpii i Br'aclryLer'apii'

5' Przeniesicnic z DziałrL 0ospoclarlij Apal llllowej do Zai(jaLlLl l{adiotcrapii I1 Sckcji
Konser'wacji Ąp.u'.ltury Ra.1ioterapcut1,czncj ll ofaz ulnial1il nazwy lej Sekcii, kóra



otrz!'lnujc lllzlvę

Sekcja Wspalcja Techuicznego 1l, do zaclari któr'ej lależcć będzie:

I )administrac ja linii telapeLtt!cznc j Lilcktir.

: ) / al /,Ą., 
^l,ic 

r' /. J|adJl l'i (l \' UN \ l'l'.

3)doraŹna pornoc przy fulglyoh au'al'iach'

4)dbanic o właści\ły slai techniczny aparatury,

5)współprłca z DziaŁcnl l'cchniczrryn w cclLl Sprawnego przeprowar1z.LLli'L n.{rcrł

i ewentualnych ]'elnon!ó\\,' koniecznych do wykonania w ZŻ1kład7ic lłnclioLer'apii

i Zakladzic Blachl-Lelnpii,

ó)rł'spólpraozr z działel']] Gospodalki 
^Palatulo$ci 

rv ccltr spr'arvnc] rcalizacji zallórvicli

sprzętu do Zakładu l(a.liotelapii ll'

1ó' Zmiana nazrł1 r,v Ziklłclzic 1ladioterapii ll: Pracorrni Ilzygolowania. Plarrorr'arrit

i Leczcnia Napromicnialrie n_ któla o1ż)'nluic nazwę Pl'acorvllia Pr'z1'gulL'rl.lllil i

Leczeuia Naprornieniurient do zadali. litórej nalezoć będzie:

t ) przygoloNa]lic pacjclllów do pLallo\rania w Iadiotcl!pii (irrl'or'lrracja na tcrlll
radjotelapii. skutkóW uboczl'l)'ch, pźebiegu samej proceduly tzw',,przybliŹenie"
procesu radiotempii chorelnu, \rykonanic urlie|uchonienia irvoryfiliacja, w-l'konanic

TK clo planorł'ania leczenia lub \\ińualnej syurulacji);

2)kontlola odtNalŻa]nośoi nap('nicniania rvcl'ylil<acja LlloŻenia pacjen1(iw Lln_lilr!'

lottline:

3)wpror.vaclzanie norvyoh / innowacy'jnyclt Irrctod Lrllieruchaniania zwiqzanych

z protokolanri leczcnia oraz propono\ranic roZWiąZali systenowych poprawiłjących
j akość leczenia rv radiotelapii;

4lbczpr.cu.t.' r rli,..j.. p....ro*'.cz.r.i :

5)podcjnlorvanie iruych clzialań wyniliając1'cb z porvszecLuie obo\i.lzlljącego pla\\'a !v

zrl.re.ic L,e,pircznc,o r, rr''rri .1r''r 'cr'i \\Jr i'jJrri/rl '.. 'o

IJŻżstdnicnie:

Po\\yższe Zrriany ofganizac)jne n]aią na względzie st$olz.nic oplynalll!'ch wanlnkó\\'

rea11zacji ślviaclczeri Zdlo\,o1nych i zapewnicllie systemal}oZriego aloskona]enia ploocsLL

diagnozo\ł'ania i lcczenia pacjcntów \Ą' Za]o'esie r'adiorcrapii jak r'órvuieŻ ZalcfiniowiLnie

norł,vch. spójnyclr zadań dla ob1'dr,vrr Zak1adrirv llac1ioter'apii'

II. oddział Instylutu lY KRAKoWIli:
1' W Dziale lV _s 59 otlzt'l1ltlje astępll]ące brzrnienie;

,,s se



2.

t.

4.

5.

6.

odc1ział rł' Kr'akorvic udzicla ś\łiŻrdczeń Zdlowo1nych finansowarlych ze środLtórv

pr'Lblicznych osobom Llprawniony!'l clo tyclr śrvial1czctl na podslarvie jlv zakr'esic

rvynikającytl't z pI'zcpisilw usla\ł_'v z dnia 27 sielprlia 200:1 r. o świ.Ldczel]iach opie](i

Zdlo\ł'otncj finatrsorvalrlch zc środków pUblicznych.

Śrł'iaclczcnia ZdrowolL]e udziclane są osobon rrbczpiecŻoD}.ll1. W lanlech ślodkó\'

finansorvych posiadan\'ch i plzeznacŻanych na ten cel pŁez ins1)1ucje Llbezpieczellid

ZdIo\\'otncgo. a lakże Z.r odpłatnościq osobom niekorz'r' slając)'m 7 takiego

ubezpieczcnja.

Wcr,vfLkacja uplawnieri clo bczplaLrrych śrviadcZeli Zclrowotl1ych :

l) spra\'dzenie \ł' syste]Iic c]ekllonjcZLlyn e\Ą | s l.1 ]](l(lstil\ L,: llLl r crtr PL]SEL

i iednego Ż \\ylnic1lion}'ch dokurnentó\ł|

Żr) do$ód osobisty.

b) paszport,

c) prarvo.jazdl .

2) Jeśli NF7' nie poL*,ier'dzi up.a\nicń, lnożnll 'ie pot\ł'icld7ić 7ll pon]oc.]

dokumentów paIieIowych np.:

a) zaśr.viar1czerrie z zakładu pracy,

l'.1 lcgi rt:rc'.r lLrL, rl c rr. l-\ r.rr.i.r).
c) aktualnc zgloszenie do ubezpioczcnia zdrowolnego. oraŻ ZłoŹcnic

ośu'jadczirnic o s\łoirn pla\łie do bezp]atnych ś\Ą'iadczeli Zdro\roln)ch'

]) JeŻeli pacje1rt nie n]a pI7)' sobie clo](tlll1cnlll, noze ZłoŹ,vć.icdynic oś\vi|ldczenic

o plalvic do bezpłalrr}'ch świcdcŻeń Zdlorłotnycb, l(larrc po\Ą'irl[o złwier'i,:: inię
i r'uzwisko pacicntlt' adres zanrieszkarria. podsta\łę pli]wną do świaclozeń

(np. zawalta !llIowa o pr'acę' enelytl]Ia. Lenta ilp.). nutrrer PESEl-, roclzlli

dokrrnerrttt, klór'ym pot\ł'icldZi s\roją tożsamość.

4) Dla osób uprarvnion'vch, Z inrlego pilListrł'a człor rolvsLilego Ul:|, przcb1'rvą]4cych

czasowo na terenie Polski:

a) ]rI(UZ-Eulopciskł l(ańa Ubczpicczcrria Zdrowotncgo.

b) CeIlyIkat ZasLępcZt'

c) Poświadczenie r'r,ydane plZeZ N|Z'

Dokrrmer]t,v potrvicrdzlijqcc uprarvnienia. o kt(i'}'clr mo$'e w ust ]. pacjcllt p(r\\irliśll

okaŻać prŻed udZielenienl ś\riadcŻenii1 Zdlowolnego'

osobom nie posiacLaj4cyrl obvrvatelstrł'a polskiego' irrn1'tll niż osob-v \rymi!llionĆ
po\łTżej \ł, Llst. 2, ś[iadczcnia Zdlowotne udzielfu]e są na zasa.Lach okeślo ych

rł' ptzepisacb odrębnycb i rLlr'iowach tniędzynalodo\ryc]r'

W razic potrzcil'v uclziclcnia śrviadczeri Żdlolvohlych osobonr bezdonnrln lrrb

osoboltr, klóre Ż inn)clr prz1czyrr krłaLilikuią się clo korzystania zc śR'iadcZc]i pol)loc)'

spolcczncj, upowaŹnior]v placo\\,nik Oddzia]u w Kr'eliorvic skontłk11ljL sic



Z \ aściwynl nicjsco\ło ośrodkiem po]nocy społecŻncj \Ą' celo Llstalenia sposobu

i ten'ninu rozliczerria uclzielonyc1r świadczeli Ztirou'otiych'

7. osoby ubezpicczone i człol (o\Yie ich rodzirr oraz iDne osoby l]l1tJ\\]1iLjn!

na Podstawie plzcpisórv, zglzrszając się do oddzjalu w Krakorvie cclenr uz--rskanilL

śrviacLczcri opieki zdrorr'otnej. mają pfau'o do nieodpłatllej opieki w takinl zrkrcsi':

rvjakinr ocldział lv KI.1kowie posiada kontlakt z Naroc]ow'vm ]'ul)aLllszcm Zrllowia'

8' Pacjerrci posiacla.jący ]]tlr'opeisLią Ke ę Ubczpieczenia 7'dro\lotncgo oraz CcI'tylikat

zastępczy mają plawo do świadczeri zdrowotrtyc1r, które okaŹą się lliczbędn!'

z medycZDego prrnktri u'idzeria W cZasie ich pob}'tu w PoLsce' urvzglcrlniaiąc

charakter świadczeń i długość pob}'hl. W liaŻdytn przvpadliu zalires i!Ż'l; Lr'\Ą'uliJ

lecŻenia ustalany jcst pr'zez lckarza rlpiekrlj4cego się prcjeDlem i rv)ni)ia z jego

d..r;r.oz1 u. rz opi-i. '..rri. zJ "u i-.

9. W przypadkLr. gd} pacjcnt. o klóIyn mowa w ust. 5 i usl' 6' chce skorzyslać z Lrsłrtg.

na któIc ocldział rv lłakowic llie posjada kolltlaktu Z Nalodorv'lru Irttlc]Llszetll

Zdlorvia oraz r.v prz'vpadL<u. gdy pacjent nie .jcst osobi1 uplawllioDą do śrr'ioclczeń

opicki Żdrowotnej na podstarł'ie obowiąZLł.]c}'ch plze!isóW pra\ła. śrr'jadczcl]ill

z<]r'orvotnc udzielanc są odpła1nic na podsta\łie obou'iłZtljąoego rr orldziaic

W l(rakowie cenniko usta]ancgo rv odlębrrynr tr'ybic przez DyIel(tole oddzialrL

]ub upowaŹn]onego ZŻrstępcę D]-relitora o(1dZia}u.

1o. Cennik, o którym mowa W Llst' 9 zlajdujc się rr Rejestrac]i a infonnacja rll! Pacjcnló\\'

o nlie.jsou .jego przcclrowyrvania LulliesŻczona jesl nd tablicy ogłoszcń Oc1dzialrr

rł,Kr'akorvie.

1 1' ŻrLc]ne oko1iczności nic nrogą strnowić podstawy do odnou'y uclzielcnia świadczetlio

Zdlo\ł'otnego' .jeŻeli osoba zgłaszająca się do oddziału \\' Krako\\'ie potrzebuie

nat,vohniastowe go udzieLenia polrrocy meclyczrrej. ze rvzglęr1u na zagrcŻcnie Źtciil

i zdr'orł'ia'''.

2' W Dzia]e IV s 6j ust' 3 olrzymuje następujące brzmienie:

,'3. Paojcnci zgłaszając1'się po raz picrrvszy. l]lają Zakllldar14 doklLmcntacje mcdYcuną

(kar1ę an1bulatoq,jnił) i kier'owarri sr1na btrdaoic do gabinetó\Ą'narzac]orv1ch'"'

Uzasadnicnie:

Poryższe Zmialr!' rv rcgulalrrirrie olgAniZac),inym rłryrrikają z dosLoso\-a ia clo porr szecllnic

oborviązLtjącycl'i przepisćlw pr'awny'ch olaz Ze Zlnian w'vnjkajź]cych Z \!cwoętlznL'] t'Lg'uri,ac]i

udzielarria świaclczeri Żdro\Ą'otn)'ch. w l,vnl Zasad dotyczącycb i sposobu rr''ery|il<acji

upra\łIięń do bezpłatnych świadczeń Zdlowotn)'oh rłyrrikajqc1'ch z rvprorvadzelli:r srstrnl l

eWUŚ'

s2
Uchwala wchodzi \.v życie N dniu podjęcla'


