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REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego  
im. prof. Adama Grucy CMKP  

 
Dział I. 

 
Przepisy Ogólne 

 
Rozdział 1 

 
Przepisy wstępne 

 
 

§ 1 
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP – zwany dalej „SPSK” 

- jest podmiotem leczniczym, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIV Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000047820 oraz do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod 
numerem 000000018611. 

2. SPSK działa w oparciu o przepisy: 
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,  
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, 
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,  
4) Kodeksu cywilnego, 
5) statutu SPSK, 
6) inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Niniejszy Regulamin Organizacyjny określa strukturę organizacyjną SPSK i jego zakładów 
leczniczych, jednostek i komórek, stanowiska kierownicze oraz zakres uprawnień, obowiązki oraz 
zadania na stanowiskach kierowniczych, a także zadania jednostek organizacyjnych oraz ich 
podporządkowanie.  

 
§ 2 

1. Do podstawowych celów SPSK należy: 
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych,  
2) promocja zdrowia, 
3) udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Centrum Medycznego Kształcenia 

Podyplomowego w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. 
2. Zakres realizowanych zadań dydaktycznych i badawczych określa umowa zawarta pomiędzy 

CMKP w Warszawie i SPSK oraz umowy z innymi podmiotami zajmującymi się badaniami 
naukowymi i dydaktyką. 

3. SPSK uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych i kształceniu 
osób wykonujących zawód medyczny w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

4. SPSK może uczestniczyć w realizacji usług, zadań i programów zdrowotnych oraz prac naukowych 
zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje rządowe i pozarządowe, komórki 
samorządu terytorialnego i inne podmioty w zakresie przewidzianym w przepisach. 

5. SPSK udziela świadczeń zdrowotnych w swojej siedzibie tj. w Otwocku przy ul. Konarskiego 13. 
 

§ 3 
1. Do zadań SPSK należy w szczególności: 
1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych i innych niż 
szpitalne, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych oraz ambulatoryjnych 
świadczeń zdrowotnych w ramach specjalności reprezentowanych przez komórki organizacyjne 
SPSK; 
2) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodów medycznych i kształceniu 
osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa; 
3) uczestniczenie w organizowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych i prac badawczych 
zgodnie z planami dydaktyczno-naukowymi Klinik i Zakładów Centrum Medycznego Kształcenia 
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Podyplomowego w sposób określony w umowie zawartej z podmiotem tworzącym SPSK; 
4) prowadzenie badań naukowych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na 
zasadach określonych w umowach zawartych z podmiotami finansującymi te badania; 
5) uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych oraz prowadzeniu prac badawczych 
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w umowach 
cywilnoprawnych zawartych przez SPSK za zgodą podmiotu tworzącego SPSK, odpowiednio z 
państwową uczelnią medyczną lub państwową uczelnią prowadzącą działalność dydaktyczną i 
badawczą w dziedzinie nauk medycznych. 
2. SPSK może podejmować współpracę z zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia, kształcenia i 

doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania 
należące do zakresu działalności SPSK oraz może być członkiem takich organizacji za zgodą 
podmiotu tworzącego. 

3. SPSK udziela świadczeń zdrowotnych: 
1) bezpłatnie - osobom uprawnionym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego lub na podstawie 

przepisów o koordynacji, 
2) odpłatnie - osobom nieuprawnionym w rozumieniu przepisów, bądź w zakresie w którym 

przepisy przewidują ich odpłatność. 
4. Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych 
określa Dyrektor w zarządzeniu wewnętrznym. 
5. Regulamin organizacyjny SPSK na czas wojny, stanowiący uzupełnienie niniejszego Regulaminu w 
zakresie szczególnych zadań SPSK oraz poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych SPSK 
w czasie wojny, stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 
 

§ 4 
1. SPSK może tworzyć wydzielone jednostki do prowadzenia działalności gospodarczej.  
2. Prowadzenie działalności gospodarczej przez wydzielone jednostki nie może ograniczać 

dostępności i poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom uprawnionym na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 5 

1. Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w SPSK określone są 
szczegółowo w zarządzeniach wewnętrznych Dyrektora i obowiązujących w SPSK procedurach 
oraz w załączniku nr 4 do regulaminu. 

2. Ustala się następującą, maksymalną wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w 
przypadkach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta: 

1) za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 
przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia 
następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych; 

2) za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 
0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, 

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

3. Dyrektor SPSK może określać co kwartał, w drodze zarządzenia, wartość pieniężną opłat, o 
których mowa w ust. 2 pkt 1-3. 

4. Postępowanie ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta jest określone w procedurach 
wewnętrznych obowiązujących w SPSK i zgodne z aktualnym rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność 
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w 
przypadku śmierci pacjenta. Osobą, która zawiadamia lekarza dyżurnego o śmierci pacjenta jest 
pielęgniarka dyżurna. Zwłoki, przed upływem czasu od śmierci pacjenta, który uprawnia podmiot 
leczniczy do pobierania opłat za przechowywanie zwłok, są przekazywane zakładowi usług 
pogrzebowych, z którym SPSK ma podpisaną umowę.  

5. Osoby zatrudnione w SPSK oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z SPSK są 
obowiązane nosić w widocznym miejscu identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz funkcję 
tej osoby. 
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6. Pacjentów szpitala zaopatruje się w znaki identyfikacyjne, które zawierają informacje pozwalające 
na ustalenie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta, zapisane w sposób 
uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione. 

7. Za kartę okołooperacyjną, stanowiącą część dokumentacji medycznej, odpowiada lekarz 
anestezjolog znieczulający danego pacjenta. 

 

Rozdział 2 

Dyrektor SPSK 

§ 6 
1. Dyrektor samodzielnie zarządza SPSK, kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz 

oraz jest przełożonym pracowników SPSK. 

2. Dyrektor podejmuje decyzje dotyczące SPSK i ponosi za nie odpowiedzialność, za wyjątkiem 
decyzji zastrzeżonych przepisami dla innych organów. 

3. Dyrektor zarządza SPSK bezpośrednio lub przy pomocy zastępców. 

4. Dyrektor SPSK może część swoich kompetencji i uprawnień przenieść na innych pracowników. 

5. Dyrektor wykonuje obowiązki nałożone przez przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpożarowej. 

6. Obowiązki, o których mowa w ust. 5, Dyrektor realizuje poprzez działania odpowiednich służb - 
Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych, Inspektora ppoż., Szefa Dyżuru oraz wszystkich 
pozostałych pracowników, którzy działają według szczegółowych zakresów obowiązków.  

7. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora SPSK należy w szczególności: 
1) zapewnienie sprawnego funkcjonowanie SPSK, 
2) organizowanie pracy w SPSK w sposób zapewniający realizację zadań statutowych, 
3) uzgadnianie zasad współdziałania oraz organizacja współpracy między SPSK i CMKP dla 

realizacji celów leczniczych, dydaktycznych i badawczych, 
4) wnioskowanie w sprawie zmian struktury organizacyjnej SPSK dla usprawnienia 

funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz ich dostosowania do zawartych umów o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

5) przedstawianie propozycji dotyczących kierunków długoterminowego rozwoju SPSK, 
6) nadzór nad pracą personelu medycznego, 
7) nadzór nad gospodarką lekami i wyrobami medycznymi oraz dążenie do racjonalizacji 

wydatków na ten cel, 
8) zatwierdzanie zapotrzebowań na przetargi, 
9) nadzór nad sporządzaniem statystyki medycznej i prowadzeniem dokumentacji pacjentów 

oraz archiwizowaniem dokumentacji medycznej, 
10) rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów dotyczących organizacji udzielania świadczeń 

zdrowotnych, 
11) opracowywanie planu udzielania świadczeń zdrowotnych SPSK i zapewnienie jego 

realizacji, 
12) zapewnienie właściwego stanu sanitarnego SPSK, 
13) należyta gospodarka mieniem własnym lub przekazanym SPSK do użytkowania, 
14) prowadzenie polityki kadrowej, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników, 
15) ustalanie wynagrodzenia i zatwierdzanie premii oraz nagród dla pracowników SPSK, 
16) działanie na rzecz zaspokajania potrzeb socjalno - bytowych, zdrowotnych i kulturalnych 

pracowników, 
17) należyte gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi pozostającymi w dyspozycji 

SPSK, 
18) nadzór nad działalnością gospodarczą wydzielonych do tego celu komórek organizacyjnych 

SPSK, 
19) zatwierdzanie planów finansowych, inwestycyjno - remontowych oraz planów zakupów 

aparatury i sprzętu medycznego, po uzyskaniu opinii zastępców dyrektora, 
20) zapewnianie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz dbanie o 

przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, 
21) czuwanie nad jakością udzielania świadczeń zdrowotnych oraz organizowanie kontroli ich 

jakości, 
22) współpraca z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych i programów zdrowotnych, 
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23) współpraca z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
organizacjami pozarządowymi w zakresie świadczonych przez SPSK usług medycznych, 

24) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, o 
której mowa w przepisach o finansach publicznych, 

25) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów. 
 

8. W celu realizacji zadań Dyrektor SPSK: 
1)   wydaje zarządzenia wewnętrzne, decyzje, instrukcje, pisma okólne, 
2)   ustala regulaminy wewnętrzne, 
3)   powołuje zespoły opiniodawcze, komisje itp. 

 
§ 7 

1.  Do dokonywania czynności prawnych w imieniu SPSK i reprezentowania go na zewnątrz Dyrektor 
upoważniony jest jednoosobowo. 

2.  Dyrektor może upoważnić na piśmie inne osoby do dokonywania niektórych czynności prawnych, 
określając zakres udzielonego pełnomocnictwa. 

 
§ 8 

Dyrektor SPSK lub upoważniony przez niego pracownik przyjmuje skargi i wnioski pracowników, 
pacjentów oraz innych zainteresowanych osób w czwartki w godzinach od 12.00 do 14.00 i załatwia je 
według posiadanych kompetencji. 
 

Rozdział 3 
Struktura organizacyjna 

 
§ 9 

1.  SPSK prowadzi działalność leczniczą za pomocą zakładów leczniczych. 
2.  Zakładami leczniczymi, o których mowa w ust. 1 są: 

1) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP – Szpital - w którym 
udzielane są świadczenia w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, w skład 
którego wchodzą jako komórki organizacyjne działalności medycznej: 

a) kliniczne oddziały szpitalne stanowiące bazę dla działalności dydaktycznej i badawczej 
jednostek organizacyjnych - Kliniki Ortopedii Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego; Kliniki Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego; Kliniki Ortopedii ,Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Centrum 
Medycznego Kształcenia Podyplomowego; Kliniki Ortopedii i Reumoortopedii Centrum 
Medycznego Kształcenia Podyplomowego; Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Centrum 
Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Kliniki Rehabilitacji Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego; 

b) inne oddziały szpitalne; 
c) Zakład Rehabilitacji Leczniczej; 
d) Zakład Diagnostyki Obrazowej; 
e) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej; 
f) Blok Operacyjny; 
g) Izba Przyjęć; 
h) Apteka, 
i) pracownie, 
j) Zespół transportu sanitarnego. 
2) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP – Przychodnia 

Specjalistyczna – w którym udzielane są świadczenia w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia 
zdrowotne, w skład którego wchodzą jako komórki organizacyjne działalności medycznej 
poradnie, pracownie i gabinety. 

3.  W SPSK działają także komórki organizacyjne działalności administracyjnej, ekonomicznej, 
organizacyjno – prawnej, technicznej i inne oraz komórki organizacyjne prowadzące działalność 
gospodarczą. 

4.  Strukturę organizacyjną jednostek oraz komórek, o których mowa w ust. 2 i 3, zakres działania 
poszczególnych komórek organizacyjnych, stanowiska kierownicze oraz zakres kompetencji 
zajmujących je osób określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 

5.  Graficznym odzwierciedleniem utworzonej struktury organizacyjnej jest schemat organizacyjny 
stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu. 

6.  Nowe stanowiska pracy powołuje Dyrektor w drodze zarządzenia. 
7.  Komórki organizacyjne działające w ramach zakładów leczniczych oraz komórki organizacyjne, o 
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których mowa w ust. 3, tworzy, przekształca i likwiduje Dyrektor w drodze zarządzenia 
wewnętrznego, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Społecznej, pod warunkiem, że w wyniku 
powyższych działań nie nastąpi likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów 
działalności SPSK i udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

8.  Jednostki, komórki i stanowiska przy oznaczaniu liczby dziennika prowadzonej korespondencji 
używają symbolu literowego określonego w niniejszym Regulaminie. 

9.  Dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem 
diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym 
poszczególne jednostki i komórki organizacyjne współpracują ze sobą we wszelkich sprawach 
wymagających współpracy. 

10.  Badania diagnostyczne zlecane przez lekarzy w oddziałach, na Izbie przyjęć lub w poradniach 
wykonywane są pracowniach wchodzących w skład zakładów leczniczych. W celu zapewnienia 
ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych SPSK zawiera umowy, w których 
zleca wykonywanie niektórych badań innym podmiotom leczniczym. 

 
§ 10 

1. Kierownictwo SPSK stanowią: 
1) Dyrektor SPSK     (DN),  
2) Zastępca Dyrektora ds. Nauki i Dydaktyki  (DND), 
3) Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych  (DE), 
4) Zastępca Dyrektora ds. Opieki Medycznej  (DOM),  
5) Zastępca Dyrektora ds. Technicznych  (DT), 
6) Zastępca Dyrektora ds. Medycznych   (DM), 
7) Główny Księgowy     (GK). 

2. Zastępców Dyrektora, pełnomocników i asystentów powołuje i odwołuje Dyrektor SPSK. 
3. Zastępcy Dyrektora, Główny Księgowy, pełnomocnicy i asystenci podlegają bezpośrednio 
Dyrektorowi SPSK. 

 
 

 
Dział II 

Kierownictwo SPSK 
Rozdział 1 
Dyrektor 

 
§ 11 

1. Dyrektor zarządza SPSK jednoosobowo.  

2. Zakres obowiązków i uprawnień Dyrektora określają §6 - §8 Regulaminu. 

 

 

 

Rozdział 2 
Zastępca Dyrektora ds. Nauki i Dydaktyki  

 
§ 12 

1. Zastępca Dyrektora ds. Nauki i Dydaktyki podlega pod względem służbowym i merytorycznym 
Dyrektorowi. 

2. Do głównych zadań Zastępcy Dyrektora ds. Nauki i Dydaktyki należy: 
1) inicjowanie, planowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i 

usługowo – badawczych oraz dokonywanie ekspertyz, analiz i ocen w zakresie nauk 
medycznych i ochrony zdrowia, w celu pozyskiwania określonych środków na ten cel; 

2) planowanie, organizacja i nadzór nad kształceniem podyplomowym pracowników SPSK; 
3) opracowywanie analiz i ocen propozycji dotyczących zmian programowych w zakresie 

medycyny; 
4) organizowanie upowszechniania wyników prowadzonych badań naukowych i prac 

rozwojowych; 
5) planowanie rozwoju naukowego i kształcenia specjalistycznego kadr medycznych, zwłaszcza 

ustawicznego kształcenia podyplomowego zgodnie z planami; 
6) planowanie, prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej; 
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7) koordynowanie działalności w zakresie programowania rozwoju naukowego kadr medycznych, 
a także realizacji prac naukowo – badawczych SPSK oraz działalności wydawniczej; 

8) organizowanie wykonywania opracowań ekspertyz, analiz i założeń merytorycznych do 
projektów aktów normatywnych na zlecenie innych podmiotów; 

9)  doskonalenie organizacji i metod prowadzenia badań naukowych; 
10)  kierowanie realizacją prac i zadań zlecanych w dziedzinie medycyny i nauk medycznych, 
11)  realizacja obowiązków wynikających z funkcjonującego w SPSK systemu kontroli zarządczej. 

 
Rozdział 3 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych 
 

§ 13 
1. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych podlega pod względem służbowym i merytorycznym 

Dyrektorowi SPSK i jest w zakresie Administracyjno – Ekonomicznym przełożonym pracowników 
SPSK. 

2. Do głównych zadań Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych należy:  
1) organizacja, nadzór nad pracami administracyjno - ekonomicznymi wchodzącymi w zakres 

działania podporządkowanych mu jednostek działalności podstawowej: Działu Zamówień 
Publicznych, Działu Statystyki Medycznej i Informacji, Działu Administracyjno - 
Gospodarczego oraz Archiwum, 

2) nadzór nad przygotowywaniem projektu planu rzeczowo-finansowego, jego zmian oraz 
kontrola jego wykonania, 

3) nadzór nad pracą rachunkowości SPSK, 
4) nadzór nad pracą Działu Księgowości, 
5) przestrzeganie terminowości realizacji należności i zobowiązań SPSK, 
6) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykorzystywaniem środków publicznych 

przyznanych SPSK i przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych tym 
zakresie, 

7) nadzór nad sprawozdawczością statystyczną, planistyczną, analiza wykorzystania środków 
budżetowych, 

8) nadzór nad przeprowadzaniem postępowań o udzielanie zamówień oraz przygotowywanie 
projektów umów, 

9) przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych z zakresu zamówień publicznych,  
10) kontrola i nadzór przestrzegania czasu pracy podległego personelu , 
11)  nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp w podległym pionie, 
12)  realizacja obowiązków wynikających z funkcjonującego w SPSK systemu kontroli 

zarządczej. 
 

 
 
 
 

Rozdział 4 
Zastępca Dyrektora ds. Opieki Medycznej 

 
§ 14 

1. Zastępca Dyrektora ds. Opieki Medycznej podlega pod względem służbowym i merytorycznym 
Dyrektorowi SPSK i jest w zakresie opieki pielęgniarskiej przełożonym pracowników SPSK. 

2. Zastępca Dyrektora ds. Opieki Medycznej odpowiada za kompleksową opiekę pielęgniarską w 
SPSK. 

3. Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Medycznej SPSK należy w szczególności: 
1) określenie liczby, struktury i poziomu kwalifikacji stanowisk pracy pionu pielęgniarskiego. 
2) planowanie obsad podległego personelu, 
3) zatwierdzanie harmonogramów czasu pracy podległego personelu , 
4) kontrola i nadzór przestrzegania czasu pracy podległego personelu , 
5) ustalenie zakresów obowiązków, odpowiedzialności, i uprawnień dla każdego stanowiska 

pracy w pionie, 
6) koordynowanie i nadzorowanie merytoryczne pracy średniego i niższego personelu, 
7) współuczestniczenie w opracowywaniu standardów i procedur postępowania pielęgniarskiego 

oraz ich zatwierdzanie, a także monitorowanie ich przestrzegania , 
8) nadzór nad stanem sanitarno - higienicznym i epidemiologicznym SPSK, 
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9) nadzór nad racjonalizacją zaopatrzenia komórek organizacyjnych, zatwierdzanie ilościowe 
zapotrzebowań w materiały, sprzęt, leki, środki niezbędne do bieżącej działalności, 

10) systematyczne analizowanie i ocenianie jakości pracy średniego i niższego personelu, 
11) prowadzenie odpraw, zapewnienie przepływu informacji w zakresie pionu, 
12) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pionu, 
13) analizowanie poziomu kwalifikacji podległych pracowników, kierowanie ich na niezbędne 

szkolenia, 
14) współudział w zarządzaniu ogólnym SPSK, 
15) uczestnictwo w posiedzeniach kierownictwa SPSK i zespołach powoływanych przez 

Dyrektora,  
16) reprezentowanie pionu pielęgniarskiego na zewnątrz, 
17) nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp w podległym pionie, 
18) realizacja obowiązków wynikających z funkcjonującego w SPSK systemu kontroli 

zarządczej. 
 

Rozdział 5 
Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych  

 
§ 15 

1. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych podlega pod względem służbowym i merytorycznym 
Dyrektorowi SPSK i jest w zakresie swojego działania przełożonym pracowników SPSK. 

2. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych odpowiada za planowanie i nadzór nad realizacją 
inwestycji, modernizacją, remontami budynków, urządzeniami technicznymi, instalacjami, 
aparaturą medyczną, w sposób zapewniający odpowiednie funkcjonowanie SPSK oraz 
odpowiada za całokształt spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu 
informatycznego w SPSK zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami bezpieczeństwa i 
jakości. 

3. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych należy w szczególności: 
1) nadzorowanie opracowania projektów planów inwestycyjno – remontowych oraz planów 

zakupów aparatury i sprzętu medycznego, 

2) nadzór nad wykonywaniem i sporządzaniem informacji o wykonaniu planów inwestycyjno – 
remontowych oraz planów zakupów aparatury i sprzętu medycznego, 

3) nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie technicznym obiektów w których SPSK 
prowadzi działalność lub nimi administruje / zarządza, co do zgodności ich użytkowania z 
przeznaczeniem, wymaganiami prawa budowlanego i innymi przepisami prawa, 

4) zapewnienie sprawnego funkcjonowania aparatury i sprzętu medycznego, 

5) zapewnienie sprawnego funkcjonowania sytemu informatycznego SPSK oraz stała kontrola 
legalności oprogramowania zainstalowanego i użytkowanego w SPSK,  

6) nadzór nad wykonywaniem zadań powierzonych podległym komórkom, 

7) dbanie o rzetelne, prawidłowe i terminowe sporządzanie przez podległe jednostki 
organizacyjne obowiązującej sprawozdawczości,  

8) kontrola i nadzór przestrzegania czasu pracy podległego personelu , 

9) nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp w podległym pionie, 

10) realizacja obowiązków wynikających z funkcjonującego w SPSK systemu kontroli 
zarządczej. 

4. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych zapewnia realizację zadań Dyrektora nałożonych przez 
przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.  

 
 
 

Rozdział 6 
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych 

 
§ 16 

1. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych podlega pod względem służbowym i merytorycznym 
Dyrektorowi SPSK i jest w zakresie swojego działania przełożonym pracowników SPSK. 
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2. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych odpowiada za jakość działalności leczniczej wykonywanej 
przez SPSK w ramach uzyskiwanych środków finansowych oraz koordynowanie działalności 
pionu medycznego SPSK. 

3. Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych należy w szczególności: 
1) ocena organizacji i działalności, planowanie rozwoju, koordynowanie współdziałania i kontrola 

pracy komórek organizacyjnych działalności medycznej, 
2) nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej, 
3) przeprowadzanie systematycznej kontroli historii chorób i pozostałej dokumentacji medycznej, 
4) nadzór i kontrola nad gospodarką lekami i wyrobami medycznymi,  
5) nadzór nad gospodarką sprzętem i aparaturą medyczną, analiza wykorzystania posiadanego 

sprzętu i aparatury medycznej, 
6) rozpatrywanie uwag i skarg oraz wniosków w zakresie swojego działania, 
7) nadzór nad podległym personelem w zakresie przestrzegania praw pacjenta i etyki zawodowej, 
8) analizowanie materiałów sprawozdawczych z pionu leczniczego oraz dokonywanie oceny  
 działalności leczniczej SPSK,  
9) współdziałanie w tworzeniu planów: finansowego i inwestycyjnego SPSK oraz planu zamówień 

publicznych w zakresie swojego działania, 
10) współdziałanie w procesie kierowania SPSK, 
11) realizacja obowiązków wynikających z funkcjonującego w SPSK systemu kontroli zarządczej, 
12) bieżący nadzór nad realizacją umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z NFZ, 
13) inne obowiązki nałożone przez Dyrektora SPSK związane z zajmowanym stanowiskiem. 
 

Rozdział 7 
Główny Księgowy 

 
§ 17 

1. Główny Księgowy podlega pod względem służbowym i merytorycznym 
Dyrektorowi SPSK oraz jest w zakresie swojego działania przełożonym pracowników SPSK. 

2. Głównemu Księgowemu Dyrektor powierza obowiązki i odpowiedzialność 
w zakresie: 

1) prowadzenia rachunkowości jednostki, 
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, 
3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym, 
4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

gospodarczych i finansowych, 
5) prowadzenie pozasądowej windykacji należności, 
6) analiza wykorzystania środków przekazywanych jednostce w ramach kontraktów 

zawieranych z NFZ, dotacji budżetowych oraz innych środków będących w dyspozycji 
jednostki, 

7) nadzór nad sporządzaniem sprawozdań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
8) przestrzeganie zasad postępowania dotyczących ochrony danych osobowych i 

bezpieczeństwa zasobów informatycznych, 
9) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki 

dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: 
a) zakładowego planu kont,  
b) obiegu dokumentów (dowodów księgowych),  
c) zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,  

(w tym wszystkich czynności składających się na wykonanie powyższych zadań, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych), 

10) kontrola i nadzór przestrzegania czasu pracy podległego personelu , 
11) nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp w podległym pionie, 
12) realizacja obowiązków wynikających z funkcjonującego w SPSK systemu kontroli zarządczej. 

 
 

Rozdział 8 
Organizacja SPSK 

 
§ 18 

1. Podstawowym elementem organizacji pracy w SPSK jest stanowisko pracy (jedno lub 
wieloosobowe). Stanowiska pracy mogą być łączone i tworzą komórki organizacyjne: kliniki, 
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oddziały, wydziały, działy, sekcje. Rodzaj komórki organizacyjnej uzależniony jest od liczby 
pracowników wchodzących w jej skład. 

2. Każdy pracownik SPSK jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie, dbać o mienie 
SPSK, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych, a w 
szczególności: 
1) przestrzegać ustalonego czasu pracy i wykorzystywać go efektywnie, 
2) dążyć do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników, 
3) przestrzegać obowiązujących w SPSK Regulaminów, 
4) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych, 
5) realizować obowiązki wynikające z funkcjonującego w SPSK systemu kontroli zarządczej, 
6) przestrzegać zasad współżycia społecznego. 

 
§ 19 

Dyrektorowi SPSK podlegają bezpośrednio zakłady lecznicze oraz następujące jednostki i komórki 
organizacyjne: 

1) Dział – Biuro Dyrektora (DBD): 
a) Sekcja Obsługi Sekretarskiej (SOS), 
b) Kancelaria (KC), 

2) Dział Kadr i Płac (DKiP), 
3) Dział Analiz (DA), 
4) radca prawny (RP), 
5) stanowisko pracy ds. prawno - organizacyjnych (PO) 
6)  stanowisko pracy ds. audytu wewnętrznego (AW), 
7)  stanowisko pracy ds. kontroli wewnętrznej (KW), 
8)  stanowisko pracy ds. bhp (BHP) 
9) stanowisko pracy ds. p.poż (PPOŻ) 
10) stanowisko pracy ds. obronności i obrony cywilnej (OC), 
11) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (OIN),  
12) Inspektor Ochrony Danych (IOD), 
13) Kapelan (K), 
14) Rzecznik SPSK (R), 
15) Pełnomocnik ds. jakości (PJ), 
16) Inspektor ochrony radiologicznej (IOR), 
17) Pełnomocnik ds. analiz ekonomicznych (PAE), 
18) Apteka (AP), 
19) Pełnomocnik ds. praw pacjenta. 

 
§ 20 

Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Medycznej (DOM) podlegają: 
1) pielęgniarki epidemiologiczne (PE), 
2) pielęgniarki oddziałowe, 
3) personel pielęgniarski, 
4) rejestratorki medyczne, 
5) personel medyczny pomocniczy (salowe, sanitariusze), 
6) Magazyn Bielizny (MB), 
7) Centralna Sterylizatornia (CS), 
8) Dział Higieny Szpitalnej (DHS), 
9) koordynatorzy/rki opieki pielęgniarskiej, 
10) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (ZDL), 
11) Dział Żywienia (DŻ). 
 

§ 21 
Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych (DE) podlegają: 

1) Dział Zamówień Publicznych (DZP), 
2) Dział Administracyjno - Gospodarczy (DAG), 
3) Archiwum (A), 
4) Dział Statystyki Medycznej i Informacji (DSM), 
5) Dział Księgowości (DK). 

§ 22 
Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych podlegają: 

1) Dział Techniczny (DZT), 
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2) Dział Techniki Medycznej (DTM), 
3) Sekcja Informatyki (SI). 

 
§ 23 

Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych (DM) podlegają: 
1) Kliniki i Oddziały, 
2) Zakład Diagnostyki Obrazowej (ZDO), 
3) Zakład Rehabilitacji Leczniczej (ZRL), 
4) Blok Operacyjny, 
5) Izba Przyjęć, 
6) Przychodnia Specjalistyczna, 
7) pracownie, 
8) personel lekarski 
9) lekarz medycyny pracy (MP). 

§ 24 
Wszystkie jednostki organizacyjne, komórki oraz samodzielne stanowiska w prowadzonej 
korespondencji przy numerze kolejnym dziennika używają symbolu literowego, który został im nadany 
w niniejszym Regulaminie. 

§ 25 
1. Komórkami organizacyjnymi kierują kierownicy zatrudniani przez Dyrektora SPSK. 
2. Kierownik jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników zatrudnionych w kierowanej 

przez niego komórce organizacyjnej. 
3. Zadaniem kierowników wszystkich komórek organizacyjnych jest organizowanie koordynowanie i 

nadzorowanie pracy podległych pracowników oraz dbałość o ich rozwój zawodowy. 
4. Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za całokształt prac w kierowanych przez siebie komórkach 

organizacyjnych, a w szczególności: 
1) właściwą organizację pracy umożliwiającą wykonanie powierzonych zadań, 
2) kontrolę wykonania zadań i powierzonych obowiązków przez podległych im pracowników, 
3) efektywne wykorzystanie czasu pracy podległych pracowników, 
4) skutki podjętego przez siebie działania lub zaniechania, 
5) właściwą gospodarkę powierzonym mieniem i jego ochronę oraz sprawuje nadzór kontrolny 

nad innym mieniem SPSK, 
6) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji i sprawozdawczości, 
7) realizację obowiązków wynikających z funkcjonującego w SPSK systemu kontroli 

zarządczej, 
8) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż. na poszczególnych stanowiskach pracy, 
9) dyscyplinę pracy podległych pracowników, 
10) kształtowanie prawidłowych stosunków międzyludzkich, 
11) ponadto kierownicy: 

a) realizują politykę kadrową poprzez wnioskowanie o awans, nagrodę, premię uznaniową, 
karę, zwolnienie w stosunku do podległych pracowników, 

b) opracowują szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji na każdym stanowisku pracy 
w podległej sobie komórce organizacyjnej, 

c) przygotowują i prowadzą na bieżąco ewidencję i kontrolę czasu pracy podległych sobie 
pracowników. 

5. W przypadku, gdy kierownik nie może pełnić swoich obowiązków z powodu urlopu, choroby lub 
innych przyczyn, zadania wykonuje upoważniony pisemnie przez tego kierownika lub jego 
przełożonego pracownik. 

 
§ 26 

1.  Komórki organizacyjne odpowiadają za właściwe merytoryczne załatwianie spraw zgodne z 
ustalonym zakresem działania tych komórek lub zgodnie z dekretacją przełożonego.  

2.   W przypadkach konieczności uzyskania opinii innych komórek, kierownik komórki wiodącej 
współdziała z kierownikami innych komórek stosownie do potrzeb. 

3.  Sprawy zadekretowane do dwóch lub więcej komórek organizacyjnych są koordynowane przez 
komórkę wiodącą lub wskazaną przez Dyrektora. 

4.  W przypadku rozbieżności w opiniach komórek organizacyjnych decyzję podejmuje Dyrektor. 
5.  Wszelką korespondencję zewnętrzną podpisuje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona. 


