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Jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego  wprowadzonego Zarządzeniem nr 11/2012 
       Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży 
              z dnia 16.05.2012r.,  

uwzględniający zmiany wynikające 
z Uchwały Rady Społecznej Nr 27/IV/2012 z dnia 21.09.2012r. 

oraz Uchwały Nr 10/IV/2013z dnia 11.06.2013r.  
 

NA PODSTAWIE ART. 23 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011  R.  
O DZIAŁALNO ŚCI 

LECZNICZEJ NADAJE SI Ę 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI 
ZDROWOTNEJ - SZPITAL w IŁ ŻY 

 
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży, zwany dalej  
    SP ZZOZ – Szpital został utworzony przez Powiat Radomski, który jest organem tworzącym  
    i właścicielem SP ZZOZ - Szpital. 
2. Celem działania SP ZZOZ – Szpital jest: 
    1) udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu  
       i poprawie zdrowia oraz prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie     
       powstawaniu chorób: promocję zdrowia i edukację zdrowotną; 
   2) realizowanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów lub potrzeb SP  
       ZZOZ – Szpital. 
3. SP ZZOZ - Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: 
    1) leczenia szpitalnego dla osób potrzebujących całodobowych, kompleksowych świadczeń  
        zdrowotnych polegających na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji; 
    2) opieki ambulatoryjnej; 
    3) pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w razie wypadku, urazu, nagłego  
        zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia i zagrożenia życia; 
    4) całodobowej opieki pielęgnacyjnej i opiekuńczej w ramach zakładu opiekuńczo-  
        leczniczego; 
    5) rehabilitacji leczniczej ambulatoryjnej; 
    6) terapii psychologicznej i psychiatrycznej; 
    7) transportu sanitarnego; 
    8) profilaktycznych programów zdrowotnych; 
    9) badań diagnostycznych; 
    10) orzekania i opiniowania o stanie zdrowia. 
4. SP ZZOZ – Szpital udziela świadczeń zdrowotnych określonych w ust. 3 § 1 bezpłatnie, za  
    częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w umowach z dysponentami  
    środków i za indywidualną odpłatnością. 
5. W celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki w procesie leczenia pacjentów oraz ciągłości 
    przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych SP ZZOZ – Szpital zawiera stosowne  
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    umowy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. 
 

§ 2 
 
1. W skład SP ZZOZ – Szpital wchodzi 5 przedsiębiorstw wykonujących działalność leczniczą,  
    w strukturze których funkcjonują jednostki i komórki organizacyjne. Sprawnej działalności  
    tych przedsiębiorstw służy kadra zarządzająca SP ZZOZ - Szpital i administracja. 
2. Skład kadry zarządzającej i administracji przedstawia się następująco: 
    Kadra Zarządzająca i Administracja 
   1) Dyrektor 
   2) Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 
   3) Główny Księgowy  
   4) Koordynator ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa 
   5)  Kapelan Szpitalny 
   6) Inspektor ds. Obronnych, ochrony informacji niejawnych i p.poż. 
   7) Sekretariat Dyrekcji 
   8) Dział Analiz, Statystyki Medycznej i Marketingu 
   9) Dział Służb Pracowniczych 
   10) Inspektor ds. BHP 
   11) Radca Prawny 
   12) Starszy specjalista ds. organizacyjnych  
   13) Dział Finansowo – Księgowy 
   14) Dział Obsługi Techniczno - Administracyjnej 
   15) Inspektor ds. Zamówień Publicznych 
   16) Koordynator Sekcji Higieny i Zakładu Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 
   17) Kierownicy Działów lub Ordynatorzy 
   18) Sekcja Higieny 
   19) Pielęgniarka Epidemiologiczna. 
3. Przedsiębiorstwa SP ZZOZ – Szpital i ich struktura organizacyjna przedstawia się następująco: 
 
Przedsiębiorstwo I: Szpital 
Jednostka organizacyjna: 
Szpital, 27-100 Iłża, ul. Dr Anki 4 
Komórki organizacyjne: 
1. Dział Chirurgiczny Ogólny – 28 łóżek 
2. Dział Pediatrii – 27 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej 
3. Dział Wewnętrzny – 42 łóżka, w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej 
4. Dział Ginekologii i Położnictwa z opieką nad Noworodkiem (rooming – in)  – 26 łóżek,  
    w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej, 14 łóżek dla noworodków, 2 inkubatory. 
5. Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 3 łóżka, w tym 3 łóżka intensywnej opieki  
    medycznej, w tym 3 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego 
6. Blok Operacyjny 
7. Izba Przyjęć 
8. Sterylizatornia 
9. Apteka Zakładowa 
10. Pracownia RTG 
11. Pracownia USG 
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12. Pracownia Endoskopowa 
13. Bank Krwi.  
14. Transport Sanitarny. 
 
Przedsiębiorstwo II: Zakład Opieku ńczo-Leczniczy 
Jednostka organizacyjna: 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, 27 - 100 Iłża, ul. Dr Anki 4 
Komórka organizacyjna: 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, 27 - 100 Iłża, ul. Dr Anki 4 – 40 łóżek 
 
Przedsiębiorstwo III: Zakład Opieki Zdrowotnej – Pogotowie Ratunkowe 
Jednostka organizacyjna: 
Zakład Opieki Zdrowotnej – Pogotowie Ratunkowe, 27 - 100 Iłża, ul. Dr Anki 4 
Komórki organizacyjne: 
1. Zespół Specjalistyczny Ratownictwa Medycznego 
 
Przedsiębiorstwo IV: Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnie Specjalistyczne 
Jednostka organizacyjna: 
Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnie Specjalistyczne, 27 - 100 Iłża,  
ul. Bodzentyńska 17  
i ul. Dr Anki 4  
Komórki organizacyjne: 
Poradnie Specjalistyczne:  

       1) Poradnia Chirurgii Ogólnej, 27 - 100 Iłża, ul. Dr Anki 4 
       2) Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, 27 - 100 Iłża, ul. Dr Anki 4 
       3) Poradnia Alergologiczna, 27 - 100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17 

             4) Poradnia Diabetologiczna, 27 - 100 Iłża, ul. Dr Anki 4 
             5) Poradnia Kardiologiczna, 27 - 100 Iłża, ul. Dr Anki 4 
             6) Poradnia Ginekologii - Położnictwa, 27 - 100 Iłża, ul. Dr Anki 4 
             7) Poradnia Dermatologiczna, 27 - 100 Iłża, ul. Dr Anki 4 
             8) Poradnia Zdrowia Psychicznego, 27 - 100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17 
             9)  Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, 27 - 100 Iłża,  ul. Dr Anki 4 
            10) Poradnia Endokrynologiczna, 27 - 100 Iłża, ul. Dr Anki 4 
            11) Poradnia Neurologiczna, 27 - 100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17 
            12) Poradnia Okulistyczna, 27 - 100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17 
            13) Poradnia Otolaryngologiczna, 27 - 100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17  
            14) Poradnia Rehabilitacyjna , 27 - 100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17 
            15) Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży, 27 – 100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17 
            16) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy, 27 – 100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17 (dla Poradni  
                  Okulistycznej, Otolaryngologicznej, Neurologicznej, Alergologicznej,  
                  Rehabilitacyjnej, Zdrowia Psychicznego) 
            17) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy, 27 – 100 Iłża, ul. Dr Anki 4 (dla Poradni  
                  Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Kardiologicznej,  
                  Diabetologicznej, Endokrynologicznej) 
            18) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy, 27 – 100 Iłża, ul. Dr Anki 4 (dla Poradni  
                  Dermatologicznej oraz Gruźlicy i Chorób Płuc) 
            19) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy, 27 – 100 Iłża, ul. Dr Anki 4 (dla Poradni  
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                   Ginekologii – Położnictwa). 
 
Przedsiębiorstwo V: Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 
Jednostka organizacyjna: 
Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, 27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17 
Komórki organizacyjne: Zespół rehabilitacji ogólnoustrojowej, który dzieli się na: 
1. Dział Fizjoterapii 
2. Dział Kinezyterapii 
3. Dział Masażu Leczniczego 
4. Dział Hydroterapii. 

 
§ 3 

 
1. SP ZZOZ – Szpital kieruje Dyrektor, który odpowiada za jego funkcjonowanie oraz  
    reprezentuje go na zewnątrz. 
2. Dyrektor SP ZZOZ – Szpital w szczególności odpowiada za prawidłową i terminową  
    realizację zadań SP ZZOZ - Szpital, za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych  
   o właściwej jakości, odpowiadającej aktualnemu poziomowi wiedzy medycznej,  
    wykonywanych wyłącznie przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach  
    zawodowych, a także wymaganiach zdrowotnych, określonych w odrębnych przepisach. 
3. Dyrektor kieruje SP ZZOZ – Szpital przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa oraz  
    medycznej i administracyjnej kadry kierowniczej, a także zespołu pracowników bezpośrednio  
    jemu podległych. 
4. Zakres obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa jest analogiczny do zakresu  
    obowiązków Dyrektora, realizowany w uzgodnieniu z Dyrektorem i na podstawie pisemnych  
    akceptacji w sprawach strategicznych dla SP ZZOZ - Szpital. 
5. Podczas nieobecności Dyrektora jego obowiązki wykonuje Zastępca Dyrektora ds. 
    Lecznictwa. 
 

§ 4 
 

1. Osoby pełniące funkcje kierownicze w SP ZZOZ – Szpital ponoszą odpowiedzialność za  
    prawidłowe funkcjonowanie podległych im działów, jednostek lub komórek organizacyjnych,  
    z uwzględnieniem odpowiedzialności za gospodarkę sprzętową i finansową. 
2. Kierownicy działów, jednostek i komórek organizacyjnych oraz pracownicy samodzielni 
    SP ZZOZ – Szpital parafują pisma i dokumenty przygotowane do podpisu Dyrektora oraz  
    podpisują wewnętrzną korespondencję SP ZZOZ - Szpital w zakresie realizowanych zadań. 
3. Kierownicy oraz podlegli im pracownicy wypełniają wszystkie obowiązki zlecone przez 
    Dyrektora oraz wdrażają w życie wprowadzone zarządzenia. 
4. Do zadań kierowników należy wnioskowanie do Dyrektora w sprawach nagradzania i karania 
    podległych im pracowników. 
5. Kierownicy prowadzą szczególny nadzór nad prawidłową realizacją zadań. 
6. Kierownicy biorą czynny udział w tworzeniu, wdrażaniu prawidłowej realizacji zadań. 
7. Każdy pracownik SP ZZOZ – Szpital zobowiązany jest do realizacji Misji SP ZZOZ –  
    Szpital oraz dbania o wizerunek SP ZZOZ - Szpital. 
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§ 5 
 
Kierownicy medycznych jednostek i komórek organizacyjnych mogą być zatrudniani w wyniku 
przeprowadzonego konkursu lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zgodnie z przepisami 
ustawy, lub na zasadach określonych w Kodeksie Pracy. 
 

 
 

ROZDZIAŁ II 
 

ORGAN DORADCZY 
§ 6 

 
Organem doradczym Dyrektora SP ZZOZ – Szpital jest Rada Społeczna. 

 
 

§ 7 
 
Do zadań Rady Społecznej w szczególności należy: 
1. Przedstawianie Radzie Powiatu w Radomiu wniosków i opinii w sprawach: 
   1) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu 
       medycznego; 
   2) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem 
       działalności; 
   3) regulaminu organizacyjnego. 
 2. Przedstawianie Zarządowi Powiatu w Radomiu wniosków i opinii w sprawach: 
   1) przyznawania Dyrektorowi nagród, zgodnie z art. 62 ustawy o działalności leczniczej;; 
   2) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem. 
3. Przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach: 
    1) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego; 
    2) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego; 
    3) kredytów bankowych lub dotacji; 
    4) podziału zysku. 
4. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,  
    z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu. 
5. Opiniowanie wniosku w sprawach czasowego zaprzestania działalności leczniczej. 
6. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie. 
7. Wydawanie opinii w sprawach wniesionych przez Dyrektora SP ZZOZ - Szpital. 
 

ROZDZIAŁ III 
 

ZAKRESY DZIAŁANIA SAMODZIELNYCH STANOWISK I KOMÓREK  
ORGANIZACYJNYCH 

 
§ 8 

 
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 
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Do zakresu zadań Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w szczególności należy: 
1) Zapewnienie sprawnej organizacji i koordynacja pracy działów szpitalnych, poradni 
    specjalistycznych, pracowni diagnostycznych, zespołu ratownictwa medycznego, zakładu 
    opiekuńczo-leczniczego i innych medycznych komórek organizacyjnych. 
2) Nadzór i kontrola realizacji przez medyczne komórki organizacyjne umów o udzielanie 
     świadczeń opieki zdrowotnej, zawartych z NFZ oraz innych umów o udzielanie świadczeń 
     opieki zdrowotnej. 
3) Bieżące analizowanie wielkości i struktury hospitalizacji oraz monitorowanie procesu 
    diagnostyczno-terapeutycznego w przypadkach medycznie trudnych i kosztochłonnych. 
4) Przygotowanie propozycji rozwiązań poprawiających jakość i efektywność medycznych 
     komórek organizacyjnych. 
5) Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości usług świadczonych przez 
    SP ZZOZ - Szpital. 
6) Nadzór nad gospodarką lekiem, krwią i preparatami krwiopochodnymi. 
7) Zabezpieczenie obsady personelu lekarskiego w medycznych komórkach organizacyjnych, 
     zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
8) Udział w procesie rekrutacji personelu medycznego. 
9) Wnioskowanie i opiniowanie w sprawach dotyczących pionu medycznego. 
10) Rozpatrywanie skarg na działalność podległego personelu medycznego. 
11) Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji medycznej. 
12) Kontrola i nadzór nad realizacją przez medyczne komórki organizacyjne SP ZZOZ – Szpital  
       stosownych procedur jakościowych. 
13) Nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych formułowanych przez organy kontroli 
      zewnętrznej oraz zaleceń wewnętrznych dotyczących procesu udzielania świadczeń 
      zdrowotnych. 
14) Udział w przygotowaniu ofert medycznych SP ZZOZ – Szpital w konkursach  
       i zamówieniach, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów przeprowadzanych przez  
       MOW NFZ. 
15) Współpraca z placówkami szkolnictwa zawodowego oraz organizacja staży, szkoleń  
       i praktyk dla lekarzy. 
16) Merytoryczna kontrola rachunków za dostawy, w tym zgodności z zawartymi umowami i ich 
      przekazywanie do rozliczeń finansowych w czasie umożliwiającym ich terminowe 
      uregulowanie. 
17) Dbałość o zapewnienie interesów SP ZZOZ – Szpital w zawieranych umowach. 
18) Przygotowywanie wniosków na zakupy towarów i usług zgodnie z obowiązującymi 
       przepisami. 
19) Inicjowanie zmian organizacyjnych i funkcjonalnych w SP ZZOZ – Szpital w odniesieniu do  
      sytuacji na rynku medycznym. 
20) Wdrażanie zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora. 
21) Reprezentowanie SP ZZOZ – Szpital w zakresie posiadanych pełnomocnictw. 
22) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa podlegają bezpośrednio przedsiębiorstwa SP ZZOZ –  
      Szpital. 
 

§ 9 
 

Koordynator ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa 
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1. Koordynator ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa prowadzi sprawy związane bezpośrednio  
    z opieką pielęgniarską i położniczą, a także utrzymaniem czystości i odpowiedniego poziomu  
    higieny w przedsiębiorstwach SP ZZOZ - Szpital. 
2. Do zadań Koordynatora ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa należy w szczególności: 
    1) Wdrożenie i monitorowanie mechanizmów kontroli zarządczej w podległych komórkach,  
        aby jednostka osiągała swoje cele w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny  
        i terminowy, zgodnie z międzynarodowymi standardami; 
    2) Nadzór nad procesem organizowania i funkcjonowaniem opieki pielęgniarskiej  
         i położniczej w SP ZZOZ - Szpital; 
    3) Nadzór, kontrola i koordynowanie pracy pielęgniarek/położnych koordynujących  
         i nadzorujących pracę innych pielęgniarek/położnych, sprawujących samodzielny nadzór  
         nad pracą podległego personelu w komórce organizacyjnej; 
    4) Organizowanie szkoleń aktualizujących wiedzę i podnoszących poziom umiejętności  
        zawodowych podległego personelu oraz znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa  
        i higieny pracy; 
   5) Dokonywanie oceny jakości realizowanych świadczeń przez podległy personel; 
   6) Dokonywanie oceny wyposażenia stanowisk pracy podległego personelu; 
   7) Współpraca z placówkami szkolnictwa zawodowego oraz organizacja praktyk dla personelu 
        pielęgniarskiego, położniczego; 
   8) Okresowe szkolenia pielęgniarek i położnych z zakresu przygotowania sprzętu medycznego 
         do sterylizacji oraz przechowywania sprzętu po sterylizacji; 
  9) Opracowywanie i wprowadzanie standardów i procedur w zakresie opieki pielęgniarskiej  
        i położniczej; 
   10) Udział w rozpatrywaniu skarg na działalność podległego personelu oraz przedstawianie  
        wniosków Dyrektorowi; 
  11) Nadzór nad zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń wewnątrzszpitalnych w zakresie 
        przydzielonych zadań; 
  12) Nadzór nad stanem sanitarno – epidemiologicznym SP ZZOZ – Szpital w zakresie  
        przydzielonych zadań we współpracy z Pielęgniarką epidemiologiczną, w tym  
        koordynowanie współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną; 
  13) Nadzór nad organizacją pracy, w tym planowaniem harmonogramów pracy zapewniających 
        efektywne zarządzanie czasem pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
  14) Planowanie zatrudnienia oraz udział w procesie rekrutacji personelu w powierzonym  
        obszarze zadań; 
  15) Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji pielęgniarskiej i położniczej oraz    
        nad sprawozdawczością dotyczącą usług pielęgniarskich; 
  16) Udział w przygotowaniu ofert medycznych SP ZZOZ – Szpital w konkursach  
         i zamówieniach, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów przeprowadzanych przez  
         MOW NFZ. 
  17) Wdrażanie zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora; 
  18) Reprezentowanie SP ZZOZ – Szpital w zakresie posiadanych pełnomocnictw; 
  19) Występowanie z wnioskami w sprawach, nagród, wyróżnień i kar wobec podległych 
         pracowników. 
  20) Merytoryczna kontrola rachunków za dostawy, w tym zgodności z zawartymi umowami  
        i ich przekazywanie do rozliczeń finansowych w czasie umożliwiającym ich terminowe  
       uregulowanie. 
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3. Koordynatorowi ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa podlegają bezpośrednio: 
    1) Pielęgniarki/Położne koordynujące i nadzorujące pracę innych pielęgniarek/położnych; 
    2) Sterylizatorki; 
    3) Sekcja Higieny. 

 
§ 10 

 
Pielęgniarki/Położne koordynujące i nadzorujące pracę innych pielęgniarek/położnych 

 
1. Do zakresu zadań Pielęgniarek/Położnych koordynujących i nadzorujących pracę innych  
    pielęgniarek/położnych w szczególności należy: 
    1) merytoryczny nadzór nad jakością świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach 
        kompetencji pielęgniarki i położnej; 
   2) określenie potrzeb w zakresie opieki i świadczeń pielęgniarek i położnych w SP ZZOZ -     
       Szpital; 
   3) prowadzenie analizy systemu opieki pielęgniarskiej w aspekcie efektywności i ekonomizacji; 
   4) określenie potrzeb i kierunków kształcenia pielęgniarek i położnych; 
   5) koordynacja pracy personelu pielęgniarskiego, położniczego; 
   6) nadzór nad stanem sanitarno-epidemiologicznym SP ZZOZ – Szpital we współpracy  
       z Pielęgniarką Epidemiologiczną; 
   7) utrzymanie optymalnego stanu czystości pomieszczeń i sprzętów w komórkach 
       organizacyjnych SP ZZOZ - Szpital; 
   8) promocja zdrowia i propagowanie profilaktyki prozdrowotnej; 
   9) prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej i położniczej oraz sprawozdawczości zgodnie  
       z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym zakresie; 
   10) prowadzenie magazynu i ewidencji odzieży ochronnej, bielizny szpitalnej; 
   11) merytoryczna kontrola rachunków za dostawy, w tym zgodności z zawartymi umowami  
          i ich przekazywanie do rozliczeń finansowych w czasie umożliwiającym ich terminowe 
         uregulowanie; 
   12) współpraca z placówkami szkolnictwa zawodowego oraz organizacja praktyk dla personelu 
          pielęgniarskiego i położniczego; 
   13) wprowadzanie standardów i procedur w zakresie opieki pielęgniarskiej i położniczej; 
   14) udział w realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie  
         merytorycznym komórki organizacyjnej; 
   15) prowadzenie okresowej oceny pracowników; 
   16) wdrażanie zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora; 
   17) wnioskowanie do Dyrektora w sprawach nagradzania i karania podległych pracowników; 
   18) wdrażanie zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora; 
   19) dbałość o zapewnienie interesów SP ZZOZ – Szpital w zawieranych umowach; 
   20) przygotowywanie wniosków na zakupy towarów i usług zgodnie z obowiązującymi 
         przepisami; 
   21) inicjowanie zmian organizacyjnych i funkcjonalnych w SP ZZOZ - Szpital w odniesieniu  
        do sytuacji na rynku medycznym. 
2. Pielęgniarkami/Położnymi koordynującymi i nadzorującymi pracę innych  
   pielęgniarek/położnych kieruje Koordynator ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa, który realizuje  
   swoje zadania przy współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych SP ZZOZ - Szpital. 
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§ 11 
 

Kapelan Szpitalny 
 

Do zakresu zadań Kapelana Szpitalnego w szczególności należy: 
1) Pełnienie posługi religijnej dla pacjentów i pracowników SP ZZOZ – Szpital w kaplicy  
     szpitalnej; 
2) Pełnienie posługi religijnej w działach szpitalnych przy łóżku chorego, na prośbę pacjentów  
    lub ich rodzin; 
3) Odprawianie mszy św. w każdą niedzielę, święta oraz w inne dni, po uzgodnieniu; 
4) Wdrażanie zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora. 

 
§ 12 

 
Inspektor ds. Obronnych, Ochrony Informacji Niejawnych i P. Poż.  

 
1. Do zakresu zadań stanowiska Inspektor ds. Obronnych, Ochrony Informacji Niejawnych  
    i p. poż. w szczególności należy: 
    1) Realizacja prac planistyczno-organizacyjnych w zakresie problematyki mobilizacyjno- 
       obronnej oraz obrony cywilnej; 
   2) Planowanie i organizacja szkoleń poszczególnych grup pracowników SP ZZOZ – Szpital  
       w zakresie obronnym; 
   3) Realizacja bieżących spraw związanych z obronnością, stosowanie się do wytycznych  
       i zarządzeń wydanych przez upoważnione w tym zakresie organy; 
   4) Wdrażanie zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora; 
   5) Dbałość o zapewnienie interesów SP ZZOZ - Szpitala w zawieranych umowach; 
   6) Inicjowanie zmian organizacyjnych i funkcjonalnych w SP ZZOZ – Szpital w odniesieniu  
       do sytuacji na rynku medycznym;  
   7) Sprawowanie nadzoru nad rozmieszczeniem, sprawnością i konserwacją sprzętu 
        przeciwpożarowego, oraz właściwym oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 
   8) Opracowywanie i aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; 
   9) Zgłaszanie wniosków o wyłączenie z użytkowania urządzeń, instalacji lub aparatury 
        grożących pożarem; 
   10) Sprawowanie nadzoru i kontroli technicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego  
          i antywłamaniowego, uzupełnianie braków w wyposażeniu i urządzeniach  
          przeciwpożarowych i alarmowych, niezwłoczne usuwanie stwierdzonych usterek; 
   11) Nadzór nad czynnościami kominiarskimi; 
   12) Przedstawianie analiz i wniosków w sprawach bezpieczeństwa pożarowego SP ZZOZ –  
         Szpital; 
   13). Opiniowanie dokumentacji projektowej dokonywanych remontów, modernizacji  
           i inwestycji oraz udział w odbiorach technicznych nowych i modernizacyjnych obiektów  
          oraz maszyn i urządzeń; 
   14) Kierowanie ewentualną akcją gaśniczą i ratowniczą; 
   15) Przygotowywanie wniosków na zakupy towarów i usług zgodnie z obowiązującymi 
         przepisami. 
2. Inspektor monitoruje swoją działalność poprzez tworzenie sprawozdawczości wewnętrznej na 
    potrzeby Dyrektora oraz przygotowywanie sprawozdań zgodnie z przepisami ustawowymi. 
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§ 13 
 

Sekretariat Dyrektora 
 

Do zakresu zadań Sekretariatu Dyrekcji w szczególności należy: 
1) Uczestnictwo w planowaniu prac Dyrektora; 
2) Prowadzenie kontroli terminów; 
3) Prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej; 
4) Wdrażanie w obieg dokumentów i rozprowadzanie do poszczególnych komórek   
    organizacyjnych SP ZZOZ - Szpital; 
5) Redagowanie pism; 
6) Obsługa interesantów; 
7) Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych; 
8) Rejestrowanie wysyłanych listów poleconych; 
9) Gromadzenie aktów normatywnych i innych aktów prawnych wydawanych w SP ZZOZ –  
     Szpital; 
10) Wykonywanie obowiązków zlecanych przez Dyrektora; 
11) Wdrażanie zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora. 
 

§ 14 
 

Dział Analiz, Statystyki Medycznej i Marketingu 
 
1. Do zakresu zadań Działu Analiz, Statystyki Medycznej i Marketingu należy: 
   1) Sporządzanie zestawień, wykazów i opracowań statystycznych z zakresu działalności SP  
       ZZOZ – Szpital; 
   2) Gromadzenie i wprowadzanie do systemów informatycznych danych o udzielonych przez 
        SP ZZOZ – Szpital świadczeniach zdrowotnych; 
   3) Opracowywanie i przesyłanie sprawozdań statystycznych; 
   4) Przetwarzanie danych i sprawozdawanie ich do płatnika (NFZ, kontrahenci); 
   5) Opracowywanie i wdrażanie procedur, związanych z rozliczeniami z Mazowieckim  
       Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (MOW NFZ); 
   6) Bieżące monitorowanie komunikatów i zarządzeń Dyrektora Oddziału NFZ i Prezesa 
       Funduszu oraz powiadamianie zainteresowanych komórek organizacyjnych o nowych 
       wytycznych; 
   7) Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom, innym osobom upoważnionym, oraz 
        instytucjom, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; 
   8) Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej; 
   9) Ocena zewnętrznego zapotrzebowania i sprzedaży świadczeń zdrowotnych; 
   10) Analizowanie organizacji udzielanych świadczeń zdrowotnych w SP ZZOZ – Szpitalu  
          i przedstawianie propozycji w celu jej usprawnienia; 
   11) Analiza zapotrzebowania Narodowego Funduszu Zdrowia i innych kontrahentów na 
         poszczególne świadczenia zdrowotne; 
   12) Zbieranie i przetwarzanie danych o wykonywanych przez SP ZZOZ – Szpital  
         świadczeniach zdrowotnych we współpracy z pionem medycznym; 
   13) Sporządzanie analiz wykonywanych przez SP ZZOZ – Szpital świadczeń zdrowotnych; 
   14) Przygotowywanie we współpracy z pionem medycznym, Działem Służb Pracowniczych  
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         i Działem Obsługi Techniczno – Administracyjnej oraz Koordynatorem ds. Pielęgniarstwa  
         i Położnictwa ofert na świadczenia zdrowotne; 
   15) Przygotowywanie i wydawanie druków recept lekarskich; 
   16) Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi SP ZZOZ- Szpital i nadzór w zakresie  
          zmian struktury organizacyjnej i systemu zarządzania; 
   17) Rozliczanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi kontrahentami; 
   18) Merytoryczna kontrola rachunków za dostawy, w tym zgodności z zawartymi umowami  
          i ich przekazywanie do rozliczeń finansowych w czasie umożliwiającym ich terminowe 
          uregulowanie; 
   19) Zaopatrywanie pracowników w pieczątki, prowadzenie ich ewidencji; 
   20) Obsługa w zakresie usług kserograficznych, przyjmowanie i zlecanie usług poligraficznych 
         (pieczątki); 
   21) Inicjowanie, projektowanie i wdrażanie działań promocyjnych SP ZZOZ - Szpital; 
   22) Doradztwo w graficznym opracowywaniu materiałów informacyjnych dot. działalności 
         SP ZZOZ - Szpital i ich upowszechnianie; 
   23) Przekazywanie petentom w kompetentny sposób informacji o świadczeniu usług SP ZZOZ  
         – Szpital; 
   24) Prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych  
         od darczyńców na rzecz SP ZZOZ - Szpital; 
   25) Pozyskiwanie partnerów zewnętrznych dla realizacji przedsięwzięć służących rozwojowi 
         SP ZZOZ - Szpital; 
   26) Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz SP ZZOZ – Szpital oraz imprez  
         okolicznościowych promujących SP ZZOZ - Szpital; 
   27) Komunikowanie się i współpraca z poszczególnymi komórkami SP ZZOZ – Szpital w celu 
         skoordynowania na rzecz wizerunku i dobra pacjenta; 
   28) Promowanie badań profilaktycznych na terenie powiatu; 
   29) Wypracowywanie i wdrażanie skutecznych rozwiązań w obszarze komunikacji  
          wewnętrznej SP ZZOZ - Szpital; 
   30) Przygotowywanie wniosków na zakupy towarów i usług zgodnie z obowiązującymi 
          przepisami; 
   31) Merytoryczna kontrola rachunków za dostawy, w tym zgodności z zawartymi umowami  
          i ich przekazywanie do rozliczeń finansowych w czasie umożliwiającym ich terminowe 
          uregulowanie; 
   32) Wdrażanie zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora; 
   33) Dbałość o zapewnienie interesów SP ZZOZ - Szpital w zawieranych umowach; 
   34) Inicjowanie zmian organizacyjnych i funkcjonalnych w SP ZZOZ – Szpital w odniesieniu  
         do sytuacji na rynku medycznym. 
2. Kierownik działu monitoruje działalność działu poprzez tworzenie sprawozdawczości 
    wewnętrznej na potrzeby Dyrektora oraz przygotowywanie sprawozdań zgodnie z przepisami 
     ustawowymi. 
3. Kierownik działu określa zakresy obowiązków podległych pracowników w regulaminie  
   działu. 

 
§ 15 

 
Dział Służb Pracowniczych 
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1. Do zakresu zadań Działu Służb Pracowniczych w szczególności należy: 
    1) Realizacja polityki kadrowej SP ZZOZ - Szpital; 
    2) Dobór kadr dla potrzeb komórek organizacyjnych, przy współpracy z kierownikami tych 
        komórek; 
   3) Wykonywanie zadań dotyczących nawiązywania i rozwiązywania oraz zmian stosunku  
       pracy pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych oraz kadry kierowniczej  
       SP ZZOZ – Szpital; 
   4) Ustalanie uprawnień pracowniczych, wynikających ze stosunku pracy w tym wyróżnień  
       na podstawie Ustawy o działalności leczniczej oraz innych odrębnych przepisów; 
   5) Prowadzenie obsługi kadrowej pracowników SP ZZOZ - Szpital; 
   6) Rozliczanie pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę; 
   7) Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy oraz opracowywanie i przestrzeganie Regulaminu  
       Pracy, porządku i czasu pracy. 
   8) Opracowywanie we współpracy z Działem Finansowo - Księgowym zasad wynagradzania  
        Pracowników SP ZZOZ - Szpital; 
   9) Prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników; 
   10) Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie spraw  
         pracowniczych, czasu pracy i systemów wynagradzania; 
   11) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości kadrowej oraz akt 
         osobowych pracowników SP ZZOZ - Szpital; 
   12) Rozpatrywanie i załatwianie spraw spornych, powstałych na tle stosunku pracy; 
   13) Przygotowywanie decyzji kadrowych w zakresie wynikającym z kompetencji Dyrektora 
          SP ZZOZ - Szpital; 
   14) Prowadzenie kartoteki zatrudnieniowej pracowników SP ZZOZ - Szpital; 
   15) Prowadzenie spraw dotyczących odbywania praktyk studenckich, zgodnie z przepisami; 
   16) Przygotowywanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów normatywnych 
         wydawanych w SP ZZOZ – Szpital w ścisłej współpracy z obsługą prawną i innych aktów  
         prawnych stosowanych w SP ZZOZ - Szpital; 
   17) Prowadzenie rocznej oceny pracowników; 
   18) Prowadzenie funduszu socjalnego według zasad ustalonych przez Dyrektora SP ZZOZ –  
         Szpital i związki zawodowe; 
   19) Prowadzenie postępowań konkursowych zgodnie z art. 49 ustawy o działalności  
          leczniczej; 
   20) Prowadzenie postępowań w trybie ustawy o zamówieniach publicznych i w trybie Kodeksu 
          Cywilnego w zakresie nawiązania koniecznej współpracy z zasobami ludzkimi   
          niezbędnymi do udzielania świadczeń zdrowotnych jak i wspomagającymi udzielanie tych  
         świadczeń; 
   21) Merytoryczna kontrola rachunków za dostawy, w tym zgodności z zawartymi umowami  
          i ich przekazywanie do rozliczeń finansowych w czasie umożliwiającym ich terminowe 
          uregulowanie; 
   22) Wdrażanie zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora; 
   23) Dbałość o zapewnienie interesów SP ZZOZ – Szpital w zawieranych umowach; 
   24) Przygotowywanie wniosków na zakupy towarów i usług zgodnie z obowiązującymi 
          przepisami; 
   25) Udział w przygotowaniu ofert medycznych SP ZZOZ – Szpital w konkursach  
         i zamówieniach, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów przeprowadzanych przez  
         MOW NFZ. 
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   26) Inicjowanie zmian organizacyjnych i funkcjonalnych w SP ZZOZ – Szpital w odniesieniu  
        do sytuacji na rynku medycznym. 
2. Kierownik działu monitoruje działalność działu poprzez tworzenie sprawozdawczości 
    wewnętrznej na potrzeby Dyrektora oraz przygotowywanie sprawozdań zgodnie z przepisami 
    ustawowymi. 
3. Kierownik działu określa zakresy obowiązków podległych pracowników w regulaminie  
   działu. 

§ 16 
 

Inspektor ds. BHP 
 

1. Do zakresu zadań Inspektora BHP w szczególności należy: 
    1) Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz zasad przestrzegania przepisów bhp, 
       bieżące informowanie o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do  
       ich usunięcia; 
   2) Udział w opracowywaniu planów zapewniających poprawę warunków bhp; 
   3) Udział w przekazywaniu do użytku modernizowanych bądź remontowanych obiektów; 
   4) Udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, instrukcji dotyczących bhp oraz  
       w ustalaniu zadań w tym zakresie dla kierowników komórek organizacyjnych; 
   5) Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy, 
       profilaktyki w zakresie przeciwdziałania powstawaniu chorób zawodowych oraz wypadków 
       przy pracy wśród pracowników SP ZZOZ - Szpital, prowadzenie rejestrów i sporządzanie 
       odpowiedniej dokumentacji; 
   6) Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy; 
   7) Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na 
       stanowiskach pracy; 
   8) Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 
   9) Udział w komisjach BHP oraz w innych komisjach zakładowych zajmujących się 
       problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganie chorobom zawodowym  
       i wypadkom przy pracy; 
   10) Prowadzenie rejestrów oraz dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy i chorób 
         zawodowych; 
   11) Występowanie z wnioskami do Dyrektora SP ZZOZ – Szpital w sprawach pracowników,  
         a wynikających z wykonywania postanowień dotyczących stanu bhp; 
   12) Prowadzenie wstępnych ogólnych szkoleń w zakresie bhp; 
   13) Prowadzenie wykazu prac, przy których istnieje możliwość szczególnego zagrożenia dla 
         zdrowia lub życia ludzkiego, które powinny być wykonywane przez dwie osoby w celu  
         zapewnienia asekuracji; 
   14) Rejestrowanie wszystkich rodzajów prac w kontakcie z substancjami, preparatami,  
        czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym    
        oraz prac narażających pracowników na działania szkodliwych czynników biologicznych,  
        a także prowadzenie rejestru pracowników zatrudnionych przy tych pracach, na podstawie  
        obowiązujących przepisów; 
   15) Kontrolowanie zapewnienia pracownikom SP ZZOZ – Szpital pomieszczeń odpowiednich  
         do rodzaju wykonywanej pracy i liczby zatrudnionych pracowników; 
   16) Kontrolowanie wyposażenia stanowisk pracy w odzież ochronną i roboczą, zgodnie 
         z obowiązującymi przepisami; 
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   17) Współpraca z: 
          a) Działem Służb Pracowniczych w zakresie organizowania szkoleń bhp, 
          b) Lekarzem zakładowym w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, 
          c) Państwową Inspekcją Sanitarną, 
          d) Społeczną Inspekcją Pracy i Związkami Zawodowymi w przedsięwzięciach mających   
              na celu poprawę warunków pracy, 
   18) Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, przechowywanie wyników badań  
           i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia; 
   19) Przekazywanie meldunków o nadzwyczajnych zdarzeniach, analizowanie ich przyczyn oraz 
          przedstawianie Dyrektorowi wniosków w tym zakresie; 
   20) Przygotowywanie wniosków na zakupy towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi 
          przepisami; 
   21) Monitorowanie działalności poprzez tworzenie sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby  
         Dyrektora oraz przygotowywanie sprawozdań zgodnie z przepisami ustawowymi; 
   22) Merytoryczna kontrola rachunków za dostawy, w tym zgodności z zawartymi umowami  
          i ich przekazywanie do rozliczeń finansowych w czasie umożliwiającym ich terminowe 
         uregulowanie; 
   23) Wdrażanie zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora; 
   24) Dbałość o zapewnienie interesów SP ZZOZ – Szpital w zawieranych umowach; 
   25) Inicjowanie zmian organizacyjnych i funkcjonalnych w SP ZZOZ – Szpital w odniesieniu  
         do sytuacji na rynku medycznym. 
2. Inspektor monitoruje swoją działalność poprzez tworzenie sprawozdawczości wewnętrznej na 
    potrzeby Dyrektora oraz przygotowywanie sprawozdań zgodnie z przepisami ustawowymi. 
 

§ 17 
 

Radca Prawny 
 

1. Do zakresu zadań Radcy Prawnego w szczególności należy: 
   1) Udzielanie komórkom organizacyjnym opinii, porad prawnych i wyjaśnień z zakresu      
       stosowania prawa; 
   2) Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów normatywnych   
       wydawanych w SP ZZOZ - Szpital; 
   3) Opiniowanie zawarcia i rozwiązania umów z kontrahentami; 
   4) Zastępstwo procesowe SP ZZOZ – Szpital przed sądami procesowymi, organami  
       administracyjnymi i samorządowymi oraz innymi organami orzekającymi, w których SP  
       ZZOZ – Szpital jest stroną postępowania; 
   5) Nadzór prawny nad egzekucjami należności SP ZZOZ - Szpital; 
   6) Gromadzenie i udostępnianie przepisów prawnych, w tym zbioru Dzienników Ustaw,    
       Monitorów Polskich oraz innych niezbędnych dla przedmiotu działań SP ZZOZ - Szpital; 
   7) Monitorowanie działalności poprzez tworzenie sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby  
       Dyrektora oraz przygotowywanie sprawozdań zgodnie z przepisami ustawowymi; 
   8) Wdrażanie zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora; 
   9) Dbałość o zapewnienie interesów SP ZZOZ - Szpital w zawieranych umowach; 
   10) Inicjowanie zmian organizacyjnych i funkcjonalnych w SP ZZOZ – Szpital w odniesieniu  
        do sytuacji na rynku medycznym. 
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§ 18 
 

Starszy specjalista d/s organizacyjnych 
 
1. Do zakresu zadań Starszego specjalisty d/s organizacyjnych w szczególności należy: 
    1) Opracowanie i uaktualnianie we współpracy z Radcą Prawnym dokumentów dotyczących       
        organizacji SP ZZOZ – Szpital, tj. statutu i regulaminu organizacyjnego; 
    2) Współudział w opracowaniu i uaktualnianiu regulaminów organizacyjnych samodzielnych  
        stanowisk, poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych zakładu; 
    3) Kierowanie wniosków w sprawie wpisu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz    
        Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody Mazowieckiego; 
    4) Wdrażanie zmian struktury organizacyjnej  SP ZZOZ – Szpital w razie reorganizacji. 
    5) Uczestniczenie w opracowywaniu strategii działania SP ZZOZ – Szpital; 
    6) Prowadzenie dokumentacji Rady Społecznej; 
    7) W porozumieniu z Przewodniczącym Rady Społecznej ustalanie terminów posiedzeń oraz  
        proponowanego porządku obrad; 
    8) Opracowywanie w porozumieniu z samodzielnymi stanowiskami oraz kierownikami  
        jednostek i komórek organizacyjnych projektów uchwał Rady Społecznej; 
    9) Przygotowywanie zaproszeń na posiedzenie Rady Społecznej;  
   10) Opracowywanie zarządzeń wewnętrznych w zakresie kompetencji Starszego specjalisty d/s  
         organizacyjnych oraz współudział w opracowywaniu zarządzeń wewnętrznych, leżących  
         w kompetencji poszczególnych komórek administracyjnych – z wyłączeniem zawartości  
          merytorycznej, za przygotowanie której odpowiada kierownik każdej komórki, stosownie  
         do zakresu działalności; 
  11) Prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Naczelnego oraz rejestru uchwał Rady  
         Społecznej; 
  12) Prowadzenie działalności informacyjnej dla potrzeb placówek medycznych w zakresie  
        działalności organizacyjnej i prawnej – z wyłączeniem informacji dotyczących  spraw  
        finansowych; 
  13) Organizowanie uroczystości w SP ZZOZ – Szpital w Iłży; 
  14) Odbieranie poczty „ZOZ MAIL” i przekazywanie jej do sekretariatu Dyrektora  
        Naczelnego; 
  15) Protokołowanie spotkań Dyrekcji z pracownikami lub zakładowymi organizacjami  
        związkowymi oraz protokołowanie posiedzeń Rady Społecznej; 
  16) Przygotowywanie wniosków na zakupy towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi 
        przepisami; 
   17) Monitorowanie działalności poprzez tworzenie sprawozdawczości wewnętrznej na  
         potrzeby Dyrektora oraz przygotowywanie sprawozdań zgodnie z przepisami  
         ustawowymi; 
  18) Merytoryczna kontrola rachunków za dostawy, w tym zgodności z zawartymi umowami  
         i ich przekazywanie do rozliczeń finansowych w czasie umożliwiającym ich terminowe 
         uregulowanie; 
   19) Wdrażanie zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora; 
   20) Dbałość o zapewnienie interesów SP ZZOZ – Szpital w zawieranych umowach; 
   21) Inicjowanie zmian organizacyjnych i funkcjonalnych w SP ZZOZ – Szpital  
         w odniesieniu do sytuacji na rynku medycznym. 
2. Starszy specjalista d/s organizacyjnych monitoruje swoją działalność poprzez tworzenie  
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     sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby Dyrektora oraz przygotowywanie sprawozdań  
     zgodnie z przepisami ustawowymi. 

 
§ 19 

 
Dział Finansowo – Księgowy 

 
1. Działem Finansowo – Księgowym kieruje i odpowiada za realizację zadań Główny Księgowy 
    SP ZZOZ - Szpital. 
2. Do zakresu zadań Głównego Księgowego w szczególności należy: 
   1) opracowanie przy współpracy komórek organizacyjnych planu finansowego  
       i odpowiedzialność za jego realizację; 
   2) opracowywanie analiz ekonomiczno-finansowych dotyczących działalności SP ZZOZ –  
       Szpital oraz ocen efektywności ekonomicznej szczególnie w zakresie: 
      - rozliczeń pomiędzy: przedsiębiorstwami, jednostkami i komórkami organizacyjnymi SP   
        ZZOZ – Szpital i podmiotami zewnętrznymi, 
     - rachunku efektywności gospodarczej. 
3. Do zakresu zadań działu finansowo – księgowego należy wykonywanie obowiązków  
    w zakresie rachunkowości, określonych ustawą o rachunkowości polegających  
    w szczególności na: 
    1) kontroli rachunków i faktur za dostawy pod względem formalnym i rachunkowym, ze 
         szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowy obieg dokumentów i terminowy opis przez 
         komórki merytoryczne; 
    2) bieżącym i prawidłowym księgowaniu dokumentów w sposób umożliwiający terminowe 
        rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za mienie będące w posiadaniu SP ZZOZ –  
        Szpital  oraz poprawne dokumenty rozliczeń finansowych; 
   3) bieżącym i prawidłowym rozliczaniu podatku od towarów i usług oraz podatku  
        dochodowego od osób prawnych; 
    4) terminowym dokonywaniu płatności zobowiązań, dokonywanie przelewów w obrocie 
        bezgotówkowym, współpraca z bankami; 
    5) prowadzeniu rachunku kosztów w myśl odrębnych przepisów oraz na potrzeby SP ZZOZ -     
        Szpital; 
    6) współpracy z Działem Obsługi Techniczno - Administracyjnej w zakresie analizy kosztów  
        usług komunalnych, telekomunikacyjnych, formułowanie zaleceń co do sposobu ich  
        obniżenia; 
    7) analizowaniu kosztów osobowych; 
    8) sporządzaniu kalkulacji kosztów świadczeń zdrowotnych i innych usług na podstawie  
        danych merytorycznych otrzymanych z komórek świadczących usługi; 
    9) sporządzaniu sprawozdawczości i jej terminowe przekazywanie do właściwych władz; 
   10) prowadzeniu i kontroli kasy oraz punktu przyjęć środków finansowych w komórkach  
         organizacyjnych wyposażonych w kasy fiskalne; 
   11) organizacji systemu wypłat wynagrodzeń i nadzór nad przebiegiem wypłat wynagrodzeń; 
   12) nadzorze nad inwentaryzacją i rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych; 
   13) prowadzeniu ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych i wyposażenia; 
   14) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych; 
   15) prowadzeniu rachunku świadczeń socjalnych; 
   16) prawidłowym i terminowym rozliczaniu zaliczek pobieranych przez pracowników  
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         i delegacji służbowych; 
   17) nadzorowaniu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez pracowników Działu 
         Finansowo - Księgowego; 
   18) informowaniu Dyrektora o kończącym się terminie umów na ubezpieczenia mienia  
         SP ZZOZ – Szpital oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; 
   19) Wdrażanie zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora; 
   20) Analizowanie efektywności funkcjonowania systemów płacowych; 
   21) Prowadzenie i rozliczanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej; 
   22) Prowadzenie spraw i rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego  
         od osób fizycznych; 
   23) Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników; 
   24) Prowadzenie kartoteki płacowej pracowników SP ZZOZ – Szpital; 
   25) Prowadzenie kartoteki zasiłków ZUS i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
   26) Sporządzanie list wynagrodzeń pracowników SP ZZOZ – Szpital; 
   27) Wnioskowanie w sprawach gospodarki funduszem na wynagrodzenia; 
   28) Rozliczanie i terminowe przekazywanie deklaracji, podatków i składek ZUS; 
   29) Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach i zasiłkach dla celów emerytalnych, 
          rentowych i innych; 
    30) Uzgadnianie potrąceń z innymi komórkami organizacyjnymi; 
    31) Organizowanie wypłat w ustalonych terminach oraz przestrzeganie tych terminów; 
    32) Dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń na poszczególne komórki organizacyjne SP ZZOZ  
          – Szpital; 
     33) Sprawozdawczość w zakresie dotyczącym wynagrodzeń pracowników, na potrzeby GUS, 
          PFRON oraz innych instytucji, zgodnie z wymogami ustawowymi, jak i na potrzeby  
          Dyrekcji. 
4. Główny Księgowy monitoruje działalność działu poprzez tworzenie sprawozdawczości 
    wewnętrznej na potrzeby Dyrektora oraz przygotowywanie sprawozdań zgodnie z przepisami 
    ustawowymi. 
5.Główny Księgowy określa zakresy obowiązków podległych pracowników w regulaminie  
   działu. 
 

§ 20 
 

Dział Obsługi Techniczno - Administracyjnej 
 
1. Do zakresu zadań Działu Obsługi Techniczno - Administracyjnej w szczególności należy: 
   1) Sporządzanie zamówień na aparaturę i sprzęt; 
   2) Administrowanie budynkami i lokalami wykorzystywanymi na potrzeby SP ZZOZ - Szpital; 
   3) Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów najmu i dzierżawieniem obiektów  
        i pomieszczeń na potrzeby działalności; 
   4) Załatwianie spraw związanych z zawieraniem umów na wszelkie usługi związane  
       z funkcjonowaniem obiektów (dezynfekcja itp.), kontrola i rozliczanie kosztów tych usług  
       oraz podejmowanie interwencji w przypadku ich niewłaściwego świadczenia; 
   5) Prowadzenie magazynu gospodarczego, medycznego oraz technicznego i zaopatrywanie 
       go w niezbędne materiały, według zasad określonych w odpowiednich przepisach ogólnych;     
   6) Zaopatrywanie komórek organizacyjnych w niezbędne materiały akcydensowe, w tym druki 
       ścisłego zarachowania, prowadzenie ewidencji i rozliczeń; 
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   7) Rozliczanie pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę; 
   8) Przyjmowanie na stan i przechowywanie przedmiotów wyposażenia z poszczególnych 
       komórek, a przekazanych do likwidacji oraz przedkładanie komisji kasacyjnej; 
   9) Wyposażenie pomieszczeń w niezbędny sprzęt, meble i urządzenia; 
   10) Realizacja zakupów w ramach środków przewidzianych w planach, zgodnie z zawartymi 
         umowami, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki, dokumentowanie zamówień  
         i dostaw wraz z ciągłą analizą dokonywanych zakupów; 
   11) Merytoryczna kontrola rachunków za dostawy, w tym zgodności z zawartymi umowami  
          i ich przekazywanie do rozliczeń finansowych, w czasie umożliwiającym ich terminowe 
         uregulowanie; 
   12) Przyjmowanie środków trwałych na stan SP ZZOZ – Szpital i dokumentowanie czynności  
          z tym związanych, zgodnie z przyjętymi w SP ZZOZ – Szpital zasadami; 
   13) Przygotowywanie danych do planów bieżących, okresowych i rocznych dotyczących 
         zaopatrywania SP ZZOZ – Szpital w środki i materiały niezbędne dla jego sprawnego  
         funkcjonowania; 
   14) Ustalanie potrzeb inwestycyjnych (zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia); 
   15) Przygotowywanie danych do planów rzeczowo-finansowych; 
   16) Przygotowywanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów normatywnych 
         wydawanych w SP ZZOZ – Szpital, w ścisłej współpracy z radcą prawnym i innych aktów  
         prawnych stosowanych w SP ZZOZ - Szpital; 
   17) Wdrażanie zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora; 
   18) Dbałość o zapewnienie interesów SP ZZOZ - Szpital w zawieranych umowach; 
   19) Przygotowywanie wniosków na zakupy towarów i usług zgodnie z obowiązującymi 
         przepisami; 
   20) Inicjowanie zmian organizacyjnych i funkcjonalnych w SP ZZOZ - Szpital w odniesieniu    
        do sytuacji na rynku medycznym; 
   21) Gospodarka kluczami – deponowanie i wydawanie kluczy od pomieszczeń; 
   22) Rozliczanie i analiza połączeń telefonicznych (sieci zewnętrznej) służbowych  
          i prywatnych; 
   23) Obsługa serwisu kserokopiarek, przyjmowanie i zlecanie usług poligraficznych 
        (tabliczki, szyldy itp.); 
   24) Nadzór nad prawidłową realizacją umowy w zakresie usług pralniczych; 
   25) Prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną SP ZZOZ - Szpital; 
   26) Prowadzenie bieżącej konserwacji zieleni i drzewostanu; 
   27) Utrzymanie czystości i porządku wokół budynków SP ZZOZ - Szpital; 
   28) Utrzymywanie właściwego stanu użyteczności ciągów komunikacyjnych, zwłaszcza  
          w okresie zimowym poprzez odśnieżanie i likwidowanie gołoledzi; 
   29) Nadzór nad przeglądami gwarancyjnymi i naprawami dodatkowymi przez właściwy serwis; 
   30) Prowadzenie okresowych przeglądów aparatury medycznej; 
   31) Zapewnienie ochrony obiektów SP ZZOZ - Szpital, ustalanie procedur na wypadek  
         zagrożenia dla życia i mienia pracowników; 
   32) Wykonywanie remontów, modernizacji i konserwacji siłami własnymi lub poprzez  
          jednostki spoza SP ZZOZ - Szpital; 
   33) Rejestrowanie zgłoszeń o niesprawności, uszkodzeniach, usterkach urządzeń i instalacji  
         oraz sprzętu medycznego, bieżące usuwanie wszystkich stwierdzonych usterek siłami  
         własnymi lub poprzez wyspecjalizowane jednostki spoza SP ZZOZ -Szpital oraz   
         uzupełnianie braków mogących spowodować zagrożenie mienia SP ZZOZ - Szpital,  
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         bezpieczeństwa pracowników lub pacjentów, bieżąca obsługa techniczna, konserwacyjna  
         i eksploatacyjna obiektów SP ZZOZ - Szpital zmierzająca do zapewnienia ciągłej i pełnej  
        funkcjonalności sprzętu i obiektów; 
   34) Prowadzenie właściwej dokumentacji dla poszczególnych urządzeń wraz z ewidencją  
         sprzętu przekazanego do naprawy poza SP ZZOZ - Szpital; 
   35) Bieżące kontrolowanie dokumentów związanych z kosztami utrzymania obiektów  
         własnych i dzierżawionych; 
   36) Prowadzenie transportu własnego lub organizowanie zewnętrznych usług transportowych 
         na potrzeby SP ZZOZ - Szpital, a w szczególności: przyjmowanie zapotrzebowań na usługi 
         transportowe, dysponowanie posiadanymi środkami transportowymi lub zlecanie  
         wykonywania usług transportowych na zewnątrz, rozliczanie kosztów transportu komórek 
         organizacyjnych SP ZZOZ - Szpital; 
   37) Obsługa środków transportu własnego: utrzymywanie pojazdów w należytym stanie 
          technicznym, zapewnienie właściwej eksploatacji posiadanych środków transportowych, 
          prowadzenie zgodnie z przepisami dokumentacji ruchu środków transportu w tym: 
          wystawianie kart drogowych, rozliczanie zużytego paliwa, prowadzenie książek pojazdów  
          i ogumienia, wyposażenie pojazdów w dodatkowe urządzenia; 
   38) Prowadzenie gospodarki odpadami medycznymi i komunalnymi oraz sporządzanie  
         sprawozdania dotyczącego odpadów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
         Mazowieckiego; 
   39) Prowadzenie spraw związanych z parkowaniem samochodów na terenie SP ZZOZ –  
         Szpital; 
   40) Zapewnienie przeprowadzania okresowych i corocznych kontroli stanu budynków,  
          instalacji technicznych oraz urządzeń technicznych, sprzętu medycznego, komputerowego,  
         gospodarczego oraz środków transportu; 
   41) Analiza gospodarki energetycznej obejmującej w szczególności zagadnienia centralnego 
         ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, gazu oraz energii elektrycznej, współdziałanie  
         z dostawcami mediów w celu optymalizacji kosztów związanych z ich dostawą; 
   42) Rozliczanie kosztów eksploatacyjnych urządzeń i obiektów na komórki organizacyjne 
         SP ZZOZ - Szpital. 
   43) Załatwianie spraw związanych z zawieraniem umów na wszelkie usługi związane  
         z funkcjonowaniem obiektów (komunalne, sprzątanie itp.) kontrola i rozliczanie kosztów  
         tych usług oraz podejmowanie interwencji w przypadku ich niewłaściwego świadczenia; 
   44) Na wnioski kierowników komórek organizacyjnych, po zatwierdzeniu ich przez Dyrektora 
         Naczelnego lub osobę upoważnioną zapewnić właściwe oznakowanie budynków oraz 
        umieszczanie i aktualizowanie tablic informacyjnych wewnątrz obiektów; 
   45) Udział w przygotowaniu ofert medycznych SP ZZOZ – Szpital w konkursach  
          i zamówieniach, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów przeprowadzanych przez  
          MOW NFZ. 
   46) Ustalanie potrzeb inwestycyjnych, remontowych, modernizacyjnych i konserwacyjnych; 
   47) Zapewnienie organizacji żywienia dla pacjentów SP ZZOZ – Szpital w sposób  
         umożliwiający terminowe i właściwe dostarczanie posiłków, we współpracy  
         z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi; 
   48) Zbieranie zapotrzebowania z działów szpitalnych i zakładu opiekuńczo-leczniczego  
         w zakresie ilości posiłków i zalecanych diet;  
   49) Uczestnictwo w odbiorze obiektów lub wykonanych robót, zgodnie z obowiązującymi  
           przepisami zawartymi w ustawie z 07.07.1994r – Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz.  
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          414 z późn. zm., w przepisach wykonawczych do tej ustawy). 
   50) Uczestnictwo  w kontroli realizacji zadania inwestycyjnego i remontów pod względem  
         zgodności ich z umową zawartą z wykonawcą, w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia  
         interesów SP ZZOZ – Szpital jako inwestora i przyszłego użytkownika – sporządzanie  
         protokołów zdawczo – odbiorczych . 
 2. Kierownik działu monitoruje działalność działu poprzez tworzenie sprawozdawczości 
     wewnętrznej na potrzeby Dyrektora oraz przygotowywanie sprawozdań zgodnie z przepisami 
     ustawowymi. 
 3. Kierownik działu określa zakresy działań podległych pracowników w regulaminie działu. 
 

§ 21 
 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych 
 
1. Do zakresu zadań Inspektora ds. zamówień publicznych w szczególności należy: 
   1) Tworzenie planu zamówień publicznych; 
   2) Koordynacja i zapewnienie przestrzegania wykonywania ustawy o zamówieniach 
        publicznych w SP ZZOZ - Szpital; 
   3) Planowanie, przygotowywanie i dokumentowanie czynności związanych z postępowaniem  
       o zamówieniach publicznych; 
   4) Prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne, w tym: rejestracja postępowań,    
       archiwizacja, przygotowywanie materiałów dla Komisji przetargowej, organizacja pracy 
       Komisji; 
   5) Nadzór nad przygotowywaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla 
       ogłaszanych postępowań przetargowych; 
   6) Zapewnienie zgodności treści zawartych umów z przepisami ustawy o zamówieniach 
       publicznych; 
   7) Wdrażanie zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora; 
   8) Sprawdzanie wniosków i specyfikacji na zakupy towarów i usług zgodnie z obowiązującymi 
       przepisami; 
   9) Inicjowanie zmian organizacyjnych i funkcjonalnych w SP ZZOZ - Szpital w odniesieniu  
       do zmieniającej się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2. Inspektor monitoruje działalność poprzez tworzenie sprawozdawczości wewnętrznej na  
    potrzeby Dyrektora oraz przygotowywanie sprawozdań zgodnie z przepisami ustawowymi. 
 

 
§ 22 

 
Zakład - Szpital 

 
Działy Szpitalne 
 
1. Podstawowym zadaniem Działów szpitalnych jest udzielanie świadczeń zdrowotnych 
    pacjentom w warunkach stacjonarnych lub w trybie hospitalizacji 1-dniowych. 
2. Pacjenci przyjmowani są na hospitalizacje na podstawie skierowania. 
3. W stanie zagrożenia zdrowia lub życia skierowanie nie jest wymagane. 
4. Decyzję w sprawie przyjęcia pacjenta do Działu szpitalnego podejmuje lekarz dyżurny lub  
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    lekarz Działu. 
5. Pielęgniarka Izby Przyjęć informuje personel pielęgniarski działu szpitalnego o przyjęciu  
    pacjenta do danego działu. 
6. Pacjent jest przekazywany do działu szpitalnego wraz z dokumentacją medyczną przez 
    Pielęgniarkę Izby Przyjęć. W stanach zagrożenia zdrowia lub życia pacjent transportowany jest  
    do działu szpitalnego, w sposób bezpieczny (na wózku, z użyciem sprzętu i aparatury      
    medycznej), w razie potrzeby w asyście również lekarza. 
7. Z chwilą przyjęcia do działu pielęgniarka/położna zapoznaje pacjenta z Kartą Praw Pacjenta,  
    z topografią działu, podaje pacjentowi dane kontaktowe do działu. 
8. W czasie hospitalizacji pacjentowi zapewnia się: 
    1) świadczenia zdrowotne odpowiadające standardom postępowania w danym schorzeniu, 
        obejmujące usługi diagnostyczne i terapeutyczne oraz całodobową opiekę lekarską  
        i pielęgniarską; 
    2) konsultacje specjalistyczne, w tym w ośrodkach o wyższym poziomie referencyjnym; 
    3) leki i materiały opatrunkowe, oraz sprzęt pomocniczy; 
    4) krew i preparaty krwiopochodne; 
    5) wyżywienie; 
    6) opiekę duszpasterską; 
    7) transport; 
    8) rzetelną informację o stanie zdrowia, rozpoznaniu, prowadzonych metodach leczenia,  
        zabiegach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach  
        i rokowaniach oraz o możliwości zastosowania innego postępowania medycznego; 
    9) udział rodziny lub osób bliskich w procesie pielęgnacji pacjenta. 
9. Lekarze sprawują opiekę nad pacjentami leżącymi w salach przydzielonych im przez  
    kierownika lub ordynatora. 
10.  Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa jest odpowiedzialny za sporządzenie miesięcznego 
      harmonogramu pracy „grafiku” lekarzy dyżurujących w działach szpitalnych  
      i wyznaczenie starszego lekarza dyżuru, który koordynuje działania zespołu lekarzy  
     dyżurnych w poszczególnych działach szpitala i w ZOZ – Pogotowie Ratunkowe w sytuacjach  
      wyjątkowych. 
      Za sporządzenie harmonogramu pracy „grafiku” lekarzy dyżurujących w danym dziale  
      odpowiada kierownik działu lub ordynator. 
     W Dziale Chirurgicznym Ogólnym, w Dziale Ginekologii i Położnictwa z Opieką nad  
     Noworodkiem (rooming – in), w Dziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,  w Dziale  
     Wewnętrznym pełnione są odrębne dyżury lekarskie. 
     W Dziale Pediatrii lekarz pełniący dyżur sprawuje opiekę medyczną nad noworodkami Działu  
     Ginekologii i Położnictwa z Opieką nad Noworodkiem.  
     Każdy lekarz pracujący w Dziale szpitalnym lub pełniący w nim dyżur zobowiązany jest do 
     udzielenia konsultacji pacjentowi  innego działu szpitalnego i pacjentowi Zakładu Opiekuńczo  
     - Leczniczego. 
11. Działem kieruje kierownik lub ordynator. 
12. Dane dotyczące nazwisk lekarzy zatrudnionych w dziale umieszczone są na drzwiach  
      dyżurek lekarskich, zaś pielęgniarek przy punktach/dyżurkach pielęgniarskich. 
13. Informacje o stanie zdrowia przekazywane są pacjentom lub osobom upoważnionym 
      codziennie przez kierownika/ordynatora lub lekarza prowadzącego, a w godzinach  
      popołudniowych przez lekarza dyżurnego. 
14. Wypisanie ze szpitala następuje: 
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      1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w tym  
          przedsiębiorstwie; 
      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. 
15. W przypadku wypisu na żądanie pacjenta, lekarz zobowiązany jest do poinformowania  
      pacjenta o możliwych następstwach zaprzestania dalszego leczenia, zaś pacjent składa  
      pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie. W przypadku braku takiego  
     oświadczenia lekarz dokonuje stosownej adnotacji w dokumentacji medycznej pacjenta. 
16. W przypadku, gdy pacjent opuści dział bez wiedzy personelu, lekarz prowadzący lub  
      dyżurny informuje kierownika lub ordynatora i Policję oraz dokonuje stosownej adnotacji  
      w dokumentacji medycznej pacjenta. 
17. W razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie życia lub w razie 
      jego śmierci, lekarz prowadzący niezwłocznie zawiadamia wskazaną przez pacjenta osobę  
      lub instytucję, lub przedstawiciela ustawowego. 
18. W razie śmierci pacjenta personel pielęgniarski działu zapewnia należyte przygotowanie 
      zwłok poprzez: zdjęcie odzieży ze zwłok, usunięcie materiałów medycznych,        
      przymocowanie na przegub dłoni albo stopy osoby zmarłej identyfikatora (wykonanego  
      z tasiemki, płótna lub tworzywa sztucznego),  przymocowanie informacji o chorobie  
      zakaźnej - jeśli taka występuje, okrycie zwłok, z zachowaniem godności należnej osobie  
      zmarłej, w celu ich przekazania do pomieszczenia do przechowywania zwłok. 
19. Do zadań działów szpitalnych należy również: 
      1. Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia pacjentów, 
      2. Przestrzeganie zapisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
      3. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami. 
      4. Przestrzeganie zasad realizacji umów z NFZ i innymi podmiotami, 
      5. Współpraca z Działem Analiz, Statystyki Medycznej i Marketingu w zakresie wszelkiej  
          sprawozdawczości i statystyki danych z działów, w celu prawidłowego rozliczania się  
          z umów zawartych z NFZ. 
     6. Właściwe przechowywanie i kontrola terminów ważności produktów leczniczych  
          i wyrobów medycznych, środków dezynfekcyjnych, itp. 
     7. Dbałość o mienie działu, w tym nadzór nad powierzonym sprzętem i aparaturą medyczną           
         oraz utrzymanie jej w stanie należytym, 
     8. Wdrażanie zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora, 
     9. Współpraca w przygotowywaniu wniosków na zakup towarów i usług, zgodnie  
         z obowiązującymi przepisami, 
    10. Udział w realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 
          merytorycznym komórki organizacyjnej. 
20. Nadzór i koordynowanie działalności działów szpitalnych w sferze udzielania świadczeń  
      opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy lekarzy pełni zastępca Dyrektora  
      ds. Lecznictwa. Świadczenia pielęgniarskie podlegają nadzorowi Koordynatora ds.  
      Pielęgniarstwa i Położnictwa. 
21. Działy szpitalne bezpośrednio podlegają Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 
22. Działem szpitalnym kieruje Kierownik lub ordynator wraz z pielęgniarką/położną  
      koordynującą i nadzorującą pracę innych pielęgniarek/położnych. 



 23

23. Szczegółowe zasady funkcjonowania działów szpitalnych i realizacji przez nie świadczeń 
      zdrowotnych oraz współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi SP ZZOZ – Szpital  
      i innymi podmiotami leczniczymi określają regulaminy organizacyjne działów opracowane  
      przez Kierownika lub ordynatora i pielęgniarkę/położną koordynującą i nadzorującą pracę  
      innych pielęgniarek/położnych, zaakceptowane przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa  
      i zatwierdzone przez Dyrektora. 
 
 
Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
 
Podstawowy zakres działań Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii obejmuje: 
1.Prowadzenie intensywnego leczenia chorych w stanach zagrożenia życia, z powodu zaburzeń 
   oddychania i krążenia, chorych nieprzytomnych, chorych w stanach wstrząsu oraz  
   współdziałanie z innymi komórkami w tym zakresie. 
2. Stałą gotowość i wykonywanie zabiegów resuscytacyjnych u pacjentów Działu i innych   
    komórek organizacyjnych SP ZZOZ - Szpitala. 
3. Współdziałanie z operatorami i Blokiem Operacyjnym w czynnościach związanych  
     z przygotowaniem chorych do operacji i innych zabiegów. 
4. Kwalifikowanie pacjentów do zabiegów operacyjnych. 
5. Przeprowadzanie znieczuleń do operacji, porodów, zabiegów diagnostycznych, zwalczanie  
    bólu pacjentów niezależnie od jego przyczyny. 
6. Opiekę nad chorymi bezpośrednio po operacji do czasu wyrównania zaburzeń w czynności 
    ośrodkowego układu nerwowego, oddychania oraz krążenia. 
7. Współdziałanie w leczeniu powikłań pooperacyjnych. 
8. Szczegółowe zasady funkcjonowania działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, realizacji 
    świadczeń zdrowotnych oraz współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi SP ZZOZ –  
    Szpital i innymi podmiotami leczniczymi określa regulamin organizacyjny działu    
    opracowany przez kierownika lub ordynatora i pielęgniarkę koordynującą i nadzorującą pracę  
    innych pielęgniarek, zaakceptowany przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa i zatwierdzony  
    przez Dyrektora. 
 
Blok Operacyjny 
 
1. Do zakresu zadań Bloku Operacyjnego w szczególności należy: 
   1) Zabezpieczenie całodobowej gotowości do wykonywania zabiegów operacyjnych, 
   2) Przeprowadzanie zabiegów operacyjnych w trybie planowym oraz ostrym, 
   3) Przeprowadzanie zabiegów operacyjnych, znieczuleń pacjentów i innych procedur, do 
       których wykonania niezbędne są warunki Bloku Operacyjnego, 
   4) Zapewnienie chorym opieki pooperacyjnej, 
   5) Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej. 
   6) Zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych o właściwej jakości, odpowiadającej 
       aktualnemu poziomowi wiedzy medycznej, wykonywanych przez osoby kompetentne, 
       posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, 
   7) Właściwe przechowywanie i kontrola terminów ważności produktów leczniczych i wyrobów 
       medycznych, środków dezynfekcyjnych, itp., 
   8) Dbałość o mienie bloku operacyjnego, w tym nadzór nad powierzonym sprzętem i aparaturą  
       medyczną oraz utrzymanie jej w stanie należytym. 
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   9) Wdrażanie zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora, 
   10) Inicjowanie zmian organizacyjnych i funkcjonalnych w SP ZZOZ -Szpital w odniesieniu  
        do sytuacji na rynku medycznym. 
2. Pracą Bloku Operacyjnego kieruje kierownik Bloku Operacyjnego we współpracy  
     z pielęgniarką koordynującą i nadzorującą pracę innych pielęgniarek. 
3. Kierownik Bloku Operacyjnego organizuje pracę Bloku we współpracy z Kierownikiem lub  
    Ordynatorem Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz kierownikami lub ordynatorami  
    działów zabiegowych. 
 4. Personel pielęgniarski zatrudniony w Bloku Operacyjnym podlega Kierownikowi Bloku  
     Operacyjnego. Sprzątaczki zatrudnione w Sekcji Higieny podlegają pielęgniarce   
     koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek Bloku Operacyjnego. 
 5. Lekarze operujący, anestezjolodzy w czasie pracy Bloku Operacyjnego podlegają -  
     w sprawach organizacyjnych Kierownikowi Bloku Operacyjnego, a w sprawach fachowych  
     nadzorowani są przez odpowiedniego kierownika lub ordynatora działu. 
 6. Szczegółowe zasady funkcjonowania Bloku Operacyjnego, realizacji świadczeń zdrowotnych  
    oraz współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi SP ZZOZ – Szpital i innymi     
    podmiotami leczniczymi określa regulamin organizacyjny Bloku opracowany przez  
    kierownika i pielęgniarkę koordynującą i nadzorującą pracę innych pielęgniarek,  
    zaakceptowany przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa i zatwierdzony przez  
    Dyrektora. 
 
Izba Przyjęć 
 
1.Izba Przyjęć udziela świadczeń w zakresie pomocy doraźnej oraz kwalifikacji do hospitalizacji  
   pacjentów. 
2. Świadczenia opieki zdrowotnej Izby Przyjęć polegają: 
    1) w zakresie pomocy doraźnej- na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie 
        niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdą się w stanie nagłego  
       zagrożenia zdrowotnego; 
   2) w zakresie hospitalizacji - na przyjęciu pacjentów posiadających skierowanie na  
       hospitalizację i wymagających hospitalizacji. 
3. Izba Przyjęć przyjmuje pacjentów w ramach codziennego 24 - godzinnego dyżuru. 
4. O przyjęciu pacjenta na hospitalizację decyduje lekarz odpowiedniego działu. 
5. Lekarz  może poprosić o konsultację lekarza specjalistę innego działu szpitalnego. 
6. Po zgłoszeniu się pacjenta do Izby Przyjęć pielęgniarka niezwłocznie przeprowadza wywiad,  
    dokonuje pomiaru RR i tętna i oceny podstawowych funkcji życiowych, po czym informuje  
    lekarza danego działu (wynikającego ze skierowania pacjenta) lub stanu klinicznego  
    o wykonanych czynnościach. Następnie lekarz przeprowadza badanie i wydaje zlecenia  
    pozwalające ocenić stan pacjenta i podjąć leczenie lub udziela natychmiastowej pomocy  
    w ramach posiadanych uprawnień. 
7. W przypadkach nagłego zagrożenia życia i zdrowia pacjenta, badanie lekarskie i medyczne 
    czynności ratunkowe należy podjąć natychmiast po zgłoszeniu się pacjenta do Izby Przyjęć. 
8. W przypadkach o których mowa w pkt.7 lekarz danego działu lub pielęgniarka z Izby Przyjęć  
    może wezwać lekarzy anestezjologów lub innych wymaganych stanem pacjenta specjalistów  
    z działów szpitalnych, a lekarze ci zobowiązani są do udzielenia świadczeń zdrowotnych  
    pacjentowi bez zbędnej zwłoki. 
9. Każdy medyczny pracownik Izby Przyjęć zobowiązany jest do udzielenia natychmiastowej  
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    pomocy medycznej w stanie zagrożenia zdrowia i życia pacjenta, w zakresie zgodnym  
    z kwalifikacjami. 
10. Pomocy doraźnej udziela się pacjentom w Izbie Przyjęć w warunkach ambulatoryjnych,  
       w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta. 
11. W sytuacji, kiedy stan pacjenta wymaga obserwacji, konsultacji i badań diagnostycznych,  
      pacjent pozostaje w Izbie Przyjęć pod opieką lekarsko-pielęgniarską do momentu podjęcia  
      decyzji przez lekarza o możliwości opuszczenia Izby Przyjęć lub skierowania na  
      hospitalizację. 
12. Każde świadczenie zdrowotne udzielone w Izbie Przyjęć należy udokumentować.  
       W przypadku pacjentów, którym udzielono świadczeń w trybie ambulatoryjnym świadczenie   
       zdrowotne musi być opisane wraz z wynikami badań i zaleceniami w Książce  
      Ambulatoryjnej Izby Przyjęć. 
13. Lekarz danego działu na Izbie Przyjęć zobowiązany jest do uzyskania zgody pacjenta lub  
      jego przedstawiciela ustawowego na hospitalizację. 
14. W przypadku wykonania zabiegu o podwyższonym ryzyku dla pacjenta należy bezwzględnie 
      uzyskać pisemną zgodę pacjenta, wyjaśnić pacjentowi cel zabiegu i możliwe powikłania. 
15. Lekarz danego działu na Izbie Przyjęć zobowiązany jest do poinformowania pacjenta  
      o stanie zdrowia, rozpoznaniu, przebiegu leczenia oraz proponowanych i możliwych  
      badaniach, zabiegach diagnostycznych i leczniczych. 
16. Lekarz danego działu na Izbie Przyjęć powinien posiadać na bieżąco informację o stanie  
      wolnych miejsc w dziale szpitalnym. 
17. Każdy pacjent wymagający hospitalizacji powinien być przyjęty do szpitala. 
18. Nie można odmówić przyjęcia pacjenta do szpitala, w przypadku braku miejsc w dziale  
      danej specjalności. W takiej sytuacji lekarz danego działu na Izbie Przyjęć zobowiązany jest  
      do znalezienia miejsca w dziale innego szpitala i zapewnić pacjentowi bezpieczny transport  
      do innego szpitala, lub przyjąć pacjenta do działu, który posiada wolne miejsca, a kierownik  
      lub ordynator działu następnego dnia podejmie działania mające na celu hospitalizację  
      pacjenta we właściwym dziale. 
19. W sytuacjach braku miejsc w szpitalu oraz niemożności znalezienia miejsca na hospitalizację 
       pacjenta w innym szpitalu, lekarz danego działu na Izbie Przyjęć podejmuje decyzję  
       o pozostaniu w Izbie Przyjęć do czasu znalezienia miejsca w dziale zgodnym  
       z rozpoznanym u pacjenta schorzeniem. 
20. �Lekarz danego działu na Izbie Przyjęć koordynuje transport sanitarny pacjenta podległego  
     działu szpitalnego do innego szpitala.   
     W skład zespołu transportowego mogą wchodzić kierowca lub kierowca-ratownik,  
      pielęgniarka, położna, lekarz, inne osoby w miarę potrzeb. Obsadę transportu  
      międzyszpitalnego ustala lekarz dyżurny danego działu w czasie dyżuru medycznego,  
     a w godzinach pracy kierownicy lub ordynatorzy działów lub osoby upoważnione, zaś  
     wszelkie spory w tym zakresie rozstrzyga Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lub Starszy  
      lekarz dyżuru pod nieobecność Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. Organizację ustalonej  
     obsady zespołu transportowego realizują kierownicy komórek organizacyjnych, zgodnie  
     z grafikami i zasadami określonymi w tych komórkach. 
22. Świadczenia zdrowotne pomocy doraźnej i kwalifikacja do hospitalizacji realizowane są na  
      bazie Izby Przyjęć. 
23. Szczegółowe zasady funkcjonowania Izby Przyjęć, realizacji świadczeń zdrowotnych oraz  
      współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi SP ZZOZ – Szpital  
       i innymi podmiotami leczniczymi określają regulaminy organizacyjne Izby Przyjęć  



 26

       opracowane przez kierowników lub ordynatorów i pielęgniarkę/położną koordynującą  
       i nadzorującą pracę innych pielęgniarek/położnych, zaakceptowane przez Zastępcę     
       Dyrektora ds. Lecznictwa i zatwierdzone przez Dyrektora. 
 
Sterylizatornia 
 
1. Do zakresu zadań Sterylizatorni w szczególności należy: 
    1) Przygotowywanie narzędzi niezbędnych do operacji, 
    2) Sterylizacja narzędzi i materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego, bielizny 
        operacyjnej i noworodkowej, 
    3) Magazynowanie narzędzi i sprzętu wchodzącego w zestawy do sterylizacji, 
    4) Dystrybucja i transport materiałów sterylnych ze Sterylizatorni, 
    5) Zabezpieczanie Bloku Operacyjnego w materiały niezbędne do operacji, 
    6) Monitoring skuteczności procesów sterylizacji i dezynfekcji, 
    7) Prowadzenie wymaganej dokumentacji, w tym kontroli jakości sprzętu, 
    8) Dbałość o mienie Sterylizacji, w tym nadzór nad powierzonym sprzętem i aparaturą  
        medyczną oraz utrzymanie jej w stanie należytym, 
    9) Ewidencjonowanie kosztów sterylizacji w poszczególnych komórkach organizacyjnych 
          SP ZZOZ - Szpital, 
      10) Wdrażanie zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora, 
   11) Inicjowanie zmian organizacyjnych i funkcjonalnych w SP ZZOZ - Szpital w odniesieniu  
        do sytuacji na rynku medycznym,  
   12) Współpraca w przygotowywaniu wniosków o udzielanie zamówień publicznych, 
   13) Wykonywanie świadczeń podmiotom z zewnątrz, 
   14)  Przygotowywanie wniosków na zakupy towarów i usług zgodnie z obowiązującymi 
         przepisami. 
2. Sterylizatorki monitorują działalność poprzez tworzenie sprawozdawczości wewnętrznej na  
    potrzeby Dyrektora oraz przygotowywanie sprawozdań zgodnie z przepisami ustawowymi. 
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Sterylizatorni, realizacji zadań oraz współpracę  
    z innymi komórkami organizacyjnymi SP ZZOZ – Szpital i innymi podmiotami leczniczymi  
    określa regulamin organizacyjny Sterylizatorni opracowany przez Koordynatora ds.  
    Pielęgniarstwa i Położnictwa, zatwierdzony przez Dyrektora. 
 
Apteka Zakładowa 
 
1. Do zakresu zadań Apteki Zakładowej w szczególności należy: 
    1) Zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych SP ZZOZ - Szpital w produkty  
        lecznicze, wyroby medyczne i produkty biobójcze; 
    2) Sprawowanie bieżącego nadzoru nad gospodarką lekami jednostek i komórek SP ZZOZ –  
        Szpital, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przechowywania leków,  
        warunków ich dostępności; 
    3) Okresowe kontrole apteczek działowych, leków w zestawach wykorzystywanych  
        w stanach zagrożenia życia; 
    4) Współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi SP ZZOZ – Szpital w zakresie  
         aktualizacji receptariusza szpitalnego; 
    5) Analiza danych dotyczących zużycia produktów leczniczych i wyrobów medycznych 
        w SP ZZOZ – Szpital; 
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    6) Udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych; 
    7) Prowadzenie gospodarki alkoholem etylowym; 
    8) Udział w pracach Komitetu Terapeutycznego; 
    9) Współpraca z Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych i zaopatrywanie komórek organizacyjnych  
         SP ZZOZ - Szpital w środki odurzające i substancje psychotropowe; 
   10) Okresowe kontrole stanu środków narkotycznych i psychotropowych w działach; 
   11) Wykonywanie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 
   12) Wdrażanie zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora; 
   13) Merytoryczna kontrola rachunków za dostawy, w tym zgodności z zawartymi umowami  
          i ich przekazywanie do rozliczeń finansowych w czasie umożliwiającym ich terminowe 
         uregulowanie; 
    14) Dbałość o zapewnienie interesów SP ZZOZ - Szpital w zawieranych umowach; 
    15) Przygotowywanie wniosków na zakupy towarów i usług zgodnie z obowiązującymi 
          przepisami; 
    16) Inicjowanie zmian organizacyjnych i funkcjonalnych w SP ZZOZ - Szpital w odniesieniu  
          do sytuacji na rynku medycznym. 
2. Kierownik monitoruje działalność poprzez tworzenie sprawozdawczości wewnętrznej na  
    potrzeby Dyrektora oraz przygotowywanie sprawozdań zgodnie z przepisami ustawowymi. 
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Apteki Zakładowej, realizacji zadań oraz współpracę  
     z innymi komórkami organizacyjnymi SP ZZOZ – Szpital i innymi podmiotami leczniczymi  
    określa regulamin organizacyjny opracowany przez kierownika, zaakceptowany przez  
    Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa i zatwierdzony przez Dyrektora. 
 
Pracownia RTG i USG 
 
1. Do zakresu zadań Pracowni RTG w szczególności należy: 
    1) wykonywanie badań radiologicznych, ultrasonograficznych  u pacjentów: 
         a) leczonych w działach szpitalnych; 
         b) skierowanych przez lekarzy poradni specjalistycznych SP ZZOZ - Szpital; 
         c) Izby Przyjęć; 
        d) z innych zakładów opieki zdrowotnej, z którymi została zawarta umowa na ten rodzaj 
            świadczeń; 
        e) wykonywanie badań odpłatnych wg ustalonego cennika; 
        f) wykonywanie badań wstępnych i okresowych na zlecenie zakładów pracy. 
  2) organizowanie współpracy z zakładami zewnętrznymi w zakresie diagnostyki medycznej na 
       potrzeby SP ZZOZ – Szpital; 
  3) dokonywanie oceny stopnia wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego oraz należyta 
      gospodarka w tym zakresie; 
   4) nadzór nad właściwą sprawnością sprzętu i aparatury medycznej oraz dbałość o jej bieżącą 
       konserwację; 
   5) dokonywanie oceny potrzeb SP ZZOZ – Szpital w zakresie aparatury i sprzętu medycznego  
       pod kątem świadczeń zdrowotnych realizowanych w SP ZZOZ – Szpital i przyjętych  
       standardów; 
   6) realizacja badań i doboru materiałów eksploatacyjnych; 
   7) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 
   8) prowadzenie analiz statystycznych i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi zasadami  
       i przyjętym porządkiem; 
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   9) merytoryczna kontrola rachunków za dostawy, w tym zgodności z zawartymi umowami i ich 
       przekazywanie do rozliczeń finansowych w czasie umożliwiającym ich terminowe 
       uregulowanie; 
  10) wdrażanie zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora; 
  11) dbałość o zapewnienie interesów SP ZZOZ – Szpital w zawieranych umowach; 
  12) przygotowywanie wniosków na zakupy towarów i usług zgodnie z obowiązującymi 
        przepisami; 
  13) inicjowanie zmian organizacyjnych i funkcjonalnych w SP ZZOZ – Szpital w odniesieniu    
        do sytuacji na rynku medycznym. 
2. Kierownik Pracowni monitoruje działalność Pracowni poprzez tworzenie sprawozdawczości 
    wewnętrznej na potrzeby Dyrektora oraz przygotowywanie sprawozdań zgodnie z przepisami 
    ustawowymi. 
3. Kierownik Pracowni określa zakresy działań podległych komórek organizacyjnych  
    w regulaminie pracowni. 
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Pracowni RTG, USG, realizacji zadań oraz świadczeń  
    zdrowotnych, oraz współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi SP ZZOZ – Szpital  
    i innymi podmiotami leczniczymi określa regulamin organizacyjny Pracowni RTG   
   opracowany przez Kierownika, zaakceptowany przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa  
   i zatwierdzony przez Dyrektora. 
 
Pracownia Endoskopowa 
 
1. Pracownia Endoskopowa wykonuje badania diagnostyczne zgodnie z zakresem  
    jej działalności. 
2. Badania wykonywane są na podstawie skierowania lekarza SP ZZOZ – Szpital lub lekarzy  
    innych podmiotów leczniczych. 
3. Terminy badań ustalane są pomiędzy personelem zlecającym a realizującym. W przypadku  
    badań wykonywanych w trybie ambulatoryjnym terminy ustalane są pomiędzy personelem  
    pracowni a pacjentem. 
4. Lekarz Pracowni Diagnostycznej przed wykonaniem badania zobowiązany jest sprawdzić, czy 
    pacjent wyraził pisemną zgodę na badanie diagnostyczne. W przypadku braku takiej zgody,   
    lekarz pracowni zobowiązany jest do jej uzyskania, zgodnie z obowiązującymi przepisami  
    prawa w tym zakresie. 
5. W czasie wykonywania zabiegu pacjent pozostaje pod opieką personelu pracowni  
    diagnostycznej. 
6. Po wykonaniu badania udaje się do działu pod opieką, zgodnie z zaleceniami lekarza 
    wykonującego badanie lub opuszcza szpital, jeżeli świadczenie jest udzielane w trybie 
    ambulatoryjnym, wraz informacją o terminie odbioru wyniku . 
7. Pracownie Diagnostyczne są dostępne dla pacjentów ambulatoryjnych zgodnie z określonym 
    harmonogramem pracy, dla pacjentów hospitalizowanych w trybie całodobowym, przy  
    czym w czasie dyżurów wykonanie badań zapewnia personel działu zlecającego badanie, o ile  
    posiada kwalifikacje do wykonania określonej procedury medycznej. 
8. Nadzór merytoryczny nad pracą Pracowni Endoskopowej pełni kierownik lub  
    ordynator działu chirurgicznego ogólnego. 
9. Szczegółowe zasady funkcjonowania Pracowni, realizacji zadań, świadczeń zdrowotnych, oraz  
    współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi SP ZZOZ – Szpital i innymi podmiotami 
    leczniczymi określa regulamin organizacyjny Pracowni opracowany przez kierownika lub  



 29

   ordynatora działu odpowiedzialnego merytorycznie za działalność pracowni, zaakceptowany  
   przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa i zatwierdzony przez Dyrektora. 
 
Pomieszczenie do przechowywania zwłok 
 
1. Do zakresu zadań pracownika gospodarczego zatrudnionego w Dziale Obsługi Techniczno –  
    Administracyjnej, w szczególności należy: 
   1) Przyjęcie zwłok osoby zmarłej przebywającej w SP ZZOZ - Szpital, 
   2) Umycie zwłok osoby zmarłej, 
   3) Przygotowanie zwłok do wykonania sekcji w innej jednostce, 
   4) Wydawanie zwłok osobom do tego uprawnionym, 
   5) Prowadzenie zeszytu przyjmowania i wydawania zwłok, 
   6) Wdrażanie zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora. 
2. Praca w pomieszczeniu do przechowywania zwłok odbywa się zgodnie z regulaminem  
    organizacyjnym. 
3. Pracownik gospodarczy (pracujący w pomieszczeniu do przechowywania zwłok) podlega  
    Kierownikowi Działu Obsługi Techniczno - Administracyjnej. 
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania pomieszczenia do przechowywania zwłok, realizacji  
    zadań oraz współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi SP ZZOZ - Szpital i innymi  
   podmiotami leczniczymi określa regulamin organizacyjny pomieszczenia do przechowywania  
   zwłok opracowany przez Kierownika Działu Obsługi Techniczno - Administracyjnej, 
   zaakceptowany przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa i zatwierdzony przez Dyrektora. 
 

§ 23 
 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
 
1. Do zakresu zadań ZOL w szczególności należy: 
    1) Długoterminowa, całodobowa opieka pielęgnacyjna nad pacjentem przebywającym w ZOL; 
    2) Zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych o właściwej jakości odpowiadającej 
        aktualnemu pozimowi wiedzy medycznej, wykonywanych przez osoby kompetentne, 
        posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe; 
   3) Zapewnienie niezbędnej konsultacji, diagnostyki oraz farmakoterapii pacjentom w ramach 
       realizowanych procedur medycznych wymaganych w ZOL; 
   4) Zlecenia lekarskie dla pacjentów ZOL wydaje lekarz zatrudniony w ZOL, a w przypadkach  
       nagłych /”w trybie pilnym” inny lekarz zatrudniony w dziale szpitalnym SP ZZOZ – Szpital  
       w Iłży; 
   5) Zapewnienie chorym rehabilitacji ogólnej, w celu zmniejszenia skutków upośledzenia 
       ruchowego oraz usprawnienia ruchowego; 
    6) Zapewnienie chorym świadczeń psychologicznych oraz terapii zajęciowej; 
    7) Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz statystyki i sprawozdawczości zgodnie  
         z obowiązującymi zasadami i przyjętym porządkiem; 
    8) Przestrzeganie zasad realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi    
        kontrahentami; 
    9) Wdrażanie zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora; 
 10) Inicjowanie zmian organizacyjnych i funkcjonalnych w ZOL w odniesieniu do sytuacji na 
       rynku medycznym. 
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2. Nadzór i organizacja pracy ZOL należą do kierownika ZOL, podległego bezpośrednio  
    Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 
3. Kierownik ZOL monitoruje działalność zakładu poprzez tworzenie sprawozdawczości  
    wewnętrznej na potrzeby Dyrektora oraz przygotowywanie sprawozdań zgodnie z przepisami  
    ustawowymi. 
5. Kierownik ZOL określa zakresy obowiązków podległych pracowników. 
6. Szczegółowe zasady funkcjonowania ZOL, realizacji zadań i świadczeń zdrowotnych oraz 
    współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi SP ZZOZ - Szpital i innymi podmiotami  
    leczniczymi określa regulamin organizacyjny ZOL opracowany przez Kierownika ZOL,  
    zaakceptowany przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa i zatwierdzony przez Dyrektora. 

 
§ 24 

 
Zakład Opieki Zdrowotnej – Pogotowie Ratunkowe 

 
1. Do zakresu zadań ZOZ - Pogotowia Ratunkowego w szczególności należy: 
   1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia 
         zdrowia lub życia; 
    2) Realizacja zleceń wyjazdu zespołu specjalistycznego ratownictwa medycznego; 
    3) Podejmowanie medycznych czynności ratunkowych i leczniczych wobec pacjenta  
        w miejscach zdarzenia; 
   4) Transportowanie pacjentów do szpitala w celu leczenia; 
   5) Przekazywanie pacjentów personelowi SOR lub Izby Przyjęć wraz z Kartą Medycznych 
       Czynności Ratunkowych; 
   6) Fakt przekazania pacjenta do SOR lub Izby Przyjęć musi być udokumentowany na Zleceniu 
      Wyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego z podaniem dokładnej daty i godziny      
       przekazania pacjenta do SOR; 
   7) Współpraca z bazami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, z sąsiednimi stacjami pogotowia 
       oraz Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym lub Izbą Przyjęć; 
   8) Zapewnienie gotowości do udzielania medycznych czynności ratunkowych na wypadek 
       katastrof, kataklizmów i zdarzeń losowych o charakterze masowym; 
   9) Wdrażanie zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora. 
2. Kierownik Pogotowia Ratunkowego monitoruje działalność zakładu poprzez tworzenie  
    sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby Dyrektora oraz przygotowywanie sprawozdań  
    zgodnie z przepisami ustawowymi. 
3. Kierownik Pogotowia Ratunkowego zapewnia obsadę personalną zespołu ratownictwa  
    medycznego, zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi określonymi w Ustawie o PRM,  
    Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31.08.2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych  
     z zakresu ratownictwa medycznego. 
4. Kierownik Pogotowia Ratunkowego określa zakresy obowiązków podległych pracowników. 
5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zakładu – Pogotowie Ratunkowe, realizacji zadań  
     i świadczeń opieki zdrowotnej oraz współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi  
     SP ZZOZ – Szpital i innymi podmiotami leczniczymi określa regulamin organizacyjny ZOZ –  
     Pogotowie Ratunkowe opracowany przez Kierownika, zaakceptowany przez Zastępcę  
     Dyrektora ds. Lecznictwa i zatwierdzony przez Dyrektora. 
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§ 25 
 

Zakład – Przychodnie Specjalistyczne 
 
1.Realizacja specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych  
   w poradniach specjalistycznych, obejmuje: 
  1) ocenę stanu zdrowia pacjentów w zakresie zidentyfikowanego problemu zdrowotnego lub    
      ocenę przebiegu leczenia wobec postawionego wcześniej rozpoznania, w oparciu o badanie  
      podmiotowe i przedmiotowe oraz posiadane wyniki badań dodatkowych. 
  2) realizację procedur diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych. 
  3) wydanie orzeczenia lub zaświadczenia. 
  4) skierowanie do szpitala w celu realizacji złożonych procedur diagnostycznych i/lub 
      terapeutycznych. 
2. Świadczenia specjalistyczne udzielane są w poszczególnych poradniach wg harmonogramów  
    pracy poradni. 
3. Porady specjalistyczne udzielane są wyłącznie pacjentom zarejestrowanym w rejestracji  
    poradni specjalistycznych. 
4. Rejestracji można dokonać osobiście, telefonicznie lub przez inną osobę. Pacjenci są  
    rejestrowani wg kolejności zgłoszenia. 
5. Jeśli w czasie porady lekarz wyznaczy termin kolejnej wizyty rejestracja wpisuje pacjenta  
    w rejestr porad w uzgodnionym terminie. 
6. Jeśli pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wskaże imiennie lekarza, od którego chciałby 
    uzyskać poradę, rejestracja zobowiązana jest do zarejestrowania go zgodnie z jego  
    oświadczeniem, ze wskazaniem możliwie najwcześniejszego terminu wizyty. 
7. Pacjent może być zarejestrowany pod warunkiem przedłożenia następujących dokumentów: 
    - skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 
    - dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (ważna legitymacja ubezpieczeniowa, odcinek    
       renty lub emerytury, lub inny poświadczający fakt ubezpieczenia - zgodnie  
       z obowiązującymi przepisami). 
8. SP ZZOZ – Szpital udziela porad specjalistycznych bez skierowania w przypadku urazu,  
    wypadku, oraz stanu zagrożenia życia. 
9. Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie jest wymagane do świadczeń: 
    1) okulisty; 
    2) dermatologa, 
    3) ginekologa - położnika,  
   4) psychiatry; 
   5) dla osób chorych na gruźlicę; 
   6) dla osób zakażonych wirusem HIV; 
   7) dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów; 
   8) dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych; 
   9) dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób 
       nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. 
10.W przypadkach wymagających natychmiastowej pomocy pacjent może być przyjęty poza 
     kolejnością. 
11. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zakładu - Przychodni Specjalistycznych, realizacji  
      zadań, świadczeń zdrowotnych oraz współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi SP  
      ZZOZ – Szpital i innymi podmiotami leczniczymi określa regulamin organizacyjny Zakładu   
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      Przychodni Specjalistycznych, opracowany przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa  
      i zatwierdzony przez Dyrektora. 

 
§ 26 

 
Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 

 
1. Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej prowadzi rehabilitację pacjentów leczonych  
   ambulatoryjnie. 
2. Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej realizuje świadczenia zdrowotne w warunkach  
    ambulatoryjnych, które obejmują: 

1) badanie fizjoterapeutyczne, zgodne z jednostką chorobową, polegające na: 
 - określeniu zakresu ruchu w stawach, testach czynnościowych i ocenie aktywności  
    ruchowej,  
 - ocenie czucia powierzchownego i głębokiego, 
 - ocenie odruchów ścięgnisto – kostnych,  
 - pomiarze długości kończyn i obwodów, 
 - ocenie chodu i lokomocji, 
 - ocenie samoobsługi i samodzielności, 
 - ocenie deformacji i zniekształceń. 

   2) fizjoterapię ambulatoryjną, realizowaną przez poradę  fizjoterapeutyczną i zabieg  
       fizjoterapeutyczny w Zakładzie Rehabilitacji Ogólnoustrojowej; 
   3) fizjoterapię w warunkach domowych, realizowaną przez poradę  fizjoterapeutyczną i zabieg  

     fizjoterapeutyczny; 
4) zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane w Zakładzie Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 

obejmują kinezyterapię, fizykoterapię, hydroterapię i masaż leczniczy. 
3. Świadczenia w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej wykonywane są wyłącznie na  
    podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o określonych kwalifikacjach,  
    z poradni lub działu o określonej specjalności. 
4. Porada fizjoterapeutyczna obejmuje zaplanowanie procesu fizjoterapii i ocenę zgodności  
    realizacji celu skierowania na rehabilitację z tym skierowaniem. 
5. Koordynator Zakładu monitoruje działalność poprzez tworzenie sprawozdawczości 
    wewnętrznej na potrzeby Dyrektora oraz przygotowywanie sprawozdań zgodnie z przepisami 
    ustawowymi. 
6. Koordynator Zakładu określa zakresy obowiązków podległych pracowników. 
7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zakładu Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, realizacji  
    zadań, świadczeń zdrowotnych oraz współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi  
    SP ZZOZ – Szpital i innymi podmiotami leczniczymi określa regulamin organizacyjny  
    Zakładu Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, opracowany przez Koordynatora Zakładu, 
    zaakceptowany przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa i zatwierdzony przez Dyrektora. 
 

§ 27 
 

SEKCJA HIGIENY 
 
1. Pracą Sekcji Higieny kieruje Koordynator, który podlega Dyrektorowi.  
2. Do zadań Sekcji Higieny należy w szczególności:  
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    1) Sprzątanie powierzchni szpitalnych i dbałość o ich czystość; 
    2) Usuwanie odpadów komunalnych z pomieszczeń szpitalnych; 
    3) Transport brudnej bielizny do wyznaczonego pomieszczenia - sortowni bielizny oraz  
         transport czystej bielizny na poszczególne działy;  
    4) Właściwa gospodarka środkami czystościowymi oraz sprzętem do utrzymania czystości; 
    5) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.  
3. Koordynatorowi Sekcji Higieny podlegają:  
    1)  Sprzątaczka; 
    2) Pracownik Gospodarczy.  
4. Szczegółowe zadania określają zakresy czynności poszczególnych pracowników.  
5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Sekcji Higieny, realizacji zadań oraz współpracę  
    z innymi komórkami organizacyjnymi SP ZZOZ – Szpital określa regulamin organizacyjny     
    Sekcji Higieny opracowany przez koordynatora odpowiedzialnego merytorycznie za  
    działalność Sekcji, zatwierdzony przez Dyrektora. 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZE Ń ZDROWOTNYCH  
W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT 

 
§ 28 

 
1. Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od  
    osób i instytucji uprawnionych do pochowania zwłok oraz od podmiotów, na zlecenie których  
    przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym określa Dyrektor  
    w stosownym zarządzeniu.  
2. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej jest ustalona w sposób określony  
    w art.28 ust.4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  
    zarządzeniem Dyrektora i uaktualniana aneksami. 
    Cennik podany jest do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz w Dziale Analiz,    
    Statystyki Medycznej i Marketingu. 
3. Opłata za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami  
    odrębnymi udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością ustalana jest przez Dział  
    Finansowo-Księgowy każdorazowo po zakończeniu realizacji świadczenia, na podstawie  
    kalkulacji kosztów rzeczywistych wykonanych usług medycznych. 
4. Pacjent uiszcza należną opłatę za świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 3 na  
    podstawie wystawionej faktury lub rachunku przed wykonaniem badań diagnostycznych,  
    porad, zabiegów fizjoterapeutycznych, zaś w przypadku hospitalizacji, zabiegów operacyjnych  
    – po udzieleniu świadczenia. 
5. Informacje na temat wysokości opłat podaje się do wiadomości pacjentów na tablicy ogłoszeń      
    oraz w Dziale Analiz, Statystyki Medycznej i Marketingu. 
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ROZDZIAŁ V 

 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
§ 29 

 
1. Każdy pracownik SP ZZOZ – Szpital zobowiązany jest do noszenia identyfikatora. 
2. Każdy pracownik odbierając telefon służbowy zobowiązany jest do przedstawienia się  
    z imienia i nazwiska oraz podania nazwy komórki organizacyjnej w której pracuje. 
 

 
§ 30 

 
1. Szczegółowe zadania pracowników SP ZZOZ – Szpital oraz ich kompetencje i podległość  
    służbową określają zakresy czynności ustalone odrębnie przez kierownika komórki  
    organizacyjnej i zatwierdzone przez Dyrektora SP ZZOZ - Szpital. 
2. Uprawnienia i obowiązki zastępcy Dyrektora lub innych osób na stanowiskach kierowniczych 
    do wykonywania zadań i czynności przekraczających uprawnienia i obowiązki wynikające  
    z niniejszego regulaminu określa Dyrektor SP ZZOZ – Szpital na podstawie pełnomocnictwa. 

 
§ 31 

 
Obowiązek przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego SP ZZOZ – Szpital spoczywa na 
wszystkich pracownikach SP ZZOZ - Szpital. 
 

§ 32 
 
W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), akty 
wykonawcze wydane do tej ustawy oraz przepisy powszechnie obowiązujące, mające związek  
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 

 
§ 33 

 
Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym SP ZZOZ – Szpital dokonywane są w trybie 
wymaganym dla jego wprowadzenia. 

 
§ 34 

 
Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 
 

 


