
załącznik nr 1 
do Regulaminu Organizacyjnego 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego 
im. prof. A. Grucy CMKP 

 

 

§1 

W strukturze SPSK działają: 
1. Klinika Ortopedii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w skład której wchodzą: 

1) Oddział Ortopedii (II)  
(w tym Pododdział Gruźlicy Kostno - Stawowej), 
2) Oddział Zapaleń Kości (VI), 
3) Oddział Uszkodzeń Patologii Miednicy (VII); 

2. Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego w skład której wchodzą: 
1) Oddział Ortopedii Dorosłych (I B), 
2) Oddział Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej (I A), 
3) Oddział Replantacyjno-Rekonstrukcyjny (I C); 

3. Klinika Ortopedii i Reumoortopedii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w skład 
której wchodzi: 

Oddział Ortopedii i Reumoortopedii (XIV); 
4. Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii Centrum Medycznego Kształcenia 

Podyplomowego w skład której wchodzą: 
1) Oddział Traumatologii Ogólnej (III), 
2) Oddział Urazów Kończyny Górnej (IV), 
3) Oddział Uszkodzeń Kolana i Chirurgii Artroskopowej (V); 

5. Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w skład 
której wchodzi: 

Oddział Chirurgii Kręgosłupa (XII); 
6. Klinika Rehabilitacji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w skład której wchodzą: 
1) Oddział Rehabilitacji (VIII A), 
2) Oddział Rehabilitacji (VIII B), 
3) Zakład Rehabilitacji Leczniczej, w którego skład wchodzi pracownia fizjoterapii; 
7. Blok Operacyjny; 
8. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym i Pododdziałem 

Anestezjologii Dziecięcej (X); 
9. Apteka; 
10. Izba Przyjęć; 
11. Zakład Diagnostyki Obrazowej, w skład którego wchodzą: 

1) pracownia RTG, 
2) pracownia EKG, 
3) pracownia TK, 
4) pracownia MRI; 

12. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, w skład którego wchodzą: 
1) pracownia analityki, 
2) pracownia mikrobiologii, 
3) pracownia immunologii transfuzjologicznej, 
4) bank krwi; 

13. Przychodnia Specjalistyczna, w skład której wchodzą: 
1) poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej dla dorosłych, 
2) poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej dla dzieci, 
3) poradnia rehabilitacyjna, 
4) gabinet diagnostyczno – zabiegowy, 
5) gabinet diagnostyczno – zabiegowy dla dzieci, 
6) pracownia densytometrii; 

14. Pracownia rezonansu magnetycznego; 
15. Pracownia tomografii komputerowej; 
16. Zespół transportu sanitarnego; 
17. komórki organizacyjne działalności niemedycznej szczegółowo określone w niniejszym załączniku. 



 

§2 

Regulamin Klinik, Oddziałów, Zakładów  

i innych komórek organizacyjnych działalności medycznej 

 

1. Kierownicy klinik, oddziałów, zakładów, pracowni, przychodni: 

1) odpowiadają za prawidłową organizację, porządek i jakość opieki zdrowotnej oraz proces 
udzielania świadczeń zdrowotnych, a także za inne sprawy związane z lecznictwem, 

2) czuwają nad prawidłową realizacją przez SPSK jako zleceniobiorcę zadań i programów 
zdrowotnych, umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, a także innych spraw związanych z 
lecznictwem, 

3) nadzorują prawidłowość bezpłatnego udzielania przez SPSK świadczeń zdrowotnych, 
4) realizują obowiązki wynikające z funkcjonującego w SPSK systemu kontroli zarządczej, 
5) czuwają nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych w każdym przypadku, jeśli osoba zgłaszająca 

się do SPSK potrzebuje natychmiastowego udzielenia tych świadczeń ze względu na 
zagrożenie życia lub zdrowia, 

6) nadzorują racjonalne wykorzystanie zasobów przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 

2. Podział organizacyjny klinik i oddziałów: 

1) kliniki mogą dzielić się na oddziały, 

2) oddziały mogą dzielić się na pododdziały, 

3) pododdziały mogą dzielić się na odcinki pielęgniarskie. Odcinki pielęgniarskie w porozumieniu 
z Zastępcą Dyrektora ds. Opieki Medycznej i pielęgniarką oddziałową ustala kierownik oddziału. 

3. Oddziałem kieruje kierownik, bezpośrednio podległy kierownikowi kliniki bądź Dyrektorowi SPSK. 

4. Personel zatrudniony w oddziale podlega bezpośrednio kierownikowi oddziału. 

5. Zakresy zadań jednostek i komórek działalności podstawowej determinowane i opisane są 
zakresem zadań zatrudnionego personelu. 

 

§3 

Kierownik Kliniki  

1. Do głównych zadań Kierownika Kliniki należy zarządzanie kliniką i podległymi oddziałami oraz 
kierowanie procesem dydaktycznym, a w szczególności: 

1) zapewnienie odpowiedniej jakości usług na poziomie obowiązującego standardu z uwzględnieniem 
możliwości SPSK, 

2) kierowanie procesem diagnostyczno - leczniczym u pacjentów kliniki, 

3) nadzorowanie podległego personelu w zakresie przestrzegania praw pacjenta i etyki zawodowej, 
4) przedkładanie Dyrektorowi potrzeb kliniki, 
5) organizowanie prawidłowego przepływu informacji związanych z leczeniem pacjentów 

i zarządzaniem kliniką, 
6) prowadzenie polityki personalnej gwarantującej odpowiedni poziom usług kliniki, 
7) nadzorowanie prowadzonej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem kliniki, 
8) bieżący nadzór nad realizacja kontraktu z NFZ 
9) przedkładanie do zaopiniowania przez Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych wszystkich decyzji 

mających skutki finansowe (dot. zatrudnienia, zakupów itp.), 
10)  organizowanie i prowadzenie kształcenia personelu lekarskiego, 
11)  uczestnictwo w posiedzeniach towarzystw naukowych, 
12)  rozpatrywanie skarg i wniosków, 
13)  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, 

14)  planowanie, organizacja i nadzór nad kształceniem podyplomowym pracowników kliniki. 
15) kontrola i nadzór przestrzegania czasu pracy podległego personelu , 
16) nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp i ppoż w podległym pionie, 
17) realizacja obowiązków wynikających z funkcjonującego w SPSK systemu kontroli zarządczej. 
 



 
§4 

Kierownik Oddziału  

Do głównych zadań kierownika oddziału należy zarządzanie oddziałem i kierowanie procesem 
diagnostyczno - leczniczym w szczególności: 

1. zapewnienie odpowiedniej jakości usług na poziomie obowiązującego standardu z uwzględnieniem 
możliwości SPSK, 

2. kierowanie procesem diagnostyczno - leczniczym u pacjentów oddziału, 

3. nadzorowanie podległego personelu w zakresie przestrzegania praw pacjenta i etyki zawodowej, 
4. przedkładanie Dyrektorowi potrzeb oddziału, 
5. organizowanie prawidłowego przepływu informacji związanych z leczeniem pacjentów i 

zarządzaniem oddziałem, 
6. prowadzenie polityki personalnej gwarantującej odpowiedni poziom usług oddziału, 
7. nadzorowanie prowadzonej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem oddziału, 
8. bieżący nadzór nad realizacją kontraktu z NFZ, 
9. przedkładanie do zaopiniowania przez Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych wszystkich decyzji 

mających skutki finansowe (dot. zatrudnienia, zakupów itp.), 
10. organizowanie i prowadzenie kształcenia personelu lekarskiego, 
11. uczestnictwo w posiedzeniach towarzystw naukowych, 
12. rozpatrywanie skarg i wniosków. 
13. kontrola i nadzór przestrzegania czasu pracy podległego personelu , 
14. nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp i ppoż w podległym pionie, 
15. realizacja obowiązków wynikających z funkcjonującego w SPSK systemu kontroli zarządczej. 

 

§5 

Starszy Asystent  
Do głównych zadań starszego asystenta należy realizacja świadczeń diagnostyczno - leczniczych 
wobec powierzonych jego opiece pacjentów, a w szczególności: 

1. codzienne uczestnictwo w raportach lekarskich, 

2. przeprowadzanie wywiadów z pacjentami, 

3. badanie pacjenta, 

4. stawianie diagnozy wstępnej, 

5. zlecanie badań oraz zabiegów diagnostycznych, 

6. wykonywanie zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych, 

7. nadzorowanie pracy i zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych wykonywanych przez 
asystentów i młodszych asystentów w zakresie określonym procedurą oddziału, 

8. bieżące ocenianie : 
1) stanu pacjenta, 
2) postępów w leczeniu, 
3) wyników badań, 

9.  wnioskowanie do kierownika oddziału o zakończenie hospitalizacji pacjenta, 

10. stała weryfikacja wstępnej diagnozy i leczenia, 

11. udział w badaniach sekcyjnych, 
12. pełnienie dyżurów medycznych, 

13. szkolenie lekarzy i personelu średniego w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów 
przebywających w oddziale, 

14. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami, 

15. systematyczne samokształcenie, 

16. uczestnictwo w zebraniach towarzystw naukowych, 

17. przestrzeganie praw pacjenta i etyki lekarskiej. 

18. starszy asystent uprawniony jest do wydawania zaleceń leczniczych i pielęgnacyjnych 
współpracującym lekarzom i pielęgniarkom i kontroli ich realizacji. 

 
 

§6 
Asystent 

Do głównych zadań asystenta należy realizacja procesu diagnostyczno - leczniczego wobec powierzonych 
jego opiece  pacjentów, a w szczególności: 



1. codzienne uczestnictwo w raportach lekarskich, 
2. przeprowadzanie wywiadów z pacjentami, 

3. badanie pacjenta, 
4. stawianie diagnozy wstępnej, 
5. zlecanie badań, zabiegów diagnostycznych i leczniczych, 
6. wykonywanie zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych zgodnie z procedurą oddziału, 
7. nadzorowanie pracy oraz zabiegów diagnostycznych i leczniczych wykonywanych przez młodszych 

asystentów w zakresie określonym procedurą oddziału, 

8. bieżące ocenianie : 

1) stanu pacjenta, 

2) postępów w leczeniu, 

3) wyników badań, 
9. stała weryfikacja wstępnej diagnozy i leczenia, 
10. wnioskowanie o zakończenie hospitalizacji pacjenta do ordynatora, 
11. pełnienie dyżurów medycznych, 
12. udział w badaniach sekcyjnych, 
13. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami, 
14. systematyczne samokształcenie, 
15. uczestnictwo w spotkaniach towarzystw naukowych, 
16. przestrzeganie praw pacjenta i etyki lekarskiej. 

 

§7 
Młodszy Asystent  

Do głównych zadań młodszego asystenta należy realizacja procesu diagnostyczno - leczniczego wobec 
powierzonych jego opiece  pacjentów, a w szczególności: 
1. codzienne uczestnictwo w raportach lekarskich, 
2. przeprowadzanie wywiadów z pacjentami, 
3. badanie pacjenta, 
4. stawianie diagnozy wstępnej, 
5. zlecanie badań, zabiegów diagnostycznych i leczniczych, 
6. asystowanie przy wykonywaniu zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych zgodnie z procedurą 

oddziału, 
7. wykonywanie samodzielnie lub pod nadzorem zabiegów diagnostycznych i leczniczych w zakresie 

określonym procedurą oddziału, 
8. bieżące ocenianie : 

1) stanu pacjenta, 
2) postępów w leczeniu, 
3) wyników badań, 

9. stała weryfikacja wstępnej diagnozy i leczenia, 
10. współudział we wnioskowaniu o zakończeniu hospitalizacji pacjenta, 
11. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami, 
12. pełnienie dyżurów medycznych, 
13. udział w badaniach sekcyjnych, 
14. systematyczne samokształcenie, 
15. uczestnictwo w zebraniach towarzystw naukowych, 
16. przestrzeganie praw pacjenta i etyki lekarskiej. 

 

 
§8 

Lekarz  Stażysta  

Do głównych zadań lekarza stażysty należy realizowanie programu stażu podyplomowego, a w 
szczególności: 
1. zapoznanie się ze strukturą SPSK i zasadami pracy poszczególnych oddziałów, 
2. uczestnictwo w codziennych raportach lekarskich, 
3. przeprowadzanie wywiadów z pacjentami, 
4. badanie pacjentów, 
5. współuczestniczenie w stawianiu diagnozy wstępnej, 
6. współuczestniczenie w zlecaniu badań i zabiegów diagnostyczno - leczniczych, 



7. współuczestniczenie w bieżącej ocenie: 
1) stanu pacjenta, 
2) postępów w leczeniu, 
3) wyników badań, 

8. nabywanie umiejętności wykonywania badań i zabiegów diagnostyczno - leczniczych w zakresie 
określonym programem stażu, 

9. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami, 
10. uczestnictwo w badaniach sekcyjnych, 
11. zaliczanie kolokwiów wewnątrz oddziałowych i prowadzenie karty stażu podyplomowego, 
12. systematyczne samokształcenie, 
13. uczestnictwo w zebraniach towarzystw naukowych, 
14. przestrzeganie praw pacjenta i etyki lekarskiej. 

 

§9 

Lekarz Radiolog  

1. Lekarz radiolog ( młodszy asystent , starszy asystent) podlega bezpośrednio Kierownikowi Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej. 

2. Do podstawowych zadań lekarza radiologa należy: 
1) ocena i opisywanie badań rentgenowskich, badań tomografii komputerowej i rezonansu 
magnetycznego, 
2) wykonywanie i opisywanie badań ultrasonograficznych, w tym badań naczyń, metodą Doppler, 
3) wykonywanie badań radiologicznych pod skopią np. badanie przewodu pokarmowego, badanie 
ruchomości przepony z użyciem kontrastu i/ lub bez kontrastu, 
4) asystowanie przy podawaniu kontrastu do badań radiologicznych, ultrasonograficznych oraz badań 
w tomografii komputerowej i w rezonansie magnetycznym, 
5) w miarę możliwości udzielanie pierwszej pomocy pacjentowi w sytuacji zagrożenia życia w tym 
szczególnie po badaniach wymagających podania kontrastu. 
3. Po uzgodnieniu z Kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej lub jego zastępcą lub Dyrektorem 

SPSK lekarz może wykonać badanie typu: arteriografia, arterioflebografia lub inne zabiegi np. 
naczyniowe lub biopsje pod kontrolą aparatów RTG, TK, MR, USG z kontrastem i/lub bez kontrastu. 

4. Lekarz ma obowiązek starannego prowadzenia dokumentacji medycznej i innej powierzonej mu 
dokumentacji. 

5. Lekarz ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie obowiązków wynikające  

z jego zakresu czynności 

 

§10 
Lekarz Anestezjolog 

1. Lekarz anestezjolog podlega bezpośrednio Kierownikowi Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym i Pododdziałem Anestezjologii Dziecięcej. 

2. Do podstawowych zadań lekarza anestezjologa należy: 

1) znajomość standardów postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz 
obowiązujących procedur w zakresie intensywnej terapii i anestezjologii, 

2) udzielanie świadczeń w zakresie: 
a) intensywnej terapii, tj. postępowanie mające na celu podtrzymywanie funkcji życiowych 

oraz leczenie chorych w stanie zagrożenia życia, 
b) anestezji, tj. wykonywanie znieczulenia ogólnego lub miejscowego do zabiegów 

operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych i leczniczych, 
c) leczenie bólu, niezależnie od przyczyny, 

3) przed przystąpieniem do znieczulenia: 
a) zbadanie chorego pod kątem jego przygotowania do zabiegu operacyjnego, w tym także 
kompletności przygotowanej dokumentacji medycznej przez oddział, 
b) dokonanie identyfikacji pacjenta i sprawdzenia jego zgody na znieczulenie, 
c) sprawdzenie wyposażenia stanowiska do znieczulenia, 
d) skontrolowanie sprawności działania aparatury anestezjologicznej oraz innych urządzeń 
stosowanych podczas znieczulenia, 
e) skontrolowanie właściwego oznakowania strzykawek z lekami anestetycznymi, płynów 
infuzyjnych, testów zgodności parametrów przetaczanej krwi, 



4) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi 
i wewnętrznymi, 

5) pełnienie dyżurów medycznych, 

6) systematyczne samokształcenie, 

7) uczestnictwo w zebraniach towarzystw naukowych, 

8) przestrzeganie praw pacjenta i etyki lekarskiej. 

 

§11 

Izba Przyjęć  

Do głównych zadań Izby Przyjęć należy: 

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w stanie zagrożenia zdrowia bądź życia, 
2) udzielanie świadczeń związanych z przyjęciem, pobytem i przekazaniem pacjenta na oddział,  
3) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami, 
4) zakładanie, zdejmowanie bądź zmiana opatrunków gipsowych, 
5) planowe przyjęcie pacjentów do szpitala celem leczenia poprzez Punkt Przyjęć Planowych. 
 
 

§12 
Szef Dyżuru 

 
1. Szef Dyżuru sprawuje nadzór nad całym personelem udzielającym świadczeń zdrowotnych w 

czasie pełnienia ostrego dyżuru szpitala. 
2. Obowiązki Szefa Dyżuru pełnią lekarze specjaliści zatrudnieni na podstawie umowy o  pracę 

zgodnie z harmonogramem dyżurów.  
3. Do podstawowych obowiązków Szefa Dyżuru należy:  

1) nadzór nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych w trybie nagłym i nad pacjentami 
przebywającymi na oddziałach podczas nieobecności kierownictwa oddziałów,  

2) nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem poszczególnych komórek organizacyjnych, 
a w przypadkach tego wymagających, podejmowanie działań interwencyjnych,  

3) po zakończonym dyżurze Szef Dyżuru przekazuje informacje z przebytego dyżuru w 
formie pisemnej w "Książce raportów"  

4) przejęcie dyżuru winno być potwierdzone podpisem lekarza przejmującego dyżur.  
4. Szef Dyżuru sprawuje ogólne kierownictwo SPSK poza godzinami normalnej pracy, 

zapewniając jego sprawne funkcjonowanie, 
5. Szef Dyżuru Przyjmuje skargi i wnioski pacjentów oraz osób trzecich dotyczące zakresu 

działania Szpitala, odnotowując ten fakt w "Książce raportów".  
6. Szef Dyżuru jest zobowiązany do kierowania akcją ratowniczą w sytuacjach awaryjnych do 

chwili przybycia osób odpowiedzialnych oraz służb i instytucji do tego powołanych.  
7. Sprawuje kontrole i nadzór nad przestrzeganiem czasu pracy podległego personelu,  
8. Nadzoruje przestrzeganie zasad i przepisów bhp i ppoż. podległego personelu,  
9. Realizuje obowiązki wynikające z funkcjonującego w SPSK systemu kontroli zarządczej.  
10. Szef Dyżuru zapewnia realizację zadań Dyrektora nałożonych przez przepisy ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej . 
 

 
§13 

Przychodnia Specjalistyczna  

 

Do głównych zadań przychodni należy udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym z zakresu rehabilitacji, 
promocja zdrowia, profilaktyka w warunkach ambulatoryjnych, a w szczególności: 
1. udzielanie porad lekarskich, wykonywanie badań diagnostycznych z zachowaniem odpowiednich 

standardów, 
2. kierowanie na badanie i konsultacje specjalistyczne,  
3. zakładanie, zdejmowanie bądź zmiana opatrunków gipsowych w ramach porady ambulatoryjnej, 
4. wykonywanie drobnych zabiegów w trybie ambulatoryjnym, 
5. prowadzenie rejestru pacjentów zakwalifikowanych do planowego leczenia operacyjnego, 
6. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami. 
 



§14 

Kierownik Przychodni  

Do głównych zadań Kierownika Przychodni należy zarządzanie Przychodnią Specjalistyczną, a w 
szczególności: 
1) kierowanie i organizowanie pracy w sposób zapewniający pełną i efektywna realizację zadań 

przychodni w zakresie sprawowanej opieki zdrowotnej, 

2) czuwanie nad właściwym poziomem świadczonych usług medycznych, 

3) nadzorowanie podległego personelu w zakresie przestrzegania praw pacjenta i etyki zawodowej, 
4) przedkładanie Dyrektorowi SPSK potrzeb Przychodni, 
5) organizowanie prawidłowego przepływu informacji związanych z leczeniem pacjentów 

i zarządzaniem Przychodnią, 
6) prowadzenie polityki personalnej gwarantującej odpowiedni poziom usług, 
7) nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy podległego personelu, 
8) nadzorowanie prowadzonej dokumentacji medycznej i statystycznej związanej z funkcjonowaniem 

Przychodni, 
9) bieżący nadzór nad realizacją kontraktu z NFZ oraz realizacja świadczeń zdrowotnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 
10) informowanie pracowników o zmianach w obowiązujących przepisach (ustawy, zarządzenia 

prezesa NFZ, zarządzenia Dyrektora i inne), 
11) przedkładanie do zaopiniowania przez Dyrektora SPSK wszystkich decyzji mających skutki 

finansowe (dot. zatrudnienia, zakupów itp.), 
12)  ścisła współpraca z kierownikami klinik, oddziałów oraz zarządem szpitala,  
13)  rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów , 
14) kontrola i nadzór przestrzegania czasu pracy podległego personelu , 
15) nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp i ppoż w podległym pionie, 
16) realizacja obowiązków wynikających z funkcjonującego w SPSK systemu kontroli zarządczej. 
 

§15 
Pracownia Elektrodiagnostyki Narządu Ruchu 

Pracownia Elektrodiagnostyki Narządu Ruchu jest komórką organizacyjną działalności medycznej 
wchodząca w skład Przychodni Specjalistycznej w SPSK. 
Do zakresu zadań Pracowni Elektrodiagnostyki Narządu Ruchu należy: 
1. działalność diagnostyczna związana z prowadzeniem badań elektroneurofizjologicznych 

obejmujących badania z zakresu: 
1) elektromiografii klinicznej, 
2) potencjałów wywołanych, 
3) monitorowania śródoperacyjnego czynności bioelektrycznej centralnego i obwodowego układu 

nerwowego podczas ortopedycznych zabiegów operacyjnych. 
 

§16 
Apteka  

Do głównych zadań Apteki należy: 

1) zamawianie, przyjmowanie i zaopatrywanie komórek organizacyjnych SPSK w leki, artykuły 
sanitarne, materiały medyczne, środki dezynfekcyjne, 

2) opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla potrzeb nowych umów 
realizowanych przez DZP, 

3) przestrzeganie receptariusza szpitalnego raz wnioskowanie w sprawie jego zmian  
4) wykonywanie leków recepturowych, 
5) przygotowanie leków gotowych na oddziały wg receptariuszy (magazyn leków gotowych), 
6) kontrolowanie przygotowanych leków, 
7) uzupełnianie w leki i kontrolowanie „apteczek” oddziałowych wg receptariusza szpitalnego,  
8) przyjmowanie dostaw – kontrola jakości i ilości otrzymanych leków, materiałów medycznych wg 

faktur, 
9) właściwe zabezpieczanie przechowywanych leków silnie działających, psychotropowych, 

odurzających oraz alkoholu etylowego,  
10) kontrola tożsamości i jakości leków w oddziałach szpitala, poradniach specjalistycznych i 

gabinetach diagnostycznych, 
11) przyjmowanie z oddziałów do zniszczenia przeterminowanych leków odurzających , 
12) prowadzenie archiwum Apteki (receptury, faktury, kartoteki itp.), 



13) możliwość organizowania i prowadzenia w Aptece w ramach stażu podyplomowego szkoleń dla 
absolwentów szkół farmaceutycznych. 

 

 
§17 

Kierownik Apteki 
 

Do głównych zadań Kierownika Apteki należy: 
1)  nadzorowanie procesów farmaceutycznych, 
2) kontrolowanie gospodarki lekami w SPSK, 
3) organizowanie właściwego przepływu informacji związanych z pracą apteki, 
4) zapewnienie odpowiedniej jakości usług w stosunku do możliwości organizacji, 
5) zapewnienie prawidłowego prowadzenia dokumentacji formalnoprawnej zgodnie z procedurami, 
6) monitorowanie stanu zużycia leków i materiałów medycznych i przygotowywanie stosownych 

wniosków do Działu Zamówień Publicznych, 
7) stanowisko Kierownika Apteki podlega bezpośrednio Dyrektorowi, 
8) kontrola i nadzór przestrzegania czasu pracy podległego personelu , 
9) nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp i ppoż w podległym pionie, 
10) realizacja obowiązków wynikających z funkcjonującego w SPSK systemu kontroli zarządczej. 
 

§18 
Zastępca Kierownika Apteki 

 
Do głównych zadań Zastępcy Kierownika Apteki należy: 
1. bieżące analizowanie rynku farmaceutycznego, 
2. udzielanie informacji o działaniu leków i aktualnym zaopatrzeniu apteki, 
3. podejmowanie decyzji i zamawianie środków farmaceutycznych, materiałów opatrunkowych i 

medycznych. 
 

§19 
Dział Kadr i Płac 

1. Dział Kadr i Płac podlega bezpośrednio Dyrektorowi. 
2. Do głównych zadań działu należy: 

1) gromadzenie dokumentacji organizacyjnej SPSK, 
2) koordynowanie spraw związanych z tworzeniem i zmianami regulaminów,  
3) obsługa sekretariatu kierownictwa SPSK,  
4) wykonywanie czynności związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników (w tym osób 

wykonujących na rzecz SPSK czynności na podstawie umów cywilnoprawnych),  
5) naliczaniem i prowadzeniem ewidencji urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy,  
5) prowadzenie akt osobowych pracowników SPSK, 
6)  badanie i analiza zasobów ludzkich w celu dostosowania zatrudnienia do potrzeb działalności i 

planów rozwojowych SPSK, 
7) rekrutacja, i rekomendowanie odpowiednich kandydatów na stanowiska pracy, 
8) działalność w zakresie dyscypliny pracy, analiza absencji chorobowej i nieusprawiedliwionej 

nieobecności w pracy oraz opracowywanie wniosków związanych z udzielaniem kar 
porządkowych, 

9) prowadzenie analizy zatrudnienia oraz wykorzystania czasu pracy i przedkładanie wniosków 
Dyrektorowi, 

10) sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia, 
11) kompletowanie dokumentów w sprawach emerytalno - rentowych pracowników, 
12) zgłaszanie do ZUS nowozatrudnionych pracowników oraz aktualizowanie danych z 

zachowaniem obowiązujących przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, 
13) prowadzenie ewidencji szkoleń oraz sporządzanie umów o podnoszenie kwalifikacji, 
14) ścisła współpraca w sprawach pracowniczych z Głównym Księgowym, Zastępcą Dyrektora ds. 

Opieki Medycznej oraz kierownikami działów, 
15) współpraca ze związkami zawodowymi oraz z innymi organizacjami pracowniczymi 

działającymi w SPSK, 
16) współdziałanie z komisją socjalną w gospodarowaniu funduszem socjalnym, 
17) naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń należnych pracownikom z tytułu umów o 

pracę i umów cywilnoprawnych, 



18) rozliczanie i ewidencja wynagrodzeń pracowników pod względem obowiązkowych składek i 
podatków, 

19) realizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym w zakresie obowiązków pracodawcy, 
20) rozliczanie i ewidencja podatku dochodowego od osób fizycznych, 
21) sporządzanie imiennych wykazów wynagrodzeń za przepracowane lata byłym i obecnym 

pracownikom dla celów emerytalno - rentowych, 
22) pełna ewidencja wynagrodzeń pracowników SPSK, 
23) archiwizowanie dokumentacji płacowej. 

 
§20 

Radca Prawny 

Do zadań Radcy Prawnego należy prowadzenie obsługi prawnej SPSK, w szczególności prowadzenie 
spraw sądowych i świadczenie pomocy prawnej, w tym udzielanie opinii prawnych w zakresie i na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. 

 

§21 

Asystent Dyrektora ds. prawno- organizacyjnych 

 

1. Asystent Dyrektora ds. prawno - organizacyjnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi SPSK. 
2. Do obowiązków Asystenta Dyrektora ds. prawno – organizacyjnych należy w szczególności: 

1) redagowanie w oparciu o materiały z odpowiednich komórek organizacyjnych zarządzeń 
porządkowych oraz prowadzenie ich rejestru,  

2) opracowywanie i aktualizowanie w porozumieniu z Radcą Prawnym regulaminów SPSK, 
3) zgłaszanie Dyrektorowi SPSK – na bieżąco – konieczności dokonania zmian w wewnętrznych 

aktach prawnych SPSK związanych ze zmianami jego organizacji lub przepisów powszechnie 
obowiązujących, 

4) bieżąca obsługa prawna komórek organizacyjnych SPSK, z wyłączeniem spraw należących 
do kompetencji lub zleconych przez Dyrektora Radcy Prawnemu, 

5) analiza prawna projektów aktów wewnętrznych SPSK, 
6) prowadzenie rejestru spraw sadowych, 
7) terminowe składanie sprawozdań z zakresu zatrudniania osób skazanych na wykonanie prac 

publicznych oraz innych sprawozdań składanych sądom, prokuratorom oraz innym organom 
wymiaru sprawiedliwości, 

8) terminowe udzielanie odpowiedzi organom administracji publicznej, sądom, prokuratorom 
oraz innym organom, w sprawach przekazanych do realizacji przez Dyrektora lub zastępców 
Dyrektora, 

9) przygotowywanie projektów umów z wyłączeniem umów z zakresu zamówień publicznych, 
10)  współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych SPSK w zakresie organizowania 

konkursów na stanowiska pracy – przygotowywanie tych konkursów od strony formalno-
prawnej, 

11) reprezentowanie SPSK w sądzie – w uzgodnieniu z Radcą Prawnym SPSK, 
12) przygotowywanie opinii prawnych zlecanych przez Dyrektora SPSK jego zastępców oraz 

kierowników jednostek organizacyjnych, 
13) wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi prawnej i organizacyjnej na polecenie 

Dyrektora. 
 

§22 

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 

 

1. Do głównych zadań audytora wewnętrznego należy: 
1) wspieranie, w sposób niezależny i obiektywny, Dyrektora SPSK w realizacji celów i zadań przez 

systematyczną ocenę kontroli zarządczej, dotyczącą w szczególności jej adekwatności, 
skuteczności i efektywności, oraz czynności doradcze, 

2) realizacja zadań w zakresie audytu wewnętrznego wynikających z przepisów o finansach 
publicznych. 

2. W szczególności do zadań audytora wewnętrznego należy: 
1) analiza ryzyk, przed jakimi stoi SPSK oraz ocena efektywności i procesu zarządzania ryzykiem, 



2) niezależne badanie systemu kontroli zarządczej, 
3) wyrażanie opinii na temat skuteczności mechanizmów kontrolnych w badanym systemie, 
4) dostarczanie kierownikowi jednostki, obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, 

efektywności i skuteczności kontroli zarządczej, 
5) opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego, 
6) przeprowadzanie audytów wewnętrznych, 
7) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych audytów, w tym również przedstawianie 

wniosków i wskazówek dotyczących poprawy działalności SPSK w danym obszarze, 
8) sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznego planu audytu, 
9) odpowiedzialność za opracowywanie procedur i wdrażanie zasad zapewniających jakość i 

sprawność działania audytu wewnętrznego, zgodnie z powszechnie uznanymi standardami w 
zakresie audytu wewnętrznego oraz prawidłowe funkcjonowanie tego systemu w SPSK. 

 

§23 

Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej 

 

1. Stanowisko pracy ds. kontroli wewnętrznej podlega bezpośrednio Dyrektorowi. 
2. Do głównych zadań pracownika ds. kontroli wewnętrznej należy: 

1)  kontrola zgodności działania komórek organizacyjnych z powszechnie obowiązującymi 
przepisami w tym aktami wewnętrznymi, 

2) inicjowanie aktów wewnętrznych, 
3) pomoc w opracowywaniu i aktualizowaniu regulaminów SPSK, 
4) inspirowanie pozytywnych działań kierowników komórek organizacyjnych SPSK,  
5) analiza funkcjonalna projektów aktów wewnętrznych SPSK 
6) monitorowanie zgodności wewnętrznych aktów prawnych z zachodzącymi zmianami w 

organizacji SPSK oraz przepisami powszechnie obowiązującymi, 
7) współpraca z Audytorem wewnętrznym (analiza ryzyk oraz metody ich zapobiegania), 
8) analiza prawidłowości i zgodności wykorzystania środków finansowych, 
9) analiza realizacji zaleceń pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej, 
10) monitorowanie prawidłowego wykorzystanie wyników kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, 
11) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych kontroli, w tym również przedstawianie 

wniosków i wskazówek dotyczących poprawy skuteczności działania SPSK w danym 
obszarze. 

 

§24 

Stanowisko Pracy ds. BHP 

 

1. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio Dyrektorowi. 

2. Do zadań z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy należy: 

1) sporządzanie rocznych ocen oraz analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym 
uwzględnieniem wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 

2) bieżące informowanie Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami 
zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, 

3) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie zasad i przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie 
propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno - organizacyjnych 
zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do opracowywania 
w zakładzie pracy założeń i dokumentacji modernizacji zakładu lub jego części oraz nowych 
inwestycji, a także udział w ocenie tych dokumentacji, 

6) udział w komisjach odbioru robót remontowo-budowlanych obiektów i urządzeń mających 
wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników, 

7) współdziałanie w organizowaniu przewidzianymi przepisami badań lekarskich pracowników, 
8) prowadzenie instruktażu wstępnego i szkolenia informacyjnego nowo przyjmowanych 

pracowników 



9) przygotowanie planów rocznych szkoleń oraz ich przeprowadzanie. 

 

 
 
 
 

§25 

Stanowisko Pracy ds. PPOŻ 

 

1. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio Dyrektorowi. 

2. Do zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej należy: 

1) prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z ochroną przeciwpożarową, 
2) zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi 
3) czuwanie nad przestrzeganiem w miejscu pracy przepisów bezpieczeństwa pożarowego, 
4) współdziałanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej z właściwymi komendantami straży 

pożarnej, 
5) przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz udział 

w przeprowadzanych przez właściwe komendy straży pożarnej kontrolach na terenie 
zakładu, 

6) prowadzenie działalności propagandowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz 
instruktażu wstępnego i szkolenia informacyjnego nowo przyjmowanych pracowników, 

7) nadzór i czuwanie nad konserwacją podręcznego sprzętu oraz urządzeń pożarniczych, 
8) składanie okresowo (co najmniej dwa razy w roku) informacji bezpośredniemu 

przełożonemu o stanie i warunkach bezpieczeństwa pożarowego w zakładzie, 
9) opracowanie projektów i realizacja planów poprawy warunków w zakresie bezpieczeństwa 

pożarowego. 
3. Inspektor ppoż zapewnia realizację zadań Dyrektora nałożonych przez przepisy ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.). 
 

§26 

Stanowisko Pracy ds. Obronności i Obrony Cywilnej 

1. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi SPSK. 

2. Zakres działania stanowiska pracy ds. obrony cywilnej regulują odrębne przepisy. 

 

§27 
Inspektor Ochrony Danych 

 
1. Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio Dyrektorowi SPSK. 
2. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy wykonywanie zadań wynikających z przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 
 

§28 
Lekarz Medycyny Pracy 

Do głównych zadań lekarza medycyny pracy należy opieka profilaktyczno - lecznicza nad pracownikami 
SPSK oraz promocja zdrowia, a w szczególności: 

1. opracowywanie charakterystyk stanowisk pracy pod kątem występowania warunków szkodliwych 
dla zdrowia pracownika, 

2. prowadzenie badań: 

1) wstępnych - kandydatów do pracy, 
2) okresowych i kontrolnych, 
3) celowanych, 



4) końcowych, 

3. prowadzenie procesu diagnostyczno - leczniczego pracowników zgodnie z procedurą, 

4. prowadzenie spraw związanych z chorobami zawodowymi pracowników, 

5. ustawiczna promocja zdrowia, 

6. bieżąca analiza stanu zdrowia pracowników, 

7. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami, 

8. orzekanie o zdolności do pracy na określonym stanowisku. 

 

§29 

Kapelan 

Kapelan pełni posługę religijną dla pacjentów i pracowników SPSK w oparciu o następujące zasady: 
1. miejscem pełnienia posługi  religijnej jest  kaplica szpitalna, 
2. na prośbę pacjentów lub ich rodzin, a także opiekunów  ustawowych posługa 
3. religijna może być pełniona również w oddziałach szpitalnych przy łóżku chorego, 
4. warunki  pełnienia  posługi  religijnej poza  kaplicą  szpitalną  ustalane 

są porozumieniu  z  Dyrektorem , 
5. zasady określone w pkt 1 - 3 mają zastosowanie do posług religijnych wszystkich wyznań. 

 
§30 

Specjalista ds. Epidemiologii 
Zadaniem specjalisty ds. epidemiologii jest monitorowanie i oddziaływanie na stan epidemiologiczny 
SPSK, a w szczególności: 
1. monitorowanie i analizowanie zakażeń szpitalnych oraz stanu bakteriologicznego SPSK, 
2. rejestr zakażeń szpitalnych, 
3. rejestr patogenów alarmowych wyhodowanych u pacjentów SPSK, 
4. nadzór nad pacjentami z zakażeniami szpitalnymi w zakresie pielęgnacji, zasad i sposobu izolacji, 
5. doradztwo w postępowaniu pielęgnacyjnym z chorymi szczególnie narażonymi na zakażenia 

szpitalne w SPSK, 
6. współudział w opracowywaniu i nadzór nad wdrażaniem i przestrzeganiem standardów i procedur 

postępowania dla czynności dotyczących profilaktyki i kontroli zakażeń, a zwłaszcza : 
1) metod i techniki pracy personelu 
2) procesów dezynfekcji i sterylizacji 
3) systemu transportu wewnętrznego 
4) sposobów zbierania, gromadzenia i utylizacji odpadów 

7. określenie i analizowanie ryzyka zakażeń personelu SPSK przy współpracy z lekarzem 
zakładowym, udział w profilaktyce i promocji zdrowia pracowników 

8. organizowanie regularnych i stałych szkoleń dla personelu z zakresu profilaktyki zakażeń 
szpitalnych 

9. organizowanie prawidłowego przepływu informacji związanych z sytuacją epidemiologiczną SPSK, 
10. współpraca z Zespołem i Komitetem Kontroli Zakażeń Szpitalnych w SPSK, Pracownią 

Bakteriologiczną, Sanepidem. 
 

 
§31 

Pielęgniarka Oddziałowa 
Do zadań pielęgniarki oddziałowej należy: organizowanie i realizacja kompleksowych świadczeń 
pielęgniarskich w oddziale na optymalnym poziomie ilościowym i jakościowym, a w szczególności: 
1. organizowanie obsad i  czasu pracy podległego personelu 
2. kierowanie pracą podległego personelu  
3. kontrola i nadzór przestrzegania czasu pracy podległego personelu 
4. kontrolowanie pracy średniego i niższego personelu, 
5. uczestniczenie w obchodach ordynatorskich i przekazywanie personelowi informacji z obchodów,   
6. stwarzanie warunków organizacyjno - technicznych do wykonywania zadań w oddziale, 
7. zapotrzebowanie oddziału w leki, środki pomocnicze, materiały i sprzęt niezbędny do bieżącego 

funkcjonowania oddziału oraz racjonalne nim gospodarowanie, 
8. zgłaszanie odpowiednim służbom wszelkich usterek, uszkodzeń, awarii sprzętu w oddziale, 
9. nadzór i kontrola prawidłowego prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej w oddziale, 



10. uczestniczenie w odprawach pielęgniarskich prowadzonych przez Zastępcę Dyrektora ds. Opieki 
Medycznej i przekazywanie  informacji podległemu personelowi, 

11. prowadzenie i uczestnictwo w szkoleniach wewnątrz oddziałowych i wewnątrzszpitalnych, 
12. terminowe prowadzenie i przekazywanie obowiązującej dokumentacji i sprawozdań, 
13. nadzorowanie i utrzymanie należytego stanu sanitarno-epidemiologicznego w oddziale, 
14. nadzorowanie przestrzegania obowiązujących procedur w oddziale, 
15. wnioskowanie i opiniowanie w sprawach premiowania, ukarania, zatrudnienia podległego 

personelu. 
16. nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp i ppoż w podległym pionie, 
17. realizacja obowiązków wynikających z funkcjonującego w SPSK systemu kontroli zarządczej. 
 

§32 
Pielęgniarka Odcinkowa 

Do zadań pielęgniarki odcinkowej należy: zapewnienie pacjentom opieki pielęgniarskiej 
wg obowiązujących standardów i procedur, a w szczególności: 
1. pielęgnowanie chorych, 
2. udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, 
3. podawanie leków, 
4. planowanie indywidualnej opieki nad pacjentem, 
5. przygotowanie pacjentów do badań specjalistycznych i asystowanie przy nich, 
6. pobieranie materiałów do badań  diagnostycznych, 
7. uczestnictwo w codziennych obchodach lekarskich pacjentów powierzonych opiece, 
8. dokonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych, 
9. bieżące dokonywanie wpisów do Książki Raportów Pielęgniarskich, 
10. prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej powierzonych pacjentów, 
11. edukowanie pacjentów i ich rodzin, 
12. przestrzeganie praw pacjenta i etyki zawodowej, 
13. przestrzeganie reżimu sanitarno-epidemiologicznego w oddziale, 
14. racjonalne gospodarowanie powierzonymi środkami. 
 

§33 
Pielęgniarka Zabiegowa (Opatrunkowa) 

 Do zadań pielęgniarki opatrunkowej należy wykonywanie zabiegów leczniczych i opatrunków, a w 
szczególności: 
1. realizowanie zleceń lekarskich i asystowanie przy zabiegach, 
2. przygotowywanie pacjentów do zabiegów, 
3. wykonywanie zabiegów i opatrunków z zachowaniem zasad aseptyki, 
4. zapewnienie środków i sprzętu do realizacji zadań gabinetu zabiegowego, 
5. prowadzenie dokumentacji zabiegów wg procedury oddziału, 
6. dezynfekcja, mycie a następnie przygotowanie narzędzi do sterylizacji, 
7. segregacja odpadów szpitalnych w sali opatrunkowej, 
8. prowadzenie dokumentacji pracy. 
 

§34 
Instrumentariuszka 

Zadaniem instrumentariuszki jest zabezpieczanie instrumentowania zabiegów, a w szczególności: 
1. instrumentowanie do zabiegów, 
2. codzienna kontrola planu operacyjnego, 
3. codzienne przygotowywanie sali operacyjnej oraz sprzętu i leków do zabiegów, 
4. przygotowywanie pacjentów do zabiegów zgodnie z procedurą, 
5. zabezpieczanie pobranych w czasie zabiegu narządów i wycinków tkankowych do dalszych badań, 
6. ciągła kontrola ilości sprzętu i materiału zużytego w czasie zabiegu (liczenie narzędzi i materiałów, 
7. dezynfekcja i mycie narzędzi oraz przygotowanie sprzętu do sterylizacji, 
8. zabezpieczenie odpadów medycznych, 
9. prowadzenie  obowiązującej na bloku operacyjnym dokumentacji, 
10. wzorowe przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego. 
 
 

§35 
Pielęgniarka Anestezjologiczna 



Zadaniem pielęgniarki anestezjologicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom w czasie 
znieczulenia do zabiegu operacyjnego oraz pomoc w stanach zagrożenia życia, a w szczególności: 
1. codzienne przygotowywanie sprawdzanie sprzętu i leków, 
2. przygotowywanie pacjentów do zabiegów operacyjnych zgodnie z procedurą, 
3. współudział w intubacji i indukcji znieczulenia, 
4. stała kontrola parametrów życiowych pacjenta w trakcie znieczulenia,  
5. podawanie leków i pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, 
6. prowadzenie  obowiązującej dokumentacji medycznej,  
7. wykonywanie zleceń anestezjologa, 
8. współudział w wybudzaniu pacjenta i opieka nad nim do czasu przekazania go na oddział, 
9. dezynfekcja sprzętu, przestrzeganie reżimu sanitarno-epidemiologicznego. 
10. prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami, 

 
§36 

Koordynator ds. zabezpieczenia świadczeń pielęgniarskich  
z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii 

 
Zadaniem Koordynatora ds. zabezpieczenia świadczeń pielęgniarskich z zakresu anestezjologii i intensywnej 
terapii jest nadzorowanie pracy, a w szczególności: 
1. planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu, 
2. zapewnienie obsady pielęgniarskiej na stanowiskach znieczulania, 
3. zabezpieczenie osobowe pracy zespołu walki z bólem wśród pacjentów SPSK,  
4. odpowiedzialność za zaopatrzenie działu anestezjologii i intensywnej terapii w sprzęt, materiały i 

leki niezbędne do funkcjonowania działu (przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia i udział w 
pracach komisji przetargowych), 

5. odpowiedzialność za poszukiwanie poza szpitalnych miejsc opieki dla chorych wymagających 
wspomaganego oddechu zastępczego,  

6. kierowanie i kontrolowanie pracy podległego personelu, 
7. prowadzenie i uczestnictwo w szkoleniach wewnątrzoddziałowych i wewnątrzszpitalnych, 
8. nadzór nad terminowym prowadzeniem i przekazywaniem obowiązującej dokumentacji medycznej 

i sprawozdań – zgodnie z obowiązującym prawem i procedurami SPSK, 
9. nadzorowanie i utrzymanie należytego stanu sanitarno-epidemiologicznego na stanowiskach 

znieczulenia oraz pomieszczeniach podległych działowi anestezjologii i intensywnej terapii, 
10. nadzorowanie przestrzegania obowiązujących procedur w dziale anestezjologii i intensywnej 

terapii. 
 
 

§37 
Pielęgniarka  

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym i Pododdziałem 
Anestezjologii Dziecięcej, 

Zadaniem Pielęgniarki Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym i 
Pododdziałem Anestezjologii Dziecięcej (X) jest zapewnienie wzmożonej opieki pacjentom w pierwszej 
dobie po operacji, a w szczególności: 
1. przekazanie na blok operacyjny przygotowanego do zabiegu pacjenta, 
2. odbiór pacjenta z sali operacyjnej do Pododdziału Pooperacyjnego po zabiegu, 
3. stała kontrola parametrów życiowych chorych, 
4. podawanie leków, krwi, preparatów krwiopochodnych i krwiozastępczych na zlecenie lekarza, 
5. przestrzeganie obowiązujących procedur przy wykonywaniu czynności pielęgniarskich, 
6. przekazanie pacjenta do rodzimego oddziału po wcześniejszym uzgodnieniu z lekarzem. 
7. prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami. 
 

§38 
Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć 

Zadaniem Pielęgniarki Oddziałowej IP jest koordynowanie pracy Izby Przyjęć, a w szczególności: 
1. planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu, 
2. nadzór i współudział w wykonywaniu czynności związanych z przyjęciem pacjenta do SPSK i 

przekazania na oddział, 
3. udzielanie pacjentom i rodzinom niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania SPSK, 
4. udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, 



5. zapewnienie dostatecznej ilości sprzętu, leków niezbędnych do realizacji zadań, 
6. kierowanie i kontrolowanie pracy podległego personelu, 
7. znajomość stanu pacjentów objętych działaniami pielęgniarek anestezjologicznych, 
8. stwarzanie warunków organizacyjno-technicznych do wykonywania zadań, 
9. bieżące zapotrzebowanie w leki, środki pomocnicze, materiały i sprzęt niezbędny do bieżącego 

funkcjonowania działu oraz racjonalne nim gospodarowanie, 
10. zgłaszanie odpowiednim służbom wszelkich usterek, uszkodzeń, awarii sprzętu w dziale 

anestezjologii, 
11. uczestniczenie w odprawach pielęgniarskich prowadzonych przez zastępcę dyrektora ds. opieki 

medycznej i przekazywanie informacji podległemu personelowi. 
12. nadzór nad utrzymaniem należytego stanu sanitarno- epidemiologicznego i technicznego 

pomieszczeń, 
13. prowadzenie dokumentacji i sporządzanie wymaganych sprawozdań, 
14. współpraca z podmiotami zewnętrznymi tj Policja, Sanepid (wypadki, choroby zakaźne, zatrucia), 
15. nadzór nad rejestracja pacjentów zgłaszających się do Izby Przyjęć i obiegiem dokumentów z tym 

związanych. 
 

§39 
Pielęgniarka Odcinkowa Izby Przyjęć 

Zadaniem pielęgniarki odcinkowej IP jest zapewnienie opieki pielęgniarskiej 
w trakcie przyjęcia do SPSK planowego i ostrego, a w szczególności: 
1. przyjęcie pacjenta zgodnie z procedurą w Izbie Przyjęć, 
2. dokonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych, 
3. wstępna ocena stanu zdrowia, 
4. udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, 
5. wykonywanie zleceń lekarskich, 
6. podawanie leków, 
7. pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, 
8. przyjmowanie rzeczy wartościowych pacjenta do depozytu za potwierdzeniem, 
9. informowanie i edukowanie pacjentów i rodziny, 
10. przestrzeganie reżimu sanitarno-epidemiologicznego na stanowisku pracy, 
11. prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami, 
12. przestrzeganie tajemnicy zawodowej. 
 

§40 
Kierownik Działu Higieny Szpitalnej 

Do zadań Kierownika Działu Higieny Szpitalnej w zakresie ogólnym należy: 
1. nadzór nad realizacją pracy Działu Higieny Szpitalnej, 
2. organizowanie w sposób najbardziej efektywny pracy podległego zespołu, 
3. nadzór nad poziomem i organizacją pracy podległego personelu, 
4. przestrzeganie obowiązujących regulaminów, zarządzeń i procedur, 
5. nadzór nad przestrzeganiem przez podległy personel obowiązujących regulaminów, zarządzeń, 

procedur, 
6. kompetentne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych zadań, 
7. informowanie przełożonych o przeszkodach w realizacji zadań, 
8. utrzymywanie własnych kwalifikacji na poziomie niezbędnym do realizacji wyznaczonych zadań. 
9. kontrola i nadzór przestrzegania czasu pracy podległego personelu , 
10. nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp i ppoż w podległym pionie, 
11. realizacja obowiązków wynikających z funkcjonującego w SPSK systemu kontroli zarządczej. 
 

§41 
Rejestratorka Medyczna 

Zadaniem rejestratorki medycznej jest rejestracja pacjentów zgłaszających się na wizyty ambulatoryjne, a  w 
szczególności: 
1. założenie dokumentacji medycznej u pacjentów zgłaszających się na wizytę po raz pierwszy, 
2. telefoniczna rejestracja pacjentów, 
3. dostarczenie do gabinetu lekarskiego historii choroby pacjentów zarejestrowanych, 
4. uporządkowanie dokumentacji po przyjęciach, 
5. wstępna kontrola prawidłowości sporządzanych dokumentów przez lekarzy, przekazywanie 

nieprawidłowo sporządzonej dokumentacji kierownictwu przychodni, 



6. wprowadzenie danych do systemu KSSWD, 
7. przekazywanie właściwej dokumentacji do archiwum szpitalnego. 
 

§42 
Pielęgniarka Służby Medycyny Pracy 

Zadaniem pielęgniarki służby medycyny pracy jest opieka pielęgniarska i profilaktyka zawodowa nad 
pracownikami SPSK, a w szczególności: 
1. planowanie i koordynowanie badań profilaktycznych pracowników, 
2. prowadzenie badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych i celowanych 

zgodnie z wymogami, 
3. prowadzenie rejestru chorób zawodowych pracowników, 
4. planowanie i prowadzenie szczepień p/WZW pracowników, 
5. prowadzenie dokumentacji pracowników w zakresie stanu zdrowia i ważności książeczek zdrowia, 
6. bieżące informowanie lekarza zakładowego i dyrektora zakładu o sytuacji zdrowotnej i warunkach 

pracy pracowników, 
7. współpraca z Inspektorem BHP, ZKZSz , PIP, Sanepidem, DOiPP, 
8. sporządzanie wymaganej sprawozdawczości. 
 

§43 
Sekretarka Medyczna/Sekretarka Kliniczna 

Zadaniem sekretarki medycznej/klinicznej jest zapewnienie prawidłowego prowadzenia dokumentacji 
oddziału/kliniki, a także sprawnej organizacji, a w szczególności: 
1. organizacja pracy sekretariatu oddziału/kliniki zapewniająca efektywny przepływ informacji 

pomiędzy sekretariatem a pozostałymi komórkami organizacyjnymi,  
2. prowadzenie terminarzy Kierowników Oddziałów/Klinik, 
3. obsługa statystyki medycznej, 
4. obsługa korespondencji oddziału/kliniki, w tym w zakresie EZD, 
5. organizowanie konsultacji specjalistycznych, 
6. prowadzenie terminarza przyjęć, 
7. sporządzanie obowiązujących sprawozdań, 
8. dostarczanie kompletnej dokumentacji medycznej wypisanych pacjentów do Archiwum 

szpitalnego. 
 

§44 
Sanitariusz - Gipsiarz 

Zadaniem sanitariusza - gipsiarza jest przygotowanie opatrunków gipsowych, pomoc lekarzowi przy zakładaniu 
opatrunków gipsowych, zakładanie i zdejmowanie opatrunków gipsowych, utrzymanie pomieszczenia gipsowni 
w należytym porządku. 
Ponadto sanitariusz – gipsiarz obowiązany jest wykonywać czynności przypisane sanitariuszowi szpitalnemu 
w przypadku rotacji bądź potrzeb SPSK. 
 

§45 
Sanitariusz  

Zadaniem sanitariusza jest transport pacjentów i pomoc w pielęgnacyjnych czynnościach pielęgniarskich, a 
w szczególności: 
1. transport pacjentów, 
2. przygotowanie do transportu i przekazanie do punktu odbioru zużytych, posegregowanych 

materiałów, odpadów medycznych i komunalnych, 
3. transport materiałów do badań diagnostycznych oraz ich wyników, 
4. wykonywanie prac pomocniczych na rzecz oddziału, 
5. pomoc w pielęgnacyjnych czynnościach pielęgniarskich, 
6. wywożenie zwłok z oddziału do przechowalni zwłok, 
7. inne prace zlecane przez Kierownika Działu Higieny. 

 
§46 

Salowa 
Zadaniem salowej jest utrzymywanie w czystości oddziału, a w szczególności: 
1. sprzątanie mycie i dezynfekcja urządzeń , pomieszczeń i wyposażenia oddziału zgodnie z 

obowiązującymi procedurami, 
2. przygotowanie do transportu brudnej i przywóz czystej bielizny szpitalnej, 



3. mycie łóżek i zmiana bielizny pościelowej po wypisie pacjentów, 
4. pomoc pacjentom w czynnościach higienicznych i wydalniczych, 
5. pomoc w pielęgnacyjnych czynnościach pielęgniarskich, 
6. zbieranie brudnych naczyń na wózki po posiłkach pacjentów, 
7. przygotowanie do transportu i przekazanie do punktu odbioru zużytych, posegregowanych 

materiałów i odpadów medycznych oraz komunalnych, 
8. mycie i dezynfekcja basenów i kaczek, 
9. bieżące zgłaszanie pielęgniarce oddziałowej zauważonych usterek w pomieszczeniach oddziału, 
10. przygotowanie zgodnie z procedurą roztworów środków myjąco- dezynfekujących i racjonalne ich 

wykorzystanie, 
11.  transport materiałów do badań diagnostycznych oraz ich wyników, 
12.  inne prace zlecane przez Kierownika Działu Higieny. 

 
§47 

Salowa Bloku Operacyjnego 
1. Zadaniem salowej bloku operacyjnego jest utrzymywanie w czystości sali operacyjnej a w 

szczególności: 
1) sprzątanie, mycie i dezynfekcja sali operacyjnej po każdym zakończonym zabiegu, 
2) raz w tygodniu gruntowne sprzątanie sali operacyjnej z myciem ścian i sterylizatorem do narzędzi, 
3) czynności związane z użytkowaniem bielizny operacyjnej: 

a) przygotowywanie brudnej bielizny do prania, 
b) odbiór czyste, sterylnej bielizny ze sterylizatorni, 
c) uzupełnianie bielizny operacyjnej oraz materiałów opatrunkowych, 

4) pomoc w przewożeniu i przenoszeniu pacjentów w obrębie Bloku Operacyjnego, 
5) pomoc pielęgniarkom przy przygotowywaniu sali operacyjnej do zabiegu, 
6) pomoc zespołowi operacyjnemu w przygotowaniu do operacji, 
7) pomoc w przygotowaniu pacjenta do operacji. 

2. Salowa Bloku Operacyjnego obowiązuje zakaz opuszczania sali operacyjnej w trakcie zabiegu bez 
zgody instrumentariuszki. 

3. Szczegółowe zadania salowej bloku operacyjnego określa ramowy zakres obowiązków, uprawnień 
i odpowiedzialności znajdujący się w aktach osobowych pracownika. 

 
§48 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 
Zadaniem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej jest wykonywanie usług diagnostyki laboratoryjnej 
według obowiązujących standardów, a w szczególności 
1. wykonywanie badań w zakresie: 

1) analityki medycznej, 
2) bakteriologii, 
3) serologii grup krwi, 

2. przekazywanie wyników badań komórkom zlecającym, 
3. prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości, 
4. archiwizowanie wyników badań diagnostycznych, 
5. stała współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (zapotrzebowanie krwi 

i preparatów krwiopochodnych). 
 

§49 
Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 

Zadaniem Kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej jest zapewnienie sprawności i jakości usług 
diagnostyki laboratoryjnej na najwyższym poziomie dostosowanym do możliwości SPSK, a w szczególności: 
1. organizowanie pracy podległego personelu i prowadzenie merytorycznego nadzoru, 
2. organizowanie prawidłowego przepływu informacji związanych z procesem diagnostyczno - 

laboratoryjnym, 
3. zapewnienie prawidłowego prowadzenia dokumentacji, sporządzanie obowiązującej 

sprawozdawczości, 
4.  uczestnictwo w wykonywaniu badań laboratoryjnych,  
5.  racjonalne i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie majątku i środków Zakładu Diagnostyki 

Laboratoryjnej, 
6. nadzorowanie wykonywania pracy w bezpiecznych warunkach pracy, 
7. rozpatrywanie skarg i wniosków, 



8. aktywizowanie podległego personelu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
9. kontrola i nadzór przestrzegania czasu pracy podległego personelu , 
10. nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp i ppoż w podległym pionie, 
11. realizacja obowiązków wynikających z funkcjonującego w SPSK systemu kontroli zarządczej. 
 
 

§50 
Zastępca Kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 

Zadania Zastępcy Kierownika ZDL są tożsame z zadaniami Kierownika ZDL w zakresie zleconym 
przez Kierownika ZDL. 
 
 

§51 
(Młodszy / Starszy) Asystent Diagnostyki Laboratoryjnej / Diagnosta Laboratoryjny 

Zadaniem asystenta diagnostyki laboratoryjnej jest wykonywanie badań diagnostycznych, a w szczególności: 
1. przygotowywanie aparatury pomiarowej i odczynników do badań, 
2. wykonywanie i uczestnictwo w wykonywaniu badań, 
3. ocena uzyskanych wartości wyników, 
4. weryfikacja i autoryzacja wyników analiz, 
5. natychmiastowe przekazywanie informacji o istotnej patologii wartości wyników, 
6. prowadzenie i nadzór nad dokumentacją badań, 
7. pełnienie dyżurów, 
8. prowadzenie szkoleń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. 

 
§52 

(Starszy) Technik Analityki Medycznej 
Zadaniem technika analityki medycznej jest udział w wykonywaniu badań diagnostyki laboratoryjnej, a w 
szczególności: 
1. przygotowywanie aparatury pomiarowej i odczynników do analiz, 
2. wykonywanie zleconych badań, 
3. archiwizacja wyników wykonanych badań, 
4. pełnienie dyżurów, 
5. pobieranie krwi do badań od pacjentów w określonych przypadkach, 
6. wykonywanie pracy zgodnie z przepisami BHP,  
7. dbałość o jakość wykonywanych analiz reżimu sanitarno - epidemiologicznego. 

 
§53 

Salowa Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 
Zadaniem salowej ZDL jest praca pomocnicza i zapewnienie czystości zakładu,  a w szczególności:  
1. utrzymanie w czystości urządzeń i pomieszczeń zakładu, 
2. przygotowanie płynów dezynfekcyjnych i mycie sprzętu laboratoryjnego, 
3. transport posegregowanych odpadów medycznych i komunalnych do punktu składowania, 
4. wykonywanie pracy zgodnie z przepisami BHP, 
5. pomoc w czynnościach transportowych dotyczących zaopatrzenia ZDL, 
6. wykonywanie innych prac powierzonych przez Kierownika ZDL. 
 

§54 
Zakład Diagnostyki Obrazowej 

Zadaniem Zakładu Diagnostyki Obrazowej jest zapewnienie odpowiedniej jakości i ilości wykonywanych 
w zakładzie procedur diagnostycznych, a w szczególności: 

1. wykonywanie zdjęć rtg pacjentom hospitalizowanym, 

2. wykonywanie zdjęć rtg pacjentom ambulatoryjnym, 

3. wykonywanie zdjęć rtg kontrastowych, 

4. wykonywanie badań ultrasonograficznych dorosłych, 

5. wykonywanie badań ultrasonograficznych dzieci, 

6. wykonywanie duplikatów zdjęć rtg na życzenie pacjenta lub jednostek 
upoważnionych, 

7. wykonywanie badań tomografii komputerowej, 

8. wykonywanie badań rezonansu magnetycznego.  



9. wykonywanie sprawozdań oraz statystyk dla potrzeb własnych i innych komórek 
SPSK. 

 
§55 

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej 
Zadaniem Kierownika ZDO jest zapewnienie sprawności i jakości usług diagnostyki obrazowej, 
a w szczególności: 
1. zapewnienie odpowiedniej jakości i ilości wykonywanych w ZDO procedur diagnostycznych 

stosownie do możliwości SPSK, 
2. organizowanie prawidłowego przepływu informacji związanej z procesem diagnostycznym, 
3. zapewnienie polityki personalnej gwarantującej odpowiedni poziom usług, 
4. zatwierdzanie czasu pracy podległego personelu, 
5. zapewnienie prawidłowego gromadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

miejscowymi potrzebami, 
6. bieżący nadzór nad wykonywaną pracą, 
7. wykonywanie zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych, 
8. zgłaszanie potrzeb Dyrektorowi w zakresie wyposażenia ZDO w techniczne środki działań, 
9. odpowiedzialność za racjonalne i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie majątku i środków 

Zakładu, 
10. rozpatrywanie skarg i wniosków, 
11. nadzór nad bezpieczeństwem i higieną wykonywanej pracy, 
12. kontrola i nadzór przestrzegania czasu pracy podległego personelu , 
13. nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp i ppoż w podległym pionie, 
14. realizacja obowiązków wynikających z funkcjonującego w SPSK systemu kontroli zarządczej. 

 
§56 

Kierownik Zespołu Diagnostyki Obrazowej 
Zadaniem Kierownika Zespołu ZDO jest koordynowanie i nadzór merytoryczny nad pracą zespołu, a w 
szczególności: 
1. organizowanie obsad i pracy pracowników rtg, 
2. sporządzanie harmonogramu pracy , 
3. kontrolowanie pracy podległych pracowników, 
4. bieżące przekazywanie informacji dotyczącej zleceń, 
5. zabezpieczenie zakładu w niezbędne materiały i środki czystości, 
6. prowadzenie sprawozdawczości zakładu zgodnie z wymaganiami, 
7. wykonywanie pracy zgodnie z przepisami ochrony radiologicznej i BHP, 
8. nadzorowanie bezpiecznych warunków pracy zespołu, 
9.  nadzorowanie czystości zakładu, 
10. kontrola i nadzór przestrzegania czasu pracy podległego personelu, 
11. nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp i ppoż w podległym pionie, 
12. realizacja obowiązków wynikających z funkcjonującego w SPSK systemu kontroli zarządczej. 

 
 

§57 
(Starszy) Technik Elektroradiolog 

Zadaniem technika elektroradiologa jest wykonywanie zdjęć rtg i obsługa aparatury diagnostycznej, 
a szczególności: 
1. systematyczne wykonywanie procedur utrzymania jakości aparatury diagnostycznej, 
2. przygotowywanie pacjenta do badań zgodnie z procedurą zakładu, 
3. wprowadzanie danych dotyczących badanych pacjentów do systemu informatycznego, 
4. wykonywanie zdjęć rtg; rejestracja pacjentów i badań w systemie informatycznym; 
5. obsługa aparatury diagnostycznej i dbałość o jej stan, 
6. bieżące zgłaszanie nieprawidłowości w pracy aparatury diagnostycznej, 
7. współpraca z lekarzami asystentami ZDO w zakresie prowadzonej diagnostyki, 
8. odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i pacjenta zgodnie z przepisami ochrony 

radiologicznej i BHP. 
 

§58 
Technik EKG 

Zadaniem technika EKG jest wykonywanie badań EKG, a w szczególności: 



1. przyjmowanie zleceń i ustalanie kolejności  ich realizacji, 
2. wykonywanie zleconych badań EKG zgodnie ze standardami jakości, 
3. prowadzenie dokumentacji pracowni zgodnie z wymogami, 
4. przestrzeganie praw pacjenta i etyki zawodowej, 
5. wykonywanie pracy zgodnie z przepisami BHP, 
6. zaopatrywanie pracowni w niezbędne materiały i racjonalne nimi gospodarowanie. 

 
§59 

Pielęgniarka Zakładu Diagnostyki Obrazowej 
Pielęgniarka ZDO podlega bezpośrednio Kierownikowi Zespołu ZDO, do jej obowiązków należy: 
1. współpraca z Kierownikiem ZDO, co do zaopatrzenia ZDO w odpowiednie leki i środki medyczne, 
2. utrzymanie sprawności technicznej powierzonych narzędzi, sprzętu reanimacyjnego i aparatury – 

strzykawki automatycznej, 
3. obsługa strzykawki automatycznej, 
4. przygotowanie pacjenta do badania TK i Rezonansu Magnetycznego, 
5. kompleksowa opieka nad pacjentem w czasie pobytu w pracowni TK i Rezonansu Magnetycznego, 
6. prowadzenie dokumentacji pacjentów związanej z podaniem środka kontrastowego lub udzielonej 

pomocy medycznej, 
7. współpraca z lekarzami pracującymi w pracowni TK i Rezonansu Magnetycznego. 

 
§60 

Sekretarka Medyczna ZDO 
Zadaniem sekretarki ZDO jest obsługa administracyjna ZDO, a w szczególności: 
1. prowadzenie archiwum badań i wyników, 
2. prowadzenie sprawozdawczości związanej z rachunkiem kosztów ZDO, 
3. obsługa statystyki medycznej, 
4. obsługa korespondencji ZDO, 
5. przekazywanie dokumentacji do archiwum, 
6. szczegółowe zadania sekretarki TK określa ramowy zakres obowiązków, uprawnień 

i odpowiedzialności znajdujący się w aktach osobowych. 
 

§61 
Zakład Rehabilitacji Leczniczej 

Zadaniem Zakładu Rehabilitacji Leczniczej jest zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości 
zabiegów rehabilitacyjnych w ramach rehabilitacji ambulatoryjnej i dziennej w następujących 
zakresach: 
1. kinezyterapia, 
2. fizykoterapia, 
3. balneoterapia, 
4. masaż leczniczy. 

 
§62 

Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej 
Zadaniem Kierownika ZRL jest zapewnienie właściwej jakości świadczeń rehabilitacyjnych, a w szczególności: 
1. organizowanie prawidłowego przepływu informacji związanej z procesem rehabilitacji, 
2. zapewnienie polityki personalnej gwarantującej odpowiedni poziom usług, 
3. organizowanie szkolenia personelu i praktykantów, 
4. nadzór nad prawidłowym  prowadzeniem  dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

wymogami szpitala, 
5. bieżący nadzór nad wykonywaną pracą, 
6. bieżący nadzór nad realizacją kontraktu z NFZ, 
7. prowadzenie procesu diagnostyczno - leczniczego,  
8. rozpatrywanie skarg i wniosków, 
9. zgłaszanie potrzeb do dyrektora szpitala dotyczących wyposażenia Zakładu w techniczne środki 

działania, 
10. konsultacja skierowań fizjoterapeutycznych, 
11. racjonalne i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie majątku i środków, 

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



15. nadzór na Ośrodkiem rehabilitacji dziennej. 
 

§63 
Starszy  Asystent   Zakładu Rehabilitacji Leczniczej 

Zadaniem starszego asystenta ZRL jest prowadzenie procesu rehabilitacji leczniczej, a w szczególności: 
1. badanie pacjenta pod kątem zakresu rehabilitacji, 
2. konsultacje z lekarzem prowadzącym chorego i pielęgniarką, 
3. nadzór nad wykonywanymi zabiegami, 
4. wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych, 
5. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującą. procedurą, 
6. dbałość o sprzęt i zgłaszanie zauważonych usterek, 
7. systematyczne samokształcenie, 
8. wykonywanie pracy zgodnie z przepisami BHP. 

 
§64 

Kierownik Zespołu Fizjoterapeutów Zakładu Rehabilitacji Leczniczej 
Zadaniem Kierownika Zespołu Fizjoterapeutów jest koordynowanie pracy, a w szczególności: 
1. organizowanie obsad i pracy  fizykoterapeutów, 
2. sporządzanie harmonogramu i kontrola czasu pracy podległego personelu, 
3. kontrolowanie pracy podległych pracowników, 
4. zabezpieczenie gabinetu fizykoterapii w niezbędne wyposażenie, 
5. prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości gabinetu zgodnie z wymogami, 
6. dbałość o powierzony sprzęt i pobierane materiały niezbędne do wykonywania zabiegów,  

7. kontrola i nadzór przestrzegania czasu pracy podległego personelu , 
8. nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp i ppoż w podległym pionie, 
9. realizacja obowiązków wynikających z funkcjonującego w SPSK systemu kontroli zarządczej. 
 

§65 
Młodszy / Starszy Fizjoterapeuta 

Zadaniem fizjoterapeuty jest wykonywanie zabiegów fizjoterapii pacjentom w Zakładzie Rehabilitacji i 
oddziałach Szpitala, a w szczególności: 
1. przygotowanie pacjenta do zabiegów fizykalnych, 
2. przeprowadzenie zbiegów fizykalnych, 
3. ciągła opieka nad pacjentem w czasie zabiegu, 
4. udzielanie informacji pacjentowi o wykonywanych zabiegach fizykalnych, 
5. dbałość o sprzęt i aparaturę oraz bieżące zgłaszanie usterek, 
6. prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami, 
7. przestrzeganie praw pacjenta i etyki zawodowej, 
8. dbałość o wykorzystanie  sprzętu  i aparatury zgonie z przeznaczeniem, 
9. odpowiedzialność za wykonywanie pracy zgodnie z przepisami BHP. 

 
§66 

Blok Operacyjny 
Do zadań Bloku Operacyjnego należy: 
1. sporządzanie tygodniowego harmonogramu zabiegów operacyjnych z uwzględnieniem zespołów 

operacyjnych, 
2. wykonywanie planowych zabiegów operacyjnych, 
3. utrzymanie 24-godzinnej gotowości operacyjnej w celu zabezpieczenia nagłych  przypadków (ostry 

dyżur), 
4. zabezpieczenie pobranych w czasie zabiegów narządów i wycinków tkankowych do badań 

histopatologicznych, 
5. świadczenie kompleksowej opieki anestezjologicznej związanej ze znieczuleniem pacjenta do 

zabiegu operacyjnego, 
6. zabezpieczenie zestawów narzędzi oraz materiałów wszczepialnych do zabiegów, 
7. prawidłowe zamawianie i rozliczanie narzędzi i materiałów wszczepialnych oraz innych materiałów, 
8. prowadzenie działalności dydaktycznej specjalizujących się lekarzy. 

 
§67 

Kierownik Bloku Operacyjnego 
 



1. Kierownik Bloku Operacyjnego podlega Dyrektorowi SPSK. 
2. Kierownik Bloku Operacyjnego jest odpowiedzialny za realizację kompleksowych świadczeń 

usługowych na rzecz oddziałów wykonujących zabiegi operacyjne. 
3. Do podstawowych zadań Kierownika Bloku Operacyjnego należy: 

1) planowanie i koordynowanie pracy zespołów operacyjnych, 
2) współpraca z Kierownikiem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z 

Pododdziałem Pooperacyjnym i Pododdziałem Anestezjologii Dziecięcej w zakresie 
realizowanych świadczeń anestezjologicznych w salach operacyjnych i sali 
wybudzeniowej, 

3) zatwierdzanie „Harmonogramu zabiegów operacyjnych” na każdy tydzień, 
opracowanego na podstawie „Wykazu zabiegów” przekazywanych z oddziałów, 

4) planowanie kompleksowej realizacji zadań przez podległych pracowników zgodnie z 
przyjętymi w Bloku Operacyjnym procedurami i standardami, 

5) współpraca z kierownikami oddzialów w zakresie prawidłowego obiegu informacji, 
celem utrzymania ciągłości realizacji zadań w poszczególnych salach operacyjnych, 

6) zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych do wykonania zadań poprzez 
opracowywanie i opisywanie przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego w postaci implantów i endoprotez oraz uczestniczenie w 
procedurze przetargowej, 

7) nadzór nad jakością i poziomem realizowanych zadań przez podległy personel, 
8) kontrola dokumentacji i sprawozdań operacyjnych. 

 
§68 

Centralna Sterylizatornia 
1. Do zadań Centralnej Sterylizatorni należy zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości usług 

w zakresie sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny operacyjnej i materiałów 
opatrunkowych zgodnie z obowiązującymi technologiami sterylizacyjnymi.  

2. Nadzór nad pracą Centralnej Sterylizatorni sprawuje Kierownik Centralnej Sterylizatorni. 
 

§69 
Dział Higieny Szpitalnej 

Do zadań Działu Higieny Szpitalnej w szczególności należy: 
1. utrzymanie czystości pomieszczeń w oddziałach szpitalnych oraz w wyznaczonych jednostkach 

i komórkach organizacyjnych SPSK; 
2. mycie, dezynfekcja i skuteczne zapobieganie zakażeniom; 
3.  mycie i dezynfekcja sprzętu medycznego 
4. transport pacjentów, 
5.  transport materiału i sprzętu z oddziałów szpitalnych do i po sterylizacji; 
6.  transport materiału do pracowni diagnostycznych, 
7.  transport czystej i brudnej bielizny; 
8.  transport odpadów szpitalnych; 
9.  transport z magazynów zaopatrzenia szpitala, pomoc w rozładowaniu towarów w podręcznych 

magazynach. 
 

§70 
Dział Statystyki Medycznej i Informacji  

Do zadań Działu należy: 

1. przygotowywanie i opracowywanie materiałów do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia 
zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów oraz zawartych umów,  

2. analiza i rozliczanie realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń 
medycznych, 

3. weryfikacja rozliczeń z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego oraz rehabilitacji 
leczniczej, 

4. przygotowywanie ofert z zakresu świadczeń medycznych dla Narodowego Funduszu Zdrowia, 
5. przygotowywanie materiałów  do negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
6. systematyczna analiza oraz informowanie jednostek organizacyjnych SPSK o stopniu 

zaawansowania realizacji umów, 
7. szczegółowa analiza przychodów z NFZ wg kodów świadczeń zdrowotnych dla 

poszczególnych rodzajów umów, 



8. systematyczna analiza oraz sprawozdawczość dotycząca potencjału SPSK dla wymagań 
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia, 

9. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości – Narodowy Fundusz Zdrowia , Ministerstwo 
Zdrowia, Sanepid, GUS itp,  

10. prowadzenie pełnej statystyki w zakresie działalności  Szpitala, 
11. kontrola z poprawności i terminowości zdawania kart statystycznych, 
12. analiza i sprawozdawczość ruchu chorych, 
13. przygotowywanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych związanych z 

działalnością SPSK dla innych jednostek np. CMKP, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Wojewódzki 
itp.  

14. analiza i weryfikacja świadczeń medycznych wymaganych do naliczenia należnych premii, 
15. przygotowywanie oraz naliczanie dyżurów lekarskich, 
16. rozliczanie oraz wystawianie faktur dla kontrahentów zewnętrznych za wykonane usługi, 
17. sprawozdawczość oraz rozliczenia pacjentów nieubezpieczonych, 
18. sprawozdawczość dotycząca wykonanych endoprotezoplastyk w SPSK, 
19. przygotowywanie materiałów do indywidualnych rozliczeń pacjentów, 
20. analiza i weryfikacja rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, 
21. weryfikacja oraz sprawozdawczość kolejek oczekujących, 
22. codzienne sporządzanie obowiązujących raportów dla innych jednostek. 

 
 

§71 
Archiwum 

Do zadań Archiwum należy: 
1. przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych jednostek organizacyjnych SPSK, 
2. prowadzenie ewidencji przyjętej do zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji, 
3. udostępnianie akt upoważnionym osobom i instytucjom oraz prowadzenie ewidencji udostępnień, 
4. inicjowanie niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, uzyskiwanie stosownych pozwoleń z 

Archiwum Państwowego, 
5. udział w komisyjnym niszczeniu dokumentacji w spalarni oraz niszczenie dokumentacji w siedzibie 

SPSK dostępnymi środkami, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia, 
6. przekazywanie zniszczonej dokumentacji na makulaturę, 
7. bieżąca kontrola w zakresie sposobu przechowywania, zabezpieczenia dokumentacji medycznej 

w poszczególnych jednostkach organizacyjnych SPSK, 
8. ścisła współpraca z Archiwum Państwowym. 

 
§72 

Dział Administracyjno – Gospodarczy  
Do zadań Działu Administracyjno - Gospodarczego należy:  
1. nadzór i organizowanie pracy magazynów SPSK, w tym magazynu medycznego, technicznego, 

gospodarczego, sprzętu, 
2. przyjmowanie zapotrzebowań z oddziałów na usługi w zakresie transportu sanitarnego oraz 

wydawanie dyspozycji kierowcom karetek (dyspozytornia transportu sanitarnego), 
3. zapewnienie utrzymania czystości i porządku na terenie oraz w pomieszczeniach SPSK w tym: 

1) utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych, 
2) przeprowadzanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, 
3) odbiór odpadów z oddziałów i ich transport do wyznaczonych miejsc składowania,  
4) wywozu złomu, odpadów poremontowych, 

4. organizowanie transportu wewnętrznego, w tym między innymi: 
1) - dostarczanie do oddziałów wszystkich towarów magazynowych i bielizny, 
2) - przyjmowanie zapotrzebowań z Oddziałów na usługi w zakresie transportu sanitarnego oraz 

wydawanie dyspozycji kierowcom karetek w celu ich realizacji, 
5. całokształt spraw związanych z realizacją i rozliczaniem umów o świadczenie usług telefonicznych, 

telefaxowych oraz przyjmowanie zgłoszeń w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu linii 
telefonicznej i aparatów telefonicznych, 

6. organizacja obsługi portierni i szatni, 
7. zapewnienie bezpieczeństwa mienia szpitalnego przez: 

1) organizowanie ochrony czynnej i nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez ochronę, 
2) wprowadzenie i obsługa oraz nadzór nad konserwacją zabezpieczeń mechanicznych i 

elektronicznych (systemów antywłamaniowych, przeciwpożarowych itp.) 



3) organizacja ruchu pojazdów na terenie SPSK, 
8. gospodarowanie lokalami, czuwanie nad efektywnym i prawidłowym ich wykorzystaniem, w tym 

również prowadzenie procedur najmu lokali oraz środków trwałych i przedmiotów niskocennych, 
naliczanie i egzekwowanie opłat z tego tytułu, 

9. gospodarowanie sprzętem niemedycznym, niebędącym środkami trwałymi (sprzęt biurowy, meble, 
sprzęt AGD i RTV itp.) poprzez:  

1) określenie potrzeb, 
2) konserwacja i ich renowacja, 

10. zapewnienie przestrzegania w SPSK przepisów dotyczących ochrony środowiska, 
11. rozliczanie i analizowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, ogrzewanie, łączność 

telefoniczną, 
12. ewidencja wyposażenia pracowników w odzież ochronną i roboczą, rozliczanie pracowników z 

pobranej odzieży, 
13. zamawianie i prowadzenie rejestru pieczątek służbowych, 
14. zaopatrzenie SPSK w szczególności w sprzęt, wyposażenie, materiały, środki czystości, bieliznę i 

odzież ochronną, obuwie, odczynniki laboratoryjne, ciekły azot i inne towary niezbędne do 
funkcjonowania SPSK za wyjątkiem żywienia szpitalnego, leków, materiałów opatrunkowych oraz 
płynów infuzyjnych, 

15. bieżące dokonywanie analiz potrzeb jednostek organizacyjnych, 
16. dokonywanie zamówień dostaw, zakupów wraz z kontrolowaniem jakości towarów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 
17. ewidencjonowanie i kontrolowanie rachunków za zrealizowane dostawy, 
18. załatwianie reklamacji ilościowych i jakościowych w tym gwarancyjnych, 
19. załatwianie odpraw celnych towarów z importu, 
20. opracowywanie rocznych i okresowych planów zaopatrzenia, 
21. koordynacja prac w zakresie przygotowania rzeczowo – finansowego planu zakupów.  

 
§73 

Dział Zamówień Publicznych, 
Do głównych zadań działu należy: 
1. przestrzeganie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych, 
2. organizowanie i dokonywanie wyboru dostawców leków, towarów i wykonawców usług 

z zastosowaniem i przestrzeganiem ustawy Prawo zamówień publicznych, 
3. bieżące opracowywanie projektów, wytycznych i zasad wynikających z ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 
4. opracowywanie procedur zakupu towarów i usług wynikających z ustawy PZP, 
5. organizowanie postępowań o udzielenia zamówienia publicznego w tym: 

1) przygotowywanie dokumentacji związanej z przetargami, 
2) prowadzenie postępowań przetargowych, 
3) negocjowanie zapisów w umowach i ich sporządzanie, 
4) obsługa komisji powoływanych w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 

6. udział w pracach komisji, 
7. organizowanie szkoleń i instruktażu z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, 
8. wnioskowanie w sprawie usprawnień przeprowadzania postępowań przetargowych, 
9. przygotowywanie projektów zawiadomień, wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, 
10. inne czynności związane z realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§74 
Dział Księgowości 

Do zadań działu należy:  
1. prowadzenie ewidencji księgowej dla całego SPSK w zakresie rachunkowości, 
2. przystosowywanie zakładowego planu kont i ewidencji księgowej do aktualnych potrzeb analizy 

przychodów i kosztów w jednostkach organizacyjnych SPSK, 
3. prowadzenie ewidencji gospodarki funduszami celowymi, środkami inwestycyjnymi, funduszem 

socjalnym i jego wykorzystaniem oraz środkami z działalności dodatkowej SPSK, 
4. kontrola formalno – rachunkowa dowodów księgowych, rozliczeń z tytułu zakupu towarów i usług, 

rozliczania wyjazdów służbowych, rozliczania z tytułu rozrachunków z pracownikami, itp., 
5. terminowa realizacja płatności SPSK z tytułu podatków i obowiązkowych składek, 
6. realizacja zobowiązań SPSK za dostawę towarów i usług, 
7. organizowanie windykacji należności SPSK, 



8. organizacja pracy kasy SPSK oraz punktów przyjęć gotówki za usługi medyczne, terminowych 
wypłat wynagrodzeń oraz nadzór nad prawidłowością jej funkcjonowania, 

9. ewidencja darowizn pieniężnych i rzeczowych na rzecz SPSK i jego jednostek organizacyjnych, 
10. prowadzenie rejestru sprzedaży, wystawianych rachunków i faktur za świadczone przez SPSK 

usługi medyczne i pozostałą działalność, 
11. ewidencja księgowa sprzedaży usług świadczonych przez SPSK na podstawie zestawień 

merytorycznych sporządzonych przez jednostki organizacyjne SPSK, 
12. prowadzenie rejestru VAT z tytułu sprzedaży oraz zakupu towarów i usług, 
13. prowadzenie rejestru od czynności cywilno – prawnych, 
14. czuwanie nad przestrzeganiem instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych, 
15. sporządzanie sprawozdania finansowego z działalności SPSK, 
16. czuwanie nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów o podatku dochodowym od osób 

prawnych i fizycznych, 
17. wnioskowanie w sprawie dostosowania obiegu dokumentacji szpitalnej do potrzeb ewidencji 

księgowej i analiz ekonomicznych, 
18. czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej, 
19. wnioskowanie w sprawie możliwości optymalizacji kosztów SPSK, 
20. prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej środków trwałych i wyposażenia niskocennego,  
21. prowadzenie dokumentacji dotyczącej własności budynków i terenów użytkowanych przez SPSK, 

w tym również załatwianie spraw związanych z prawem własności lub użytkowania budynków i 
środków trwałych oraz opłat lokalnych, 

22. prowadzenie spraw związanych z darowiznami na rzecz SPSK oraz ich ewidencja, 
23. nadzór i ewidencja księgowa gospodarki magazynowej, 
24. realizacja zadań związanych z ubezpieczeniem SPSK i egzekwowaniem odszkodowań od 

ubezpieczycieli,  
25. archiwizowanie dokumentów księgowych. 

 
§75 

Dział Techniczny 
Do głównych zadań Działu Technicznego należy: 
1. zapewnienie odpowiedniej jakości usług technicznych w stosunku do możliwości organizacyjnych 

SPSK, 
2. organizowanie prawidłowego przepływu informacji związanych ze świadczeniem usług 

technicznych oraz zarządzaniem działem, 
3. nadzorowanie przebiegu prac techniczno - remontowych i inwestycyjnych w szpitalu 

wykonywanych przez brygady własne a także zlecone podmiotom, 
4. zapewnienie prawidłowego prowadzenia dokumentacji technicznej w zakresie działania SPSK 

zgodnie z przepisami, 
5. opracowywanie projektów planów inwestycyjno - remontowych, 
6. wnioskowanie o przydział środków na realizację potrzeb w zakresie inwestycji, remontów i 

eksploatacji, 
7. zapewnienie ciągłości funkcjonowania urządzeń technicznych (sieć elektryczna, wodno - 

kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, alarmowa, itp.), 
8. zapewnienie konserwacji budynków, dachów, wyposażenia, urządzeń  SPSK (z wyłączeniem 

aparatury medycznej), 
9. nadzór na poprawną pracą systemu SAP i DSO, 
10. przeprowadzanie bieżącej konserwacje urządzeń energetycznych w zakresie należącym do 

właściwości pracowników obsługi, 
11. rejestrowanie i analizowanie dobowego zużycie paliw i energii w tym także gazów medycznych, 
12. sprawowanie nadzoru nad montażem, rozruchem oraz przyjęciem do eksploatacji nowo 

zakupionego urządzenia energetycznego, 
13. przestrzeganie przepisów, obowiązujących zasad składania zapasów paliw ciekłych, stałych i tlenu 

medycznego, 
14. nadzór i obsługa urządzeń i obiektów SPSK w sposób zgodny z postanowieniami ustawy prawo 

budowlane, a w szczególności: 
1) bieżące konserwacje, naprawy sprzętu i wyposażenia szpitalnego, 
2)  bieżące konserwacje, naprawy i remonty pomieszczeń SPSK, 
3) bieżące konserwacje naprawy i remonty infrastruktury zewnętrznej SPSK, 
4)  bieżące konserwacje naprawy i remonty instalacji wodno - kanalizacyjnej SPSK, 
5) realizacja zleceń napraw i konserwacji składanych przez inne jednostki organizacyjne SPSK, 



6) wykonywanie przeglądów okresowych stanu technicznego sprzętu i pomieszczeń szpitalnych 
oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej. 

 

§76 

Dział Techniki Medycznej 

Do głównych zadań Działu Techniki Medycznej należy: 

1. utrzymywanie w należytym stanie technicznym i konserwowanie aparatury, wyposażenia 
medycznego, instalacji gazów medycznych oraz magazynowanie oraz gospodarka gazami ciekłymi 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2. zapewnienie ciągłości dostaw gazów medycznych i technicznych dla SPSK i jednostek 
organizacyjnych, 

3. określenie zapotrzebowania SPSK na aparaturę medyczną oraz opiniowanie wniosków 
dotyczących zakupów nowej aparatury i wyposażenia medycznego przy uwzględnieniu 
obowiązujących przepisów, 

4. udzielanie informacji technicznych pracownikom SPSK, gromadzenie lektury fachowej z zakresu 
aparatury medycznej oraz gazów medycznych, 

5. koordynowanie prac adaptacyjnych pomieszczeń dla potrzeb nowo zakupionej aparatury 
medycznej, 

6. zlecanie lub przeprowadzanie we własnym zakresie montażu i uruchomienie aparatury i sprzętu 
medycznego, 

7. nadzór nad formalną prawidłowością procesu dopuszczania do eksploatacji aparatury i sprzętu 
medycznego 

8. zapewnienie konserwacji i napraw aparatury i sprzętu medycznego, 
9. przeprowadzanie konserwacji aparatury wymagającej stałego dozoru technicznego, 
10. wprowadzanie na stan wyposażenia aparatury i sprzętu medycznego będących przedmiotem 

darowizny, 
11. przestrzeganie prawidłowości i terminowości wydawania orzeczeń o stanie technicznym 

wyposażenia w środki trwałe przez upoważnione zakłady lub instytucje, 
12. udział w likwidacji wyposażenia medycznego, 
13. zapewnienie stałego funkcjonowania klimatyzacji i wentylacji mechanicznej zainstalowanej w 

pomieszczeniach oraz organizowanie ich konserwacji 
14. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości 
15. prowadzenie dokumentacji techniczno - eksploatacyjnej urządzeń i aparatury medycznej SPSK, 
16. terminowe zlecanie wymaganych stosownymi przepisami przeglądów okresowych sprzętu i 

aparatury medycznej. 
 

§77 
Sekcja Informatyki 

1. Do zadań Sekcji Informatyki należy nadzór i obsługa urządzeń i systemów informatycznych SPSK 
w sposób zgodny z postanowieniami: ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

2. Do głównych zadań Sekcji Informatyki należy:  
1) opieka nad sprawnym funkcjonowaniem sprzętu informatycznego, kontrola stanu technicznego 

oraz naprawa sprzętu komputerowego,  
2) kontrola i zapewnienie poprawnej pracy sieci komputerowej, 
3) obsługa kont poczty elektronicznej i serwisu WWW od strony technicznej, 
4) administrowanie serwerami, oprogramowaniem bazodanowym i siecią LAN, 
5) udzielanie pomocy informatycznej wynikającej z bieżących potrzeb pracowników, 
6) bieżąca kontrola i konserwacja oprogramowania i zawartości dysków twardych komputerów , 
7) regularna kontrola antywirusów, 
8) ochrona danych przed utratą oraz dostępem niepowołanych osób, 
9) prowadzenie szczegółowej ewidencji sprzętu komputerowego, 
10) modernizacje sprzętu mające na celu usprawnienie jego działania dostosowanie do bieżących 

potrzeb pracowników, 
11) sporządzanie zapotrzebowania i organizowanie zakupów sprzętu komputerowego 

i oprogramowania, 
12) udział w likwidacji zużytego lub zniszczonego sprzętu komputerowego. 



 
 

§78 
Koordynator/ka opieki pielęgniarskiej 

Do zadań koordynatora/ki opieki pielęgniarskiej należy: organizowanie i realizacja kompleksowych 
świadczeń pielęgniarskich w oddziale lub innej komórce organizacyjnej na optymalnym poziomie 
ilościowym i jakościowym, a w szczególności: 
1. organizowanie obsad i czasu pracy podległego personelu, 
2. kierowanie pracą podległego personelu,  
3. kontrola i nadzór przestrzegania czasu pracy podległego personelu, 
4. kontrolowanie pracy średniego i niższego personelu, 
5. uczestniczenie w obchodach ordynatorskich i przekazywanie personelowi informacji z obchodów, 
6. stwarzanie warunków organizacyjno - technicznych do wykonywania zadań oddziału lub innej 

komórki organizacyjnej, 
7. zapotrzebowanie oddziału lub innej komórki organizacyjnej w leki, środki pomocnicze, materiały i 

sprzęt niezbędny do bieżącego funkcjonowania oraz racjonalne nim gospodarowanie, 
8. zgłaszanie odpowiednim służbom wszelkich usterek, uszkodzeń, awarii sprzętu, 
9. nadzór i kontrola prawidłowego prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej, 
10. uczestniczenie w odprawach pielęgniarskich prowadzonych przez Zastępcę Dyrektora ds. Opieki 

Medycznej i przekazywanie informacji podległemu personelowi, 
11. prowadzenie i uczestnictwo w szkoleniach wewnątrz wewnątrzszpitalnych, 
12. terminowe prowadzenie i przekazywanie obowiązującej dokumentacji i sprawozdań, 
13. nadzorowanie i utrzymanie należytego stanu sanitarno-epidemiologicznego w oddziale lub innej 

komórce organizacyjnej, 
14. nadzorowanie przestrzegania obowiązujących procedur, 
15. wnioskowanie i opiniowanie w sprawach premiowania, ukarania, zatrudnienia podległego 

personelu, 
16. nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp i ppoż w oddziale lub innej komórce 

organizacyjnej, 
17. realizacja obowiązków wynikających z funkcjonującego w SPSK systemu kontroli zarządczej. 
 

§79 
Rzecznik SPSK 

 
Do zadań Rzecznika SPSK należy w szczególności: 
1. promowanie SPSK m.in. poprzez:  
1) organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych i seminariów dla dziennikarzy towarzyszących 
ważnym wydarzeniom z funkcjonowania SPSK, 
2) opracowanie materiałów prasowych,  
2. podtrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów i odpowiadanie na ich pytania oraz w miarę 
możliwości pomoc w realizacji materiałów, 
3. przygotowywanie materiałów na stronę internetową SPSK, 
4. wydawanie biuletynu o SPSK w cyklu kwartalnym, 
5. realizacja filmów dokumentalnych o działalności SPSK we współpracy z ekipą filmową, 
6. współpraca z pozostałymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi SPSK w przygotowywaniu 
informacji zewnętrznych dla mediów i dla pacjentów oraz wewnętrznych zamieszczanych w Intranecie, 
7. udział w wybranych konferencjach i seminariach organizowanych przez komórki organizacyjne 
działalności medycznej SPSK i przygotowywanie informacji z tych wydarzeń na stronę internetową oraz 
do biuletynu. 
 

§80 
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości 

 
Do zadań Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości należy wykonywanie czynności mających na celu 
podnoszenie standardów funkcjonowania, jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz obsługi 
świadczeniobiorców w SPSK, a w szczególności: 

1) nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej poprzez systematyczną 
kontrolę historii chorób świadczeniobiorców, 

2) koordynowanie opracowywania, wdrażania i stosowania procedur postępowania w 
poszczególnych sferach funkcjonowania SPSK, 



3) wdrażanie i nadzór nad stosowaniem standardów akredytacyjnych Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia. 

 
§81 

Inspektor ochrony radiologicznej 
 

Do zadań Inspektora ochrony radiologicznej należy nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony 
radiologicznej poprzez wykonywanie zadań szczegółowo określonych w przepisach ustawy z dnia 29 
listopada 2000 r. Prawo atomowe. 
 

§82 
Dietetyk 

 
Do zadań dietetyka należy w szczególności:  

1) planowanie jadłospisów dla pacjentów w zależności od stanu zdrowia, zasad dietetycznych I 
nawyków żywieniowych, 

2) prowadzenie kontroli jakości produktów żywnościowych oraz nadzór nad ich 
przechowywaniem I przydatnością do spożycia, 

3) nadzór nad stanem sanitarno – epidemiologicznym pomieszczeń I urządzeń działu żywienia, 
4) prowadzenie kontroli posiłków pod względem ilościowym i jakościowym, 
5) nadzór nad sporządzaniem diet specjalnych, 
6) dbanie o estetykę podawanych posiłków, 
7) propagowanie zasad racjonalnego żywienia wśród pacjentów – edukacja pacjentów i ich 

rodzin. 
 

§83 
Pełnomocnik Dyrektora ds. analiz ekonomicznych 

 

Do zadań Pełnomocnika Dyrektora ds. analiz ekonomicznych należy w szczególności: 

1) opracowywanie analiz ekonomicznych jednostek obszaru podstawowej działalności podmiotu 
leczniczego, 

2) wycena świadczeń opieki zdrowotnej w kierunku budżetowania jednostek organizacyjnych 
podmiotu leczniczego, 

3) monitorowanie i raportowanie o sytuacji finansowej oddziałów szpitalnych, 
4) rekomendowanie zmian mających na celu podnoszenie efektywności finansowej przy realizacji 

świadczeń opieki zdrowotnej, 
5) kontrola sposobu realizacji zaleceń Dyrektora SPSK w zakresie podnoszenia efektywności 

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 
 
 

§84 
Dział Żywienia 

 
1. Do zadań Działu Żywienia należy w szczególności: 

1) organizowanie procesu żywienia w SPSK dla potrzeb pacjentów, 
2) terminowe przygotowanie posiłków i wydawanie poszczególnym oddziałom szpitalnym, 
3) opracowywanie szczegółowych jadłospisów z uwzględnieniem norm żywieniowych  

i wymogów dietetyczno-leczniczych, 
4) planowanie i kalkulowanie kosztów żywienia,  
5) zabezpieczenie i sprawowanie nadzoru nad właściwymi warunkami sporządzania, wydawania, 

transportu i dystrybucji posiłków, 
6) sprawowanie nadzoru i kontroli nad całokształtem procesu żywienia oraz prowadzenie 

dokumentacji z nim związanej, zgodnie zasadami HACCP, 
7) prowadzenie magazynów produktów żywnościowych i dokumentacji magazynowej, 
8) sprzedaż dań obiadowych i garmażeryjnych przygotowanych w kuchni szpitalnej pracownikom 

SPSK oraz klientom zewnętrznym. 
2. Dział Żywienia wykonuje swoje zadania zgodnie z wdrożonym i dokumentowanym systemem analizy 
zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP), którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa 
żywności poprzez:  



1) identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz 
ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością i 
produktami spożywczymi, 
2) określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalanie działań korygujących.  
 
 

§85 
Kierownik Działu Żywienia 

 
1. Kierownikowi Działu Żywienia podlegają: dietetyk, kucharze/kucharki, pomocnicy/e kuchenni/e, 

dystrybutorzy/rki posiłków, koordynator ds. usługi żywienia i cateringu. 
2. Do zadań Kierownika Działu Żywienia należy w szczególności: 

1) opracowywanie harmonogramów pracy i przydziału czynności dla podległych pracowników, 
2) nadzór nad przyjmowaniem artykułów żywnościowych magazynu głównego i magazynu 

dobowego, 
3) przestrzeganie zasad dietetyki w zakresie przyrządzania posiłków, 
4) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów, 
5) ocena i degustacja gotowych potraw, kontrola gramatury potraw, 
6) nadzór nad właściwą technologią sporządzania poszczególnych diet, 
7) dbanie o estetykę potraw, smak i wagę porcji, 
8) nadzór nad wydawaniem posiłków na oddziały szpitalne i przeznaczonych do dystrybucji, 
9) nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i stanie higieniczno-sanitarnym pomieszczeń 

kuchni, stołówki i przyległych pomieszczeń oraz naczyń i urządzeń kuchennych, 
10) nadzór nad pobieraniem prób pokarmowych do badania zgodnie z wymogami Powiatowej Stacji 

Sanitarno - Epidemilogicznej, 
11) przestrzeganie zasad GHP, GMP i HACCP, 
12) zgłaszanie do bezpośredniego przełożonego awarii oraz informacji o konieczności wykonania 

niezbędnych remontów. 
 
 

§86 
Kucharz/Kucharka 

 
Do zadań kucharza/kucharki należy w szczególności: 

1) przyjmowanie surowców – sprawdzanie masy pod względem jakości i ilości zgodnie z 
zapotrzebowaniem, 

2) przygotowywanie posiłków zgodnie z recepturami, 
3) przestrzeganie procedur HACCP przy produkcji żywności, 
4) nadzór nad utrzymaniem czystości, drobnego sprzętu i urządzeń w kuchni, 
5) nadzór nad prawidłowym pakowaniem posiłków przeznaczonych do dystrybucji, 
6) utrzymanie w należytym porządku czystości swojego stanowiska pracy w trakcie i po 

zakończeniu powierzonych zadań i czynności, 
7) przestrzeganie zasad GHP, GMP i HACCP, 
8) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego związanych z zajmowanym 

stanowiskiem. 
 

§87 
Pomocnicy/e kuchenni/e 

 
Do zadań pomocników/c kuchennych należy w szczególności: 

1) wstępna obróbka i przygotowywanie warzyw i ziemniaków, 
2) pomoc kucharzowi przy przygotowywaniu posiłków – krojenie, porcjowanie produktów, 
3) dbanie o higienę otoczenia w pomieszczeniach kuchni, 
4) mycie stołów kuchennych oraz mycie i dezynfekcja urządzeń kuchennych, 
5) utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchni i pomieszczeniach socjalnych, 
6) przestrzeganie zasad GHP, GMP i HACCP 
7) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego związanych z zajmowanym 

stanowiskiem. 
 

§88 



Dystrybutorzy/rki posiłków 
 

Do zadań dystrubutorów/ek posiłków należy w szczególności: 
1) dystrybucja wózków bemarowych wypełnionych pojemnikami GN zawierającymi gorące posiłki, 

do wyznaczonych oddziałów szpitalnych, 
2) kontrola zgodności z dokumentami zapakowanych pojemników GN z posiłkami na oddziały, 
3) dystrybucja posiłków do pacjenta, 
4) zwożenie z oddziałów wózków bemarowych i pojemników GN po posiłkach, 
5) zmywanie naczyń (talerzy, sztućców, pojemników, garnków) itp. na powierzonych odcinkach 

zgodnie z zasadami HACCP i higieny szpitalnej, 
6) dbania o higienę otoczenia w pomieszczeniach zmywalni, 
7) mycie i dezynfekcja w pomieszczeniach zmywalni wózków do przewożenia posiłków, 
8) utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchni, stołówki i pomieszczeniach socjalnych, 
9) pomoc przy sporządzaniu posiłków w kuchni, 
10) przestrzeganie zasad GHP, GMP i HACCP, 
11) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego związanych z zajmowanym 

stanowiskiem. 
 

§89 
Koordynator ds. żywienia i cateringu 

 
Do zadań Koordynatora ds. żywienia i cateringu należy w szczególności: 

1) nadzór nad funkcjonowaniem i bieżącą naprawą urządzeń używanych w Dziale Żywienia, 
2) sporządzanie raportów i analiz wydajności produkcji posiłków, 
3) wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych żywienia, 
4) realizacja budżetu i optymalizacja kosztów produkcji posiłków. 

 
§90 

Psycholog 
 
Psycholog wykonuje swój zawód zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 8 
czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. 
 

§91 
Terapeuta zajęciowy 

 
Do zadań terapeuty zajęciowego należy w szczególności: 

1) opracowywanie diagnozy terapeutycznej, 
2) opracowywanie indywidualnej i grupowej terapii pacjentów, 
3) organizowanie różnych form terapii zajęciowej 
4) dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie przebiegu procesu terapeutycznego. 

 
 

§92 
Kierownik pracowni immunologii transfuzjologicznej  

 
Zadaniem Kierownika pracowni immunologii transfuzjologicznej jest zapewnienie sprawności i jakości 
oraz bezpieczeństwa pracowni, a w szczególności: 

1) organizowanie pracy i nadzór nad pracownikami pracowni, 
2) zapewnienie prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowni, sporządzanie 

obowiązującej sprawozdawczości  
3) uczestnictwo w wykonywaniu badań laboratoryjnych, 
4) udział w ustalaniu, wdrażaniu i utrzymaniu systemu jakości. 

 
 

§93 
Kierownik Działu – Biura Dyrektora 

 
Zadaniem Kierownika Działu – Biura Dyrektora jest zapewnienie obsługi organizacyjnej Dyrektora oraz 
SPSK, a w szczególności: 



1) prowadzenie terminarza Dyrektora, 
2) organizowanie pracy i nadzór nad pracownikami Sekcji Obsługi Sekretarskiej, w skład której 

wchodzą sekretarki, sekretarki kliniczne, sekretarki medyczne oraz Kancelarii, 
3) nadzór nad efektywnością, skutecznością i terminowością działań podejmowanych przez 

Biuro, 
4) nadzór nad przestrzeganiem regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych przez 

podległy personel, 
5) planowanie, koordynowanie i realizacja zadań informacyjnych oraz strategii promocyjnej. 

 
§94 

Sekcja Obsługi Sekretarskiej 
 

1. Sekcję Obsługi Sekretarskiej tworzą pracownicy zatrudnieni na stanowisku: 
1) sekretarki 
2) sekretarki klinicznej 
3) sekretarki medycznej. 

2. Do zadań sekretarki należy: 
1) organizacja pracy sekretariatu, zapewniająca efektywny przepływ informacji pomiędzy 

sekretariatem a pozostałymi komórkami organizacyjnymi,  
2) prowadzenie terminarzy Zastępców Dyrektora, 
3) obsługa korespondencji sekretariatu, w tym w zakresie EZD, 
4) współpraca z komórkami organizacyjnymi wewnątrz SPSK, 
5) redakcja strony internetowej SPSK oraz profili SPSK w mediach społecznościowych. 

3. Zadania sekretarek klinicznych i sekretarek medycznych określone zostały w § 43. 
 
 

 
§95 

Kancelaria 
 

Do zadań Kancelarii należy zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów - z uwzględnieniem 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów aktów prawa wewnętrznego, w tym 
instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt - oraz obsługa komórek organizacyjnych w 
zakresie dystrybucji korespondencji, prasy i wydawnictw. 
 
 

§96 
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta 

Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta należy w szczególności: 

1) nadzorowanie poszanowania praw pacjenta w SPSK, 
2) rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez pacjentów i ich rodziny, 
3) podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji tego wymagających związanych z realizacją 

praw pacjenta, 
4) przedstawianie możliwych rozwiązań prawnych w sytuacji naruszenia praw pacjenta, 
5) przyjmowanie skarg, wniosków oraz pochwał od pacjentów i ich rodzin, 
6) rozpatrywanie oraz udzielanie odpowiedzi na wpływającą korespondencję w zakresie praw 

pacjenta, 
7) uczestniczenie w mediacjach pomiędzy pacjentami a SPSK w sytuacjach konfliktowych, 
8) współpraca z kierownikami oddziałów i innych komórek organizacyjnych SPSK w zakresie 

przestrzegania praw pacjenta, 
9) upowszechnianie wśród personelu oraz pacjentów postanowień zawartych w aktach prawa 

powszechnie jak i wewnętrznie obowiązującego z zakresu praw pacjenta. 
 
 

§97 
Dział Analiz 

Do zadań Działu należy: 

1) opracowywanie metodologii rozliczania kosztów na poszczególne jednostki organizacyjne, 
prowadzenie rachunku kosztów Ośrodków Powstawania Kosztów (dalej „OPK”), 



2) wycena procedur medycznych według standardu rachunku kosztów,  
3) wycena rzeczywistych kosztów procedur medycznych realizowanych w SPSK na potrzeby 

rozliczeń w poszczególnych OPK, 
4) opracowywanie i aktualizacja cenników procedur w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych 

przez poszczególne jednostki i komórki organizacyjne, 
5) analiza wyników finansowych OPK działających w SPSK, 
6) współpraca z NFZ w zakresie weryfikacji potrzeb zmian w Jednorodnych Grupach Pacjentów 

(JGP) na podstawie analizy jakościowej realizowanych procedur ICD-9 w jednostkach 
chorobowych według ICD-10 we współpracy z lekarzami udzielającymi świadczeń zdrowotnych w 
SPSK, 

7) współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie wyceny świadczeń 
zdrowotnych, 

8) prowadzenie rejestru umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty zewnętrzne dla 
SPSK lub udzielanie świadczeń zdrowotnych dla podmiotów zewnętrznych przez SPSK,  

9) nadzór, weryfikacja i akceptacja rachunków do umów kontraktowych, 
10) opracowywanie i tworzenie miesięcznych zestawień wykonania operacji w ramach ostrego dyżuru 

i dyżuru replantacyjnego. 
 
 

§98 
Zespół Transportu Sanitarnego 

Nadzór nad Zespołem Transportu Sanitarnego sprawuje Kierownik Działu Administracyjno-
Gospodarczego. Do zadań Zespołu należy: 

1) przewóz osób i materiałów biologicznych oraz innych materiałów wykorzystywanych do 
udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu, 

2) realizacja usług transportu na rzecz komórek organizacyjnych SPSK, 
3) realizacja usług transportu na rzecz osób trzecich i podmiotów zewnętrznych na podstawie 

umów zawartych z SPSK, 
4) wykonywanie obsługi technicznej pojazdów używanych przez SPSK. 

 


