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REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO 

IM. PROF. ADAMA GRUCY CMKP NA CZAS WOJNY  
 
 

 
I.ZADANIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. PROF. ADAMA 

GRUCY CMKP NA CZAS WOJNY 
 

§1 
1. SPSK powołany jest do zabezpieczenia opieki medycznej dla ludności wyznaczonego obszaru 

działania oraz wydzielenia 90 łóżek (40 zabiegowych, 50 niezabiegowych) dla żołnierzy Sił 
Zbrojnych RP w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. 

2. SPSK (poza zadaniami określonymi w Regulaminie Organizacyjnym SPSK im. prof. A. Grucy 
CMKP) w szczególności: 

1) udziela świadczeń zdrowotnych, organizuje szpitalną bazę łóżkową dla ludności 
poszkodowanej i żołnierzy Sił Zbrojnych; 

2) zaopatruje w środki farmaceutyczne, materiały opatrunkowe i artykuły sanitarne oraz w sprzęt 
medyczny i inne środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania; 

3) zabezpiecza pod względem sanitarno-epidemiologicznym teren objęty swoją działalnością; 
4) zapewnia utrzymanie w gotowości eksploatacyjnej środków transportu, łączności i energii 

elektrycznej na terenie swojej siedziby; 
5) jeśli zajdzie taka potrzeba - organizuje pobór krwi oraz jej przechowywanie i dostawy, 
6) występuje do Wojskowych Komend Uzupełnień z wykazami imiennymi pracowników 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania SPSK oraz pracowników reklamowanych od 
obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

 
§2 

W wykonywaniu zadań określonych w §1 SPSK współdziała z: 
1) Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Otwocku, 
2) innymi podmiotami leczniczymi położonymi na obszarze działania SPSK, 
3) Wojskowymi Komendami Uzupełnień, 
4) Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku, 
5) Inspektoratem Obrony Cywilnej w Otwocku. 
 

 
II. ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 

 
§3 

1. Do szczególnych zadań (poza zadaniami określonymi w Regulaminie Organizacyjnym SPSK im. prof. 
A. Grucy CMKP) Klinik i wchodzących w ich skład Oddziałów należy: 

1) zapewnienie ciągłych dyżurów w Izbie Przyjęć; 
2) wydzielenie dla potrzeb Sił Zbrojnych dodatkowych łóżek szpitalnych zgodnie z Planem 
Przygotowań; 
3) zwolnienie z podmiotu leczniczego określonych kategorii chorych, których stan nie wymaga 
hospitalizacji oraz ograniczenie przyjmowania chorych; 
4) uzupełnianie zapasów materiałów i sprzętu medycznego do ustalonych normatywów określonych 
„W” i przemieszczenie ich do odpowiednich miejsc zgodnie z dokonanymi w tym zakresie 
ustaleniami (łóżka na potrzeby Sił Zbrojnych); 
5) przeprowadzenie profilaktycznych zabiegów sanitarno – epidemiologicznych w celu 
zapobieżenia możliwościom powstania masowych zachorowań i epidemii. 
 

2. Do szczególnych zadań (poza zadaniami określonymi w Regulaminie Organizacyjnym SPSK im. prof. 
A. Grucy CMKP) Zastępców Dyrektora należy: 



1) wprowadzenie całodobowej obsługi centrali telefonicznej w SPSK; 
2) organizacja szkolenia zawodowego pracowników przewidzianych do zatrudnienia w miejsce osób 
powołanych do czynnej służby wojskowej; 
3) zbieranie danych demograficznych oraz o stanie zdrowotnym i potrzebach zdrowotnych ludności; 
4) prowadzenie ewidencji ludności leczonej w SPSK, zabezpieczenie dokumentacji szpitalnej; 
5) naliczanie norm żywieniowych i prowadzenie spraw związanych z wyżywieniem pracowników; 
6) systematyczne sprawdzanie w SPSK zabezpieczenia ujęć wody pitnej i produktów rolno-
spożywczych przed skażeniami i zakażeniami. 

 
3. Do szczególnych zadań (poza zadaniami określonymi w Regulaminie Organizacyjnym SPSK im. 
prof. A. Grucy CMKP) Działu Kadr i Płac należy: 

1) odwołanie z urlopów wszystkich pracowników, czuwanie nad nieudzielaniem urlopów, jak również 
ograniczenie do niezbędnych potrzeb delegacji służbowych; 
2) ograniczenie do niezbędnego minimum rozwiązywania umów o pracę; 
3) delegowanie i przeniesienie określonych specjalistów (zawody medyczne) w celu uzupełnienia 
potrzeb kadrowych podmiotów leczniczych na terenie województwa mazowieckiego i innych 
województw według odgórnych ustaleń; 
4) ciągłe analizowanie stanu zatrudnienia. 

 
4. Do szczególnych zadań (poza zadaniami określonymi w Regulaminie Organizacyjnym SPSK im. prof. 
A. Grucy CMKP) Działów Finansowych (tj. Główny Księgowy, Dział Księgowości, Dział Zamówień 
Publicznych, Dział Administracyjno – Gospodarczy) należy: 

1) opracowanie planów finansowych SPSK na czas wojny; 
2) ustalanie bieżących potrzeb w zakresie wyposażania i zaopatrywania; 
3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością gospodarki materiałowej w czasie wojny; 
4) magazynowanie i rozdział zgodnie z przepisami zakupionych materiałów, sprzętu i żywności dla 
potrzeb użytkowników; 
5) racjonalna gospodarka transportem samochodowym. 

 
5. Do szczególnych zadań (poza zadaniami określonymi w Regulaminie Organizacyjnym SPSK im. 
prof. A. Grucy CMKP) Działu Technicznego należy: 

1) zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, instalacji pary technologicznej, energii 
elektrycznej, wodociągów, centralnego ogrzewania, urządzeń łączności – alarmowych i 
sygnalizacyjnych, transportu wewnętrznego oraz sprzętu i aparatury medycznej stanowiących 
wyposażenie SPSK; 
2) sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją nieruchomości, dbając o jej konserwację i 
właściwe użytkowanie; 
3) wyposażenie SPSK w środki ostrzegania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza, skażeniami i 
zakażeniami, dbanie o ich ciągłą sprawność; 
4) ochrona ujęcia wody przed skażeniami; 
5) zabezpieczenie w zastępcze środki energii elektrycznej i zastępcze źródła światła. 

6. Do zadań punktu krwiodawstwa, który może być w czasie wojny utworzony w Zakładzie Diagnostyki 
Laboratoryjnej należy: 

1) intensyfikacja pobierania krwi przy szerokim wykorzystaniu ustalonych form, tak aby sprawnie 
pobierać krew i przygotowywać ją do odbioru; 
2) realizacja natychmiastowej dostawy krwi konserwowanej na rzecz Sił Zbrojnych zgodnie z 

odgórnymi ustaleniami; 
3) zaopatrywanie SPSK w krew konserwowaną. 

7. Punktem krwiodawstwa kieruje Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. 
 
8. Do zadań osoby zajmującej się obroną cywilną w SPSK należy: 

1) w razie ogłoszenia mobilizacji lub stanu wojny - udzielanie informacji pracownikom (lekarzom, 
pielęgniarkom i innemu personelowi medycznemu) o zwalnianiu ich z obowiązku pełnienia 
czynnej służby wojskowej jako reklamowanych przez organy wojskowe i WKU; 
2) koordynowanie przedsięwzięć związanych z obroną cywilną między poszczególnymi 
jednostkami i komórkami SPSK; 
3) przekazywanie zainteresowanym osobom wiadomości i zarządzeń otrzymanych w sprawie 
Obrony Cywilnej; 
4) występowanie do Wojskowych Komend Uzupełnień o reklamowanie pracowników SPSK 
zgodnie z wytycznymi Dyrektora SPSK. 



 
9. Do szczególnych zadań (poza zadaniami określonymi w Regulaminie Organizacyjnym SPSK im. prof. 
A. Grucy CMKP) Inspektora bhp i Inspektora ppoż należy: 

1) kontrolowanie bezpieczeństwa i warunków pracy personelu; 
2) kontrolowanie bezpieczeństwa urządzeń mechanicznych; 
3) kontrolowanie przestrzegania przepisów ppoż. przez personel SPSK; 
4) utrzymanie ciągłej łączności z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Otwocku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


