Regulamin organizacyjny praktyki zawodowej
Na podstawie przepisów art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654 ze zm.), ustala się regulamin organizacyjny w następującym
brzmieniu:

I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin określa wewnętrzną organizację praktyki zawodowej lekarza Krzysztofa Bogusza
pod nazwą „Krzysztof Bogusz – Praktyka Medyczna”, dalej zwanej „Praktyką”.

§ 2.
Praktyka działa na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność
Leczniczą, numer wpisu do rejestru 000000226419, numer NIP 8252119383.

II. Cele, zadania, rodzaj i zakres udzielanych świadczeń
§ 3.
Celem Praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie działań służących
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne
wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich
wykonywania.

§ 4.
Zadaniem Praktyki jest udzielanie podstawowych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie
psychiatrii i innych, a w szczególności:
a) pierwszorazowej konsultacji psychiatrycznej,
b) kolejnej konsultacji psychiatrycznej.

§ 5.
Świadczenia zdrowotne udzielane są w formie teleporady.

III. Organizacja procesu udzielania świadczeń
§ 6.
1. Działalnością Praktyki zarządza i kieruje lekarz, który ją utworzył, tj. lek. Krzysztof Bogusz.
2. Lekarz, o którym mowa powyżej, jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z
obowiązującymi przepisami funkcjonowanie Praktyki, a także reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 7.
1. Pacjenci są rejestrowani według kolejności zgłoszenia i przyjmowani w wybranym przez
pacjentów czasie, który jest dostępny w harmonogramie pracy Praktyki.
2. Przed pierwszą wizyta pacjenci podają swoje dane osobowe wraz z numerem PESEL, w
zakresie niezbędnym do udzielenia porady lekarskiej.
3. Przebieg rejestracji i opłaty za wizytę określony jest w Regulaminie świadczenia usług drogą
elektroniczną.

IV. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
§ 8.
1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) do wglądu w siedzibie praktyki zawodowej,
b) poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów i wyciągów.
2. Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008
r. (Dz. U. z 2009 r., nr 52, poz. 417 ze zm.) ustala się następujące opłaty za udostępnianie
dokumentacji medycznej:
a) 1 strona kserokopii, wyciągu lub odpisu – 0,002 przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia*,
b) wyciąg, odpis lub kopia elektroniczna (za całość) – 0,002 przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia*.
* przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego
miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
3. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji
medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o
zdarzeniach medycznych.
4. Wskazana opłata nie obejmuje kosztów ewentualnej przesyłki ani innych kosztów
związanych z żądanym przez osobę uprawnioną sposobem wydania kserokopii, odpisów i
wyciągów.

V. Opłaty za udzielanie świadczeń niefinansowanych ze środków
publicznych
§ 9.
1. Praktyka nie przewiduje udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych na
podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
2. Ustala się następujące opłaty za udzielanie świadczeń zdrowotnych niefinansowanych ze
środków publicznych:
a) konsultacja psychiatryczna pierwszorazowa, 60 min. – 300 zł,
b) konsultacja psychiatryczna kolejna, 20 min. – 230 zł.

VI. Postanowienia końcowe.
§ 10.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym stosuje się
przepisy:
a) ustawy o działalności z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r.,
nr 112, poz. 654 ze zm.),
b) ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U.
z 2009 r., nr 52, poz. 417 ze zm.)
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 12.05.2022 r.

