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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

 
Regulamin Organizacyjny Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu, zwany dalej Regulaminem, określa  
w szczególności: 

1) cele i zadania; 
2) rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz miejsce ich 

udzielania; 
3) strukturę organizacyjną zakładów leczniczych; 
4) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych; 
5) sposób kierowania Szpitalem w Orzeszu i komórkami  organizacyjnymi zakładów 

leczniczych; 
6) organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych zakładów leczniczych; 
7) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy 

lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością; 
8) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;  
9) organizację procesu udzielania świadczeń w przypadku pobierania opłat; 
10) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej; 
11) wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny; 
12) wysokość opłaty za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową  

lub całkowitą odpłatnością; 
13) organizacja i zasady funkcjonowania Szpitala w Orzeszu na czas zagrożenia 

bezpieczeństwa. 
 

 
§ 2 
 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
1) Szpital w Orzeszu -   Szpital Chorób Płuc w Orzeszu; 
2) Dyrektor – kierownik  Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu; 
3) osoba wykonująca zawód medyczny -  osobę uprawnioną na podstawie odrębnych 

przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem 
fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie  
lub w określonej dziedzinie medycyny; 

4) pacjent - osobę zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca  
ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych 
lub osobę wykonującą zawód medyczny; 

5) świadczenie zdrowotne – działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu,  
lub poprawie zdrowia oraz inne działania wynikające z procesu leczenia lub przepisów 
odrębnych regulujących zasady ich wykonywania; 

6) świadczenie 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  
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lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczeniami szpitalnymi są także 
świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nie 
przekraczającym 24 godzin; 

7) stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne  
- świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu 
opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, udzielane pacjentom, których stan zdrowia 
wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych  
w odpowiednio urządzonych, stałych pomieszczeniach; 

8) specjalistyczne ambulatoryjne świadczenie zdrowotne - świadczenia zdrowotne 
obejmujące świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej  
oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach 
niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio 
urządzonym, stałym pomieszczeniu; 

9) zakład leczniczy – zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy 
wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej; 

10) komórka organizacyjna – wyodrębniona w strukturze organizacyjnej komórka 
organizacyjna Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu. 
 

§ 3 
 

Szpital w Orzeszu prowadzi działalność w szczególności na podstawie: 
1) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych, 
2) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 
3) Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
4) uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Śląskiego oraz Rady Społecznej Szpitala w Orzeszu; 
5) statutu  Szpitala w Orzeszu; 
6) niniejszego regulaminu; 
7) innych, powszechnie obowiązujących przepisów.  

 
§ 4 
 

1. Szpital w Orzeszu jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, wykonującym 
działalność leczniczą w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

2. Podmiotem tworzącym Szpital w Orzeszu  jest Województwo Śląskie.  
3. Szpital w Orzeszu jest wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem 000000012158 oraz do Rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód  
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000064521.  

4. Szpital w Orzeszu posiada NIP: 635-15-71-599 oraz REGON: 276184500.  
5. Siedzibą Szpitala jest miasto Orzesze. 
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§ 5 
 

1. W Szpitalu w Orzeszu działa Rada Społeczna, która jest organem doradczym Dyrektora 
Szpitala. 

2. Zadania Rady Społecznej określają przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej. 

 
Rozdział II 

CELE I ZADANIA 

 
      § 6 
 

1. Celem działania Szpitala w Orzeszu jest: 
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu 

lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia 
lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania; 

2) promocja zdrowia. 
 

     § 7 
 

1. Szpital w Orzeszu organizuje i udziela świadczeń zdrowotnych osobom dorosłym. 
2. Do zadań Szpitala w Orzeszu należy: 

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych; 
2) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne; 
3) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; 
4) udzielanie świadczeń w trybie jednodniowym; 
5) udzielanie świadczeń w domu pacjenta; 
6) prowadzenie działalności diagnostycznej;  
7) prowadzenie działań z zakresu zdrowia publicznego, w tym profilaktyka chorób, 

promocja zdrowia i edukacja zdrowotna; 
8) uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiazaniu  

z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych 
technologii medycznych oraz metod leczenia; 

9) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodów medycznych 
i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób; 

10) orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy; 
11) realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną 

cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności. 
 

§ 8 
 

Misja Szpitala w Orzeszu brzmi: ,, Dla Was istniejemy, dla Was pracujemy i Wam służymy.  
W trosce o Twoje zdrowie samego Cię nie zostawimy’’. 
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Rozdział III 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ, ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ 
ZDROWOTNYCH ORAZ MIEJSCE ICH UDZIELANIA 

 
 § 9 
 
1. Szpital w Orzeszu prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych w następujących rodzajach: 
1) stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne; 
2) stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne; 
3) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 

 
 § 10 
 

Szpital w Orzeszu udziela świadczenia zdrowotne w ramach: 
1.  umów ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ): 
a) stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne;  
b)   stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne w zakresie opieka paliatywna                   

i hospicyjna; 
c)    ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.  
d) umów z innymi podmiotami leczniczymi; 
e) innych umów na rzecz świadczeniobiorców . 

 
 § 11 
 
Szpital w Orzeszu udziela świadczeń zdrowotnych przy ul. Gliwickiej 20, 43-180 Orzesze  
lub  w miejscu pobytu pacjenta. 
 

Rozdział IV 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADÓW LECZNICZYCH 

 
 § 12 
 

1. W skład Szpitala w Orzeszu wchodzą zakłady lecznicze, w których wykonywana jest 
działalność lecznicza:  
1) Specjalistyczny Zespół Lecznictwa Szpitalnego w Orzeszu; 
2) Zespół Specjalistycznych Przychodni i Diagnostyki w Orzeszu; 
3) Zespół Usług Opieki Paliatywnej i Rehabilitacyjnej w Orzeszu. 

      2.  W skład zakładów leczniczych, o których mowa w ust. 1 wchodzą jednostki i komórki 
organizacyjne  o charakterze medycznym.  
 
  
 
 
 



str. 6 
 

  § 13 
 
Działalność lecznicza w zakresie stacjonarnych całodobowych świadczeń szpitalnych prowadzona 
jest w ramach zakładu leczniczego Specjalistyczny Zespół Lecznictwa Szpitalnego w Orzeszu,  
w skład którego wchodzą następujące komórki organizacyjne:  

1) Izba Przyjęć - 1 łóżko; 
2) Oddział  Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Gruźlicy,  Pododdziałem Chemioterapii  

i  Szybkiej Diagnostyki - 58 łóżek (w tym 1 intensywnej  opieki medycznej i 2 pobytu 
dziennego); 

3) Oddział Medycyny Paliatywnej – 19 łóżek; 
4) Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej – 9 łóżek; 
5) Dział Farmacji Szpitalnej; 
6) Pracownia Diagnostyki i Leczenia Bezdechu Sennego. 

 
§ 14 
 

Działalność lecznicza w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych prowadzona jest  
w ramach zakładu leczniczego Zespół Specjalistycznych Przychodni i Diagnostyki w Orzeszu,  
w skład którego wchodzą następujące komórki organizacyjne:  

1) Gabinet diagnostyczno- zabiegowy dla potrzeb poradni; 
2) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc;  
3) Poradnia Medycyny Pracy; 
4) Poradnia Onkologiczna; 
5) Poradnia  Domowego Leczenia Tlenem; 
6) Ośrodek Wentylacji Domowej; 
7) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej; 
8) Pracownia Ultrasonografii; 
9) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej; 
10) Pracownia Bronchoskopii; 
11) Pracownia Elektrokardiografii; 
12) Pracownia Spirometrii; 
13) Zakład rehabilitacji leczniczej: 

a) Poradnia Rehabilitacyjna; 
 

 § 15 
 
Działalność lecznicza w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń innych niż szpitalne 
prowadzona jest w ramach zakładu leczniczego Zespół Usług Opieki Paliatywnej i Rehabilitacyjnej 
w Orzeszu, w skład którego wchodzą następujące komórki organizacyjne:  

1) Pododdział Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej - 4 łóżka; 
2) Hospicjum Domowe; 
3) Ośrodek Dziennej Rehabilitacji; 
4) Zespół Fizjoterapii Domowej. 
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 § 16 
 

1. Strukturę organizacyjną Szpitala w Orzeszu tworzą także komórki organizacyjne działalności 
niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielne stanowiska pracy o charakterze medycznym 
i niemedycznym. 

2. Komórki organizacyjne działalności niemedycznej i pomocniczej tworzą: 
1) Dział Finansowo – Księgowy – Główny Księgowy; 

a) Stanowisko ds. płac; 
b) Stanowisko ds. finansowo-księgowych; 
c) Stanowisko ds. księgowo-kosztowych wraz z kasą, 

2) Dział ds. Organizacyjnych – Kierownik ds. organizacyjnych 
a) Stanowisko ds. zamówień publicznych i konkursów;  
b) Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych; 
c) Stanowisko ds. statystyki medycznej. 

3) Dział ds. Technicznych  - Kierownik ds. technicznych: 
a) Obsługa techniczno – eksploatacyjna; 
b) Obsługa techniczno- informatyczna; 
c) Obsługa terenów zielonych. 

3. Samodzielne stanowiska pracy o charakterze medycznym tworzą: 
a) Pełnomocnik ds. Pacjenta;  
b) Inspektor ds. ochrony radiologicznej; 
c) Przełożona Pielęgniarek; 
d) Pielęgniarka Epidemiologiczna; 

4. Samodzielne stanowiska pracy o charakterze niemedycznym  tworzą: 
a) Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością; 
b) Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej; 
c) Inspektor ds. P.Poż.; 
d) Inspektor ds. BHP; 
e) Inspektor ds. Obronnych i Rezerw; 
f) Inspektor Ochrony Danych Osobowych; 
g) Radca Prawny; 
h) Pełnomocnik ds. rozwoju; 
i) Kapelan Szpitalny; 
j) Stanowisko ds. Kadr; 
k) Stanowisko ds. administracyjnych 

 
5. Graficzną prezentację struktury organizacyjnej Szpitala w Orzeszu obrazuje schemat 

organizacyjny, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
 
 § 17 
 

1. W celu realizacji określonych celów Dyrektor powołuje zespoły, komisje i komitety 
problemowe w trybie zarządzenia. 

2. W Szpitalu w Orzeszu istnieją w szczególności następujące zespoły problemowe 
wspomagające działalność leczniczą: 

1) Komitet ds. Jakości; 
2) Komitet Terapeutyczny ds. Farmakoterapii; 



str. 8 
 

3) Zespół Leczenia Bólu; 
4) Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych;  
5) Komitet ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych; 
6) Zespół ds. Oceny Przyjęć; 
7) Komisja ds. Analizy Zgonów; 
8) Komisja ds. Analizy Dokumentacji Medycznej; 
9) Komisja Etyki; 
10) Zespół ds. Żywienia Szpitalnego; 
11) Zespół ds. Antybiotykoterapii. 

 

Rozdział V 
PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

 
 § 18 
 

1. Szpital w Orzeszu udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 
ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych 
przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.  
2. Szpital w Orzeszu nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie,  
która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie 
życia lub zdrowia.  

 
 § 19 
 

1. Pacjent uzyskuje prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 
publicznych po przedstawieniu:  
1) karty ubezpieczenia zdrowotnego lub decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) gminy 

właściwej ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta 
2) lub, gdy  łącznie spełnione są następujące warunki:  

a) pacjent potwierdzi swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego, 
paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej (legitymacja szkolna może być 
okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia); 

b) Szpital w Orzeszu uzyska poprzez Elektroniczną Weryfikację Uprawnień 
Świadczeniobiorców (UWUŚ) potwierdzenie prawa do świadczeń opieki 
zdrowotnej pacjenta na podstawie dokumentu elektronicznego, sporządzonego 
na podstawie numeru PESEL przez NFZ i przesłanego drogą elektroniczną  
z zapewnieniem integralności i poufności zawartych w nim danych  
oraz uwierzytelnieniem stron do przetwarzania tych danych. 

2. Dokument elektroniczny zawiera imię i nazwisko oraz numer PESEL pacjenta, a także 
informację o prawie do świadczeń zdrowotnych wg stanu na dzień sporządzenia tego 
dokumentu.  

3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych 
finansowanych ze środków publicznych w sposób opisany w ust. 1, pacjent może 
przedstawić inny dokument potwierdzający to prawo np. RMUA, legitymację rencisty lub 
emeryta, aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.  

4. W przypadku braku możliwości weryfikacji prawa do świadczeń zdrowotnych 
finansowanych ze środków publicznych w sposób opisany w ust. 2, pacjent składa pisemne 
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Oświadczenie o przysługującym mu prawie, zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra 
Zdrowia, które zawiera klauzulę „Posiadam prawo do korzystania ze świadczeń opieki 
zdrowotnej ze środków publicznych”. Pracownik Szpitala w Orzeszu potwierdza podpisem 
na oświadczeniu dane identyfikujące dokument, na podstawie którego potwierdzono 
tożsamość.  

5. W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe 
złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje 
udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych w sposób wskazany w ust. 1-2. W takim przypadku 
pacjent, któremu udzielono świadczenia, jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu 
potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenia oświadczenia,  
o którym mowa w ust. 4 w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia,  
a jeżeli to świadczenie jest udzielane w oddziale szpitalnym, w terminie 7 dni od dnia 
zakończenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.  

6. Pacjent, który nie przedstawi dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub nie złoży  oświadczenia o którym 
mowa w ust 4., zostaje obciążony kosztami udzielonych mu świadczeń, na podstawie 
rachunku wystawionego zgodnie z aktualnym cennikiem usług Szpitala w Orzeszu.  
Na wniosek pacjenta na rachunku wyszczególnia się zrealizowane procedury diagnostyczne 
i terapeutyczne. 

7. Pacjenci uprawnieni do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej z innego państwa 
członkowskiego powinni przedstawić:  

1) Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub zaświadczenie o prawie 
do tych świadczeń lub 

2) Poświadczenie wydane przez NFZ lub dokument potwierdzający prawo do tych 
świadczeń, wystawiony przez właściwą instytucję zagraniczną.  
 

 § 20 
 

1. Szpital w Orzeszu udziela świadczeń zdrowotnych w sposób zapewniający pacjentom 
najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń, właściwą ich dostępność oraz jakość 
potwierdzoną Certyfikatem dla Systemu Zarządzania wg norm ISO.  

2. Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital w Orzeszu określają 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych 
zawarte z NFZ, Ministerstwem Zdrowia, podmiotami leczniczymi oraz innymi podmiotami 
realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia.  

3. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu w Orzeszu regulują procedury 
medyczne, standardy postępowania oraz instrukcje wprowadzane w trybie zarządzenia  
Dyrektora. 

4. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny 
oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.  

5. Szpital w Orzeszu spełnia wymagania jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym 
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.  

6. Szpital w Orzeszu udziela świadczeń zdrowotnych w sposób ciągły zapewniając zgodnie  
z potrzebami całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską.  

7. Personel Szpitala w Orzeszu stale podnosi swoje kwalifikacje i kompetencje poprzez 



str. 10 
 

systematyczne podnoszenie wykształcenia i doskonalenie zawodowe.  
8. Świadczenia zdrowotne udzielane są w komórkach organizacyjnych zakładów leczniczych 

wymienionych w § 13-15, zgodnie z harmonogramem pracy tych komórek.  
 
 § 21 
 

1. Ogólne zasady  udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu w Orzeszu:  
1) rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, elektronicznie lub w siedzibie 

Szpitala w Orzeszu osobiście lub przez osoby trzecie, z wyznaczeniem dnia i godziny 
realizacji świadczenia zdrowotnego; 

2) pacjent zgłasza się na leczenie szpitalne lub ambulatoryjne ze skierowaniem 
wystawionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, chyba że przepisy 
szczególne stanowią inaczej; 

3) bez skierowania przyjmowani są do leczenia pacjenci w stanach nagłych; 
4) pacjent zobowiązany jest udokumentować swoje prawo uprawniające go  

do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, a w razie braku 
udokumentowania – ponosić koszty udzielonych  świadczeń zgodnie z aktualnym 
cennikiem usług Szpitala w Orzeszu; 

5) planowe przyjęcia pacjentów odbywają się w dni powszednie w wyznaczonych 
godzinach, przyjęcia w trybie nagłym odbywają się we wszystkie dni tygodnia, 
całodobowo; 

6) świadczenia zdrowotne ambulatoryjne udzielane są w godzinach pracy poradni; 
7) pacjenci, którym w dniu zgłoszenia nie mogą być udzielone świadczenia zdrowotne               

i ich stan zdrowia pozwala na udzielenie tegoż świadczenia w terminie późniejszym 
– wpisywani są na listy oczekujących na udzielenie świadczenia, które prowadzone 
są zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowią integralną cześć dokumentacji 
medycznej prowadzonej przez Szpital w Orzeszu; 

8) listy oczekujących na udzielenie świadczenia prowadzi się w sposób zapewniający 
poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego                                              
i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami 
medycznymi.  

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, szczególne uprawnienia do świadczeń opieki 
zdrowotnej  - prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej 
- posiadają:  
1) Zasłużeni Dawcy Krwi; 
2) Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, 
3) inwalidzi wojenni i wojskowi; 
4) kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych                    

i okresu powojennego; 
5) żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas 

wykonywania zadań poza granicami państwa; 
6) weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas 

wykonywania zadań poza granicami państwa; 
7) działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów 

politycznych o potwierdzonym statusie; 
8) kobiety w ciąży; 

9) świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie wystawione przez 
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lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 
posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa  
i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii, a stwierdzające ciężkie  
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,  
które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.  

10) świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie: 
     1)   o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

2)  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 
opieki  lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

 
 § 22 
 

1. Szpital w Orzeszu realizuje świadczenia zdrowotne z zakresu stacjonarnych i całodobowych 
świadczeń szpitalnych w trybie nagłym lub w terminie określonym kolejką oczekujących na 
realizację świadczenia w trybie stabilnym – przyjęcia planowe, na podstawie skierowania, 
w zależności od stwierdzonego stanu zdrowia pacjenta.  

2. Przyjęcia pacjentów do leczenia szpitalnego odbywają się w Izbie Przyjęć całodobowo, 
przez wszystkie dni tygodnia.  

3. Szczegółowy tryb postępowania przy przyjęciu do Szpitala w Orzeszu określają 
obowiązujące w tym zakresie procedury. 

4. Przy przyjęciu do Szpitala w Orzeszu pacjent ma możliwość przekazania przedmiotów 
wartościowych do depozytu. Szczegółowy tryb przekazania i odbioru przedmiotów 
wartościowych z depozytu określa obowiązująca procedura .  

5. Przy przyjęciu do Szpitala w Orzeszu pacjent wyraża zgodę na przyjęcie do Szpitala w 
Orzeszu oraz na leczenie oraz składa oświadczenie o  upoważnieniu wskazanych osób do 
wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta. W przypadku odmowy podpisania 
przedmiotowego oświadczenia, lekarz umieszcza  wzmiankę o odmowie w dokumentacji 
medycznej pacjenta. 
 
 § 23 
 

1. Wypisanie pacjenta hospitalizowanego, 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. Pacjent występujący o wypisanie na własne żądanie jest informowany przez lekarza  
o możliwych następstwach zaprzestania leczenia. Pacjent ten składa pisemne oświadczenie 
o wypisaniu na własne żądanie, a  w przypadku braku takiego oświadczenia lekarz 
sporządza adnotację w historii choroby.  

3. Jeżeli rodzina, opiekun ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbierają pacjenta ze Szpitala 
w Orzeszu w wyznaczonym terminie, wówczas Szpital w Orzeszu  zawiadamia o tym organ 
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gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu pacjenta i organizuje, na 
koszt gminy, przewiezienie pacjenta do miejsca zamieszkania.  

4. Szczegółowy tryb postępowania przy wypisie określa obowiązująca w tym zakresie 
procedura. 

 § 24 
 

1. Świadczenia z zakresu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych udzielane są przez 
specjalistyczne poradnie od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy poszczególnych 
poradni, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.  

2. Przyjęcia do poradni odbywają się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie skierowania. 

3. Świadczenia zdrowotne wykonywane w ramach opieki ambulatoryjnej obejmują  
w szczególności: 
1) porady lekarskie; przy czym w trybie nagłym w udzielaniu świadczeń, czynnikiem 

decydującym jest stan zdrowia chorego, oceniany przez lekarza; 
2) badania diagnostyczne wykonywane w pracowniach Szpitala w Orzeszu oraz w innych 

jednostkach opieki zdrowotnej;  
3) zabiegi medyczne.  

 
 

Rozdział VI 
SPOSÓB KIEROWANIA SZPITALEM I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI 

ZAKŁADÓW LECZNICZYCH 
 
 § 25 
 

1. Dyrektor kieruje Szpitalem  w Orzeszu i reprezentuje go na zewnątrz. 
2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności podstawowej, 

administracyjnej i gospodarczej Szpitala w Orzeszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. Dyrektor podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Szpitala w Orzeszu i ponosi za nie 

odpowiedzialność uwzględniając wnioski i opinie Rady Społecznej Szpitala w Orzeszu  
oraz zasady prowadzenia działalności wskazane przez Zarząd Województwa Śląskiego. 

4. Dyrektor może delegować swoje uprawnienia w celu realizacji określonych zadań  
lub dokonania czynności prawnych w imieniu Szpitala w Orzeszu poprzez ustalenie ich 
zakresu. 

5. Dyrektor sprawuje nadzór merytoryczny nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi,  
w tym działalności medycznej. 

6. Dyrektor: 
1) jest przełożonym wszystkich pracowników i pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu 

przepisów kodeksu pracy; 
2) koordynuje działania komórek organizacyjnych i pracowników zajmujących 

samodzielne stanowiska pracy i nadzoruje ich wykonanie; 
3) współpracuje ze związkami zawodowymi działającymi w Szpitalu w Orzeszu; 
4) współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami 

wykonującymi działalność leczniczą w celu realizacji zadań Szpitala w Orzeszu; 
5) wydaje akty wewnętrzne  - regulaminy, zarządzenia, instrukcje, procedury, polecenia 

itp. w celu prawidłowej realizacji zadań. 



str. 13 
 

7. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy: 
1) Zastępcy dyrektora ds. lecznictwa – powoływanego gdy zachodzą przesłanki z art. 49 

ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;  
2) Głównego Księgowego;  
3) Przełożonej Pielęgniarek; 
4) Kierowników/koordynatorów komórek organizacyjnych; 
5) pracowników zajmujących  samodzielne stanowiska pracy. 

 
 § 26 
 

1. Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt działalności leczniczej Szpitala w Orzeszu   
oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad komórkami organizacyjnymi zakładów leczniczych 
tj. Specjalistycznego Zespołu Lecznictwa Szpitalnego w Orzeszu, Zespołu Specjalistycznych 
Przychodni i Diagnostyki w Orzeszu, Zespołu Usług Opieki Paliatywnej i Rehabilitacyjnej  
w Orzeszu a także innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy 
oraz zespołami problemowymi  wspomagającymi działalność leczniczą.  

2. Do obowiązków Dyrektora w zakresie nadzoru nad działalnościom medyczną należy  
w szczególności:  
1) organizowanie właściwej opieki lekarskiej pacjentom Szpitala w Orzeszu;  
2) nadzór nad prawidłowym przebiegiem pracy na oddziałach, w poradniach  

i pracowniach Szpitala w Orzeszu z uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania łóżek, 
wyrobów medycznych, leków, aparatury medycznej; 

3) koordynacja działań i  nadzór nad programami zdrowotnymi realizowanymi w Szpitalu 
w Orzeszu; 

4) nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i podejmowanie 
decyzji w zakresie jej udostępniania; 

5) nadzór nad comiesięcznym wykonaniem zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia świadczeń zdrowotnych; 

6) bieżąca ocena merytoryczna ponoszonych kosztów działalności leczniczej; 
7) współuczestniczenie w  procedurze zamawiania niezbędnego sprzętu medycznego, 

leków, aparatury medycznej i innych wyrobów medycznych celem realizacji świadczeń 
zdrowotnych; 

8) nadzór nad prowadzeniem kolejek oczekujących, bieżącą aktualizacją Portalu 
Świadczeniodawcy oraz przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków;  

9) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej w zakresie zatwierdzanego 
rocznego planu finansowego dla nadzorowanych komórek organizacyjnych;  

10) nadzór nad pracą podległego personelu w zakresie dyscypliny pracy, przestrzegania 
regulaminów wewnętrznych, obowiązujących procedur oraz zarządzeń wewnętrznych; 

11) organizacja działalności dydaktyczno-naukowej oraz nadzór nad kształceniem  
i doszkalaniem personelu lekarskiego; 

12) systematyczna wizytacja komórek organizacyjnych Szpitala w Orzeszu; 
13) nadzór nad realizacją działań wynikających ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Jakością. 
3. W razie nieobecności Dyrektora w zakresie działalności medycznej zastępuje Zastępca 

dyrektora ds. lecznictwa. 
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§ 26a 
 

1. Zastępca dyrektora ds. lecznictwa jest powoływany w przypadku określonym w art. 49 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i pełni tę funkcje przez 
czas określony w art. 49 ust. 6 ustawy. 

2. Zastępca dyrektora ds. lecznictwa sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością 
leczniczą prowadzoną przez Szpitala w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora. 

3. Do zadań dyrektora ds. lecznictwa należy: 
1) organizowanie właściwej opieki lekarskiej pacjentom Szpitala w Orzeszu;  
2) nadzór nad prawidłowym przebiegiem pracy w oddziałach, w poradniach  

i pracowniach Szpitala w Orzeszu z uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania 
łóżek, wyrobów medycznych, leków, aparatury medycznej; 

3) koordynacja działań i  nadzór nad programami zdrowotnymi realizowanymi  
w Szpitalu w Orzeszu; 

4) nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i podejmowanie 
decyzji w zakresie jej udostępniania; 

5) nadzór nad comiesięcznym wykonaniem zakontraktowanych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych; 

6) bieżąca ocena merytoryczna ponoszonych kosztów działalności leczniczej; 
7) współuczestniczenie w  procedurze zamawiania niezbędnego sprzętu medycznego, 

leków, aparatury medycznej i innych wyrobów medycznych celem realizacji 
świadczeń zdrowotnych; 

8) nadzór nad prowadzeniem kolejek oczekujących, bieżącą aktualizacją Portalu 
Świadczeniodawcy oraz przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków;  

9) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej w zakresie zatwierdzanego 
rocznego planu finansowego dla nadzorowanych komórek organizacyjnych;  

10) nadzór nad pracą podległego personelu w zakresie dyscypliny pracy, przestrzegania 
regulaminów wewnętrznych, obowiązujących procedur oraz zarządzeń 
wewnętrznych; 

11) organizacja działalności dydaktyczno-naukowej oraz nadzór nad kształceniem  
i doszkalaniem personelu lekarskiego; 

12) nadzór nad realizacją działań wynikających ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Jakością. 

 § 27 
 

1. Główny Księgowy jest odpowiedzialny za prowadzenie  gospodarki finansowo-księgowej 
Szpitala w Orzeszu zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Główny Księgowy podlega Dyrektorowi Szpitala w Orzeszu i podczas nieobecności 
Dyrektora odpowiada za całą działalność administracyjną i gospodarczą Szpitala w Orzeszu 
na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez Dyrektora, a także za działalność 
podstawową jeśli w Szpitalu nie powołano zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.  
W tym okresie obowiązki Głównego Księgowego przejmuje osoba upoważniona przez 
Dyrektora. 

3. Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:  
1) opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz nadzór nad ich przestrzeganiem; 
2) prowadzenie rachunkowości Szpitala w Orzeszu zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i zasadami ;  
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3) organizacja i doskonalenie systemu obiegu dokumentacji finansowo-księgowej; 
4) opracowanie analiz i ocen ekonomiczno – finansowych z realizacji planów; 
5) opracowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych,  inwestycyjnych i prognoz 

Szpitala w Orzeszu; 
6) nadzór nad wykonywaniem dyspozycji środkami pieniężnymi, prowadzenie wstępnej 

kontroli zgodności i rzetelności operacji  gospodarczych i finansowych;  
7) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia 

rachunkowości; 
8) nadzór nad pracą podległego personelu w zakresie dyscypliny pracy, przestrzegania 

regulaminów wewnętrznych, obowiązujących procedur oraz zarządzeń wewnętrznych; 
9) wspieranie doskonalenia zawodowego podległego personelu. 

 
 § 28 
 

1. Przełożona pielęgniarek odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie personelu 
pielęgniarskiego, ratowników i pomocniczego personelu medycznego, w tym dietetyka, 
techników radiologii i rejestratorek medycznych pod względem merytorycznym, 
administracyjnym i gospodarczym.  

2. Przełożona pielęgniarek wykonuje swoje zadanie przy pomocy Pielęgniarek Oddziałowych. 
3. Przełożona pielęgniarek podlega Dyrektorowi Szpitala w Orzeszu. 
4. Do zadań Przełożonej Pielęgniarek należy w szczególności:  

1) nadzór nad odpowiednim poziomem opieki pielęgniarskiej i jakością udzielanych 
świadczeń oraz pracą personelu pomocniczego, ratowników, dietetyka, techników 
radiologii i rejestratorek medycznych; 

2) ustalanie i monitorowanie standardów postępowania pielęgniarskiego zgodnie  
z obowiązującymi przepisami; 

3) analiza merytoryczna kosztów działalności podległego personelu; 
4) współuczestniczenie w  procedurze zamawiania niezbędnego sprzętu medycznego, 

leków, aparatury medycznej i innych wyrobów medycznych celem realizacji świadczeń 
zdrowotnych; 

5) organizacja polityki kadrowej i pracy podległego personelu; 
6) nadzór nad wykorzystywaniem sprzętu, leków i innych środków przez podległy 

personel; 
7) analiza i nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej; 
8) nadzór nad pracą podległego personelu w zakresie dyscypliny pracy, przestrzegania 

regulaminów wewnętrznych, obowiązujących procedur oraz wszelkich zarządzeń 
wewnętrznych; 

9) wspieranie doskonalenia zawodowego podległego personelu; 
10) współpraca z organami  samorządu pielęgniarek; 
11) nadzór nad realizacją zadań wynikających ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Jakością przez podległy personel.  
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§ 29 
 

1. Pozostałymi komórkami organizacyjnymi Szpitala w Orzeszu kierują kierownicy  
lub koordynatorzy. 

2. Kierownik/koordynator komórki organizacyjnej odpowiada za prawidłowe  
jej funkcjonowanie pod względem merytorycznym, administracyjnym i gospodarczym. 

3. Kierownik/koordynator komórki podlega Dyrektorowi. 
4. Do zadań kierownika/koordynatora komórki organizacyjnej należy w szczególności:  

1) organizacja pracy personelu zatrudnionego w komórce, w celu zapewnienia właściwej  
i terminowej realizacji zadań; 

2) przestrzeganie dyscypliny ekonomicznej i finansowej przy realizacji zadań; 
3) współuczestniczenie w  procedurze zamawiania niezbędnego sprzętu medycznego, 

leków, aparatury medycznej i innych wyrobów medycznych celem realizacji świadczeń 
zdrowotnych; 

4) inicjowanie działań służących skuteczniejszej realizacji zadań Szpitala w Orzeszu; 
5) podejmowanie działań w celu efektywnego i racjonalnego wykorzystania czasu pracy 

 i potencjału pracowniczego; 
6) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i procedurami wewnętrznymi; 
7) nadzór nad pracą podległego personelu w zakresie dyscypliny pracy, przestrzegania 

regulaminów wewnętrznych, obowiązujących procedur oraz wszelkich zarządzeń 
wewnętrznych; 

8) wspieranie doskonalenia zawodowego podległego personelu, organizowanie szkoleń 
wewnętrznych i zewnętrznych; 

9) współpraca z pozostałym kierownictwem Szpitala w Orzeszu; 
10) nadzór nad realizacją celów i zadań wynikających z Systemu Zarządzania Jakością przez 

podległy personel. 
5. Szczegółowy zakres odpowiedzialności kierownika/koordynatora komórki organizacyjnej 
wynika ze specyfiki działalności poszczególnych komórek organizacyjnych i może być 
rozszerzony decyzją Dyrektora.  
 

 § 30 
 

1.  Do zadań wszystkich pracowników Szpitala w Orzeszu należy:  
1) realizacja misji Szpitala w Orzeszu poprzez rzetelną i terminową realizację celów i zadań 

Szpitala w Orzeszu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zapisami 
w Statucie Szpitala w Orzeszu oraz w niniejszym Regulaminie; 

2) przestrzeganie obowiązujących w Szpitalu w Orzeszu przepisów prawa, regulaminów  
i instrukcji, procedur, zarządzeń wewnętrznych, dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż. 
itd.; 

3) wykonywanie powierzonych zadań na najwyższym poziomie w trosce o dobro pacjenta 
oraz dbałość o systematyczną poprawę jakości swojej pracy poprzez udział w procesie 
zarządzania jakością i szkoleniach oraz przestrzeganie procedur akredytacyjnych; 

4) utrzymywanie kwalifikacji zawodowych na poziomie niezbędnym do wykonywania 
powierzonych zadań na zajmowanym stanowisku; 

5) informowanie bezpośredniego przełożonego o trudnościach  w realizacji powierzonych 
zadań;  
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6) przestrzeganie dochowania tajemnicy służbowej, zawodowej oraz ochrony danych 
osobowych; 

7) dbałość o powierzone mienie, będące własnością Szpitala w Orzeszu oraz racjonalne 
jego wykorzystywanie; 

8) dbanie o dobro oraz właściwy wizerunek Szpitala w Orzeszu. 
2. Szczegółowe zakresy obowiązków, uprawnień i obowiązków każdego pracownika określa 
zakres czynności, który stanowi  integralną częścią umowy o pracę i jest dołączany do akt 
osobowych.  

 
 § 31 

Ewentualne spory kompetencyjne wynikające ze stosowanie niniejszego Regulaminu rozstrzyga 
Dyrektor.  
 

 

Rozdział VII 
ORGANIZACJA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADU LECZNICZEGO 
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ LECZNICTWA SZPITALNEGO W ORZESZU 

 
 § 32 
 

1. W ramach Zakładu Leczniczego  Specjalistyczny Zespół Lecznictwa Szpitalnego  w Orzeszu 
funkcjonuje  Izba Przyjęć, Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Gruźlicy, 
Pododdziałem Chemioterapii i  Szybkiej Diagnostyki,  Oddział Rehabilitacji 
Pulmonologicznej, Dział Farmacji Szpitalnej oraz Pracownia Diagnostyki i Bezdechu 
Sennego, Oddział Medycyny Paliatywnej. 

2. Oddział szpitalny jest podstawową komórką organizacyjną działalności leczniczej.  
W ramach oddziału mogą być wyodrębnione pododdziały.  

3. Oddziały szpitalne współpracują ze sobą oraz z innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala 
w Orzeszu uczestnicząc w procesie leczniczym i diagnostycznym. 

4. Oddziałem szpitalnym kieruje kierownik, który jest odpowiedzialny za jego prawidłowe 
funkcjonowanie, w przypadku jego nieobecności - wyznaczony lekarz,  podczas dyżuru  
- lekarz dyżurny. W przypadku nieobecności osoby kierującej oddziałem Dyrektor  Szpitala 
w Orzeszu wyznacza osobę kierującą oddziałem.  

5. Do zadań  kierownika należy w szczególności: 
1) kierowanie pracą podległego personelu; 
2) nadzór nad jakością udzielania świadczeń medycznych. ze szczególnym uwzględnieniem 

wdrożonych Systemów Zarządzania Jakością oraz procedur akredytacyjnych; 
3) nadzór nad gospodarką lekiem; 
4) nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych 

pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

5) kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej przez personel 
medyczny; 

6) dbałość o przestrzeganie praw i obowiązków pacjenta; 
7) nadzór całości zagadnień związanych z higieną, epidemiologią, edukacją zdrowotną  

i promocją zdrowia w oddziale; 
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8) współdziałanie z rodzinami i opiekunami pacjentów. 
6. Za organizację pracy na oddziale szpitalnym personelu pielęgniarskiego i pomocniczego 

odpowiada Pielęgniarka Oddziałowa, w przypadku  jej nieobecności wyznaczona 
pielęgniarka.  

7. Do zadań  Pielęgniarki Oddziałowej należy w szczególności: 
1) organizowanie i nadzór nad pracą personelu pielęgniarskiego oraz personelu 

pomocniczego w oddziale; 
2) nadzór nad utrzymaniem oddziału w należytym stanie sanitarno-higienicznym  

i porządkowym; 
3) czuwanie nad wykonaniem zleceń lekarskich przez podległy personel w należyty sposób 

i we właściwym czasie; 
4) współpraca z kierownikiem oddziału. 

8. Rozkład pracy lekarzy zatrudnionych w oddziale szpitalnym ustala Kierownik oddziału, 
 a zatwierdza Dyrektor.  

9. Rozkład pracy personelu pielęgniarskiego i pomocniczego oddziału szpitalnego ustala 
Przełożona Pielęgniarek.  

10. Personel lekarski i pielęgniarski oraz inny personel niezbędny do utrzymania oddziału 
szpitalnego w stałej gotowości jest zatrudniony zgodnie z obowiązującym w Szpitalu  
w Orzeszu Regulaminem pracy. 

11. W Szpitalu w Orzeszu dopuszczone są różne formy zatrudnienia personelu medycznego,  
w tym umowy cywilno-prawne.  

12. Zadaniem Dietetyka szpitalnego jest w szczególności:  
1) współpraca z firmą świadczącą usługę cateringową w szczególności: 

a) bieżący monitoring usługi pod kątem spełniania wymagań określonych  
w specyfikacji przetargowej; 

b) zamawianie posiłków na podstawie zapotrzebowań; 
c) prowadzenie ewidencji ilości dostarczonych posiłków będącej podstawą rozliczania 

z firmą cateringową; 
d) przyjmowanie i kontrola dostawy posiłków przed wydaniem na oddziały szpitalne 

polegająca na  sprawdzeniu zgodności dostawy z zaplanowanym jadłospisem, ilości  
i gramatury posiłków i temperatury posiłków oraz ocenie higieny kierowcy oraz 
środka transportu, opakowań, termosów; 

e) prowadzenie zapisów z kontroli dostaw posiłków; 
f) przygotowanie opisu programów zdrowotnych (we współpracy z pracownikami 

medycznymi), harmonogramu realizacji oraz wniosków o ich finansowanie  
(m.in. ze środków europejskich). Nadzorowanie realizacji tych programów  
oraz ich rozliczanie. 

g) Monitorowanie możliwości pozyskiwania środków na sfinansowanie programów,  
w tym harmonogramów wniosków w ramach Funduszy Europejskich. 

2) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia ciągłości żywienia pacjentów  
w przypadku niezrealizowania zamówienia przez firmę cateringową, bądź dostawy 
posiłków o niewłaściwej jakości; 

3) zgłaszanie reklamacji u dostawcy posiłków w przypadku dostawy niezgodnej pod 
względem ilości i jakości; 

4) ocena stanu odżywienia pacjentów i ustalanie we współpracy z lekarzami odpowiedniej 
diety; 
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5) prowadzenie edukacji dotyczącej prawidłowego żywienia; 
6)  nadzorowanie stanu sanitarnego kuchenek oddziałowych; 
7) zasięganie opinii chorych na temat satysfakcji z jakości wyżywienia w Szpitalu  

w Orzeszu. 
 
 § 33 
 

1.  Zadaniem Izby Przyjęć jest: 
1) rejestracja pacjenta zgłaszającego się do Szpitala w Orzeszu;   
2) kontrola uprawnień pacjenta do korzystania ze świadczeń zdrowotnych; 
3) objęcie pacjenta doraźną opieką lekarską i pielęgniarską stosownie do jego stanu 

zdrowia oraz wykonanie niezbędnych badań i podanie leków; 
4) zapewnienie badania przez lekarza dyżurnego; 
5) przyjęcie pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji i przekazanie do oddziału; 
6) udzielenie pomocy doraźnej i porady pacjentowi niezakwalifikowanemu do leczenia 

szpitalnego lub zakwalifikowanego do przyjęcia w późniejszym terminie; 
7) koordynacja transportu sanitarnego; 
8) prowadzenie statystyki i sprawozdawczości medycznej;  
9) prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  
2. W Izbie Przyjęć świadczenia zdrowotne udzielane są całodobowo, przez wszystkie dni 

tygodnia. Pacjenci przyjmowani są niezwłocznie, według stanu zdrowia – procedura TRIAGE. 
Pacjenci w stanie zagrożenia życia przyjmowani są poza kolejnością. 
 

 § 34 
 

1. Zadaniem Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Gruźlicy, Pododdziałem 
Chemioterapii i Szybkiej Diagnostyki jest: 
1) wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń szpitalnych  

w zakresie diagnostyki i leczenia:  
a) chorób płuc obejmujących w szczególności astmę oskrzelową, przewlekłą 

obturacyjną chorobę płuc (POChP), zapalenie płuc i opłucnej, niewydolność 
oddechową, zaburzenia oddychania w czasie snu, 

b) gruźlicy; 
c) chorób nowotworowych płuc;  

2) prowadzenie staży kierunkowych z pulmonologii; 
3) szkolenie i doskonalenie personelu medycznego; 
4) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.   Praca w oddziale jest zabezpieczona przez lekarzy specjalistów, lekarzy dyżurnych, 
personel pielęgniarski- całodobowo oraz inny personel zgodnie z ustalonym 
harmonogramem. 
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§ 35 
 

1. Zadaniem Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej jest: 
1) Wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń szpitalnych  

w zakresie: prowadzenia rehabilitacji w następujących schorzeniach: przewlekłe nieżyty 
oskrzeli, zanikowe, śluzowe, śluzowo-ropne, po przebytych zaostrzeniach  
z zaburzeniami wentylacji, rozedma i pylica płuc z towarzyszącym nieżytem oskrzeli, 
POChP, przewlekłe śródmiąższowe choroby płuc z zaburzeniami wentylacji, astma 
oskrzelowa po zaostrzeniach, rozstrzenie oskrzeli, mukowiscydoza, stany po przebytym 
odoskrzelowym zapaleniu płuc, gruźlicy; chorób nowotworowych płuc;  

2) prowadzenie staży kierunkowych; 
3) szkolenie i doskonalenie personelu medycznego; 
4) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5) Praca w oddziale jest zabezpieczona przez lekarzy specjalistów, lekarzy dyżurnych,  

personel pielęgniarski- całodobowo oraz inny personel zgodnie z ustalonym 
harmonogramem. 
 

  § 36 
 

Zadaniem Działu Farmacji Szpitalnej jest: 
1) zamawianie produktów lecznicze oraz wyrobów medycznych zgodnie  

z zapotrzebowaniem składanym z oddziałów szpitalnych lub innych komórek 
organizacyjnych wykonujących działalność leczniczą oraz na indywidualne wnioski ; 

2) przechowywanie i zaopatrywanie komórek organizacyjnych w produkty lecznicze  
i wyroby medyczne; 

3) udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych; 
4) współuczestnictwo w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami 

medycznymi obejmujące w szczególności współpracę z lekarzami  i pielęgniarkami, 
pracownikiem  zajmującym stanowisko ds. Zamówień publicznych i komisją 
przetargową, Głównym Księgowym, firmami dostarczającymi do Szpitala w Orzeszu 
produkty lecznicze i wyroby medyczne; 

5) prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
§ 37 
 

 Zadaniem Pracowni Diagnostyki i Leczenia Bezdechu Sennego jest: 
1) kwalifikacja pacjentów do diagnostyki zaburzeń oddychania podczas snu  

z uwzględnieniem nasilenia dolegliwości, wykonywanego zawodu, 
prawdopodobieństwa choroby oraz zmiennych możliwości czasowych zespołu lekarsko 
-pielęgniarskiego; 

2) diagnostyka zaburzeń oddychania w czasie snu w oparciu o: 
a) całonocne badanie polisomnograficzne wykonywane w trybie hospitalizacji 

jednodniowej lub kilkudniowej; 
b) całonocne badanie poligraficzne w trybie hospitalizacji z innego powodu. 

3) ustawianie i weryfikacja terapii CPAP w trybie ambulatoryjnym – po wypisie  
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lub w uzasadnionych przypadkach podczas hospitalizacji, w tym korzystając ze zdalnego 
dostępu do urządzeń po sieci GSM Airview; 

4) szkolenie personelu lekarskiego w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń oddychania 
podczas snu w ramach stażu cząstkowego do specjalizacji, a w pozostałych przypadkach 
po uzgodnieniu z Dyrektorem Szpitala w Orzeszu; 

5) prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
      

 § 38 
 
     1. Zadaniem Oddziału Medycyny Paliatywnej jest: 

1) wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń szpitalnych  
w    zakresie medycyny paliatywnej obejmujących w szczególności: 

 a) opiekę medyczną w tym lekarską, pielęgnacyjną, fizjoterapeutyczną, psychologiczną, 
duchową nad pacjentami znajdującymi się w terminalnym okresie choroby 
nowotworowej, niewydolności krążeniowej i/lub oddechowej; 
b) wsparcie i edukację rodzin w zakresie praktycznego sprawowania opieki, profilaktyki 

przeciwodleżynowej, podawania leków, żywienia i pielęgnowania pacjenta  
w terminalnym okresie choroby; 

           2)  szkolenie i doskonalenie personelu medycznego; 
        3) prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi  

przepisami. 
 2. Praca w oddziale jest zabezpieczona przez lekarzy specjalistów, lekarzy dyżurnych, personel 
 pielęgniarski całodobowo oraz inny personel zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

 
 

 
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADU LECZNICZEGO 

ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNYCH PRZYCHODNI I DIAGNOSTYKI W ORZESZU 
 
 § 39 
 
W ramach Zakładu Leczniczego Zespół Specjalistycznych Przychodni i Diagnostyki w Orzeszu 
funkcjonują poradnie specjalistyczne, Gabinet diagnostyczno–zabiegowy  dla potrzeb poradni, 
pracownie diagnostyczne oraz Zakład Rehabilitacji Leczniczej. 
 
 § 40 
 

1. Gabinet diagnostyczno–zabiegowy  dla potrzeb poradni zlokalizowany jest   
w pomieszczeniu przy poradniach. 

2. Gabinet diagnostyczno–zabiegowy dla potrzeb poradni funkcjonuje dla wszystkich poradni  
w godzinach pracy poradni. 
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  § 41 
 

1. Zadaniem poradni specjalistycznych jest: 
1) udzielanie porad lekarskich w specjalnościach zgodnych z profilem danej poradni; 
2) wykonywanie badań diagnostycznych;  
3) zlecanie innych świadczeń medycznych niezbędnych w procesie leczenia 

ambulatoryjnego; 
4) kwalifikowanie pacjentów do leczenia szpitalnego;  
5) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia; 
6) oświata zdrowotna i promocja zdrowia; 
7) prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
2. Poradnia przyjmuje pacjentów wg ustalonego harmonogramu pracy. 
3. Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku osobiście, telefonicznie, przez osoby 

trzecie lub on-line za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej Szpitala Chorób 
Płuc w Orzeszu www.szpitalorzesze.pl. 

 
 

  § 42 
 

1. Zadaniem Poradni Medycyny Pracy jest: 
1) wykonywanie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych i końcowych kandydatów  

do pracy oraz pracowników Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu;   
2) orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy; 
3) ocena możliwości wykonywania pracy uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia 

występujące w miejscu pracy; 
4) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym,  

chorobach zawodowych, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych 
profilaktyczną opieki zdrowotną  

5) koordynacja i nadzór nad stanem higieny pracy w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu, 
6) wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych  

i innych chorób związanych z wykonywana pracą; 
7) oświata zdrowotna i promocja zdrowia; 
8) prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
2. W poradni przyjmuje specjalista z zakresu medycyny pracy. 
3. Poradnia przyjmuje pracowników wg ustalonego harmonogramu pracy. 

 
  § 43 
 

1.  Zadaniem Poradni Onkologicznej  jest: 
1) udzielanie porad lekarskich w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych; 
2) wykonywanie badań i zabiegów diagnostycznych; 
3) kwalifikowanie do operacji i do leczenia onkologicznego (chemioterapia, radioterapia, 
hormonoterapia); 
4) wykonywanie badań kontrolnych  u chorych po zakończeniu terapii 

http://www.szpitalorzesze.pl/
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przeciwnowotworowej; 
5) oświata zdrowotna i promocja zdrowia; 
6)  prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

2. Poradnia przyjmuje pacjentów wg ustalonego harmonogramu pracy. 
3. Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku osobiście, telefonicznie, przez osoby 

trzecie lub on-line za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej Szpitala   
w Orzeszu www.szpitalorzesze.pl. 

       § 44 
 

Zadaniem Poradni Domowego Leczenia Tlenem jest: 
1) udzielanie porad lekarskich w zakresie domowej tlenoterapii w tym m.in. kwalifikacja  

i  sprawowanie opieki nad chorymi wymagającymi wspomagania oddechu przy pomocy 
koncentratora tlenu; 

2) wykonywanie badań diagnostycznych;  
3) zlecanie innych świadczeń medycznych niezbędnych w procesie leczenia ambulatoryjnego; 
4) prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi 

przepisami;  
5) oświata zdrowotna i promocja zdrowia.  
6) W poradni przyjmują specjaliści z zakresu chorób płuc. 
7) Poradnia przyjmuje pacjentów wg ustalonego harmonogramu pracy. 
8) Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku osobiście, telefonicznie, przez osoby 

trzecie lub on-line za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej Szpitala   
w Orzeszu www.szpitalorzesze.pl. 

 
         § 45 
 
 Zadaniem Ośrodka Wentylacji Domowej jest:  

1. ocena wskazań i kwalifikacja pacjenta z przewlekłą niewydolnością oddechową  
do terapii za pomocą  respiratora w warunkach domowych; 

2. leczenie respiratorem pod nadzorem lekarskim i pielęgniarskim, prowadzonym przez 
specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii; 

3. udzielanie świadczeń  fizjoterapeutycznych w domu pacjenta; 
4. prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 
5. oświata zdrowotna i promocja zdrowia. 

 
         § 46 
 

1. Zadaniem Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej jest wykonywanie badań z zakresu 
diagnostyki laboratoryjnej: 
a) pacjentom hospitalizowanym w oddziałach Szpitala w Orzeszu; 
b) pacjentom poradni specjalistycznych Szpitala w Orzeszu; 
c) pozostałym pacjentom - odpłatnie, bez skierowania lekarskiego; 
d) zleconych przez inne podmioty, w tym podmioty lecznicze na podstawie odrębnych 

umów; 

http://www.szpitalorzesze.pl/
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oraz prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi 
przepisami;  

 2.  W ramach Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej  wyodrębnione są:  
1) Pracownia badań analitycznych;  
2) Pracownia prątka gruźlicy. 

3. Pracą Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej bezpośrednio kieruje kierownik, pośrednio 
koordynator, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
4. Pracownia wykonuje badania wg ustalonego harmonogramu pracy. 

 
         § 47 
 
 Zadaniem Pracowni Ultrasonografii jest: 

1) wykonywanie nieinwazyjnych badań ultrasonograficznych: 
       a) pacjentom hospitalizowanym w oddziałach Szpitala w Orzeszu; 
       b) pacjentom poradni specjalistycznych Szpitala w Orzeszu; 
       c) pozostałym pacjentom - odpłatnie, bez skierowania lekarskiego; 
     d) zleconych przez inne podmioty, w tym podmioty lecznicze na podstawie odrębnych 

umów; 
 2) prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  
2. Pracownia przyjmuje pacjentów wg ustalonego harmonogramu pracy. 
 

         § 48 
 

1. Zadaniem Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej jest: 
1)  wykonywanie i opis badań radiologicznych: 
       a) pacjentom hospitalizowanym w oddziałach Szpitala w Orzeszu; 
       b) pacjentom poradni specjalistycznych Szpitala w Orzeszu; 
       c) zleconych przez inne podmioty, w tym podmioty lecznicze na podstawie odrębnych 

umów; 
2) prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
 2. Pracownia przyjmuje pacjentów wg ustalonego harmonogramu pracy. 

 
         § 49 
 

1. Zadaniem Pracowni Bronchoskopii jest: 
1)  wykonywanie badań endoskopowych dróg oddechowych: 
       a) pacjentom hospitalizowanym w oddziałach Szpitala w Orzeszu; 
       b) pacjentom poradni specjalistycznych Szpitala w Orzeszu; 
       c) pozostałym pacjentom - odpłatnie, bez skierowania lekarskiego; 
       d) zleconych przez inne podmioty, w tym podmioty lecznicze na podstawie odrębnych  

umów; 
2) pobieranie materiału do badań; 

3) prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
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2. Pracownia przyjmuje pacjentów wg ustalonego harmonogramu pracy. 
 

         § 50 
 

1. Zadaniem Pracowni Elektrokardiografii jest: 
1)  wykonywanie badań służących rozpoznaniu przebiegu zjawisk elektrycznych w sercu: 
       a) pacjentom hospitalizowanym w oddziałach Szpitala w Orzeszu; 
       b) pacjentom poradni specjalistycznych Szpitala w Orzeszu; 
       c) pozostałym pacjentom - odpłatnie, bez skierowania lekarskiego; 
       d) zleconych przez inne podmioty, w tym podmioty lecznicze na podstawie odrębnych 

umów; 
2) prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
2. Pracownia przyjmuje pacjentów wg ustalonego harmonogramu pracy. 

 
          

§ 51 
 

1. Zadaniem Pracowni Spirometrii jest: 
1) wykonywanie badań służących ocenie wydolności oddechowej: 

a) pacjentom hospitalizowanym w oddziałach Szpitala w Orzeszu; 
        b) pacjentom poradni specjalistycznych Szpitala w Orzeszu; 
        c) pozostałym pacjentom - odpłatnie, bez skierowania lekarskiego; 
        d) zleconych przez inne podmioty, w tym podmioty lecznicze na podstawie odrębnych      

umów; 
2)  prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
2. Pracownia przyjmuje pacjentów wg ustalonego harmonogramu pracy. 

          
§ 52 

 
1. Zadaniem Zakładu Rehabilitacji Leczniczej jest: 

2) wykonywanie świadczeń polegających na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, 
po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, 
reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych prowadzonej w warunkach 
stacjonarnych  w ramach Ośrodka dziennej Rehabilitacji; 

3) udzielanie porad lekarskich w zakresie rehabilitacji  w tym m.in. kwalifikacja, zlecanie  
i wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych w procesie  leczenia ambulatoryjnego  
w ramach Poradni Rehabilitacyjnej; 

4) wykonywanie świadczeń rehabilitacyjnych w warunkach  domowych pacjentom  
z zaburzeniami funkcji motorycznych  w procesie leczenia ambulatoryjnego w ramach 
Zespołu  Fizjoterapii Domowej; 

5) prowadzenie rehabilitacji dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych; 
6) prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 
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7) edukacja zdrowotna pacjentów i ich rodzin. 
2. Zakład przyjmuje pacjentów wg ustalonego harmonogramu pracy. 
 

 
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADU LECZNICZEGO 

ZESPÓŁ USŁUG OPIEKI PALIATYWNEJ I REHABILITACYJNEJ W ORZESZU 
 

              § 53 
 
W ramach Zakładu Leczniczego Zespół Usług Opieki Paliatywnej i Rehabilitacyjnej w Orzeszu 
funkcjonuje Pododdział Nieinwazyjnej Wentylacji, Hospicjum Domowe. 
 

 
§ 54 

 
 Zadaniem Pododdziału Nieinwazyjnej Wentylacji jest: 
1) wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń szpitalnych  

w zakresie chorób płuc obejmujących w szczególności specjalistyczną diagnostykę, leczenie 
i opiekę nad pacjentami z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności oddychania 
wymagającymi wentylacji w warunkach szpitalnych przy pomocy respiratora; 

2) szkolenie i doskonalenie personelu medycznego; 
3) prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
       § 55 
 
1. Zadaniem Hospicjum Domowego  jest: 

1) opieka lekarska, pielęgnacyjna, psychologiczna nad pacjentami znajdującymi się  
w terminalnym okresie choroby, przebywającymi w swoich domach obejmująca  
w szczególności: 

                   a) zwalczanie bólu i innych dolegliwości fizycznych; 
  b) leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych; 
  c) wspomaganie i edukację rodziny pacjenta. 

          2) szkolenie i doskonalenie personelu medycznego; 
    3) prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
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KOMÓRKI ORGANIZACYJNE DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ I POMOCNICZEJ 
 
       § 56 
 

1. W ramach komórek organizacyjnych działalności niemedycznej w Szpitalu w Orzeszu 
funkcjonuje Dział  Finansowo-Księgowy - Główny Księgowy, Dział ds. Organizacyjnych  
– Kierownik ds. organizacyjnych, Dział ds. Technicznych  - Kierownik ds. technicznych  
oraz osoby wykonujące pracę w ramach samodzielnych stanowisk. 

2. Komórki organizacyjne działalności niemedycznej oraz osoby wykonujące pracę w ramach 
samodzielnych stanowisk działają w podstawowym, zadaniowym systemie czasu pracy  
lub na podstawie indywidualnego rozkładu czasu pracy. 

3. Komórki organizacyjne działalności niemedycznej oraz osoby wykonujące pracę w ramach 
samodzielnych stanowisk, podlegają Dyrektorowi Szpitala w Orzeszu  

 

       § 57 
 

1. Główny Księgowy kieruje Działem  Finansowo-Księgowym, w skład którego wchodzą: 
stanowisko ds. płac, stanowisko ds. finansowo – księgowych, stanowisko ds. księgowo  
– kosztowych wraz z kasą oraz stanowisko ds. kadrowych. 

2.  Zadaniem Działu  Finansowo-Księgowego: 
A/ w zakresie spraw finansowo-księgowych i kosztowych jest w szczególności: 
1) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Szpitala w Orzeszu zgodnie z ustawą  

o rachunkowości oraz ustawą o finansach publicznych, ustawą o działalności leczniczej;  
2) prowadzenie księgowości w zakresie: 

a) rozrachunków z dostawcami, pracownikami, z tytułu należności w zakresie 
świadczonych usług; 

b) rejestru VAT;  
c) gospodarki magazynowej; 
d) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 

3) prowadzenie rachunku kosztów oraz opracowywanie cenników; 
4) obsługa kasowa i bankowa Szpitala w Orzeszu; 
5) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych, pozostałych środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; rozliczanie inwentaryzacji; 
6) kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, 

prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami współdziałanie  
w szczególności z Urzędem Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urzędem 
Skarbowym, bankiem oraz innymi instytucjami w zakresie gospodarki finansowej; 

B/ w zakresie kadrowo-płacowym: 
1) prowadzenie polityki kadrowej Szpitala w Orzeszu w tym m.in.: 
 a)prowadzenie akt osobowych,  
 b)prowadzenie ewidencji czasu pracy, 
 c)całokształt spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników, 
 d)kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy; 
2) opracowywanie i aktualizowanie informacji o potrzebach kadrowych Szpitala  

oraz rekrutowanie i selekcjonowanie kandydatów do pracy; 
3) współpraca przy tworzeniu lub aktualizowaniu regulaminów pracy i wynagradzania; 



 

 

28 

 

4) sporządzanie planu zatrudnienia; 
5) planowanie rozwoju zawodowego kadry Szpitala w Orzeszu, sporządzanie planu 
rocznego szkoleń, dokonywanie zgłoszeń na szkolenia oraz sprawowanie nadzoru  
nad prawidłowym przebiegiem szkoleń w Szpitalu w Orzeszu; 
6) prowadzenie akt osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych  
w zakresie świadczenia usług medycznyc; 
7) przeprowadzanie czynności związanych z wypłatą wynagrodzeń w szczególności:  

a) naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń należnych pracownikom  
z tytułu umowy o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło,  

b) wykonywanie potrąceń z listy płac zgodnie z przepisami,  
c) prowadzenie rozliczeń w zakresie składek na ubezpieczenie społęczne, 

zdrowotne i podatku dochodowego od osób fizycznych, 
d) prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowniczych,  
e) wystawianie zaświadczeń o zarobkach; 

8) prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
  § 58 
 

1. W ramach Działu ds. Organizacyjnych – Kierownik ds. Organizacyjnych funkcjonuje 
stanowisko ds. Zamówień publicznych i konkursów, stanowisko ds. Administracyjnych, 
stanowisko ds. realizacji świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia oraz stanowisko 
ds. statystyki medycznej. 

2. Zadaniem stanowiska  ds. zamówień publicznych i konkursów  jest w szczególności: 
1) udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP oraz nadzór nad realizacją 

zakupów ze szczególnym uwzględnieniem przepisów zawartych w Regulaminie 
zamówień publicznych do 30 000 euro; 

2) przygotowywanie, przeprowadzanie i nadzór nad  postępowaniami o udzielenie 
zamówień na świadczenia zdrowotne  zgodnie z przepisami ustawy o działalności 
leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych; 

3) przygotowywanie dokumentacji związanej z aktualizacją Statutu Szpitala w Orzeszu, 
Regulaminu organizacyjnego i innych regulaminów w ramach posiadanych kompetencji; 

4) przygotowywanie dokumentacji oraz dokonywanie wpisów i zmian w Księdze 
Rejestrowej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i Krajowym 
Rejestrze Sądowym; 

5) prowadzenie rejestru umów; 
3.  Zadaniem stanowiska ds. Administracyjno-gospodarczych jest w szczególności: 

1) prowadzenie gospodarki Szpitala w zakresie utylizacji wszelkich odpadów w tym  
medycznych;  

2) realizacja zakupów ze szczególnym uwzględnieniem przepisów zawartych  
w Regulaminie zamówień publicznych do 30000 euro; 

3) prowadzenie rejestru sprzętu medycznego; 
4) organizacja i nadzór nad składnicą akt w Szpitalu w Orzeszu; 
5) dystrybucja bielizny szpitalnej; 
6) organizacja i nadzór nad depozytem odzieży pacjentów; 
7) prowadzenie depozytu sprzętu medycznego. 
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       4.   Zadaniem stanowiska ds. statystyki jest w szczególności:  
 1) Prowadzenie sprawozdawczości oraz statystki medycznej zgodnie z obowiązującymi   
 przepisami 

2) Regularne przekazywanie wymaganych przez NFZ sprawozdań o wykonanych 
świadczeniach medycznych 
3)  Przygotowywanie na żądanie osób i innych instytucji uprawnionych dokumentacji 

medycznej do udostępnienia oraz prowadzenie rejestru udostępnionych dokumentów. 

1) Kontrolowanie Portalu Świadczeniodawcy NFZ (pobieranie umów, recept, komunikatów  
i wczytywanie do systemu wewnętrznego);  
2) Kontrola danych zamieszczanych na portalu, ich uaktualnianie, sprawdzanie zgodności 
danych Szpitala w Orzeszu z wymogami NFZ;  
3) Bieżące śledzenie komunikatów na Portalu Świadczeniodawcy NFZ i przekazywanie 

komunikatów osobom odpowiedzialnym; 

4) Opracowywanie miesięcznych raportów z realizacji poszczególnych umów z NFZ;  
5) Współpraca z działem informatycznym w sprawie ewentualnych uwag i problemów  
dot. rozliczania umów;  

 
       § 59 
 

1. W ramach Działu ds. Technicznych funkcjonuje Obsługa Techniczno– Eksploatacyjna, 
Obsługa Techniczno–Informatyczna,  Obsługa Terenów Zielonych.  

2. Zadaniem Obsługi Techniczno–Eksploatacyjnej jest w szczególności: 
) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej Szpitala  

w Orzeszu; 
) prowadzenie gospodarki konserwacyjno-remontowej obiektów, instalacji i urządzeń 

systemem   własnym i zleconym; 
) udział w tworzeniu planów i realizacji inwestycji; 
) gospodarka nieruchomościami poprzez zawieranie i nadzór nad realizacją umów najmu  

i dzierżawy powierzchni Szpitala w Orzeszu;  
) realizacja zakupów aparatury, środków trwałych i materiałów dla podległej Działu 

zgodnie z przepisami PZP; 
) prowadzenie prostej analizy rynkowej w celu dokonania najkorzystniejszych zakupów; 
) realizacja wniosków o zakup, naprawę, modernizację; 
) nadzór nad monitoringiem obiektu. 

3. Zadaniem Obsługi Techniczno-Informatycznej jest całokształt prac związanych  
z eksploatacją sprzętu komputerowego oraz prawidłowym funkcjonowaniem sieci 
komputerowej i jej urządzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:  

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego w Szpitalu w Orzeszu; 
2) nadzór nad prawidłową eksploatacją sprzętu komputerowego; 
3) prowadzenie bieżącej ewidencji sprzętu komputerowego, oprogramowania, awarii  

i napraw sprzętu komputerowego; 
4) przechowywanie nośników z oprogramowaniem; 
5) zabezpieczenie baz danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; 
6) prowadzenie archiwizacji danych wprowadzonych do systemu informatycznego Szpitala  

w Orzeszu oraz  dbałość o należyte ich zabezpieczenie; 
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7) pomoc użytkownikom sprzętu komputerowego w pracach z programami komputerowymi 
zainstalowanymi na stacjach roboczych, organizowanie szkoleń z zakresu obsługi sprzętu   
komputerowego i obsługi oprogramowania aplikacyjnego i biurowego; 

8) dokonywanie niezbędnych zakupów materiałów eksploatacyjnych i modernizacyjnych 
niezbędnych  do prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego, zgodnie  
z obowiązującymi procedurami; 

9) zabezpieczanie w sprzęt audio – wizualny spotkań w sali konferencyjnej; 
4. Zadaniem Obsługi Terenów Zielonych jest całokształt prac związanych z utrzymaniem 

właściwego stanu  porządkowego i zieleni  wokół Szpitala w Orzeszu, w szczególności; 
       utrzymywanie w należytym stanie w okresie letnim i zimowym dojść, chodników, placy, 

parkingów  i terenów zielonych z użyciem powierzonego sprzętu. 
 

SAMODZIELNE STANOWISKA MEDYCZNE I NIEMEDYCZNE 
 
       § 60 
 

Do zadań   Pielęgniarki Epidemiologicznej  należy w szczególności: 
1. Organizowanie i planowanie pracy własnej w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń 

szpitalnych. 
2. Organizowanie szkoleń personelu w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń 

szpitalnych. 
3. Współdziałanie w wypracowaniu strategii działań Szpitala w Orzeszu w zakresie 

profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych. 
4. Rejestrowanie i monitorowanie zakażeń szpitalnych w placówce ochrony zdrowia. 
5. Opracowywanie, wdrażanie, opiniowanie standardów i procedur w zakresie profilaktyki  
i zwalczania zakażeń szpitalnych. 
6. Współpraca z członkami Komitetu i Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w zakresie 

realizacji programu profilaktyki i kontroli zakażeń. 
7.  Współpraca z zespołem terapeutycznym, zespołem ds. jakości, służbami medycyny 
pracy, inspektorem BHP, instytucjami zewnętrznymi (kontrolującymi, naukowymi  
i opiniotwórczymi) w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń. 
8.  Kierowanie działaniami w obszarze profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych. 
9.  Koordynowanie realizacji programu zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych. 
10. Uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa  
epidemiologicznego i wykorzystywanie wyników w działalności praktycznej. 
11. Zapewnianie jakości opieki nad pacjentem w zakresie profilaktyki zakażeń zakładowych. 
12. Nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego oddziałów i komórek organizacyjnych 
Szpitala w Orzeszu. 
13. Nadzorowanie funkcjonowania standardów, procedur z zakresu profilaktyki zakażeń 
szpitalnych. 
14. Dokumentowanie prowadzonych działań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń 
szpitalnych. 

        
 

 
 



 

 

31 

 

§ 61 
 

Zadaniem Pełnomocnika ds. Pacjenta jest w szczególności: 
1) czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w Szpitalu w Orzeszu; 
2) przyjmowanie skarg, wniosków oraz pochwał od pacjentów i ich rodzin; 
3) wskazywanie trybu skargowego w przypadku naruszenia praw pacjenta; 
4) rozpatrywanie oraz udzielanie odpowiedzi na wpływające pytania i skargi; 
5) analizowanie skarg i wniosków; 
6) rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez pacjentów i ich rodziny; 
7) podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji tego wymagających związanych 

z realizacją praw pacjenta; 
8) stały monitoring realizacji praw pacjenta; 
9) współpraca z lekarzami kierującymi oddziałami  i kierownikami komórek 

organizacyjnych, Pełnomocnikiem ds. jakości  w zakresie przestrzegania praw 
pacjenta; 

10) upowszechnianie wśród personelu oraz pacjentów postanowień zawartych w Karcie 
Praw i Obowiązków Pacjenta Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu; 

11) zapewnienie pacjentom i ich przedstawicielom ustawowym dostępu do informacji 
prawnej 
i wskazanie trybu interwencji w przypadku naruszenia praw pacjenta; 

12) udzielenie pomocy w sporządzaniu i złożeniu skargi do Dyrektora  lub innej instytucji; 
13) współudział w organizowaniu szkoleń dotyczących praw pacjenta; 
14) przedstawianie Dyrektorowi  informacji  w sprawach odnoszących się do praw 

pacjenta oraz podejmowanych  w tym zakresie działań. 
 

§ 62 
 

Zadaniem Kapelana Szpitalnego  jest sprawowanie posługi duszpasterskiej w szczególności:  
1) udzielanie sakramentów świętych; 
2) sprawowanie mszy świętych, prowadzenie nabożeństw; 
3) wizyty i rozmowy indywidualne z pacjentami;  
4) troska o wizerunek kaplicy szpitalnej, naczyń liturgicznych i bielizny kościelnej; 
5) uczestnictwo w uroczystościach związanych z działalnością Szpitala w Orzeszu; 
6) dbałość o informacje dotyczące działania kaplicy i posługi duszpasterskiej.  

        
§ 63 

 
 Do zadań  Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością należy w szczególności: 

1) opracowanie dokumentacji oraz nadzór nad wdrożeniem i utrzymywaniem Systemu 
Zarządzania Jakością; 

2) dostosowanie do obowiązujących wymagań oraz pełnienie nadzoru nad dokumentacja 
objętą Systemem Zarządzania Jakością; 

3)  przygotowanie przeglądów Systemu Zarządzania Jakością; 
4) bieżący nadzór nad dokumentami oraz zapisami Systemu Zarządzania Jakością; 
5) organizowanie i nadzorowanie audytów wewnętrznych; 
6) organizowanie szkoleń związanych z wdrażaniem systemu jakości; 
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7) ustalanie oraz nadzór nad realizacją działań korygujących i/lub zapobiegawczych. 
8) opracowanie dokumentacji oraz nadzór nad wdrożeniem i utrzymywaniem Systemu 

Zarządzania Jakością; 
9) dostosowanie do obowiązujących wymagań oraz pełnienie nadzoru nad dokumentacja 

objętą Systemem Zarządzania Jakością; 
10)  przygotowanie przeglądów Systemu Zarządzania Jakością; 
11) bieżący nadzór nad dokumentami oraz zapisami Systemu Zarządzania Jakością; 
12) organizowanie i nadzorowanie audytów wewnętrznych; 
13) organizowanie szkoleń związanych z wdrażaniem systemu jakości; 
14) ustalanie oraz nadzór nad realizacją działań korygujących i/lub zapobiegawczych. 

  
       § 64 
 

Zadaniem  stanowiska ds. Kontroli Zarządczej  jest koordynowanie ogółu działań 
podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań Szpitala w Orzeszu w sposób zgodny 
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, w szczególności: 

1) sporządzanie propozycji planu działalności z uwzględnieniem propozycji zawartych  
w planach złożonych przez kierowników komórek organizacyjnych; 

2) przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych zleconych przez Dyrektora; 
3) przygotowywanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;  
4) koordynowanie wewnętrznej sprawozdawczości z funkcjonowania kontroli zarządczej; 
5) opracowywanie sprawozdań o stanie kontroli zarządczej na potrzeby instytucji 

zewnętrznych; 
6) koordynowanie przebiegu procesu samooceny systemu kontroli zarządczej;  
7) przekazywanie Dyrektorowi wyników samooceny systemu kontroli zarządczej; 
8) prowadzenie i bieżąca aktualizacja wykazu procedur kontroli zarządczej;  
9) koordynowanie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem  

i dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem; 
10) współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych oraz osobami wykonującymi 

pracę w ramach samodzielnych stanowisk oraz doradztwo w sprawach dotyczących 
zasad funkcjonowania kontroli zarządczej. 

 
       § 65 
 

Zadaniem  stanowiska ds. Inspektor Ochrony Radiologicznej jest w szczególności:  
nadzorowanie działalności Szpitala w Orzeszu w zakresie stosowania aparatów rtg do celów 
diagnostyki medycznej tj. wykonywania usług inspektora ochrony radiologicznej (IOR), 
odbiorów aparatury RTG, wykonywania audytów wewnętrznych, szkolenia pracowników, 
tworzenie dokumentacji ochrony radiologicznej oraz wykonywanie testów eksploatacyjnych 
w Szpitalu w Orzeszu.  
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§ 66 
 

Zadaniem Inspektora ds. P.Poż jest w szczególności :  
1. realizowanie obowiązujących aktów prawnych dotyczących ochrony ppoż. i kontrola  

ich realizacji na terenie Szpitala w Orzeszu;  
2. prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną ppoż. oraz sprawozdawczości zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 
3. współpraca z właściwymi  służbami w zakresie zabezpieczenia ppoż. obiektów Szpitala  

w Orzeszu; 
4. prowadzenie szkolenia okresowego pracowników Szpitala w Orzeszu w zakresie 

znajomości podstawowych wymagań bezpieczeństwa ppoż., umiejętności posługiwania się 
podręcznym sprzętem gaśniczym i ppoż. oraz ewakuacji pacjentów i pracowników  
w warunkach zagrożenia pożarowego – zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w tym 
zakresie; 

5. przeprowadzanie okresowej kontroli stanu technicznego i sprawności instalacji, sprzętu, 
urządzeń gaśniczych i ppoż.; 

6. oznakowanie komórek tablicami informacyjnymi oraz znakami  z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej. 

       § 67 
 

Zadaniem  Inspektora  ds. BHP jest w szczególności :  
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przez pracowników 

zasad i przepisów bhp; 
2) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy  

w szczególności: 
     a) udział w przekazywaniu do użytkowania stanowisk pracy mających wpływ na warunki 
           pracy i bezpieczeństwo pracowników;  
     b) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego wiążącego się z wykonywaną pracą;  

c) udział w opracowaniu regulaminów i zarządzeń wewnętrznych, tabeli odzieży 
ochronnej oraz ustaleniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp; 
3) podejmowanie działań w zakresie wstrzymania pracy w miejscu wyznaczonym przez 

pracodawcę do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego 
zagrożenia życia lub zdrowia pracowników; 

4) uczestnictwo w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy  
oraz zachorowań na choroby zawodowe; 

5) prowadzenie rejestrów i kompletowanie dokumentów dotyczących wypadków  
przy pracy i chorób  zawodowych; 

6) opiniowanie stanowiskowych instrukcji bhp; 
7) przeprowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych nowozatrudnionych pracowników. 
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§ 68 
 

Zadaniem  Inspektora ds. Obronnych i Rezerw jest w szczególności : 
1) realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
2) wykonywanie zadań dla potrzeb obronnych państwa w zakresie określonym przez 

Marszałka Województwa Śląskiego; 
3) organizowanie szkolenia z zakresu obrony cywilnej; 
4) poddawanie sprzętu obrony cywilnej okresowej kontroli technicznej; 
5) udział w szkoleniach i naradach okresowych z zakresu spraw obronnych i obrony 

cywilnej; 
6) prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdań okresowych i rocznych; 
7) współpraca z jednostkami gminnymi i powiatowymi w zakresie zarządzania 

kryzysowego i ochrony ludności; 
8) współpraca z organami wojskowymi oraz innymi jednostkami zobowiązanymi  

do realizacji zadań obronnych. 
 
                                                                § 69 
 

Zadaniem  Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest odpowiedzialność za całokształt 
działań w kierunku opracowania i przestrzegania polityki bezpieczeństwa informacji  
w Szpitalu w Orzeszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami: Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) – L. 119/1 (RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych. 

 
       § 70 
 

Zadaniem stanowiska ds. obsługi prawnej jest w szczególności:  
a) sporządzanie na piśmie zleconych opinii prawnych,  
b) udział przy ewentualnych negocjacjach prowadzonych przez Zamawiającego,  
c) weryfikowanie umów zawieranych przez Szpital w Orzeszu lub podejmowanych przez 
niego innych czynności zobowiązujących lub rozporządzających,  
d) nadzór nad opracowywaniem wymaganych przez przepisy prawne regulaminów, 
statutów i innych aktów,  
e) doradztwo przy wydawaniu i formułowaniu szczególnie trudnych decyzji i innych 
rozstrzygnięć,  
f) doradztwo przy przygotowywanych przez Zamawiającego procedurach udzielania 
zamówień publicznych oraz konkursów na świadczenia zdrowotne,  parafowanie umów, 
sporządzanie opinii prawnych i służenie poradą prawną w toku badania ofert,  
g) udzielanie  pomocy prawnej w trakcie kontroli zewnętrznej  polegającej na weryfikacji  
przygotowanych przez Zamawiającego wyjaśnień, stanowisk oraz pomoc w przygotowaniu 
odpowiedzi na ewentualne wystąpienia czy zalecenia pokontrolne,  
h) prowadzenie ewentualnych postępowań sądowych oraz administracyjnych  
i reprezentowanie Szpitala w Orzeszu przed sądami, organami i urzędami administracji 
publicznej,  
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i) mailowa, bieżąca informacja o zmianach w zakresie przepisów prawa szeroko 
rozumianych i związanych z działalnością Szpitala w Orzeszu. 
 

§ 71 
 

Do zadań Pełnomocnika ds. rozwoju należy: 
1) Współpraca z Dyrektorem w zakresie opracowywania planów strategicznych dla Szpitala, 
w tym przygotowywanie materiałów źródłowych. 
2) Przygotowywanie materiałów w celu aplikacji o fundusze zewnętrzne. Podejmowanie  
działań związanych z pozyskiwaniem tych funduszy. 
3) Prowadzenie działań prowadzących do nawiązania współpracy z POZ, podmiotami 
leczniczymi prowadzącymi działalność w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
rehabilitacji. 
4) Nawiązywanie współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi w celu 
tworzenia wspólnych programów w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji 
zdrowotnej. 
5)  Monitorowanie rozliczeń świadczeń zdrowotnych; 
6) Nadzór nad Krajowym Rejestrem Sądowym Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu  
oraz Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 
7) Współpraca z Brokerem Ubezpieczeniowym. 
 
 Do zadań stanowiska ds. administracyjnych należy: 
 

1) Prowadzenie sekretariatu; 
2) Prowadzenie i nadzorowanie filii biblioteki miejskiej w Szpitalu Chorób Płuc  

w Orzeszu oraz salki konferencyjnej; 
3) Zarządzanie korespondencją przychodzącą oraz wychodzącą wraz z nadzorowaniem 

dokumentacji znajdującej się w sekretariacie; 
4) Organizowanie spotkań Dyrektora. 

 

Rozdział VIII 
WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI 

WYKONUJĄCYCMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ 

 
       § 72 

1. Szpital w Orzeszu w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych współdziała z innymi 
podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 roku o działalności leczniczej.  

2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą polega  
w szczególności na:  
1) udzielaniu świadczeń  specjalistycznych na zlecenie innych podmiotów leczniczych; 
2) kierowaniu pacjentów w szczególności na:  

        a) konsultacje specjalistyczne,  
       b) leczenie stacjonarne,  
       c) leczenie ambulatoryjne,  
       d) badania diagnostyczne,  
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  3)  zawieraniu umów w zakresie transportu sanitarnego i udzielania świadczeń 
zdrowotnych, których nie wykonuje się w komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw Szpitala  
w Orzeszu, a które są nie zbędne do zapewnienia prawidłowego procesu leczenia, 

3. W celu udzielania świadczeń medycznych Szpital w Orzeszu współpracuje z lekarzami 
prowadzącymi praktyki lekarskie w zakresie udzielania świadczeń medycznych  
na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych. Lekarze wykonujący usługi medyczne  
są niezależni od Szpitala w Orzeszu w zakresie wyboru metod diagnostyki i leczenia,  
z zastrzeżeniem stosowania metod leczenia, których skuteczność została potwierdzona  
wg EBM (Evidence Based Medicine) oraz ponoszą wyłączną odpowiedzialność za rozpoznanie 
choroby i wybór metody leczenia.  

4. Umowy cywilno-prawne mogą być również zawierane z pielęgniarkami,  
fizjoterapeutami oraz przedstawicielami innych zawodów medycznych. 

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

 

Rozdział IX 
ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT 
 
       § 73 
 

1. W przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego, pacjent przed rozpoczęciem 
udzielania tego świadczenia jest informowany o jego cenie.  

2. Świadczenia zdrowotne odpłatne realizowane są na podstawie:  
1) umowy z innym podmiotem – w tym przypadku następuje rozliczenie w okresach  

i na warunkach przewidzianych w umowie, a osoba korzystająca ze świadczenia 
zdrowotnego nie jest obciążana kosztami usługi,  

2) indywidualnego rozliczenia z pacjentem.  
3. W przypadku świadczeń zdrowotnych odpłatnych finansowanych indywidualnie, pacjent 

zobowiązany jest do uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem,  
a w szczególnych przypadkach po jej zakończeniu.  

4. Pacjent jest zobowiązany do uregulowania należności za odpłatne świadczenie zdrowotne 
gotówką w Kasie Szpitala w Orzeszu lub przelewem bankowym w terminie i na konto 
wskazane w fakturze.  

5. Organizacja procesu udzielania odpłatnego świadczenia zdrowotnego jest tożsama  
z przebiegiem udzielania świadczeń zdrowotnych opisanych w Rozdziale V niniejszego 
Regulaminu.  
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Rozdział X 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

 
§ 74 

 
1. Szpital w Orzeszu prowadzi dokumentację dotyczącą osób korzystających ze świadczeń 

zdrowotnych i udostępnia ją zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
2. Dokumentacja medyczna ma zapewnioną ochronę i poufność danych w niej zawartych, 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania 
świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi 
przez płatnika świadczeń. 

3. Szpital w Orzeszu, prowadząc swoją statutową działalność jest administratorem danych  
w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, zapewniając ochronę danych 
osobowych z zachowaniem wszelkich zasad określonych w  przepisach.  

 
       § 75 
 

1. Szpital w Orzeszu udostępnia dokumentację medyczną:  
1) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez 

pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie 
upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była 
jego przedstawicielem ustawowym; 

2) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest 
niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; 

3) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu 
Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom 
krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty 
ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;  

4) wojewodom, konsultantom krajowym, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 
2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowi, jednostkom organizacyjnym podległym lub 
nadzorowanym przez tego ministra, organom samorządów zawodów medycznych, 
medycznym towarzystwom naukowym, uczelniom medycznym, instytutom 
badawczym, specjalistom z poszczególnych dziedzin medycyny, w zakresie niezbędnym 
do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia; 

5) upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie 
niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą; 

6) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, 
prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej,  
w związku z prowadzonym postępowaniem; 

7) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało 
przeprowadzone na ich wniosek; 

8) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności,  
w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;  

9) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym  

https://sip.lex.pl/#/dokument/17709549?unitId=art(121)&cm=DOCUMENT
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do prowadzenia rejestrów; 
10) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;  
11) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, 

wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;  

12) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury 
oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów  
o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów 
jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;  

13) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa  
w art. 67e ust.  Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta , w zakresie prowadzonego postępowania;  

14) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją  
do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,; 

15) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy  
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie 
niezbędnym do ich przeprowadzenia;  

16) członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy  
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
 u ludzi w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.  

17) szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych,  
bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby,  
której dokumentacja dotyczy.  
 

       § 76 
 

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:  
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu 

udzielania świadczeń zdrowotnych albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń 
zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom  
lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;  

2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku; 
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu  

po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,  
a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować 
zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;  

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; 
5) na informatycznym nośniku danych. 

2. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający 
świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem 
zwrotu po wykorzystaniu. 

3. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez 
sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób 
określony w ust. 1 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów  
lub podmiotów, jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny podmiotu udzielającego 
świadczeń zdrowotnych.  

https://sip.lex.pl/#/dokument/17710006?unitId=art(39)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/17507739?unitId=art(14)&cm=DOCUMENT
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4. Szpital w Orzeszu prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące 
udostępnianej dokumentacji medycznej:  
1) imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna; 
2) sposób udostępnienia dokumentacji medycznej; 
3) zakres udostępnionej dokumentacji medycznej; 
4) imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona 

dokumentacja medyczna, a w przypadkach, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt. 2- 17 
niniejszego Regulaminu, także nazwę uprawnionego organu lub podmiotu; 

5) imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną; 
6) datę udostępnienia dokumentacji medycznej. 

 
       § 77 
 

1. Za udostępnianie dokumentacji medycznej w sposób określony w § 76 ust. 1 pkt. 2 i 5 
Szpital w Orzeszu może pobierać opłatę.  

2. Wysokość opłat  za udostępnianie  dokumentacji medycznej  ustala się w sposób określony 
w art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta. Maksymalna opłata za: 

1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekroczyć 
0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy  
od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej  
„Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia17 grudnia 1998r.  
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 
   2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 
przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt1; 

      3) udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych  
– nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 . 

3. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji 
medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania                      
o zdarzeniach medycznych.  

4. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej określona została zgodnie  
z obowiązującymi przepisami w cenniku, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu.  Aktualizację cennika przygotowuje Główny Księgowy Szpitala.  
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Rozdział XI 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PRZECHOWYWANIE ZWŁOK PACJENTA 

PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ 72 GODZINY 

 
       § 78 
 

1. W przypadku śmierci pacjenta w Szpitalu  w Orzeszu pielęgniarka niezwłocznie zawiadamia 
lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego, który stwierdza zgon pacjenta. 

2. Lekarz niezwłocznie powiadamia o zgonie wskazaną przez pacjenta za życia osobę, 
instytucję, przedstawiciela ustawowego, a w przypadku osoby bezdomnej MOPS. 

3. Zwłoki pacjenta mogą zostać poddane sekcji w przypadkach określonych przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa.   

4. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku śmierci pacjenta w Szpitalu w Orzeszu 
określa procedura zatwierdzona przez Dyrektora. 
 

       § 79 
 

1) W Szpitalu  w Orzeszu zwłoki pacjenta przechowywane są zgodnie z obowiązującą  
w tym zakresie procedurą, a następnie przekazywane do chłodni. Odbiór zwłok 
następuje                            z chłodni. 

2) Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 określona 
została w cenniku, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  
Aktualizacja cennika zgodnie z  § 77 ust. 4. 

 
 

Rozdział XII 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, 

KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE ZA CZĘŚCIOWĄ ALBO CAŁKOWITĄ ODPŁATNOŚCIĄ 

 
              § 80 
 
Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z zapisami ustawy o 
działalności leczniczej lub odrębnymi przepisami udzielane za częściową lub całkowitą 
odpłatnością określone są w cenniku opłat, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu.  Zmiana cennika nie powoduje zmiany Regulaminu. 
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Rozdział XIII 
ORGANIZACJA I ZASADY FUNKCJONOWANIA SZPITALA W ORZESZU 

NA CZAS ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA 

 
Dział I – Postanowienia ogólne 

 
§ 81 
 

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu na czas zagrożenia bezpieczeństwa działa na podstawie 
powszechnie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności: 

1) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

2) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym, 
3) ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych,  
4) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie warunków i sposobu 

przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa  
oraz właściwości organów w tych sprawach,  

5) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zakresu 
przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach 
alarmowych CRP,  

6) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń osobistych  
i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 

7) innych aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia oraz przepisów wydanych  
na ich podstawie. 
 

§ 82 
 

1. Siedziba Szpitala w Orzeszu na okres kryzysowy mieścić się będzie dotychczasowej miejscu 
funkcjonowania tj.: w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 20.  

2. Stanowisko kierowania Dyrektora Szpitala w Orzeszu obejmować będzie pomieszczenia: 
Dyrektora, Sekretariat, Głównego Księgowego. 

3. Wykaz jednostek organizacyjnych Szpitala w Orzeszu na okres kryzysowy zawarto  
w § 13 niniejszego regulaminu. 

4. Organem założycielskim Szpitala w Orzeszu na okres kryzysowy, będzie w dalszym ciągu 
Województwo Śląskie. 

 
 

 Dział II - Cel i przedmiot działania Szpitala w Orzeszu na okres kryzysowy 
 

§ 83 
 

Podstawowym celem działania Szpitala w Orzeszu w sytuacji kryzysowej będzie udzielanie 
świadczeń zdrowotnych wszystkim poszkodowanym w celu przywracania i poprawy ich stanu 
zdrowia. 
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§ 84 
 

Do podstawowych zadań Szpitala w Orzeszu w sytuacji kryzysowej należy: 
1) udzielanie medycznych świadczeń stacjonarnych na bazie zwiększonych i częściowo 

przeprofilowanych oddziałów szpitalnych. 
2) zabezpieczenie specjalistycznych świadczeń w poradniach przyszpitalnych. 
3) zwiększenie leczenia głównie o profilu zabiegowym, internistycznym. 
4) rozszerzenie potencjału  pomocy ambulatoryjnej. 
5) skrócenie czasokresu pobytu w szpitalu pacjentów o rokowaniu niepewnym. 
6) prowadzenie świadczeń rehabilitacyjnych. 
7) utrzymanie na pokojowych zasadach zaplecza techniczno-gospodarczego  

i administracyjnego. 
 

§ 85 
 

Wykonując swoje zadania Szpital w Orzeszu w okresie kryzysu będzie współpracował   
z innymi podmiotami leczniczymi na dotychczasowych zasadach określonych  
w §71 niniejszego regulaminu. 

Dział IV - Gospodarka finansowa 
 

§ 86 
 

Szpital w Orzeszu w okresie kryzysowym będzie prowadził gospodarkę finansową na zasadach 
określonych w czasie pokoju. 
 

Dział III - Organizacja Szpitala w Orzeszu na okres kryzysowy 
 

§ 87 
 

Szpitalem w okresie kryzysowym kierował będzie Dyrektor Szpitala w Orzeszu. 
 

§ 88 
 

Dyrektor w okresie kryzysowym kierował będzie Szpitalem w Orzeszu przy pomocy: 
1) Głównego Księgowego; 
2) Przełożonej Pielęgniarek; 
3) Kierowników komórek organizacyjnych Szpitala w Orzeszu. 

 
§ 89 
 

Z dniem ogłoszenia sytuacji kryzysowej na terenie kraju, województwa, powiatu lub gminy 
Szpital w Orzeszu funkcjonuje w dotychczasowej strukturze organizacyjnej zawartej  
w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 
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Rozdział XIV 
     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
         § 90 
 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich pracowników Szpitala   
w Orzeszu, osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Szpitalu  w Orzeszu  
na podstawie umów cywilnoprawnych, pacjentów oraz osoby odwiedzające.  

2. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez komórki 
organizacyjne Szpitala  w Orzeszu  ma prawo zaznajomić się z treścią Regulaminu i jest 
zobowiązany do jego przestrzegania.  

3. Każdy pracownik Szpitalu  w Orzeszu ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu  
i jest zobowiązany do jego przestrzegania.  

4. Podanie Regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go 
 do wglądu we wszystkich komórkach organizacyjnych udzielających świadczeń 
zdrowotnych.  

5. Treść Regulaminu dostępna jest do wglądu w Sekretariacie Szpitala w Orzeszu,  
w Izbie Przyjęć, oddziałach i poradniach szpitalnych. 

             
§ 91 

 
1. Regulamin organizacyjny jest ustalany przez Dyrektora i podlega zaopiniowaniu przez 

Radę Społeczną Szpitala  w Orzeszu.  
2. Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i mogą zostać wprowadzone 

wyłącznie w trybie właściwym dla wprowadzenia Regulaminu.  
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po wyrażeniu opinii przez Radę Społeczną Szpitala   

w Orzeszu.  
4. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc dotychczasowe uregulowania  

w tym zakresie. 
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Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu                  Do Regulaminu Organizacyjnego 
Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu 
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Załącznik nr 2  
                    do Regulaminu Organizacyjnego  

  Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENNIK  OPŁAT 

za usługi medyczne i niemedyczne 

świadczone przez 

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu 

 
 

 

 

 

 

 

Obowiązuje od dnia  01 czerwca 2019 roku 
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CENNIK  OPŁAT 
za usługi medyczne i niemedyczne 

świadczone przez Szpital Chorób Płuc w Orzeszu 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
1. Świadczenia medyczne i usługi ponadstandardowe zawarte w cenniku są świadczeniami 
dobrowolnymi i nie są objęte refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia. 
2. Cennik obowiązuje: 
 
A. pacjentów indywidualnych w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnego  
oraz diagnostyki, którzy wnoszą opłaty za usługi medyczne w następujących przypadkach: 

a) pacjenci nieubezpieczeni, 
b) pacjenci ubezpieczeni zgłaszający się na badania diagnostyczne ze skierowaniem od lekarza 

ubezpieczenia 
c) pacjenci chcący uzyskać świadczenie zdrowotne na własne żądanie, bez skierowania 

 od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, przy czym uzyskanie świadczenia zdrowotnego 
przez pacjenta nie może naruszać ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r., 

d) pacjenci zobowiązani do pokrycia kosztów hospitalizacji w przypadku braku potwierdzenia 
prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie dokumentu elektronicznego  
– w systemie eWUŚ lub nie złożenia pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie 
do świadczeń opieki zdrowotnej, 

e) pacjenci zobowiązani do pokrycia kosztów pomocy ambulatoryjnej, w przypadku braku 
potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie dokumentu 
elektronicznego – w systemie eWUŚ lub nie złożenia pisemnego oświadczenia  
o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej lub w przypadku braku 
skierowania, 

f) pacjenci ubezpieczeni w różnych firmach ubezpieczeniowych. Pacjent odzyskuje zwrot 
kosztów od firmy ubezpieczeniowej we własnym zakresie, 

g) w stanach nagłych w przypadkach opisanych w ust. 2A pkt. 4,5 i 6 pacjent ma prawo  
do zwrotu kosztów leczenia w przypadku przedstawienia dokumentu potwierdzającego 
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielenia 
świadczenia, a jeżeli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym, w terminie 7 dni 
od dnia jego zakończenia, 

h) pacjenci ubezpieczeni ponoszą całkowitą lub częściową odpłatność za korzystanie  
ze środków transportu sanitarnego zleconego przez lekarza, jeżeli transport ten nie wynika  
z potrzeby zachowania ciągłości leczenia oraz dysfunkcji narządu ruchu, uniemożliwiającej 
korzystanie ze środków transportu publicznego. 

B. podmioty gospodarcze w zakresie diagnostyki, którzy wnoszą opłaty w następstwie podpisanej 
ze Szpitalem umowy za udzielone świadczenia zdrowotne dla kierowanych przez siebie pacjentów 

1) badań diagnostycznych i laboratoryjnych. 
3. Cennik obowiązuje także obcokrajowców i obywateli polskich odprowadzających składki  
na ubezpieczenie zdrowotne poza granicami Polski, którzy nie posiadają uprawnień do bezpłatnych 
świadczeń zdrowotnych. 
4. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18, 19, 20 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 
2004 r. świadczenia opieki zdrowotnej podlegają 
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1) zwolnieniu z podatku VAT w przypadku usług związanych z profilaktyką, zachowaniem, 
ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia oraz dostawą towarów i świadczeniem 
usług ściśle z tymi usługami związanymi 

2) naliczeniu podatku VAT w przypadku usług nie związanych z profilaktyką, zachowaniem, 
ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia oraz dostawą towarów i świadczeniem 
usług ściśle z tymi usługami związanymi. 

5. Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych 
przepisów prawnych. 
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DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 

Lp. Rodzaj badania Cena badania  

(ze stawką podatku - zwolniony) 

1 Pobranie materiału 3,00 zł 

HEMATOLOGIA 

1 Morfologia 8,00 zł 

2 OB 5,00 zł 

3 Rozmaz 8,00 zł 

4 Retikulocyty 5,00 zł 

5 Grupa krwi 39,00 zł 

6 Odczyn Combsa 31,00 zł 

ANALITYKA 

7 Badanie ogólne moczu 7,00 zł 

KOAGULOLOGIA 

8 APTT 8,00 zł 

9 PT 8,00 zł 

10 D-dimery 21,00 zł 

11 Fibrynogen 8,00 zł 

BIOCHEMIA 

12 Amylaza 9,00 zł 

13 Albumina 7,00 zł 

14 Albumina w moczu 23,00 zł 

15 Hemoglobina glikowana 26,00 zł 

16 Proteinogram 13,00 zł 

17 Amylaza w moczu 9,00 zł 

18 LDH 9,00 zł 

19 ASPAT 6,00 zł 

20 ALAT 6,00 zł 

21 Bilirubina całkowita 6,00 zł 

22 Bilirubina wolna 16,00 zł 

23 Bilirubina związana 8,00 zł 

24 GGTP 6,00 zł 

25 CK 6,00 zł 

26 FA 6,00 zł 

27 FA izoenzym kostny 21,00 zł 

28 Białko całkowite 6,00 zł 

29 Białko w moczu 7,00 zł 

30 Cholesterol całkowity 7,00 zł 

31 HDL 9,00 zł 

32 LDL 6,00 zł 

33 Triglicerydy 6,00 zł 

34 Lipidogram 25,00 zł 
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35 Kreatynina 6,00 zł 

36 Mocznik 7,00 zł 

37 Kwas moczowy 6,00 zł 

38 Glukoza 6,00 zł 

39 Żelazo 8,00 zł 

40 Transferyna 23,00 zł 

41 Ferytyna 23,00 zł 

42 Krzywa cukrowa 16,00 zł 

43 CRP 16,00 zł 

44 TIBC 11,00 zł 

45 Homocysteina 61,00 zł 

46 Ceruloplazmina 18,00 zł 

47 Lipaza 14,00 zł 

HORMONY 

48 PSA 23,00 zł 

49 PSA wolne 33,00 zł 

50 TSH 18,00 zł 

51 FT3 15,00 zł 

52 FT4 15,00 zł 

53 T3 15,00 zł 

54 T4 15,00 zł 

55 FSH 19,00 zł 

56 Tyreoglobulina 24,00 zł 

57 Estradiol 23,00 zł 

58 LH 19,00 zł 

59 Testosteron 23,00 zł 

60 Testosteron wolny 36,00 zł 

61 Prolaktyna 19,00 zł 

62 Makroprolaktyna 101,00 zł 

63 Progesteron 23,00 zł 

64 17-O-progesteron 46,00 zł 

65 Kortyzol 18,00 zł 

66 Androstendion 26,00 zł 

67 Aldosteron 56,00 zł 

68 β -HCG 19,00 zł 

69 Serotoina 71,00 zł 

70 Insulina 26,00 zł 

71 DHEA 29,00 zł 

72 Parathormon 34,00 zł 

73 ACTH 18,00 zł 

74 Kalcytonina 56,00 zł 

IMMUNOLOGIA 

75 VDRL/USR 8,00 

76 HBs 18,00 
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77 Anty-HBs 28,00 

78 Anty-HCV 35,00 

79 HIV 33,00 

80 Toksoplazmaza IgG/IgM 23,00 

81 Awidność IgG 61,00 

82 Całkowite IgE 18,00 

83 Chlamydia IgG/IgM 28,00 

84 Cytomegalia IgG/IgM (CMV) 23,00 

85 Bolerioza IgG/IgM 35,00 

86 Bolerioza Wastern-blot IgG/IgM 81,00 

87 Różyczka RUB IgG/IgM 23,00 

88 Ospa IgG/IgM 61,00 

89 Bruceloza IgG/IgM 41,00 

90 p/c Helicobacter pylori 34,00 

91 anty-TG 26,00 

92 p/c Glista ludzka 27,00 

93 Anty-TPO 34,00 

94 p/c p. recept. TSH (TRAb) 34,00 

95 ANA profil 121,00 

96 ANA test przesiewowy 61,00 

97 Endomysium 76,00 

98 Transglutaminaza tkankowa 86,00 

99 Anty-AChF 141,00 

100 AMCA/p/c 51,00 

101 CCP 56,00 

102 Panel oddechowy/pokarmowy 151,00 

MIKRO- MAKROELEKTROLITY 

103 
Elektrolity (Na

+
 K+ Cl_ 

16,00 zł 

104 Magnez 7,00 zł 

105 Selen 91,00 zł 

106 Wapń cełkowity 7,00 zł 

107 Wapń zjonizowany 8,00 zł 

108 Fosfor 7,00 zł 

109 Cynk 46,00 zł 

110 Wit. B11 33,00 zł 

111 Wit. B12 33,00 zł 

112 Wit. D3 63,00 zł 

MARKERY NOWOTWOROWE 

113 CEA 23,00 zł 

114 CEA-125 38,00 zł 

115 CYFRA 21.1 56,00 zł 

116 S-100 81,00 zł 

117 CA-72,4 36,00 zł 
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118 CA-19,9 38,00 zł 

119 AFP 23,00 zł 

120 Test ROMA 131,00 zł 

121 NSE 61,00 zł 

122 Β-2-mikroglobulina 51,00 zł 

123 HE4 91,00 zł 

KAŁ 

124 Kał na pasożyty 8,00 zł 

125 Kał na resztki pokarmowe 16,00 zł 

126 Kał na krew utajoną 18,00 zł 

127 Kał na lamblie 28,00 zł 

128 Helicobacter pylori 36,00 zł 

BAKTERIOLOGIA 

129 Posiew moczu 25,00 zł 

130 Antybiogrom 23,00 zł 

131 GBS 38,00 zł 

132 Wymaz z rany 36,00 zł 

133 Posiew 34,00 zł 

134 Posiew plwociny na BK 34,00 zł 

135 Kał na posiew (badanie bakteriologiczne) 36,00 zł 

136 Kał na posiew grzyby  ( badanie mycologiczne) 36,00 zł 

INNE 

137 Gazometria 29,00 zł 

138 AMH 161,00 zł 

 

 

BADANIA  ULTRASONOGRAFICZNE 

PRACOWNIA  ULTRASONOGRAFII 

Lp. Rodzaj badania Cena netto 

(ze stawką podatku - zwolniony) 

1 USG 60,00 zł   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 

PRACOWNIA  RENTGENODIAGNOSTYKI  OGÓLNEJ 

Lp. Rodzaj badania Cena netto 

(ze stawką podatku - zwolniony) 

RTG CZASZKI ZE ZDJĘCIAMI CELOWANYMI 

1 Zdjęcie zatok 28,00 zł 

2 Zdjęcie nosa 28,00 zł 

3 Zdjęcie czaszki 35,00 zł 

4 Zdjęcie stawu skroniowo-żuchwowego 28,00 zł 

5 Zdjęcie oczodołów 25,00 zł 

6 Zdjęcie skośne żuchwy 25,00 zł 

7 Zdjęcie PA żuchwy 28,00 zł 

8 Zdjęcie kości skroniowej wg Schullera 28,00 zł 
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9 Zdjęcie kości skroniowej wg Stenversa 28,00 zł 

10 Zdjęcie siodła tureckiego 35,00 zł 

RTG KLATKI PIERSIOWEJ 

11 rtg klatki piersiowej 35,00 zł 

12 rtg klatki piersiowej PA  I bok 60,00 zł 

13 rtg żebra/mostek 28,00 zł 

14 rtg obojczyk 28,00 zł 

15 rtg kręgu szyjnego 35,00 zł 

16 rtg kręgu piersiowego 43,00 zł 

17 rtg Th-L u dzieci 30,00 zł 

18 rtg kręgu lędźwiowego 45,00 zł 

RTG UKŁADU KOSTNEGO - INNE 

19 rtg układu moczowego. 33,00 zł 

20 rtg miednicy 35,00 zł 

21 rtg stawu krzyżowo-biodrowego 35,00 zł 

22 rtg stawu biodrowego 25,00 zł 

23 rtgosiowe stawu biodrowego 25,00 zł 

24 rtg porównawcze stawów biodrowych 35,00 zł 

RTG UKŁADU KOSTNEGO KOŃCZYN 

24 rtg barku 30,00 zł 

25 rtg porównawcze barków 33,00 zł 

26 rtg kości ramiennej 30,00 zł 

27 rtg kości ramiennej boczne przez kl. piersiową 30,00 zł 

28 rtg łokieć/przedramię 28,00 zł 

29 rtg porównawcze łokci 37,00 zł 

30 rtg dłoni jednej 28,00 zł 

31 rtg porównawcze dłoni 35,00 zł 

32 rtg dłoni/nadgarstka na wiek kostny 30,00 zł 

33 rtg palca 28,00 zł 

34 rtg uda/podudzia 35,00 zł 

35 rtg kolana 28,00 zł 

36 rtg osiowe rzepki 20,00 zł 

37 rtg osiowe obu rzepek 25,00 zł 

38 rtg porównawcze  kolan 40,00 zl 

39 rtg stawu skokowego/stopy 35,00 zł 

40 rtg stawu skokowego porównawcze 38,00 zł 

41 rtg pięty porównawcze 25,00 zł 

42 rtg pięty jednej 20,00 zł 

43 rtg palce stopy 25,00 zł 

44 Dodatkowa projekcja 20,00 zł 

45 opis zdjęcia rtg 12,00 zł 
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Rodzaj zabiegu Czas zabiegu cena 

1.  Indywidualna praca z pacjentem Terapia manualna + ćwiczenia 30 min 60,00 zł 

2. Indywidualna praca z pacjentem Terapia manualna + ćwiczenia 60 min 100,00 zł 

4.  Ćwiczenia indywidualne 30 min 40,00 zł 

5.  Ćwiczenia indywidualne 60 min 60,00 zł 

6.  Instruktaż ćwiczeń 30 min 40,00 zł 

7.  Masaż ręczny całego ciała (całościowy) 60 min 90,00 zł 

8. Masaż ręczny całego kręgosłupa 30 min 50,00 zł 

9. Masaż ręczny jednego odcinka 20 min 40,00 zł 

10.  Laser punktowy 4 min 10,00 zł 

11. Ultradźwięki  4 min 10,00 zł 

12. Fonoforeza**  
*Pacjent musi posiadać własny lek 

4 min 10,00 zł 

13.  Magnetoterapia (Pole magnetyczne) 15 min 10,00 zł 

14. Lampa terapeutyczna UV i IR 15 min 8,00 zł 

15. Prady TENS* 
*Pacjent musi posiadać własne gazy 2 x 1 m2 

15 min 8,00 zł 

16. Galwanizacja* 
*Pacjent musi posiadać własne gazy 2 x 1 m2 

15 min 8,00 zł 

17. Jonofereza** 
• *Pacjent musi posiadać własne gazy 2 x 1 m2 
• * *Pacjent musi posiadać własny lek 

15 min 8,00 zł 

18. Diadynamik (prądy diadynamiczne)* 
*Pacjent musi posiadać własne gazy 2 x 1 m2 

15 min 8,00 zł 

19. Prądy interferencyjne*  
*Pacjent musi posiadać własne gazy 2 x 1 m2 

15 min 8,00 zł 

20. Prady TRABERTA* 
*Pacjent musi posiadać własne gazy 2 x 1 m2 

15 min 8,00 zł 

21. Elektrostymulacja * 
*Pacjent musi posiadać własne gazy 2 x 1 m2 

15 min 8,00 zł 

22. Prądy KOTZA* 
*Pacjent musi posiadać własne gazy 2 x 1 m2 

15 min 8,00 zł 

 

* Pacjent musi posiadać własne gazy 2 x 1 m2 

* *Pacjent musi posiadać własny lek 
 

 

 

BADANIA BRONCHOSKOPOWE 

PRACOWNIA BRONCHOSKOPII 

Lp. Rodzaj badania Cena netto  

(ze stawką podatku - zwolniony) 

1  Bronchoskopia 300,00 zł 

 

 
BADANIA KARDIOLOGICZNE 

PRACOWNIA  ELEKTROKARDIOGRAFII 

Lp. Rodzaj badania Cena netto  

(ze stawką podatku - zwolniony) 

1  Ekg 20,00 zł 
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BADANIA SPIROMETRYCZNE 

PRACOWNIA  SPIROMETRII 

Lp. Rodzaj badania Cena netto  

(ze stawką podatku - zwolniony) 

1 Badanie spirometryczne 30,00 zł 

 

 
BADANIA I PORADY SPECJALISTYCZNE 

Lp. Rodzaj badania Cena netto  

(ze stawką podatku - zwolniony) 

1 Konsultacja pulmonologiczna 60,00 zł 

2 Pierwsza pomoc dla dorosłych 30,00 zł 

3 Próba tuberkulinowa 15,00 zł 

4 Nakłucie klatki piersiowej 120,00 zł 

 

 
GABINET ZABIEGOWY   

Lp. Rodzaj badania Cena netto  

(ze stawką podatku - zwolniony) 

1 Iniekcja dożylna  25,00 zł 

2 Iniekcja domięśniowa 15,00 zł 

3 Opatrunek  30,00 zł 

4 Pomiar ciśnienia krwi  6,00 zł 

5 Dodatkowa opieka pielęgniarska (1 godzina) 50,00 zł 

 
OPŁATA ZA POBYT PACJENTA 

Lp. Rodzaj usługi Cena netto za osobodzień w zł 

1 Pobyt pacjenta na  Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy z pododdziałem 

chemioterapii i szybkiej diagnostyki 

200,00 zł 

2 Pobyt pacjenta na Oddziale Medycyny Paliatywnej 380,00 zł 

3 Pobyt w szpitalu byłego pacjenta, którego stan zdrowia nie 

wymaga dalszego leczenia szpitalnego (po zakończonej 

hospitalizacji). Niezależnie od uprawnień do bezpłatnych 

świadczeń zdrowotnych (z wyżywieniem). 

120,00 zł 

Uwaga: Do ceny będą doliczane koszty brutto zużytych na rzecz byłego pacjenta leków, materiałów medycznych, sprzętu 

medycznego i inne 
 

OPŁATA ZA POBYT OSOBY  TOWARZYSZĄCEJ  PACJENTOWI 

Lp. Rodzaj usługi Cena brutto (usługi z 23 % VAT, nie związane z 

profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i 

poprawą stanu zdrowia 
 

1 Opłata za pobyt osoby towarzyszącej pacjentowi na Oddziale 

Medycynyi Paliatywnej (bez pościeli, bez  wyżywienia) 

10,00 zł 

2 Opłata za pobyt osoby towarzyszącej pacjentowi na Oddziale 

Medycyny Paliatywnej (z  pościelą, bez wyżywienia) 

20,00 zł 
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OPŁATA ZA  PRZECHOWYWANIE  ZWŁOK  PACJENTA 

ZA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 72 GODZINY 

Lp. Rodzaj usługi Cena brutto (usługi z 23 % VAT, nie związane z 

profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i 

poprawą stanu zdrowia 
 

1 Opłata za każdą rozpoczętą dobę po upływie 72 godzin od daty 

przyjęcia  zwłok 

50,00 zł 

 

 
OPŁATA  ZA  POZOSTAWANIE W GOTOWOŚCI DO WYKONYWANIA  ŚWIADCZEŃ 

ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU BRAKU ZLECEŃ 

Lp. Rodzaj usługi Cena brutto (usługi z 23 % VAT, nie związane z 

profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i 

poprawą stanu zdrowia 
 

1 Miesięczna opłata  dla  podmiotów gospodarczych w zakresie 

diagnostyki, które wnoszą opłaty w następstwie podpisanej ze 

Szpitalem umowy za udzielone świadczenia zdrowotne dla 

kierowanych przez siebie pacjentów 

stawki określone w  umowach 

 

 

 

 

OPŁATY  ZA  UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

Podstawa wyliczenia -wysokość 

przeciętnego wynagrodzenia w 

poprzednim kwartale i okres 

jego obowiązywania 
 

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej 

1 strona wyciągu lub 

odpisu 
 

 

1 strona kopii lub 

wydruku 
 

Udostępnienie na elektronicznym nośniku 

danych 
 

maks. 0,002 

przeciętnego 

wynagrodzenia 
 

maks. 0,00007 

przeciętnego 

wynagrodzenia 
 

maks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia 
 

4 950,94 zł  9,90 zł 0,35 zł 1,98 zł 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

2) Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

3) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 
 

 

OPŁATA  ZA  UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ TOWARZYSTWOM  

UBEZPIECZENIOWYM 

 

1 strona kopii  

 

 

Kopia na elektronicznym nośniku danych 

 

(0,98 zł +VAT)+ 35,00 zł* (8,13 zł + VAT) + 35,00 zł* 

       * koszty  administracyjne przygotowania dokumentacji + opłata pocztowa 

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra zdrowia  z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty 

wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia 
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Załącznik nr 3  
do Regulaminu Organizacyjnego 

Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu 
KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW 

PACJENTA 
SZPITALA CHORÓB PŁUC W ORZESZU 

 
1. Karta Praw i Obowiązków Pacjenta została opracowana  na podstawie: 

1) Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r.  
2)    ustawy z dnia 6 listopada z 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  
3)    ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  
4)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze    środków publicznych 
5)    ustawy  z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne  
6)    ustawy  z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty  
7)    ustawy  z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej  
8)    ustawy  z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej  
9)    ustawy  z dnia 1 lipca 2005 r. ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu  

komórek, tkanek i narządów  
10)    ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
11)    ustawy  z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
12)    ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. 

2.  Karta Praw i Obowiązków Pacjenta dostępna jest w formie pisemnej w każdym oddziale 
Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu w dyżurce pielęgniarskiej, w Izbie Przyjęć, w rejestracji  
do  Poradni, pracowniach diagnostycznych i udostępniana jest pacjentowi na życzenie. 

3. Pacjent potwierdza fakt zapoznania się z ,,Kartą praw i obowiązków pacjenta Szpitala 
Chorób Płuc w Orzeszu'' podpisaniem stosownego oświadczenia. 

 

Dział I 
PRAWA PACJENTA 

Rozdział 1 
Prawo Pacjenta do świadczeń zdrowotnych 

1. Pacjent ma prawo do ochrony zdrowia.  
2. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej 

wiedzy medycznej udzielanych z należytą starannością i zgodnie zasadami etyki 
zawodowej. 

3. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich 
świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych 
procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. 

4. Pacjent ma prawo wnioskowania o zasięgnięcie przez lekarza udzielającego świadczeń 
zdrowotnych opinii właściwego lekarza specjalisty  lub zorganizowania konsylium 
lekarskiego w razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych, jeżeli wyżej 
wymieniony lekarz uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej. 

5. Pacjent ma prawo do natychmiastowej pomocy medycznej w podmiocie leczniczym  
ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta. 

6. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością  
w warunkach odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym. 
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7. Pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza  informacji o realnej możliwości uzyskania 
świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w podmiocie udzielającym  świadczeń 
zdrowotnych jeżeli lekarz odmówił udzielenia świadczenia. 

8. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych 
przez podmiot leczniczy na podstawie umowy o  udzielanie świadczeń zdrowotnych  
z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
 

Rozdział 2 
Prawo Pacjenta do informacji 

1. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez niego wskazana mają prawo  
do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, 
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających  
się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia  
oraz rokowaniu. 

2. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta. Pielęgniarka ma obowiązek 
poinformować pacjenta o jego prawach i stanie zdrowia, w zakresie koniecznym  
do sprawowania opieki pielęgnacyjnej. 

 
Rozdział 3 

Prawo pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych 
 

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy  lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom 
wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu  
za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu 
leczniczego. 
 

Rozdział 4 
Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych 

 
Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym 
udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku  
z wykonywaniem zawodu medycznego. Osoby te związane są również tajemnicą po śmierci 
pacjenta   
 

Rozdział 5 
Prawo pacjenta do wyrażenia zgody lub sprzeciwu  na udzielenie świadczeń zdrowotnych 

 
1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub odmowy takiej zgody na przeprowadzenie 

badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych po uzyskaniu od lekarza 
odpowiedniej informacji. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, zgoda 
pacjenta lub odmowa takiej zgody może być wyrażona ustnie a nawet poprzez takie jego 
zachowanie, które w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania  
się proponowanym  przez lekarza czynnościom medycznym albo brak takiej woli. 



58 

 

2. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki 
stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta oraz w przypadku uczestnictwa pacjenta  
w eksperymencie medycznym, badaniu klinicznym zgodę wyraża się w formie pisemnej. 

3. Pacjent ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek  
i narządów oraz cofnięcia tego sprzeciwu w każdym czasie. 

4. Pacjent ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na wykonanie sekcji zwłok w podmiocie 
leczniczym z wyjątkami przewidzianymi w przepisach prawa. 

 
Rozdział 6 

Prawo pacjenta do intymności i poszanowania godności osobistej 
 

1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w czasie udzielania mu 
świadczeń zdrowotnych. 

2. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody (obok zgody lekarza ) na uczestnictwo innych osób, 
poza personelem medycznym niezbędnym ze względu na rodzaj udzielanego świadczenia 
zdrowotnego. 

3. Pacjent ma prawo do umierania w godności i spokoju. Pacjent znajdujący się w stanie 
terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu  
i innych cierpień. 

4. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. 
 

Rozdział 7 
Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej 

 
1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia 

oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 
2. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej i ochrony danych zawartych  

w dokumentacji medycznej oraz innych informacji związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych. 

3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną 
pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez 
pacjenta. 

4. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w jego dokumentację medyczną ma osoba 
upoważniona przez pacjenta za życia. 

5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 
 1) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych; 
 2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii (odpłatnie). 

Rozdział 8 
Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza 

 
1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii  

lub orzeczenia lekarza, jeżeli opinia lub orzeczenie ma wpływ na prawa i obowiązki 
pacjenta wynikające z przepisów odrębnych. 

2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta,  
za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta w terminie do 30 dni od dnia wydania opinii 
albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta. Sprzeciw wymaga 
uzasadnienia. 
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Rozdział 9 
Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 

1. Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego  
z innymi osobami lub odmowy kontaktu z innymi osobami.  

2. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie 
stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i poza godzinami ciszy nocnej. Ze względu na 
obecność aparatury medycznej i możliwość powstawania zakłóceń w jej funkcjonowaniu 
Dyrektor Szpitala może określić strefy i pomieszczenia, w których obowiązuje całkowity 
zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Korzystanie na terenie Szpitala z aparatów 
fotograficznych oraz cyfrowych wbudowanych w telefony komórkowe jest zabronione. 
Wykonywanie zdjęć osobom hospitalizowanym oraz zatrudnionym w Szpitalu jest 
zabronione. Zabrania się również nagrywania kamerą i/lub dyktafonem. 

3. Pacjenta ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych. 

 
Rozdział 10 

Prawo pacjenta  do opieki duszpasterskiej 
1. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej w zakładach opieki zdrowotnej. 
2. W szpitalu opiekę duszpasterską sprawuje kapelan wyznania rzymsko-katolickiego,  

który jest zatrudniony w szpitalu. W sytuacji, gdy pacjent oczekuje opieki kapłanów innych 
wyznań, informuje o tym pielęgniarkę. W dyżurkach pielęgniarskich znajdują się informacje 
dotyczące przedstawicieli innych wyznań. Na prośbę pacjenta pielęgniarka może zadzwonić 
i poprosić o przybycie. 

 
Rozdział 11 

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie 
 

1. Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie podmiotu 
leczniczego wykonującego działalność leczniczą dla osób wymagających całodobowych  
lub całodziennych świadczeń zdrowotnych. 

2. Za rzeczy wartościowe nie zdane do depozytu Szpital nie ponosi odpowiedzialności  
(np. laptopy, telewizory, telefony komórkowe, radia itp.). 

 
Rozdział 12 

Prawo pacjenta do przyjęcia i wypisania ze szpitala 
 

1. Pacjent ma prawo przyjęcia do szpitala, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej z Narodowym Funduszem zdrowia na podstawie skierowania (każdego) lekarza, 
lekarza dentysty lub felczera  jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie 
ambulatoryjne zgodnie z ustalona w oparciu o kryteria medyczne lista oczekujących. 

2. Pacjent ma prawo do wypisania ze szpitala, gdy jego stan zdrowia nie wymaga dalszego 
leczenia w szpitalu.  

3. Pacjent ma prawo do wypisania ze szpitala  na własne żądanie – w takiej sytuacji pacjent 
ma prawo do informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. 

4. Przy wypisie pacjent ma prawo do otrzymania dwóch egzemplarzy karty informacyjnej  
z leczenia szpitalnego z podaniem rozpoznania w języku polskim. 
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Rozdział 13 
Prawo pacjenta do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych 

1. Pacjent ma prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych  
ze środków publicznych udzielanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego. 

2. Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń: 
1) specjalisty onkologa 
2)      dla osób chorych na gruźlicę, 

 3) dla osób zakażonych wirusem HIV, 
 4)  dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów, 
 5)  dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, 
 6) dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji 
 psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego, 
 7)  dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób 
 nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, 
 8) dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych 
 podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, 
            9) świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie: 

     1)   o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
                  2)  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 
opieki  lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji. 
 

Rozdział 14 
Prawo pacjenta do składania  skarg i wniosków 

 
1. Pacjent ma prawo do składania skarg i wniosków w szczególności w : 

1. Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu: 
1) ustnie u kierownika oddziału lub kierownika komórki organizacyjnej udzielającej 

świadczeń zdrowotnych, 
1) ustnie u Dyrektora  (kontakt osobisty z Dyrektorem w sprawie skarg i wniosków  

w każdą środę, w godzinach 08:30 – 09:30 lub w innych dniach i godzinach  
po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do  Sekretariatu pod nr 32 22 13 661-2 
wewn. 49); 

2) pisemnie  w Książce Skarg i Wniosków –znajdującej się w  Sekretariacie Szpitala,   
od poniedziałku do piątku  w godzinach 7 – 14.30; 

3) u Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta w Szpitalu w Orzeszu. Kontakt telefoniczny pod  
nr tel. (32) 22 13 661-2 wewn. 49. 

2. Jednostkach zewnętrznych: 
1) Dział Skarg i Wniosków Śląskiego OW NFZ: 

c) bezpośrednio w siedzibie na ul. Kossutha 13 od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 8.00 do 16.00; 

d) drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej  
w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP); 

e) pisemnie na adres: Śląski OW NFZ, ul. Kossutha 13, 40–844 Katowice. 
 

http://epuap.gov.pl/wps/portal/!ut/p/a1/hY7LDoIwFES_xQXupJeC-EiMYeFCYsJCo9gNKaS8bZtaaeTrRePSx93N5MzcQQTFiHDaVQXVleC0fWriJ84Cew7eQxhtvClsj4cQz2c-Bg8PwHkA4MsF8C9_QuQnErlv4MeLEJGiFelr7jngqTsvEFEsZ4op-6YGu9RaLi2wwBhj87yfNFQLU2XMlq0F6wZWgJNbynpZsawX_D5unKclFTU0kTSrGdf0U30prhrFH2qRvMRQT9tuF4xGD9hZ9oc!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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2) Rzecznik Praw Pacjenta:  
a) pisemnie na adres: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa 
b) pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@rpp.gov.pl , 
c) poprzez ePUAP (Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka),  
d) faksem pod nr 22 532-82-30, 
e) osobiście w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta.  

Dział II 
OGRANICZENIE W KORZYSTANIU Z PRAW PACJENTA 

 
1. Dyrektor lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta. 
2. Ograniczenia wynikają z ustaw regulujących dane prawo i z konieczności ochrony zdrowia 

lub życia innych osób lub samego pacjenta. 
3. Ograniczenia w  korzystaniu z praw wynikają z ustaw: 

• z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

• z dnia 29 lipca 2015 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 
• z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi. 
 

Dział III 
OBOWIĄZKI PACJENTA 

1. Pacjent jest zobowiązany: 

1) zapoznać się Regulaminem Organizacyjnym Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu w zakresie 
praw i obowiązków pacjenta, co potwierdza pisemnym oświadczeniu złożonym przy 
przyjęciu do Szpitala;  

2) przestrzegać regulaminu oddziału, w którym przebywa, a w szczególności stosować się 
do przepisów zapewniających bezpieczeństwo i higienę; 

3) stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu 
medycznego; 

4) dostarczyć lekarzom posiadaną dokumentację medyczną, w tym EKG, RTG, i inną 
dotyczącą  stanu zdrowia; 

5) udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej 
informacji o  swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
wynikłe z zatajenia bądź  udzielania nieprawdziwych informacji dotyczących zdrowia 
pacjenta; 

6) zgłaszać się w wyznaczonym miejscu do badań; 
7) przed zabiegami elektroleczniczymi bezwzględnie zdjąć i odłożyć wszystkie przedmioty 

 metalowe ( osoby z upośledzonym czuciem skórnym lub będące po zabiegach 
operacyjnych z  użyciem zespoleń metalowych lub ze wszczepionym rozrusznikiem 
zobowiązane są  o tym  powiadomić lekarza lub fizjoterapeutę); 

8) w razie zasłabnięcia w trakcie zabiegu przerwać zabieg i wezwać obsługę; 
9) przestrzegać wyznaczonego czasu wypoczynku po zabiegu ; 
10) stosować się do zaleconej diety; 
11) nie pić alkoholu, nie palić tytoniu, cygar, papierosów elektronicznych nie używać 

narkotyków i innych środków odurzających; 
12) spożywać własne produkty żywnościowe,  zgodnie z zalecaną dietą, tylko świeże. 

Przechowywać żywność w dostępnych dla tego celu lodówkach, w szczelnie 



62 

 

zamkniętych pojemnikach, opisanych nazwiskiem i datą ważności/datą włożenia  
do lodówki. Żywność źle opisana, bez daty lub po okresie ważności zostanie poddana 
utylizacji ze względu na zagrożenie zatruciem pokarmowym innych pacjentów; 

13) zabronione jest przechowywanie produktów łatwo psujących się w szafkach 
przyłóżkowych, na parapetach okiennych, spożywanie produktów z otwartych 
opakowań, które nie były przechowywane w odpowiednich warunkach chłodniczych; 

14)w razie złego samopoczucia zasięgać porady lekarza i niezwłocznie wezwać 
pielęgniarkę; 

15) przebywać w wyznaczonych pomieszczeniach w czasie wizyt lekarskich, zabiegów 
leczniczo- pielęgnacyjnych, w trakcie wydawania posiłków; 

16) każdorazowo zgłaszać pielęgniarce  zamiar opuszczenia oddziału (np. w celu wyjścia  
do  kaplicy szpitalnej, parku), 

17) w godzinach od 22.00 do 6.00 przebywać w oddziale i przestrzegać ciszy nocnej; 
18) przestrzegać zasad higieny osobistej, na zlecenie pielęgniarki poddać się kąpieli i innym  

 zabiegom doprowadzającym pacjenta do należytego stanu higienicznego; 
19) przestrzegać przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych – zabronione jest używanie 

grzałek,  grzejników, żelazek elektrycznych, telewizorów własnych, suszenie prania na 
grzejnikach; 

20) szanować mienie będące własnością Szpitala pod rygorem odpowiedzialności 
finansowej,  karnej i cywilnej za jego zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież; 

21) odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala, 
22) przed przyjęciem na oddział przekazać odzież do depozytu a następnie udać się  

i używać w oddziale  wyłącznie odzieży szpitalnej (piżamy) - w przypadku pacjentów 
hospitalizowanych w odcinku leczenia gruźlicy o charakterze zamkniętym, zakaźnym 
pacjenci otrzymują odzież szpitalną; 

23) nosić opaskę identyfikacyjną przez cały okres hospitalizacji. 
2. Pacjent nie ma prawa: 

1) wychodzić poza obręb budynku i dziedzińca, chyba, że jest to konieczne ze względów 
leczniczych (np. konsultacje, badania); 

2) przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza 
prowadzącego lub dyżurnego; 

3) bez nadzoru personelu medycznego używać aparatów i urządzeń leczniczych, 
elektrycznych, wentylacyjnych i grzewczych oraz  korzystać z dźwigów szpitalnych 
przeznaczonych do użytku służbowego; 

4) uprawiać gier hazardowych, zajmować się handlem i akwizycją; 
3. Pacjent oraz osoby odwiedzające i opiekujące się pacjentem nie mają prawa wykonywać 

zdjęć fotograficznych, filmować ani nagrywać w obrębie Szpitala, w szczególności jeżeli 
zdjęcia lub filmy będą z udziałem innych pacjentów lub pracowników Szpitala. 

4. Osoby opiekujące się pacjentem mogą być obecne w trakcie zabiegów lub procesu 
rehabilitacji wyłącznie za zgoda lekarza prowadzącego. 

5. Za przedmioty wartościowe i pieniądze nie przekazane przez pacjenta do depozytu 
Szpitalnie nie odpowiada. 

6. Dopuszcza się korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych oraz komputerów 
osobistych w sposób nie zakłócający spokoju innych pacjentów oraz  

 nieutrudniający pracy personelu medycznego.  
7. Godziny i zasady odwiedzin pacjentów określa Dyrektor Szpitala. 
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         Załącznik nr 4 
 do Regulaminu Organizacyjnego 
   Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu 

 

 
PROCEDURA PRZYJMOWANIA 

I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW 
W SZPITALU CHORÓB PŁUC W ORZESZU 

 
CEL PROCEDURY 

 
§ 1 

 
Procedura określa organizacje przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szpitalu Chorób 
Płuc w Orzeszu, zwanym dalej Szpitalem.  
 

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 
 

§ 2 
 

Procedura obowiązuje we wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala.  
 

PRZEDMIOT SKARGI I WNIOSKU 
 

§ 3 
 

1. Przedmiotem skargi może być, w szczególności:  
1) naruszenie praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,  
a   także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw;  

 2) zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Szpitala.  
2. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące ulepszenia organizacji, usprawnienia 

pracy i zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane z efektywniejszym 
wykonywaniem zadań.  

 
PODMIOT UPRAWNIONY DO ZŁOŻENIA SKARGI I WNIOSKU 

 
§ 4 

 
1. Każdy Pacjent ma prawo do zgłoszenia Dyrektorowi skarg i wniosków.  
2. Procedura dotyczy także rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Szpitala 

przekazanych do rozpatrzenia przez inne instytucje, do których skarga została złożona,  
w tym do:  
1) Ministerstwa Zdrowia,  
2) Narodowego Funduszu Zdrowia,  
3) Rzecznika Praw Pacjenta,  
4) innych instytucji i osób nadrzędnych wobec Szpitala lub nadzorujących jego działalność.  
5)  
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PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW 
 

§ 5 
 

1. Szpital przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski w sposób gwarantujący równe traktowanie 
stron, zachowanie obiektywizmu, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.  

2. Dyrektor lub wyznaczony przez Dyrektora pracownik przyjmują skargi i wnioski w każdą 
środę od 8:30 do 9:30 lub w innym dniu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  
pod nr tel 32 22 13 661-2 wewn. 49. 

3. Na tablicy ogłoszeń dla pacjentów umieszczona jest informacja dotycząca terminu i czasu 
przyjmowania skarg i wniosków.  

4. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Sekretariat. Wpis do rejestru następuje przed 
wszczęciem postępowania wyjaśniającego.  

5. Skargi i wnioski wnoszone do kierowników komórek organizacyjnych Szpitala podlegają 
niezwłocznemu zgłoszeniu do Sekretariatu celem ich ewidencji w Rejestrze skarg  
i wniosków. Zgłoszenie skargi lub wniosku do sekretariatu musi być dokonane 
niezwłocznie.  

6. O tym, czy pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma 
zewnętrzna. Decyzję o zakwalifikowaniu informacji do kategorii Skargi/wniosku podejmuje 
Dyrektor.  

7. Skargi i wnioski mogą być wnoszone w dowolnej formie, a w szczególności pisemnie (w tym 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, 
telefaksu) oraz ustnie do protokołu.  

8. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, 
który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie.   

9. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko, adres osoby 
zgłaszającej oraz zwięzły opis treści sprawy. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 1  
do niniejszej procedury.  

10. Przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli tego żąda 
wnoszący.  

11. W przypadku skarg lub wniosków wnoszonych ustnie obowiązuje tryb postępowania 
określony dla rozpatrywania skarg lub wniosków wnoszonych pisemnie.  

 
PODMIOT ROZPATRUJĄCY SKARGI I WNIOSKI 

 
§ 6 

 
1. Osobami właściwymi do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Szpitala 

są:  
1) Dyrektor – przyjmuje skargi i wnioski wnoszone przez osoby korzystające ze świadczeń 

Szpitala 
2. Dyrektor Szpitala może przekazać skargę do rozpatrzenia Kierownikowi komórki 

organizacyjnej, której skarga dotyczy 
3. W przypadku, gdy treść pisma wpływającego do komórki organizacyjnej wskazuje na skargę 

lub wniosek, Kierownik komórki organizacyjnej niezwłocznie przekazuje skargę lub wniosek 
do Dyrektora.  

4. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie.  
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ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW 
 

§ 7 
 

1. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego 
pozostawia się bez rozpatrzenia.  

2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić  przedmiotu, wzywa się 
wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania 
wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków 
spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.  

3. Zgłoszone skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później 
jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia lub wpłynięcia wniosku lub skargi, 
a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia 
wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Rozpatrzenie skargi bądź wniosku powinno być 
poprzedzone analizą wszystkich okoliczności sprawy.  

4. Skargi i wnioski przed ich merytorycznym załatwieniem winny być zbadane z należytą 
starannością i wnikliwością oraz poprzedzone rozpatrzeniem wszystkich okoliczności 
mających znaczenie dla ich prawidłowego załatwienia.  

5. W przypadku skarg dotyczących świadczeń zdrowotnych osobą przygotowującą wstępne 
rozpoznanie wniosku jest Kierownik Oddziału/Działu, którego skarga dotyczy, za wyjątkiem 
przypadków, w których skarga bezpośrednio dotyczy Kierownika Oddziału/Działu  
– wówczas podmiotem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Zastępca Dyrektora  
ds. Lecznictwa.  

6. W przypadku skarg dotyczących opieki pielęgniarskiej nad pacjentem osobą 
przygotowującą wstępne rozpoznanie wniosku jest Pielęgniarka oddziałowa 
Oddziału/Działu, którego skarga dotyczy, za wyjątkiem przypadków, w których skarga 
bezpośrednio dotyczy Pielęgniarki Koordynującej Oddziału/ Działu – wówczas podmiotem 
właściwym do rozpatrzenia skargi jest Dyrektor Szpitala.  

7. Osoba dokonująca wstępnego rozpatrzenia skargi w szczególności zapoznaje się z całością 
posiadanej przez Szpital dokumentacji w przedmiotowej sprawie oraz może zwracać się  
do osób bezpośrednio związanych z przedmiotem skargi o wyjaśnienia ustne lub pisemne.  

8. W zależności od skomplikowania sprawy osoba wyznaczona do jej wstępnego rozpoznania 
formułuje swoje wnioski do Dyrektora na piśmie lub ustnie. Projekt odpowiedzi  
na skargę/wniosek wraz z kompletem załączników (dokumentów) osoba rozpatrująca 
sprawę, przekazuje do podpisu Dyrektorowi. Ostateczna aprobata udzielonej odpowiedzi 
należy do Dyrektora. 

9. Pracownicy, którym przekazano skargi lub wnioski w celu ich zbadania, ponoszą służbową 
odpowiedzialność za dokonanie ustaleń dotyczących sprawy. Pracownicy, o których mowa 
w zdaniu poprzednim, powinni uczynić to z należytą starannością oraz z zachowaniem 
obowiązujących terminów.  

10. W przypadku nie rozstrzygnięcia skargi lub wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 3, 
należy poinformować skarżącego lub wnioskodawcę o podjętych czynnościach 
zmierzających do rozpatrzenia skargi lub wniosku.  

11. Instytucje, które przekazały skargę lub wniosek innemu podmiotowi, powinny być 
zawiadomione o sposobie rozpatrzenia skargi lub wniosku, a jeżeli rozpatrzenie skargi 
wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień– także o zakresie jej rozpatrzenia, 
najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.  
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12. Jeżeli Szpital nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku, obowiązany jest 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać je właściwemu 
organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy 
organ.  

13. Wnoszącego pisemnie skargę lub wniosek należy zawiadomić pisemnie o sposobie 
załatwienia skargi lub wniosku. Odpowiedź przesyła  się listem poleconym.  

14. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać, w szczególności:  
1) oznaczenie komórki udzielającej odpowiedzi na skargę,  
2) wskazanie w jaki sposób skarga została załatwiona,  
3) podpis osoby odpowiedzialnej za rozpatrzenie skargi (Dyrektora).  

15. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie 
faktyczne i prawne.  

16. Jeśli skarga dotyczyła świadczeń medycznych kopię skargi i odpowiedzi (a jeśli w toku 
rozpatrywania wytworzono również inne dokumenty, także ich kopie) umieszcza się  
w historii choroby/historii zdrowia i choroby.  
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 8 
 

1. Nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków w Zespole sprawuje Dyrektor. 
2. Skargę(wniosek) i płynące z nich doświadczenia Dyrektor omawia na najbliższej odprawie  

z personelem odpowiedniego pionu (np. na odprawie lekarko/pielęgniarskiej).  
3. Jeśli w toku rozpatrywania skargi/wniosku sformułowano wnioski i/lub zalecenia  

do wprowadzenia w życie kontrolę z wykonania wydanych zaleceń przeprowadza Dyrektor. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze zastosowanie znajdują 

odpowiednie przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)  
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 
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 Załącznik nr 1  
do Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków  
w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu 

 
 
 

PROTOKÓŁ 
 
przyjęcia skargi/wniosku wniesionej (-ego) ustnie  
w dniu …..............…... 
 
w  .......................................................................................................................................................... 
(nazwa komórki organizacyjnej Szpitala) 
 
Pani (Pan) ….......................................................................................................................................... 
 
zamieszkały w …............….................................................................................................................. 
 
…..........…............................................................................................................................................. 
 
 
wnosi ustnie do protokołu skargę – wniosek* o następujące] treści:  
 
…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
Podmiot wnoszący dołącza do protokołu następujące załączniki: 

1. …................................................................................................................................................ 
2. .................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................. 

 
Protokół niniejszy został wnoszącemu odczytany.  
 
Protokół sporządził:             Protokół podpisał:  
 
 
 
…...................................................   …............................................... 
(podpis osoby przyjmującej - imię , nazwisko,                                    (podpis wnoszącego /osoby przez niego upoważnionej stanowisko  

służbowe) 


