
Zarządzenie Nr 8/2013

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce z dnia 

20 czerwca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do  Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. 

poz.217 j.t.), zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Sokółce wprowadza się następujące zmiany: 

1. W §3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

   „ § 3. 
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej / Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 217 j.t./”;

2. W §3 pkt 3), w nawiasie po literach „j.t.” dodaje się „ z późniejszymi zmianami”;

3. W §13 skreśla się ust. 3 i 4;

4. Dodaje się §131  w brzmieniu:

 „ §131  .
1. Warunkiem skorzystania przez pacjenta z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych jest:

1) potwierdzenie  swojej  tożsamości  poprzez  okazanie  dowodu  osobistego, 
paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej; legitymacja szkolna może być 
okazana jedynie przez osobę , która nie ukończyła 18 roku życia;

2) Podmiot  uzyska  poprzez  Elektroniczną  Weryfikację  Uprawnień 
Świadczeniobiorców  potwierdzenie  prawa  do  świadczeń  opieki  zdrowotnej 
pacjenta na podstawie dokumentu elektronicznego, sporządzonego na podstawie 
numeru  PESEL,  poprzez  Fundusz  i  przesłanego  drogą  elektroniczną  z 
zapewnieniem  integralności  i  poufności  zawartych  w  nim  danych  oraz 
uwierzytelnieniem stron uprawnionych do przetwarzania tych danych;

3) dokument  ,  o  którym mowa powyżej  zawiera  imię i  nazwisko oraz nr  PESEL 
pacjenta a także informację o prawie do świadczeń zdrowotnych według stanu na 
dzień sporządzenia tego dokumentu.

2. W  przypadku  braku  możliwości  potwierdzenia  prawa  do  bezpłatnej  opieki 
zdrowotnej  w  sposób,  o  którym mowa  w  ust.1  pacjent  może  przedstawić  inny 
dokument potwierdzający to prawo, np. RMUA, legitymację emeryta lub rencisty, 
aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego i inne.

3. W  przypadku  braku  możliwości  potwierdzenia  prawa  do  bezpłatnej  opieki 
zdrowotnej  w  sposób,  o  którym  mowa  w  ust.2,   pacjent  składa  pisemne 
oświadczenie o przysługującym mu prawie zgodnie ze wzorem określonym przez 
Ministra  Zdrowia  ,  w  którym  zostanie  zawarta  klauzula  „Posiadam  prawo  do 
korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.



4. Oświadczenie  ,  o  którym  mowa  w  ust.3  zawiera  imię  i  nazwisko,  adres 
zamieszkania, wskazanie podstawy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, numer 
PESEL oraz wskazanie dokumentu, na podstawie którego potwierdzono tożsamość 
pacjenta a w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL- dane seria i numer 
paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

5. W przypadku  pacjentów małoletnich  oraz  innych  osób  nie  posiadających  pełnej 
zdolności  do czynności  prawnych oświadczenie, o którym mowa w ust.3, składa 
przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny lub faktyczny.

6. W przypadku pacjentów małoletnich do ukończenia 3 miesiąca życia , którzy nie 
posiadają numeru PESEL, potwierdzenie , o którym mowa w ust.1 pkt 2) następuje 
na  podstawie  numeru  PESEL  osoby  obowiązanej  do  zgłoszenia  dziecka  do 
ubezpieczenia zdrowotnego.

7. W stanach nagłych  lub  w przypadku,  gdy ze  względu na stan  zdrowia  nie  jest 
możliwe  złożenie  oświadczenia  ,  o  którym  mowa  w  ust.  3  świadczenie  opieki 
zdrowotnej  zostaje  udzielone  pomimo  braku  potwierdzenia  prawa  do  świadczeń 
opieki zdrowotnej w sposób wskazany w ust. 1,2 lub 3. W takim przypadku pacjent, 
któremu  udzielono  świadczenia  jest  obowiązany  do  przedstawienia  dokumentu 
potwierdzającego  prawo  do  świadczeń  opieki  zdrowotnej  albo  złożenia 
oświadczenia,  o którym mowa w ust.3 ,  w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia 
udzielania świadczenia , a jeżeli świadczenie obejmuje hospitalizację, w terminie 7 
dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia – pod rygorem obciążenia pacjenta 
kosztami udzielonych mu świadczeń”.  

5. § 41 otrzymuje brzmienie:

„ § 41.
Strukturę organizacyjną  Zakładu tworzą:

1. Szpital, w skład którego wchodzą
1) jednostki organizacyjne:
a) zakład diagnostyki obrazowej z komórkami organizacyjnymi : pracownią rtg i 

pracownią usg,
b) medyczne  laboratorium  diagnostyczne  z  komórkami  organizacyjnymi: 

pracowniami bakteriologii, hematologii, biochemii, analityki ogólnej, serologii z 
bankiem krwi.

2) komórki organizacyjne:
a) oddział internistyczno-kardiologiczny,
b) oddział  ginekologiczno-położniczy,  w  tym  z  łóżkami  intensywnej  opieki 

medycznej i pododdziałami:
- położniczym z traktem porodowym,
- ginekologicznym,
- patologii ciąży,

c) oddział noworodkowy,
d) oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej,
e) oddział chirurgii ogólnej,
f) oddział anestezjologii i intensywnej terapii, w tym z łóżkami intensywnej opieki 

kardiologicznej,
g) oddział pediatryczny, w tym z łóżkami intensywnej opieki medycznej,
h) stacja dializ,
i) szpitalny oddział ratunkowy,
j) oddział rehabilitacji,
k) oddział medycyny paliatywnej,
l) blok operacyjny,
m) izba przyjęć,
n) apteka szpitalna,
o) centralna sterylizatornia,
p) prosektorium,

2. Przychodnia specjalistyczna w skład której wchodzą:



1) będący  jednostką  organizacyjną  zakład  rehabilitacji  z  komórkami 
organizacyjnymi: poradnią rehabilitacji i fizjoterapią.

2) komórki organizacyjne:
a) poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,
b) poradnia położniczo-ginekologiczna ze szkołą rodzenia,
c) poradnia chirurgii ogólnej,
d) poradnia neurologiczna,
e) poradnia onkologiczna,
f) poradnia kardiologiczna,
g) poradnia chorób płuc i gruźlicy,
h) pracownia endoskopowa,
i) pracownia EKG,
j) pracownia nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia,
k) poradnia nefrologiczna,
l) gabinet diagnostyczno zabiegowy,
m) gipsownia.

3. Zakład opiekuńczo-leczniczy;
4. Dezynfektornia;
5. Dział analiz, statystyki medycznej i RUM;
6. Dział księgowości;
7. Dział organizacji i spraw pracowniczych;
8. Dział administracyjno-eksploatacyjny;
9. Dział żywienia;
10.Zespół ds. utrzymania czystości;
11.Samodzielne stanowiska pracy:

1) naczelna pielęgniarka,
2) inspektor ds. przeciwpożarowych,
3) inspektor ds. obrony cywilnej,
4) specjalista ds. bhp,
5) inspektor ds. systemów informatycznych,
6) inspektor ds. inwestycji,
7) kapelan szpitalny,
8) pielęgniarka epidemiologiczna,
9) inspektor ochrony radiologicznej,
10) społeczny inspektor pracy.”

12. Wymienione  w  ust.  1-3  szpital,  przychodnia  specjalistyczna  oraz  zakład 
opiekuńczo – leczniczy stanowią przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


