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DZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Niniejszy regulamin jest Regulaminem organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą, ustalonym na 
podstawie art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021r. poz. 711),  
w zakresie określonym art. 24 wymienionej ustawy. 
 

§ 2 
Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu  
jest podmiotem leczniczym będącym przedsiębiorcą, zwanym w dalszej treści „Spółką”. 
 

§ 3 
Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich pracowników Spółki oraz osób przebywających  
na terenie Spółki, w tym pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych. 
 

§ 4 
Regulamin organizacyjny Spółki, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i porządek udzielania świadczeń 
zdrowotnych, a w szczególności: 

1. Firmę podmiotu leczniczego. 
2. Cele i zadania Spółki. 
3. Strukturę organizacyjną Spółki. 
4. Rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielania świadczeń zdrowotnych.  
5. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych.  
6. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. 
7. Organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Spółki oraz zasady 

współdziałania tych jednostek i  komórek. 
8. Warunki współdziałania Spółki z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.  
9. Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej. 
10. Organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat. 
11. Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 11 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. 
12. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami 

odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.  
13. Sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi.  
 

§ 5 
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają : 

1. Podmiot leczniczy – Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w Grójcu. 
2. Zarząd  – Zarząd Spółki. 
3. Zakład leczniczy – zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje 

określony rodzaj działalności leczniczej. 
4. Jednostka organizacyjna – wyodrębniona w Regulaminie część zakładu leczniczego. 
5. Komórka organizacyjna – wyodrębniona w Regulaminie część jednostki organizacyjnej tworząca zespół 

stanowisk pracy zorganizowany w formie działu, oddziału, poradni, pracowni, sekcji itp. 
6. Świadczenie zdrowotne – działanie służące zachowaniu, ratowaniu lub poprawie zdrowia oraz inne 

działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich 
działania. 

7. Świadczenia szpitalne – wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne, polegające na 
diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych 
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, jak 
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również świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w czasie nieprzekraczającym  
24 godzin. 

8. Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne – świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia 
z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielone w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie 
stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. 

9. Pacjent –  osoba zwracająca się o udzielanie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń 
zdrowotnych udzielnych przez podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą 
zawód medyczny. 

10. Dokumentacja medyczna – dokumentacja w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.  
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020r. poz. 849 z póź. zm.). 

 
DZIAŁ II 

CELE, DZIAŁANIA I ZADANIA SPÓŁKI 
§ 6 

1. Celem głównym Spółki jako podmiotu leczniczego jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności 
publicznej służącej bieżącemu i nieprzerwanemu zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności w zakresie 
ochrony zdrowia. 

2. Celem działań Spółki jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu nieodpłatnych lub 
odpłatnych świadczeń zdrowotnych, które służą zachowaniu, ratowaniu, poprawie i przywracaniu zdrowia, 
a także inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących 
zasady ich wykonywania. 

3. Do zadań Spółki jako podmiotu leczniczego należy w szczególności: 
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych, całodobowych oraz ambulatoryjnych w ramach 

specjalności poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki, 
2) ratownictwo medyczne, 
3) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych instytucji prowadzących działalność dydaktyczną  

i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów  
i zawartych umów w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 

4) prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia, 
5) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenie osób 

wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 
6) przewóz osób i materiałów biologicznych, a także innych materiałów wykorzystywanych 

do udzielania świadczeń zdrowotnych wymagających specjalnych warunków transportu, 
7) transport sanitarny, w tym transport polegający na pozostaniu w gotowości do wykorzystywania 

przewozów, 
8) podejmowanie działań uwzględniających misję i cele strategiczne Spółki, ukierunkowanych na 

podnoszenie jakości realizowanych przez Spółkę zadań, minimalizowanie negatywnego 
oddziaływania na środowisko, poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa informacji, 

9) realizacja dodatkowych zadań wskazanych przez Zarząd Spółki. 
 

§ 7 
Cele i zadania Spółka realizuje z wykorzystaniem posiadanych zasobów kadrowych, lokalowych, sprzętowych  
i finansowych oraz we współpracy z innymi podmiotami leczniczymi. 
 

DZIAŁ III 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI 

 
§ 8 

1. W ramach struktury organizacyjnej Spółki zostały wyodrębnione komórki organizacyjne działalności : 
 podstawowej (leczniczej), 
 technicznej, administracyjnej, ekonomicznej i gospodarczej, 
 samodzielne stanowiska pracy. 

2. Na strukturę organizacyjną Spółki składają się piony: 
1) Medyczny, który tworzą: 

a) Oddziały,  
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b) Poradnie specjalistyczne, 
c) Pracownie specjalistyczne, 
d) Zakład Rehabilitacji, 
e) Apteka Szpitalna, 
f) Bank Krwi, 
g) Szkoła Rodzenia, 
h) Rejestracja ogólna. 

2) Administracyjny, który tworzą: 
A. Działy i Sekcje: 

a) Dział Techniczno-Gospodarczo-Administracyjny, 
b) Dział Żywienia, 
c) Dział  Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia z Magazynami, Inwestycji i Środków Unijnych 
d) Dział Kadr i Płac 
e) Dział Księgowości, 
f) Sekcja Informatyki, 
g) Dział współpracy z NFZ, Statystyki Medycznej i Archiwum. 

B. Samodzielne stanowiska pracy lub Zespoły: 
a) Sekretariat, 
b) Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 
c) Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej, 
d) Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, 
e) Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, 
f) Pełnomocnik Zarządu ds. Epidemiologii i AOS. 

 
§ 9 

W Spółce zostały powoływane odrębnymi uchwałami Zarządu komitety i zespoły zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz potrzebami Spółki: 

1. Komitet Etyczny, 
2. Komitet Transfuzjologiczny, 
3. Komitet Terapeutyczny, 
4. Komitet  Kontroli Zakażeń Szpitalnych, 
5. Komitet Jakości, 
6. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, 
7. Zespół ds. Farmakoterapii i Antybiotykoterapii, 
8. Zespół ds. analiz przyczyn zgonów pacjentów, 
9. Zespół ds. analiz zgonów okołooperacyjnych, 
10. Zespół ds. analiz przedłużonego pobytu pacjentów, 
11. Zespół ds. rehospitalizacji, 
12. Zespół ds. analiz reoperacji, 
13. Zespół ds. analiz zdarzeń niepożądanych, 
14. Zespół ds. Żywienia, 
15. Komitet ds. kontroli apteczek oddziałowych. 

Pracami komitetu, zespołu kieruje jego Przewodniczący, sprawozdania z prac komitetu zespołu przedkładane 
sa Prezesowi Zarządu oraz Dyrektorowi ds. Medycznych. 

 
 

Postanowienia ogólne 
 

§10  
1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą: Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  
2. W ramach podmiotu leczniczego działają dwa zakłady lecznicze:  

A. Szpital Specjalistyczny: ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec,  Regon: 14220354600025, 
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B. Zespół Poradni Specjalistycznych i Ratownictwa Medycznego: ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec   
Regon: 14220354600032. 

3. W ramach zakładów leczniczych  zostały wyodrębnione komórki organizacyjne kierowane  
i nadzorowane przez Dyrektora ds. Medycznych w zakresie lecznictwa oraz Pielęgniarki Naczelnej  
w zakresie pielęgniarstwa, podległych bezpośrednio Zarządowi. 

4. W ramach Szpitala Specjalistycznego są wyodrębnione następujące komórki organizacyjne:  

1) Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego  
kod resortowy 4000 specjalność komórki: Oddział Chorób Wewnętrznych  

2) Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym 
kod resortowy 4220 specjalność komórki: Oddział neurologiczny   
kod resortowy 4222 specjalność komórki: Oddział udarowy  

3) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
kod resortowy 4260 specjalność komórki: Oddział anestezjologii i intensywnej terapii  

4) Oddział Pediatryczny 
kod resortowy 4401 specjalność komórki: Oddział pediatryczny   

5) Oddział Położniczo-Ginekologiczny 
kod resortowy 4450 specjalność komórki: Oddział położniczo - ginekologiczny   

6) Oddział Neonatologiczny 
kod resortowy 4421 specjalność komórki: Oddział neonatologiczny    

7) Oddział Chirurgii Ogólnej 
kod resortowy 4500 specjalność komórki: Oddział chirurgiczny ogólny    

8) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 
kod resortowy 4306 specjalność komórki: Oddział rehabilitacji neurologicznej     

9) Izba Przyjęć  
kod resortowy 4900 specjalność komórki: Izba przyjęć szpitala    

10) Blok Operacyjny  
kod resortowy 4910 specjalność komórki: Blok operacyjny     

11) Apteka Szpitalna 
kod resortowy 4922 specjalność komórki: Apteka szpitalna albo zakładowa     

12) Sterylizatornia 
kod resortowy 9000 specjalność komórki: Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej  

13) Pracownia Diagnostyki Obrazowej 
kod resortowy 7240 specjalność komórki:  Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej  

14) Pracownia EEG 
kod resortowy 7998 specjalność komórki: Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe  

15) Pracownia EKG 
kod resortowy 7998 specjalność komórki: Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe  

16) Pracownia Endoskopowa 
kod resortowy 7910 specjalność komórki: Pracownia endoskopii  

17) Pracownia Tomografii Komputerowej 
Kod resortowy 7220 specjalność komórki: Pracownia tomografii komputerowej  

18) Bank Krwi  
kod resortowy 8500 specjalność komórki: Bank Krwi  

5. W ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych i Ratownictwa Medycznego są wyodrębnione następujące 
komórki organizacyjne: 

1) Szkoła Rodzenia 
kod resortowy 1472 specjalność komórki : Szkoła Rodzenia    

2) Zakład Rehabilitacji  
kod resortowy 1310 specjalność komórki: Dział ( pracownia ) fizjoterapii  

3) Poradnia Kardiologiczna 
kod resortowy 1100 specjalność komórki: Poradnia kardiologiczna   

4) Poradnia Dermatologiczna 
kod resortowy 1200 specjalność komórki: Poradnia dermatologiczna   

5) Poradnia Neurologiczna 
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kod resortowy 1220 specjalność komórki: Poradnia neurologiczna   
6) Poradnia Rehabilitacyjna 

kod resortowy 1300 specjalność komórki: Poradnia rehabilitacyjna   
7) Poradnia Położniczo-Ginekologiczna 

kod resortowy 1450 specjalność komórki: Poradnia położniczo-ginekologiczna   
8) Poradnia Chirurgii Ogólnej 

kod resortowy 1500 specjalność komórki: Poradnia chirurgii ogólnej   
9) Poradnia Chirurgii Onkologicznej 

kod resortowy 1540 specjalność komórki : Poradnia chirurgii onkologicznej   
10) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

kod resortowy 1580 specjalność komórki : Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej   
11) Poradnia Okulistyczna 

kod resortowy 1600 specjalność komórki: Poradnia okulistyczna   
12) Poradnia Otolaryngologiczna 

kod resortowy 1610 specjalność komórki: Poradnia otorynolaryngologiczna   
13) Poradnia Zdrowia Psychicznego 

kod resortowy 1700 specjalność komórki: Poradnia zdrowia psychicznego   
14) Poradnia Leczenia Uzależnień 

kod resortowy 1740 specjalność komórki: Poradnia leczenia uzależnień   
15) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 

kod resortowy 1270 specjalność komórki: Poradnia gruźlicy i chorób płuc   
16) Poradnia Reumatologiczna 

kod resortowy 1280 specjalność komórki: Poradnia reumatologiczna   
17) 2 Zespoły Wyjazdowe Podstawowe 

kod resortowy 3112 specjalność komórki: Zespół ratownictwa medycznego podstawowy  
18) Zespół Wyjazdowy Specjalistyczny 

kod resortowy 3114 specjalność komórki: Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny  
19) Poradnia Urologiczna 

kod resortowy 1640 specjalność komórki: Poradnia urologiczna  
20) Poradnia Osteoporozy 

kod resortowy 1584 specjalność komórki: Poradnia osteoporozy  
21) Pracownia Densytometryczna 

kod resortowy 7244 specjalność komórki: Pracownia densytometryczna  
22) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy 

kod resortowy 9450 specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno – zabiegowy   
23) Poradnia Onkologiczna 

kod resortowy 1240 specjalność komórki: Poradnia onkologiczna   
24) Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

 kod resortowy 0016  specjalność komórki: Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki       
zdrowotnej 

25) Poradnia Anestezjologiczna 
Kod resortowy 1670 specjalnośc komórki: poradnia anestezjologiczna 

26) Poradnia Pediatryczna 
Kod resortowy 1401 specjalnośc komórki: poradnia pediatryczna 

27) Poradnia Chorób Wewnętrznych 
Kod resortowy 1000 specjalnośc komórki: Poradnia Chorób Wewnętrznych 

6.  W ramach Pionu Medycznego działa również Rejestracja Ogólna, podległa bezpośrednio Naczelnej 
Pielęgniarce. 

7.  W ramach Pionu Administracyjnego wyodrębnione zostały komórki organizacyjne kierowane i nadzorowane 
przez Dyrektora Finansowego podległego bezpośrednio Zarządowi: 

1) Dział Techniczno-Gospodarczo-Administracyjny z Działem Żywienia, 
2) Dział Księgowosci zarządzany przez Głównego Księgowego 

8.  Prezes Zarządu bezpośrednio kieruje i nadzoruje: 
1) Dział Kadr i Płac, 
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2) Dział Zamówień Publicznych Zaopatrzenia z Magazynami, Inwestycji i Środków Unijnych, 
3) Sekcja Informatyki, 
4) Samodzielne stanowiska pracy. 

9.  Dział Współpracy z NFZ, Statystyki Medycznej i Archium w zakresie sprawozdawczości statystycznej oraz 
monitorowania i rozliczania świadczeń medycznych podlega Dyrektorowi ds. Finansowych, w pozostałym 
zakresie podlega Prezesowi Zarządu. 

 

DZIAŁ IV 
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ, ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  

 
§ 11 

1. Spółka prowadzi następujące rodzaje działalności leczniczej: 
1) stacjonarne, całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne i inne niż szpitalne, polegające  

na diagnozowaniu, leczeniu, rehabilitacji i edukacji, pielęgnacji zdrowotnej pacjentów  
w specjalnościach reprezentowanych przez Spółkę; 

2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie: 
a) specjalistycznej opieki zdrowotnej w specjalnościach reprezentowanych przez 

ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, 
b) rehabilitację leczniczą, 
c) diagnostykę laboratoryjną, mikrobiologiczną, radiologiczną i obrazową oraz inne, 
d) promocji i edukacji zdrowotnej. 

2. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez Spółkę w pomieszczeniach, którymi dysponuje Powiatowe 
Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o.o. przy ul. Ks. Piotra Skargi 10 w Grójcu. 

3. Spółka wykonuje świadczenia zdrowotne w następujących dziedzinach: 
 chirurgia ogólna, 
 pediatria, 
 neonatologia, 
 neurologia, 
 choroby wewnętrzne, 
 ginekologia, 
 położnictwo, 
 anestezjologia i intensywna terapia, 
 rehabilitacja i fizykoterapia, 
 pomoc doraźna. 

 
DZIAŁ V 

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 
§ 12 

Spółka prowadzi działalność leczniczą w oparciu o następujące jednostki organizacyjne: 
1. Szpital Specjalistyczny z miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych w Grójcu przy ul. Ks. Piotra Skargi 10, 

zwany dalej „Szpitalem”, 
2. Zespół Poradni Specjalistycznych i Ratownictwa Medycznego z miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych 

w Grójcu (05-600) przy ul. Ks. Piotra Skargi 10 oraz w Warce (05-660), przy ul. Wysockiego 10. 
 

DZIAŁ VI 
PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

 

Rozdział 1 
Ogólne zasady udzielania świadczeń zdrowotnych 

 
§ 13 

Świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie, na zasadach określonych 
w ustawie o działalności leczniczej, w przepisach odrębnych, w niniejszym Regulaminie lub w umowie cywilno-
prawnej. 
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§ 14 
1. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych udzielane są: 

1) osobom ubezpieczonym objętym powszechnym ubezpieczeniem – obowiązkowym lub dobrowolnym 
ubezpieczeniem zdrowotnym, 

2) osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym, a uprawnionym do bezpłatnych świadczeń 
zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Świadczenia zdrowotne związane z ciążą, połogiem i porodem  lub osobom, które nie ukończyły 18 roku 
życia udzielane są bezpłatnie niezależnie od uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. 

 
§ 15 

Świadczenia zdrowotne odpłatne udzielane są: 
1) osobom nieubezpieczonym – nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym, 
2) na życzenie pacjenta lub zlecenie innych podmiotów, na podstawie zawartych umów. 

 
§ 16 

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz  
przez wolontariuszy, spełniających wymagania, określone w odrębnych przepisach. 

2. Niedopuszczalne jest udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom niebędącym pacjentami podmiotu 
leczniczego, a także pacjentom podmiotu leczniczego przez osoby wykonujące zawody medyczne  
w imieniu własnym i za odpłatnością. 

3. Podmiot leczniczy może udzielać  zamówienia na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych, 
podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej  się nabyciem fachowych 
kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie 
medycyny. 

4. Szczegółowe zasady udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne określa ustawa o działalności 
leczniczej oraz umowa pomiędzy podmiotem leczniczym oraz przyjmującym zamówienie. 

5. Spółka zapewnia całodobową opiekę stacjonarną, a w szczególności świadczenia zdrowotne - 
diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne, oraz opiekę pielęgnacyjną, ponadto środki farmaceutyczne  
i materiały medyczne, pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia hospitalizowanych 
chorych. 

 
Rozdział 2 

Właściwa dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych, listy oczekujących 
 

§ 17 
 

1. Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom według kolejności zgłoszenia (z wyjątkiem stanów nagłych). 
2. W razie braku możliwości przyjęcia pacjenta w dniu zgłoszenia w Oddziale prowadzona jest lista 

oczekujących na planowe przyjęcie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
3. Osobom objętym opieką na mocy umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innych umów, 

przysługuje pierwszeństwo uzyskania świadczenia przed innymi osobami. 
4. Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby 

spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia 
oraz w innych przypadkach. 

5. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia jeżeli osoba 
zgłaszająca się do Szpitala potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych, ze względu na 
zagrożenie życia lub zdrowia. 

6. Podstawą do udzielenia świadczenia jest skierowanie lekarskie do leczenia szpitalnego oraz  
w przypadku przyjęć planowych wyniki badań diagnostycznych, niezbędnych do diagnozowania i leczenia 
danego schorzenia. 

7. Skierowanie nie jest wymagane w razie stanów nagłych, wymagających udzielenia natychmiastowej 
pomocy. 

8. O przyjęciu do Szpitala osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza oraz uprawnioną instytucję 
orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej 
osoby lub przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego, chyba, że na mocy obowiązujących 
przepisów możliwe jest przyjęcie do Szpitala bez wyrażenia zgody. 
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9. Lekarzami wyznaczonymi w Szpitalu są lekarze dyżurni Izb Przyjęć oraz Oddziałów. 
10. W przypadku przekazania pacjenta z innego szpitala lub z Oddziału do innego Oddziału, przyjęcie odbywa 

się po porozumieniu zainteresowanych Kierowników, a w razie Ich nieobecności decyzję podejmuje lekarz 
dyżurny. W sytuacji sporu zaistniałego pomiędzy lekarzami dyżurnymi, decyzję podejmuje lekarz dyżurny 
oddziału chirurgii ogólnej. 

11. Jeżeli lekarz stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta w Szpitalu, a brak miejsc lub zakres 
świadczeń udzielanych przez Szpital lub względy epidemiczne nie pozwalają na przyjęcie, Szpital po 
udzieleniu pierwszej pomocy, zapewnia w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innego Szpitala, po 
uprzednim porozumieniu się z tym Szpitalem. Po dokonanym rozpoznaniu stanu zdrowia i podjętych 
czynnościach lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej.  

12. W razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, 
lekarz niezwłocznie zawiadamia wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję, lub przedstawiciela 
ustawowego. 

 
Rozdział 3 

Udzielanie świadczeń szpitalnych 
 

§ 18 
 

1. Pacjenci  przyjmowani są do Szpitala w trybie planowym i nagłym. 
2. Przyjęcia w trybie planowym odbywają się na podstawie skierowania do szpitala wystawionego przez  lekarza, 

jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty  przez leczenie ambulatoryjne. Do skierowania lekarz kierujący 
dołącza wyniki badań, uzasadniające wstępne rozpoznanie i skierowanie pacjenta na leczenie szpitalne. 
Pacjent wpisywany jest na listę oczekujących, jego dokumentacja (oryginał skierowania) pozostaje w 
dokumentacji Szpitala. 

3. Skierowanie na leczenie szpitalne jest ważne do czasu realizacji poprzez ustalenie terminu przyjęcia do 
Szpitala. 

§ 19 
Przyjęcie w trybie nagłym 

 
1. Pacjenci w trybie nagłym przyjmowani są również bez skierowania. 
2. Przyjęcia w trybie nagłym odbywają się w  Izbie Przyjęć według zasad: 

1) w pierwszej kolejności  zaopatrywani są pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, 
2) lekarz dyżurny Izby Przyjęć  zobowiązany jest do natychmiastowej oceny stanu zdrowia i podjęcia 

działań zależnych od tej oceny, 
3) decyzja dotycząca postępowania z pacjentem/hospitalizacja, transport do innej placówki medycznej, 

diagnostyka, zabieg operacyjny/podejmowane są  przez lekarza Izby Przyjęć  zgodnie  
z najlepszą wiedzą i aktualnymi standardami medycznymi odnoszącymi się do rozpoznania choroby 
ustalonego lub prawdopodobnego, 

4) lekarz dyżurny zleca przyjęcie pacjenta do Oddziału szpitalnego, 
5) czynności rejestracyjne pacjenta wykonywane są po wykonaniu czynności medycznych, 
6) w przypadku pozostawienia rzeczy pacjenta nieprzytomnego w Izbie Przyjęć, wykonywany jest ich spis  

oraz przekazanie tych rzeczy do szpitalnego magazynu ubraniowego. Rzeczy wartościowe 
przekazywane są do depozytu. 

3. Jeżeli w czasie badania pacjenta w Izbie Przyjęć zostanie  spostrzeżone podejrzenie występowania  
u pacjenta choroby zakaźnej, należy bezzwłocznie  skierować pacjenta  do właściwego ośrodka leczniczego, 
natomiast w pomieszczeniu, w którym przebywał przeprowadza się doraźną dezynfekcję. 
4. W sytuacji gdy lekarz  podczas badania pacjenta poweźmie uzasadnione podejrzenie, że uszkodzenia ciała, 
lub zaburzenia czynności organizmu pacjenta pozostają w związku z popełnieniem przestępstwa bezzwłocznie 
zawiadamia o tym  właściwą jednostkę organizacyjną policji. 
 

§ 20 
Przyjęcie w trybie planowym 

 
1. W momencie przyjęcia do leczenia pacjent obowiązany jest przedstawić: 
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1) skierowanie do szpitala wraz z posiadaną dokumentacja medyczną i wynikami badań zleconych przez 
lekarza kierującego, 

2) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość pacjenta. 
2.  Pacjent skierowany do szpitala powinien zabrać ze sobą: przybory toaletowe, szlafrok, pidżamę, kapcie  

i klapki.  Odzież i obuwie osobiste pacjent powinien przekazać rodzinie lub do magazynu odzieży  
za pokwitowaniem.  

3. Przyjęcie do leczenia szpitalnego w trybie planowym poprzedza kwalifikacja medyczna, która ma na celu 
dokonanie wstępnej oceny stanu pacjenta i zakończona jest wskazaniem co do dalszego trybu leczenia. 

4. Wstępna kwalifikacja medyczna przeprowadzana jest przez Kierownika lub wskazanego przez niego lekarza 
specjalistę danej specjalności, w wyznaczonych godzinach i pomieszczeniach. 

5. Pacjent jest przekazywany do Oddziału szpitalnego wraz z dokumentacją medyczną przez pielęgniarkę, 
ratownika lub sanitariusza. 

6. Z chwilą przyjęcia pacjenta do Oddziału szpitalnego pielęgniarka/położna zapoznaje pacjenta z prawami  
i obowiązkami pacjenta, z topografią Oddziału, podaje pacjentowi dane kontaktowe do oddziału. 

7. Personel Szpitala jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w czasie 
wykonywania swoich obowiązków służbowych. 

8. Lekarze sprawują całodobową opiekę nad pacjentami  hospitalizowanymi na Oddziałach szpitalnych. 
9. Pacjentom zakażonym/skolonizowanym patogenami alarmowymi należy wydzielić (w miarę możliwości) salę 

z węzłem sanitarno-higienicznym na okres leczenia szpitalnego. Fakt wdrożenia procedury izolacyjnej należy 
bezwzględnie odnotować w dokumentacji medycznej oraz powiadomić specjalistę ds. epidemiologii. 

 
§ 21 

Uzyskanie świadomej zgody pacjenta 
 

1. Realizacja określonych świadczeń zdrowotnych może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody pacjenta,  
a w przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki o podwyższonym 
ryzyku, po uzyskaniu świadomej zgody pacjenta na piśmie. 

2. Zasady przeprowadzenia badań pacjentów, zabiegów operacyjnych lub zastosowania metod leczenia lub 
diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko, bądź udzielania innych świadczeń zdrowotnych określają 
właściwe przepisy prawa. 

3. Hospitalizacja pacjenta obejmuje:  
1) kompleksową ocenę stanu zdrowia, 
2) przeprowadzenie procedur diagnostycznych, 
3) leczenie farmakologiczne lub zabiegowe, 
4) wypis pacjenta do domu lub do innego podmiotu leczniczego, 
5) wydanie zaleceń lekarskich po leczeniu szpitalnym. 

4. Pacjentowi w trakcie pobytu w Szpitalu zapewnia się bezpłatne leki i materiały medyczne, jeżeli są one 
konieczne do wykonania świadczenia.  

5. Pacjent ma prawo do konsultacji i badań diagnostycznych, jeżeli lekarz prowadzący stwierdzi istnienie 
wskazań do ich wykonania. 

§ 22 
Udzielanie informacji o stanie zdrowia 

 
1. Lekarz, w godzinach ustalonych przez Ordynatora Oddziału, udziela informacji o stanie zdrowia pacjentowi 

lub osobie przez niego upoważnionej /przedstawicielowi ustawowemu. 
2. O stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze udzielają 

informacji osobom upoważnionym/przedstawicielowi ustawowemu na bieżąco. 
3. Pielęgniarka/położna udziela informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub osobie przez niego 

upoważnionej/przedstawicielowi ustawowemu - w zakresie koniecznym do sprawowania opieki 
pielęgnacyjnej. 

4.  Lekarz lub upoważniona przez Ordynatora osoba jest zobowiązana zawiadomić bezzwłocznie wskazaną przez 
pacjenta osobę, instytucję lub przedstawiciela ustawowego w przypadku: 

1) przyjęcia bez jej wiedzy pacjenta małoletniego; 
2) przyjęcia pacjenta w stanie ciężkim, znacznego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, powodującego 

zagrożenie życia lub jego zgonu; 
3) przeniesienia pacjenta do innego podmiotu leczniczego. 
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5. Szpital  nie udziela przepustek pacjentom w trakcie hospitalizacji. 
 

§ 23 
Odwiedziny pacjentów w Szpitalu 

 
1. Szpital  zapewnia odwiedzającym  możliwość przebywania w Oddziałach szpitalnych. 
2. Odwiedziny mogą być wstrzymywane ze względów epidemiologicznych. 
3. Osoby odwiedzające pacjentów zobowiązane są do przestrzegania wszelkich poleceń i wskazówek personelu 

Szpitala. 
4. Osoby odwiedzające pacjentów lub sprawujące nad nim dodatkową opiekę pielęgnacyjną powinny poświęcać 

choremu swój czas i dbać o jego bezpieczeństwo. 
 

§ 24 
Wypisanie pacjenta ze Szpitala 

 
1. Wypisanie pacjenta ze Szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej następuje: 

1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, 
2) na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, 
3) gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń 

zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych 
może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia 
innych osób. 

2.  Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania 
świadczeń zdrowotnych, można odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez 
właściwy ze względu na siedzibę Szpitala sąd opiekuńczy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 
Właściwy sąd opiekuńczy zawiadamiany jest niezwłocznie o odmowie wypisania ze Szpitala i przyczynach 
odmowy. 

3. Pacjent występujący o wypisanie ze Szpitala na własne żądanie musi być poinformowany przez lekarza 
wypisującego o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych  
w Szpitalu. Pacjent taki składa pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie. W przypadku braku 
takiego oświadczenia lekarz wypisujący sporządza adnotację w dokumentacji medycznej pacjenta. 

4. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń szpitalnych lub osoba, na której  
w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta, 
począwszy od terminu określonego przez Prezesa Zarządu lub osobę przez niego upoważnioną, niezależnie 
od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w przepisach odrębnych. Koszt pobytu 
liczy się od terminu wypisu pacjenta określonego w Karcie informacyjnej leczenia szpitalnego w oparciu o 
zasady określone w uchwale Zarządu w sprawie wprowadzenia zasad postępowania wobec pacjentów nie 
wymagających dalszego leczenia szpitalnego. 

5. Jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta albo osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy 
obowiązek alimentacyjny, nie odbiera w wyznaczonym terminie pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej 
do samodzielnej egzystencji, Szpital zawiadamia o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta) oraz 
organizuje transport sanitarny na koszt gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie 
miejsce pobytu tej osoby. Gmina pokrywa koszty transportu sanitarnego, na podstawie rachunku 
wystawionego przez Spółkę. 

6.  Po zakończeniu hospitalizacji  pacjent otrzymuje stosownie do zaistniałej sytuacji, niezależnie od Karty 
informacyjnej następujące dokumenty: 
1) recepty na leki i zlecenia na środki pomocnicze lub wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi 

zlecone w karcie informacyjnej, 
2) skierowania na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej, 
3) zlecenia na transport, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
4) skierowania na leczenia uzdrowiskowe, jeżeli lekarz widzi taką potrzebę, 
5) zwolnienie lekarskie, jeżeli lekarz widzi taką potrzebę. 

7. Lekarz prowadzący lub Ordynator Oddziału zobowiązany jest powiadomić pacjenta o wynikach jego badań, 
jeśli wynik został dostarczony do Oddziału po wyjściu pacjenta ze Szpitala. 

8. Zadania w dziedzinie patomorfologii w zakresie diagnostyki histopatologicznej, wykonywanie badań 
pośmiertnych obejmujące badania makroskopowe oraz badania makroskopowe z pobraniem wycinków  
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do badania mikroskopowego, a także przechowywania zwłok na rzecz Szpitala wykonywane są na zasadzie 
podwykonawstwa. 

 
DZIAŁ VII 

ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SPÓŁKI ORAZ WARUNKI 
WSPÓŁDZIAŁANIA TYCH KOMÓREK  

 

Rozdział 1 
PION MEDYCZNY 

 

§ 25 
 

Pion Medyczny, kierowany i nadzorowany przez Dyrektora ds. Medycznych w zakresie lecznictwa oraz  Pielęgniarkę 
Naczelną w zakresie pielęgniarstwa, podległych bezpośrednio Prezesowi Zarządu, tworzą następujące komórki 
organizacyjne: 

1. Oddziały Szpitala Specjalistycznego: 
1) Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 
2) Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym 
3) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
4) Oddział Pediatryczny 
5) Oddział Położniczo-Ginekologiczny 
6) Oddział Neonatologiczny 
7) Oddział Chirurgii Ogólnej 
8) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 
9) Izba Przyjęć 

2. Blok Operacyjny ze Sterylizacją 
3. Ratownictwo Medyczne 

1) Zespół Wyjazdowy Podstawowy oraz Zespół Wyjazdowy Specjalistyczny - Grójec 
2) Zespół Wyjazdowy Podstawowy – Warka 

4. Zespół Poradni Specjalistycznych:  
1) Poradnia Kardiologiczna 
2) Poradnia Dermatologiczna 
3) Poradnia Neurologiczna 
4) Poradnia Rehabilitacyjna 
5) Poradnia Położniczo-Ginekologiczna 
6) Poradnia Chirurgii Ogólnej 
7) Poradnia Chirurgii Onkologicznej 
8) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 
9) Poradnia Okulistyczna 
10) Poradnia Otolaryngologiczna 
11) Poradnia Zdrowia Psychicznego 
12) Poradnia Leczenia Uzależnień 
13) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc  
14) Poradnia Reumatologiczna 
15) Poradnia Urologiczna 
16) Poradnia Onkologiczna 
17) Poradnia Osteoporozy 
18) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy 
19) Poradnia ( gabinet ) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
20) Poradnia Anestezjologiczna 
21) Poradnia Pediatryczna 
22) Poradnia Chorób Wewnętrznych 

5. Pracownie specjalistyczne: 
1) Pracownia Diagnostyki Obrazowej 
2) Pracownia EEG 
3) Pracownia EKG 
4) Pracownia Endoskopii 
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5) Pracownia Densytometryczna 
6) Pracownia Tomografii Komputerowej 

6. Komórki pomocnicze: 
1) Sterylizatornia 
2) Bank Krwi 
3) Szkoła Rodzenia  
4) Apteka Szpitalna 

7. Zakład Rehabilitacji  
8. Dział Współpracy z NFZ, Statystyki Medycznej i Archiwum 
9. Rejestracja Ogólna 

 
§ 26 

Dyrektor ds. Medycznych 
1. Dyrektor ds. Medycznych odpowiada przed Prezesam Zarzadu za stan i jakość opieki leczniczo-profilaktycznej 

Spółki. 
2. Do obowiązków Dyrektora ds. Medycznych należy w szczególności: 

1) Nadzór nad realizacją kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
2) Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji lekarskich. 
3) Sprawowanie łącznie z ordynatorami, nadzoru nad pracą lekarzy stażystów, czuwanie nad ich rozwojem 

i przydatnością w zawodzie. 
4) Sprawowanie nadzoru nad dokumentacją lekarską oraz przeprowadzanię kontroli historii chorób  

i pozostałej dokumentacji fachowej. 
5) Kontrolowanie gospodarki lekami i artykułami medycznymi Spółki. 
6) Zapewnienie na wniosek ordynatora pomocy konsultacyjnej dla chorych wymagających takiej pomocy. 
7) Dyrektor ds. Medycznych wykonuje czynności zlecone mu przez Prezesa Zarzadu Spółki a wiążące się 

bezpośrednio z zakresem jego działaności, nie objęte niniejszym regulaminem. 

§ 27 
ODDZIAŁY SZPITALA 

 
Do zadań Oddziałów szpitalnych należy: 

1. udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom hospitalizowanym w oddziałach, zaopatrzenie całodobowej 
opieki lekarskiej i pielęgniarskiej zgodnie z obowiązującymi standardami, 

2. leczenie zachowawcze i operacyjne oraz udzielanie konsultacji specjalistycznych, 
3. prowadzenie przez personel medyczny adekwatnych do potrzeb metod diagnostycznych  

i terapeutycznych, 
4. opiniowanie o stanie zdrowia pacjentów oraz orzekanie o czasowej niezdolności do pracy, 
5. współpraca z psychologiem w zakresie adaptacji pacjentów hospitalizowanych do warunków szpitalnych, 

wspomagania psychicznego pacjentów, przygotowanie do zabiegów, itp., 
6. współpraca z innymi instytucjami, z którymi Spółka posiada zawarte umowy o współpracy, 
7. umożliwienie odbywania staży do specjalizacji specjalizującym się lekarzom, pielęgniarkom/położnym 
8. ścisła współpraca z innymi oddziałami w zakresie wynikającym z procesu leczenia pacjentów / udzielania 

konsultacji, przeniesienia chorych, w zależności od potrzeb, w razie konieczności wzajemne asystowanie 
przy zabiegach, itp., 

9. rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym  
w zakresie uwzględniając specyfikę danego oddziału, 

10. przestrzeganie zasad realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami, 
11. ścisła współpraca z Działem Statystyki Medycznej z Archiwum w zakresie sprawozdawczości i statystyki 

danych z oddziałów niezbędnych do prawidłowego rozliczania umów zawartych z NFZ, 
12. właściwe wykorzystywanie, przechowywanie i kontrola ważności produktów leczniczych oraz wyrobów 

medycznych, środków dezynfekcyjnych itp., 
13. dbałość o mienie oddziału, nadzór nad powierzonym sprzętem i aparaturą medyczną oraz jej utrzymywanie 

w należytym stanie, 
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14. udział w realizacji postępowań o udzielanie zamówienia publicznego w zakresie merytorycznym komórki 
organizacyjnej. 

§28 
Okołooperacyjna Karta Kontrolna 

1. Wpisy w okołooperacyjnej karcie kontrolnej dokonywane są przez koordynatora karty którym jest lekarz 
anestezjolog dokonujący znieczulenia; 

2. Koordynator karty dokonuje wpisów w okołooperacyjnej karcie kontrolnej na podstawie informacji 
uzyskiwanych od członków zespołu operacyjnego zgodnie z zakresem ich zadań podczas operacji; 

3. Okołooperacyjną kartę kontrolną podpisuje Koordynator karty; 
4. W przypadku operacji w trybie nagłym dopuszcza się odstąpienie od prowadzenia okołooperacyjnej karty 

kontrolnej; 
5. Okołooperacyjna karta kontrolna stanowi integralna część indywidualnej kokumentacji medycznej 

pacjenta. 

§ 29 
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 

 
1. Podstawowym zadaniem Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru 

Kardiologicznego jest prowadzenie diagnostyki oraz leczenie zachowawcze, w szczególności w zakresie 
chorób wewnętrznych, a w tym m.in. choroby układu krążenia, pulmonologiczne, diabetologiczne, 
gastroenterologiczne, nefrologiczne, hematologiczne, reumatologiczne. 

2. Do zadań Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego należą 
ponadto: 
1) zapewnienie kompleksowej i zgodnie ze standardami opieki medycznej nad pacjentem, 
2) udzielanie świadczeń konsultacyjnych pacjentom z innych Oddziałów Szpitala, 
3) prawidłowe prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej, 
4) przestrzeganie praw pacjenta, 
5) kształcenie lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne. 

3. Diagnostyka w Oddziale jest realizowana w szczególności w oparciu o: echokardiografię serca, holter EKG, 
elektrokardiograficzne próby wysiłkowe, tomografie komputerową, USG, RTG. 

4. Oddział współpracuje z podmiotami zewnętrznymi: laboratorium analitycznym. 
5. Zakres badań działającej w ramach Oddziału poradni obejmuje diagnostykę chorób serca i płuc. 

 
§ 30 

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym 
 

1. Podstawowym zadaniem Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem udarowym jest prowadzenie 
diagnostyki oraz leczenie zachowawcze, w szczególności w zakresie chorób układu nerwowego. 

2. Do zadań Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem udarowym  należą ponadto: 
1) zapewnienie kompleksowej, zgodnie ze standardami, opieki medycznej nad pacjentem, 
2) udzielanie świadczeń konsultacyjnych pacjentom z innych Oddziałów Szpitala, 
3) prawidłowe prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej, 
4) przestrzeganie praw pacjenta, 
5) kształcenie lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne. 

3. Diagnostyka w Oddziale jest realizowana w szczególności w oparciu o: tomografię komputerową, USG, RTG, 
EEG. 

4. Oddział współpracuje z podmiotami zewnętrznymi: laboratorium analityczne. 
5. Zakres badań działającej w ramach Oddziału pracowni obejmuje diagnostykę chorób układu nerwowego. 

 
§ 31 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
 

1. Podstawowym zadaniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest prowadzenie diagnostyki  
i leczenia osób wymagających intensywnego nadzoru. 

2. Do zadań Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii należą ponadto: 
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1) wykonywanie znieczuleń ogólnych lub przewodowych do zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej  
i onkologicznej, ginekologii i położnictwa, urologii, znieczulenia do kardiowersji i w celach 
diagnostycznych (kolonoskopia , badanie RTG, TK) osób dorosłych, 

2) w sytuacjach zagrożenia życia znieczulanie dzieci, 
3) zapewnienie kompleksowej, zgodnie ze standardami, opieki medycznej nad pacjentem, 
4) leczenie bólu niezależnie od przyczyny, szczególnie ostrego bólu pooperacyjnego i bólu 

porodowego, 
5) udzielanie świadczeń konsultacyjnych pacjentom z innych Oddziałów Szpitala, 
6) prawidłowe prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej, 
7) przestrzeganie praw pacjenta, 
8) kształcenie lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne. 

3. Diagnostyka w Oddziale jest realizowana w szczególności w oparciu o: Tomografię komputerową, USG, RTG. 
4. Oddział współpracuje z podmiotami zewnętrznymi: laboratorium analityczne. 

 
§ 32 

Oddział Pediatryczny 
 

1. Podstawowym zadaniem Oddziału Pediatrycznego jest prowadzenie diagnostyki oraz leczenie 
zachowawcze, w szczególności w zakresie chorób wieku dziecięcego.  

2. Do zadań Oddziału Pediatrycznego  należą ponadto: 
1) zapewnienie kompleksowej zgodnie ze standardami opieki medycznej nad pacjentem, 
2) udzielanie świadczeń konsultacyjnych pacjentom z innych Oddziałów Szpitala, 
3) prawidłowe prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej, 
4) przestrzeganie praw pacjenta, 
5) kształcenie lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne. 

3. Diagnostyka w Oddziale jest realizowana w szczególności w oparciu o: tomografię komputerową, USG, RTG, 
EEG. 

4. Oddział współpracuje z podmiotami zewnętrznymi: laboratorium analityczne. 
5. Zakres badań działającej w ramach Oddziału pracowni obejmuje diagnostykę chorób wieku dziecięcego. 

 
§ 33 

Oddział Położniczo-Ginekologiczny 
1. Podstawowym zadaniem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego jest prowadzenie diagnostyki oraz leczenie 

zachowawcze, w szczególności w zakresie: 
1) chorób narządu rodnego kobiet, 
2) opieki nad kobietami w ciąży, 
3)  porodów. 

2. Do zadań Oddziału Położniczo-Ginekologicznego należą ponadto: 
1) zapewnienie kompleksowej, zgodnie ze standardami, opieki medycznej nad pacjentem, 
2) udzielanie świadczeń konsultacyjnych pacjentom z innych Oddziałów Szpitala, 
3) prawidłowe prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej, 
4) przestrzeganie praw pacjenta, 
5) kształcenie lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne. 

3. Diagnostyka w Oddziale jest realizowana w szczególności w oparciu o: tomografię komputerową, USG, RTG, 
KTG. 

4. Oddział współpracuje z podmiotami zewnętrznymi: laboratorium analityczne. 
5. Zakres badań działającej w ramach Oddziału poradni obejmuje: 

1) diagnostykę chorób układu rodnego kobiet i sutków, 
2) opiekę nad kobietą ciężarną.  

 
§ 34 

Oddział Neonatologiczny 
 

1. Podstawowym zadaniem Oddziału Neonatologicznego jest prowadzenie diagnostyki oraz leczenie 
zachowawcze, w szczególności w zakresie opieki nad noworodkiem oraz chorób wieku noworodkowego.  

2. Do zadań Oddziału Neonatologicznego  należą ponadto: 
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1) zapewnienie kompleksowej, zgodnie ze standardami, opieki medycznej nad pacjentem, 
2) prawidłowe prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej, 
3) przestrzeganie praw pacjenta, 
4) kształcenie lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne. 

3. Diagnostyka w Oddziale jest realizowana w szczególności w oparciu o: tomografię komputerową, USG, RTG. 
4. Oddział współpracuje z podmiotami zewnętrznymi: laboratorium analityczne. 
5. Zakres badań działającej w ramach Oddziału pracowni obejmuje diagnostykę chorób wieku 

noworodkowego. 
§ 35 

Oddział Chirurgii Ogólnej 
 

1. Podstawowym zadaniem Oddziału Chirurgii Ogólnej jest prowadzenie diagnostyki oraz leczenie operacyjne.  
2. Do zadań Oddziału Chirurgii Ogólnej  należą: 

1) zapewnienie kompleksowej, zgodnie ze standardami, opieki medycznej nad pacjentem, 
2) udzielanie świadczeń konsultacyjnych pacjentom z innych Oddziałów Szpitala, 
3) prawidłowe prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej, 
4) przestrzeganie praw pacjenta, 
5) kształcenie lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne. 

3. Diagnostyka w Oddziale jest realizowana w szczególności w oparciu o: tomografię komputerową, USG, RTG, 
EEG. 

4. Oddział współpracuje z podmiotami zewnętrznymi: laboratorium analityczne. 
5. Zakres badań działającej w ramach Oddziału pracowni obejmuje diagnostykę chorób układu pokarmowego. 

 
§ 36 

                                                       Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 
 

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej świadczy usługi zdrowotne w warunkach stacjonarnych z zakresu wczesnej 
rehabilitacji ciężkich uszkodzeń OUN oraz wtórnej rehabilitacji szpitalnej dla pacjentów ze schorzeniami 
neurologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności 
rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego. 

 
§ 37 

Izba Przyjęć 
 

Do zadań Izby Przyjęć w szczególności należy: 
1) rejestracja pacjentów zgłaszających się do Szpitala, 
2) założenie dokumentacji medycznej pacjenta, 
3) oznaczenie pacjenta znakiem identyfikacyjnym, 
4) objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym  wykonanie 

niezbędnych badań, 
5) przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji, 
6) udzielenie pomocy doraźnej pacjentom niezakwalifikowanym do hospitalizacji. 

 
§ 38 

Blok Operacyjny ze Sterylizacją 
 

1) Blok Operacyjny świadczy usługi w zakresie zabiegów operacyjnych dla Oddziałów Szpitala. Przez całą dobę 
personel Bloku dyżuruje w pełnej gotowości do natychmiastowego wykonania zabiegów operacyjnych z 
pełną obsadą i zabezpieczeniem. 

2) Do zadań Sterylizacj należy w szczególności: 
1) zapewnienie bezpieczeństwa realizacji procedur medycznych poprzez dostarczenie sterylnego wyrobu 

medycznego, 
2) świadczenie kompleksowych  usług  sterylizacji narzędzi, instrumentów i materiałów medycznych na 

potrzeby oddziałów, bloku operacyjnego Spółki i innych podmiotów. 
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§ 39 
Ratownictwo Medyczne 

 
Do zadań Ratownictwa Medycznego należy w szczególności: 

1. realizacja wezwań otrzymanych z systemu ratownictwa  w zakresie zespołów specjalistycznych  
i podstawowych, 

2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego 
pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia.  

 
§ 40 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE 
 

1. Do zadań poradni należy w szczególności prowadzenie działalności konsultacyjnej i leczniczej  
w wyznaczonych dniach i godzinach.  

2. Poradnia Kardiologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób serca, układu krążenia, chorób 
nadciśnieniowych i tarczycy.   

3. Poradnia Dermatologiczna  zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób skóry, włosów i paznokci oraz 
diagnostyką i leczeniem chorób wenerycznych. 

4. Poradnia Neurologiczna zajmuje się podstawową diagnostyką i leczeniem  w zakresie schorzeń 
neurologicznych w trybie ambulatoryjnym. 

5. Poradnia Rehabilitacyjna zajmuje się leczeniem wrodzonych i nabytych schorzeń narządu ruchu. 
6. Poradnia Położniczo-Ginekologiczna zajmuje się  udzielaniem  specjalistycznych porad, wykonywaniem  

badań w zakresie opieki nad kobietą w tym również ciężarną.  
7. Poradnia Chirurgii Ogólnej zajmuje się diagnostyką i leczeniem w ramach tzw. chirurgii ogólnej, 

przygotowując pacjentów do planowych zabiegów chirurgicznych oraz udzielaniem konsultacji po leczeniu 
szpitalnym.  

8. Poradnia Chirurgii Onkologicznej zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń onkologicznych. 
9. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej zajmuje się leczeniem i konsultacjami pacjentów po urazach 

oraz ze schorzeniami układu kostno – stawowego. 
10. Poradnia Okulistyczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń okulistycznych. 
11. Poradnia Otolaryngologiczna zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha, nosa, krtani, gardła  

oraz innych narządów głowy i szyi. 
12. Poradnia Zdrowia Psychicznego zajmuje się  udzielaniem  porad i leczeniem  zaburzeń psychiatrycznych.  
13. Poradnia Leczenia Uzależnień zajmuje się  pomocą osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin. 
14. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc zajmuje się profilaktyką, rozpoznawaniem i leczeniem gruźlicy płuc  

i przewlekłej, obturacyjnej choroby płuc. 
15. Poradnia Reumatologiczna zajmuje się leczeniem wrodzonych lub nabytych schorzeń narządu ruchu. 
16. Poradnia  Urologiczna prowadzi leczenie i diagnostykę pacjentów ze schorzeniami układu moczowego. 
17. Poradnia  Osteoporozy zajmuje się  chorobą kości, w przebiegu której dochodzi do zmniejszenia się gęstości 

mineralnej kośćca. 
18. Poradnia  Onkologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń onkologicznych. 
19. Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy realizuje zadania gabinetu diagnostyczno – zabiegowego do którego 

zadań należy wykonywanie iniekcji, opatrunków, pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, EKG, poziomu 
glukozy we krwi, inhalacji.  

20. Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zajmuję się udzielaniem opieki lekarskiej  
i pielęgniarskiej  od poniedziałku do piątku od godziny 18.00 do 8.00 oraz 8:00 do 8:00 w dni ustawowo 
wolne od pracy.  

21. Poradnia Anestezjologiczna zajmuje się konsultacją pacjentów kierowanych do planowych zabiegów 
operacyjnych lub diagnostycznych, które musza odbyć się w znieczuleniu lub z udziałem zespołu 
anestezjologicznego. 

22. Poradnia Pediatryczna zejmuje się konsultacją pacjentów po hospitalizacji w oddziale pediatrycznym tut. 
szpitala. 

23. Poradnia Chorób Wewnętrznych zejmuje się konsultacją pacjentów po hospitalizacji w oddziale chorób 
wewnętrznych tut. szpitala. 
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§ 41 
Zakład Rehabilitacji 

  
Celem Zakładu Rehabilitacji jest świadczenie usług rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym.  Pacjenci korzystają 
z zabiegów w cyklu dziesięciodniowym.   

 
§ 42 

PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE 
 

1. Do zadań pracowni należy wykonywanie badań podstawowych  i wysokospecjalistycznych w zakresie 
diagnostyki właściwej dla danej pracowni. Pracownie  współpracują z oddziałami szpitala, poradniami 
i podmiotami leczniczymi.  

2. Pracownia Diagnostyki Obrazowej wykonuje badania w zakresie: tomografii komputerowej, 
ultrasonografii, radiologii. 

3. Pracownia EEG zajmuje się diagnostyką schorzeń mózgu oraz wielu chorób neurologicznych i układu 
mięśniowego. 

4. Pracownia EKG zajmuje się diagnostyką chorób układu krążenia, wykonuje szeroki zakres badań 
nieinwazyjnych. 

5. Pracownia Endoskopowa wykonuje pełen zakres diagnostyki endoskopowej przewodu pokarmowego.  
6. Pracownia Tomografii Komputerowej wykonuje wysokospecjalistyczne badania narządów: jamy brzusznej, 

głowy i klatki piersiowej.  
7. Pracownia Densytometryczna wykonuje badania densytometryczne kości pozwalające określić gęstość 

mineralną kości.  
 

KOMÓRKI POMOCNICZE 
§ 43 

Bank Krwi 
Do zadań Banku Krwi należy zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie krwi do transfuzji i innych celów. 

 
§ 44 

Szkoła rodzenia 
 

Do zadań Szkoły rodzenia, nadzorowanej przez Kierownika ds. Położnictwa należy w szczególności: 
1. przekazanie wiedzy dotyczącej przebiegu ciąży, porodu, połogu oraz zasad opieki nad noworodkiem, 
2. przekazanie informacji o dostępnych formach opieki medycznej w trakcie przebiegu ciąży, porodu  

i połogu, 
3. promocja aktywności sprzyjających zdrowiu matki, dziecka i rodziny, 
4. przygotowanie psychofizyczne kobiet do porodu i połogu, 
5. nauka nawiązania kontaktu rodziców z nienarodzonym dzieckiem, 
6. nauka świadomego i aktywnego rodzenia, techniki oddychania i relaksacji w czasie porodu, 
7. praktyczna nauka pielęgnowania noworodka, 
8. przygotowanie do karmienia piersią, 
9. kształtowanie pozytywnych postaw rodzicielskich, wzmacnianie więzi pomiędzy małżonkami, rodzicami  

i dzieckiem, 
10. uwrażliwienie rodziców na możliwość wystąpienia trudności w funkcjonowaniu rodziny w okresie 

poporodowym – nauka radzenia sobie z trudnościami. 
 

§ 45 
Apteka Szpitalna 

 
1. Do zadań Apteki Szpitalnej należy w szczególności: 

1. zaopatrywanie Szpitala w leki, 
2. zaopatrywanie Szpitala w  artykuły sanitarne i materiały opatrunkowe. 

2. Leki wydawane są na podstawie receptariuszy wystawianych w oddziałach, pracowniach i poradniach 
Szpitala.  
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3. Apteka zarządzana jest przez Kierownika Apteki (mgr farmacji), który podlega bezpośrednio Dyrektorowi 
ds. Medycznych. 

§ 46 
Rejestracja Ogólna 

Pracami Rejestacji Ogólnej kieruje Koordynator Rejestacji. Do zadań rjestracji należy w szczególności: 
6. rejestracja pacjentów do poradni specjalistycznych Spółki; 
7. ustalanie terminów wizyt w poradniach (prowadzenie kolejki pacjentów) zgodnie z obowiązującymi 

wymogami prawa; 
8. udostepnianie dokumentacji medycznej z poradni Spółki pacjentom lub osobom upoważnionym, 

zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa; 
9. pobieranie opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem Spółki; 
10. prawidłowe przechowywanie dokumentacji medycznej poradni Spółki. 

 
Rozdział 2 

PION ADMINISTRACYJNY 
 

§ 47 
Dyrektorowi ds. Finansowych, podległemu bezpośrednio Prezesowi Zarządu podlegają następujące Działy  
i stanowiska: 

1. Dział Techniczno-Gospodarczo-Administracyjny z Działem Żywienia. 
2. Główny Księgowy z Działem Księgowości. 

 
§ 48 

Dział Techniczno-Gospodarczo-Administracyjny 
 

Działem Zarządza Kierownik Działu, do zadań Działu Techniczno-Gospodarczo-Administracyjnego należy  
w szczególności: 

1. utrzymanie infrastruktury technicznej Szpitala w stanie niepogorszonym, 
2. wykonywanie przewidzianych prawem czynności przeglądowych obiektów, budowli oraz instalacji  

i urządzeń technicznych, 
3. wykonywanie napraw i konserwacji urządzeń i instalacji szpitala, 
4. obsługa głównych i rezerwowych źródeł zasilania w energię elektryczną, cieplną oraz wodę, 
5. prowadzenie  dokumentacji UDT, 
6. obsługa instalacji  gazów medycznych, 
7. rejestrowanie wskazań wszystkich mediów, 
8. wykonywanie sprawozdań z zakresu zużycia mediów, 
9. sporządzanie zapotrzebowania na części zamienne i materiały eksploatacyjne, 
10. rozliczanie zużytych materiałów i części zamiennych, 
11. prowadzenie ekonomicznej gospodarki narzędziowej; 
12. informowanie przełożonych o zaistniałych nieprawidłowościach przy pracy urządzeń i instalacji, 
13. sporządzanie opinii technicznych dotyczących sprzętu i aparatury, 
14. prowadzenie magazynku rezerwowego z częściami zamiennymi, 
15. wykonywanie i planowanie remontów, 
16. prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów i urządzeń, 
17. nadzór nad terminowymi przeglądami aparatury medycznej, 
18. zlecanie napraw aparatury medycznej, 
19. analiza przyczyn występowania awarii, 
20. udział  przy opracowywaniu planów inwestycyjnych, 
21. opiniowanie celowości zakupów sprzętu, 
22. opis faktur dotyczących zadań realizowanych przez dział, 
23. utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym szpitala, 
24. prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi i medycznymi, 
25. organizacja ruchu pojazdów na terenie szpitala, 
26. prowadzenie rozliczeń godzin pracy personelu, 
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27. organizacja szatni dla personelu i gości, 
28. utrzymanie dróg ewakuacyjnych, 
29. nadzór nad funkcjonowaniem agencji ochrony, 
30. współpraca z organami ścigana przy wyjaśnieniu spraw przez nie prowadzonych, 
31. nadzór nad flotą samochodową, 
32. utrzymanie czystości w pomieszczeniach szpitala oraz w budynkach administracji, 
33. zgłaszanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sprzętu do SZOI. 

 
§ 49 

Dział Żywienia 
 

Do zadań Działu Żywienia należy, w szczególności: 
1. organizowanie procesu żywienia w szpitalu dla potrzeb pacjentów w poszczególnych oddziałach oraz 

personelu, 
2. opracowywanie szczegółowych jadłospisów z uwzględnieniem norm żywieniowych i wymogów 

dietetyczno-leczniczych, 
3. organizowanie zaopatrzenia w artykuły spożywcze oraz prowadzenie magazynu artykułów żywnościowych, 
4. terminowe przygotowanie posiłków i wydawanie poszczególnym oddziałom, planowanie  

i kalkulowanie kosztów żywienia, 
5. zabezpieczenie właściwych warunków sporządzania posiłków, sprawowanie nadzoru i kontroli nad 

całokształtem procesu żywienia.  
§ 50 

Główny Księgowy, Dział Księgowości 
 

1. Działem Księgowości kieruje Główny Księgowy podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Finansowemu. 
2. Do zadań Działu należy w szczególności: 

1) prowadzenie gospodarki kasowej polegającej na przyjmowaniu wpłat za świadczone usługi  
i rozliczanie przyjętych środków na kasy fiskalne. Wypłaty gotówki z tytułu poniesionych kosztów 
delegacji i zakupów gotówkowych, 

2) realizacja zadań związanych z wykonywaniem przez Spółkę ustaw: o rachunkowości, finansach 
publicznych, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług i innych przepisów 
prawa regulujących otoczenie rachunkowe podmiotów leczniczych, 

3) sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
4) zestawianie dowodów księgowych oraz dokonywanie odpowiednich zapisów na kontach 

syntetycznych i analitycznych, wraz z kontrolą formalno – rachunkową, zgodnie z obowiązującymi 
zasadami i przepisami, 

5) uzgadnianie sald kont księgowych w odniesieniu do stosowanych zapisów i dowodów księgowych, 
6) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, 
7) bieżąca kontrola zobowiązań , przygotowywanie płatności zgodnie z wymaganymi terminami, 
8) naliczanie amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 
9) bieżąca kontrola zobowiązań, 
10) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą i innymi aktami prawnymi, 
11) prowadzenie ewidencji i rozdziału kosztów działalności Spółki, 
12) prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji majątku trwałego i wyposażenia. 

 
Rozdział 3 

DZIAŁY, SEKCJE I SAMODZIELNE STANOWISKA PODLEGŁE BEZPOŚREDNIO PREZESOWI ZARZĄDU 
 

§ 51 
Dział Współpracy z NFZ, Statystyki Medycznej i Archiwum 

Do zadań Działu należy w szczególności:  
1. realizowanie warunków zawartych umów w zakresie świadczeń zdrowotnych (raportowanie do Prezesa 

Zarządu); 
2. prowadzenie statystyki (księgi głównej chorych oraz ksiąg pomocniczych) związanej z przyjęciem, pobytem, 

przeniesieniem, wypisem i zgonem pacjenta (raportowanie do Prezesa Zarządu);  
3. monitorowanie i rozliczanie świadczeń zdrowotnych (raportowanie do Dyrektora ds. Finansowych); 



 20

4. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej (raportowanie do Dyrektora ds. Finansowych); 
5. nadzór nad komunikatami przekazywanymi pprzez NFZ po przez system SZOI (raportowanie do Prezesa 

Zarządu); 
6. prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w szpitalu (raportowanie do Prezesa 

Zarządu). 
 

§ 52 
Dział Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia z Magazynami, Inwestycji i Środków Unijnych 

 
Do zadań Działu  Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia z Magazynami, Inwestycji i Środków Unijnych należy  
w szczególności: 

1. organizowanie i przeprowadzanie procedur udzielania zamówień publicznych zleconych do realizacji przez 
Zarząd, 

2. współdziałanie z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi wnioskującymi o udzielenie zamówienia 
publicznego, w szczególności udzielanie wyjaśnień i interpretacji obowiązujących przepisów prawnych  
z zakresu zamówień publicznych oraz doradzanie w sprawach proceduralnych dotyczących zamówień, 

3. dbanie o właściwe warunki prowadzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji, 
4. prowadzenie prac, organizowanie i udział w komisjach przetargowych, 
5. terminowe przekazywanie informacji do Urzędu Zamówień Publicznych oraz do ministerstwa właściwego 

ds. spraw wewnętrznych, 
6. współpraca z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie zapotrzebowania, 
7. planowanie oraz terminowa realizacja zapotrzebowania w sprzęt i materiały medyczne i niemedyczne  

w trybie prawa zamówień publicznych i wewnętrznych zarządzeń,  
8. zaopatrywanie w materiały techniczne, budowlane i inne, 
9. zaopatrywanie w tlen i gazy techniczne, 
10. prowadzenie prawidłowej gospodarki materiałowej i magazynowej w zakresie, składowania, wydawania  

i ewidencjonowania towarów oraz kontrolowanie ich stanów, 
11. odbiór ilościowy i jakościowy zakupionego towaru, składanie i rozpatrywanie reklamacji 
12. prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości, 
13. analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków z UE w ramach Funduszy Strukturalnych a także w 

zakresie pozyskiwania funduszy krajowych,  
14. monitorowanie realizowanych projektów,  
15. prowadzenie kontaktów z instytucjami koordynującymi przydział środków z funduszy UE,  
16. przygotowywanie propozycji dotyczących zadań kwalifikujących się do finansowania ze środków unijnych,  
17. opracowywanie programów (w tym strategii rozwoju) pod kątem pozyskiwania środków z zewnętrznych 

źródeł finansowania, w tym z Unii Europejskiej,  
18. opracowywanie wniosków i kierowanie ich do właściwych organów państwowych w celu pozyskania 

środków finansowych na realizację zadań z funduszy UE, lub innych funduszy zewnętrznych,  
19. monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z funduszy UE oraz ocena  

ich wykonania,  
20. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych  

i unijnych, prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań. 
 

§ 53 
Dział Kadr i Płac 

 
Działem zarządza Kierownik Działu. Do zadań  Działu Kadr i Płac  należy w szczególności: 

1. bieżąca analiza zasobów ludzkich Spółki oraz współudział w planowaniu zasobów ludzkich  
w oparciu o ustaloną strategię i cele Spółki, 

2. prowadzenie rekrutacji pracowników i innych osób niezbędnych dla realizacji zadań Spółki, 
3. określanie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dla poszczególnych stanowisk pracy  

w odniesieniu do osób realizujących świadczenia w zakresie działalności podstawowej – w ścisłej bieżącej 
współpracy z kierownikami innych komórek organizacyjnych, 

4. przygotowywanie dokumentów związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę,  umów 
cywilno – prawnych, wynagrodzeniem oraz zmianą warunków pracy i płacy, 

5. bieżąca obsługa osób zatrudnionych, 
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6. nadzór nad prawidłową realizacją przepisów kodeksu pracy oraz innymi przepisami określającymi prawa i 
obowiązki pracowników oraz innych zatrudnionych osób, 

7. przygotowywanie list obecności i kart ewidencji czasu pracy, 
8. prowadzenie akt osobowych pracowników oraz innych zatrudnionych osób, 
9. prowadzenie spraw związanych z opisami stanowisk pracy, 
10. przygotowywanie dokumentów do archiwizacji, 
11. opracowywanie projektów arkuszy ocen; archiwizowanie wypełnionych arkuszy ocen w aktach osobowych 

osób zatrudnionych, 
12. prowadzenie statystyki i sprawozdawczości dotyczącej spraw pracowniczych oraz przygotowywanie innych 

obowiązujących sprawozdań, 
13. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników i członków ich rodzin oraz 

załatwianie wniosków dotyczących przejścia pracowników na rentę lub emeryturę, 
14. współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie spraw pracowniczych, 
15. przygotowywanie dokumentów będących wynikiem spotkań, negocjacji i uzgodnień z działającymi  

w Spółce organizacjami związkowymi, 
16. przeprowadzanie kontroli dyscypliny pracy oraz prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich, 
17. prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, 
18. bieżąca aktualizacja kosztów pracy w podziale na aktualne ośrodki kosztów, 
19. prowadzenie spraw związanych z konkursami ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, 
20. opracowywanie rocznych planów szkoleń w oparciu o cele i zadania Spółki, 
21. monitorowanie realizacji planów szkoleń oraz wydatków poniesionych na ich realizację, 
22. prowadzenie dokumentacji związanej z podnoszeniem kwalifikacji, w tym szkoleń specjalizacyjnych  

i innych form doskonalenia zawodowego przez osoby zatrudnione w Spółce, 
23. prowadzenie spraw związanych z realizacją staży podyplomowych, 
24. przygotowywanie dokumentacji związanej z wnioskami o wpisanie na listę ministra właściwego ds. zdrowia, 

komórek organizacyjnych Spółki ubiegających się o prawo prowadzenia specjalizacji, 
25. bieżąca współpraca z podmiotami zewnętrznymi będącymi realizatorem szkoleń. 
26. naliczanie wynagrodzeń dla pracowników z tytułu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło,  

z należnymi dodatkami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, 
27. rozliczanie faktur za udzielone świadczenia zdrowotne z tytułu umów cywilno-prawnych  ( kontrakty), 
28. przygotowywanie listy płac pracowników i przedstawianie jej Zarządowi, 
29. dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych, 
30. prowadzenie kartotek wynagrodzeń i kart zasiłkowych, 
31. rozliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń, 
32. naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 
33. sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych, 
34. wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu, 
35. sporządzanie informacji statystycznych i analitycznych w zakresie wynagrodzeń, 
36. przygotowywanie dokumentacji płacowej do archiwizacji. 

 
§ 54 

Sekcja Informatyki 
 
Sekcją Informatyki zarządza Kierownik Sekcji. Do zadań Sekcji Informatyki należy w szczególności: 

1. nadzór nad siecią informatyczną Spółki; 
2. nadzór nad sprzętem informatycznym oraz systemami informatycznymi i oprogramowaniem  

Spółki; 
3. wdrażanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie technicznych zabezpieczeń 

systemów informatycznych Spółki.  
 

§ 55 
Pełnomocnik Zarządu ds. Epidemiologii i AOS 

 
Do zadań dotyczących epidemiologii należy w szczególności: 

1. organizacja i realizacja zadań z zakresu zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych,  
2. monitorowanie zakażeń szpitalnych,  
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3. nadzór w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym,  
4. opracowanie procedur i standardów związanych z ryzykiem powstawania zakażenia szpitalnego, 
5. przeprowadzanie szkoleń personelu z zakresu zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym. 

Do zadań pełnomocnika AOS w szczególności należy: 
1. Nadzór nad organizacją pracy poradni specjalistycznych. 
2. Podejmowanie działań w porozumieniu z Dyrektorem ds. Medycznych, mających na celu pozyskiwanie 

specjalistycznej kadry lekarskiej. 
3. Współpraca z Działem Statystyki i Rozliczeń z NFZ w zakresie monitorowania poziomu wykonania 

kontraktu oraz prawidłowego rozliczania wizyt. 
4. Opracowywanie analiz dotyczących generowanych kosztów i zysków poszczególnych poradni. 
5. Planowanie i nadzór nad wdrażaniem nowych zakresów świadczeń specjalistycznych w ramach NFZ oraz 

komercji. 
6. Nadzór nad podnoszeniem jakości świadczonych usług i dbanie o wizerunek poradni funkcjonujących w 

ramach AOS. 
 

§ 56 
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta  

Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta  należy w szczególności: 
1. bieżące rozpatrywanie wniosków, uwag i skarg, pochwał zgłaszanych przez pacjentów i ich rodziny  

oraz przedstawicieli prawnych; 
2. monitorowanie  przestrzegania praw pacjenta w oddziałach i poradniach Szpitala przy współpracy  

z Pełnomocnikiem ds. Zarzadzania Jakością; 
3. podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji naruszenia praw pacjenta;  
4. przeprowadzanie cyklicznych szkoleń na temat praw pacjenta wśród pracowników medycznych;  
5. ewidencjonowanie spraw wnoszonych do pełnomocnika i prowadzenie dokumentacji; 
6. przygotowywanie i składanie Prezesowi Spółki półrocznych sprawozdań z rozpatrywanych spraw  

i działalności Pełnomocnika.  
 

§ 57 
Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

 
Do zadań Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności: 

1. organizacja i nadzór nad przebiegiem działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie 
całego zakładu,  

2. kontrola stanu bezpieczeństwa pracy w tym zapobieganie/ograniczanie liczby wypadków przy pracy oraz 
innych zdarzeń niebezpiecznych,  

3. sporządzanie ocen i analiz ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, dobór środków 
ochrony indywidualnej dla poszczególnych stanowisk pracy. 

 
§ 58 

Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej 
 

Do zadań Inspektora ds. Ochrony przeciwpożarowej, podległego bezpośrednio Zarządowi, należy w szczególności: 
1. realizacja zadań w zakresie zabezpieczania przeciwpożarowego nałożonych przez służby zewnętrzne 

ochrony przeciwpożarowej, 
2. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych obiektów i pomieszczeń Szpitala w zakresie 

zabezpieczania przeciwpożarowego, 
3. opracowanie i bieżące aktualizowanie regulaminu ochrony przeciwpożarowej i planów ewakuacji, 
4. opracowywanie i aktualizowanie instrukcji alarmowania na wypadek pożaru, 
5. prowadzenie instruktażu (szkolenia wstępnego) pracowników nowo przyjmowanych do pracy oraz 

współdziałanie w organizacji szkolenia podstawowego pracowników w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej, 

6. współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie ustalania wymogów bezpieczeństwa 
pożarowego przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych, 

7. sprawowanie nadzoru nad rozmieszczeniem, sprawnością i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego, 
8. sprawowanie nadzoru nad oznakowaniem i utrzymaniem we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych  
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i pożarowych, 
9. nadzorowanie rozmieszczenia w budynkach „Instrukcji alarmowej” na wypadek pożaru, 
10. sprawdzanie prawidłowości naliczania kosztów związanych z odpłatnością za konserwowanie oraz zakup 

sprzętu przeciwpożarowego, 
11. współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala, 
12. prowadzenie wymaganej dokumentacji. 

 
§ 59 

Sekretariat  
 

Do zadań  sekretariatu  należy bieżąca realizacja zadań sekretariatu w zakresie obsługi organizacyjnej Spółki,  
w tym m.in. rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestrowanie pism wewnętrznych składanych 
przez pracowników Spółki, współdziałanie z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych  
w zakresie usprawniania działań administracyjnych Spółki. 
 

§ 60 
Inspektor Ochrony Danych 

Do zadań inspektora ochrony danych zgodnie z art. art. 39 ust. 1 oraz 38 ust. 4 RODO należą:  

1. informowanie Prezesa Zarządu będącego administratorem danych oraz pracowników, którzy przetwarzają 
dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych 
przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; 

2. monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw 
członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie 
ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia 
personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty; 

3. dzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania 
zgodnie z art. 35; 

4. współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
5. pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych 

z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy 
niniejszego rozporządzenia. 

DZIAŁ VIII 
WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ 

W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI DIAGNOSTYKI, LECZENIA, PIELĘGNACJI I REHABILITACJI 
PACJENTÓW ORAZ CIĄGŁOŚCI PRZEBIEGU PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

 
§ 61 

1. W celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów  
oraz zapewnienia ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Spółka współdziała  
z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych.  

2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowaniem praw Pacjenta.  

 
DZIAŁ IX 

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, WARUNKI JEJ UDOSTĘPNIANIA 
 

§ 62 
1. Spółka prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających  ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia 

ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa.  

2. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym lub osobom 
przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub po jego 
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śmierci również osobom bliskim, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 6 listopada 2008 r. o 
prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz.U.2020 poz. 849 z pozn. zm.).  

 
DZIAŁ X 

ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT 
 

§ 63 
1. Za udzielone świadczenia zdrowotne (odpłatne) pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z cennikiem określonym  

w Dziale XII (załącznik nr 1) określającym wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie 
z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.  

2. Udzielenie odpłatnych świadczeń zdrowotnych odbywa się  według zasad określonych w załączniku nr 2  
w sposób nieograniczający dostępności świadczeń finansowanych ze środków publicznych, zapewniający  
poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń 
opieki zdrowotnej zgodnie z kryteriami medycznymi, oraz pozostający bez wpływu na ustaloną kolejność 
udzielania świadczeń. 
 

DZIAŁ XI 
WYSOKOŚCI OPŁAT ZA PRZECHOWYWANIE ZWŁOK PACJENTA POWYŻEJ 72 GODZIN 

§ 64 
Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta powyżej 72 godzin jest określona w załączniku nr 3  
do Regulaminu. 
 

DZIAŁ XII 
WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ , ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY LUB 

PRZEPISAMI ODRĘBNYMI, UDZIELANE ZA CZĘŚCIOWĄ ALBO CAŁKOWITĄ ODPŁATNOŚCIĄ   
 

§ 65 
 Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych jest 
określona w załączniku nr 1, tj. cenniku, który może być aktualizowany uchwałą Zarządu. 
 

DZIAŁ XIII 
SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI LUB KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZAKŁADU LECZNICZEGO 

 
§ 66 

1. Spółką kieruje i reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu.  
2. Prezes Zarządu podejmuje decyzję dotyczące Spółki w granicach określonych powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialność. 
3. Zarząd wyznacza cele, ogólną strategię oraz politykę operacyjną Spółki.  
4. Zarząd określa strukturę organizacyjną Spółki określoną w załączniku nr 4, do Regulaminu, które stanowią 

o zależności służbowej poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy. 
5. Zarząd wykonuje swoje obowiązki przy pomocy podlegających mu bezpośrednio: 

1) Dyrektor ds. Medycznych,  
2) Dyrektor Finansowy, 
3) Naczelna Pielegniarka, 
4) kierownicy pozostałych komórek organizacyjnych oraz osoby zatrudnione na samodzielnych 

stanowiskach pracy.  
6. Szczegółowe zasady i zakresy działań poszczególnych komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk  

określone są w instrukcjach, procedurach, standardach i wytycznych wprowadzonych przez Zarząd. 
 

§ 67 
1. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych ustalają zakresy czynności dla poszczególnych 

pracowników tak, by wyczerpywały one i zapewniały realizację zadań i kompetencji kierowanych przez nich 
komórek organizacyjnych. 

2. Samodzielne stanowiska pracy są wyłącznie jednoosobowe. Czynności na tych stanowiskach wykonywane 
są zgodnie z zakresem czynności i obowiązków określonym przez bezpośredniego przełożonego. 
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3. Zarząd określa formę zatrudnienia osób realizujących zadania w poszczególnych komórkach 
organizacyjnych i osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. 
 

§ 68 
1. Szpitalem Specjalistycznym i Zespołem Poradni Specjalistycznych i Ratownictwa Medycznego kieruje 

Dyrektor ds. Medycznych przy współpracy z Naczelną Pielęgniarką, którzy nadzorują pracę podległego 
personelu medycznego we wszystkich komórkach organizacyjnych działalności podstawowej. 

2. Oddziałami szpitalnymi, a także podległymi im komórkami organizacyjnymi  w zakresie lecznictwa kierują 
ordynatorzy oddziałów szpitalnych zatrudnieni przez Zarząd i podlegli bezpośrednio Dyrektorowi ds. 
Medycznych. 

3. Na Oddziałach szpitalnych i Bloku operacyjnym mogą być wyznaczeni zastępcy ordynatorów oddziałów 
szpitalnych, którzy zastępują ordynatora oddziału szpitalnego w razie jego nieobecności. 

4. Oddziałami szpitalnymi,  Blokiem  operacyjnym ze Sterylizacją w zakresie pielęgniarstwa/ 
położnictwa/ratownictwa kierują Kierownicy ds. Pielęgniarstwa/Położnictwa zatrudnieni przez Zarząd  
i podlegli bezpośrednio Naczelnej Pielęgniarce. 

5. Działami, zespołami, sekcjami działalności administracyjnej, technicznej, gospodarczej, ekonomicznej 
kierują kierownicy lub koordynatorzy. 

6. W kwestiach medycznych wymagających podjęcia decyzji przez Dyrektora ds. Medycznych po za godzinami 
podstawowej ordynacji lekarskiej decyzje podejmuje lekarz dyżurny oddziału chirurgii ogólnej. 
 

 
DZIAŁ XIV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 69 

1. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego został nadany przez Zarząd.  
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego.  
3. Podanie Regulaminu do wiadomości Pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na stronie 

internetowej www.pcmg.pl  
4. Postanowienia Regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w Spółce. 
5. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 
 
 

 


