
UCHWAtr A Nr 12 lI | 2014

Zarz4du sp6lki Szpitul Murcki Sp. z o.o.

z ilnia 16.07.2014 r,

w sprawiez zmiany i ustalenia tekstu jednolitego Regulaninu Organizacyjnego sp6lki Szpital
Murcki Sp. z o.o.

DnaLajqo na podstawie postanowieri S 12 i S 14 :ust.2 pkt 2) Aktu Zalozycielskiego sp6lki
Szpital Murcki sp. z o.o. (,1fu zaloirycielski", ,,sp6lkd') stanowi4cego cz9s6 Aktu przeksztalcenia
sporz4dzonego w formie aktu notarialnego w dniu 04.10.2013 r. przez notaiusza Aleksandrg Lesiak
z Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Irrftynskiej 2, Repertorium ,"A," Nr 8384/2013 (Ak
przeksztalcenia" ), przy uwzglgdnieniu postanowieri $ 21 ust. 1 pkt 12) ww. Aktu zalo2ycielstjego
oraz przepisu art. 24 ustawy z dna 15.04.2011 r. o dzialalnodci leczniczej Zav4d lchwala, co
nastppuje:

s 1
Dokonuje sip zrniany Regulaminu Organizacyjnego Sp6lki ustalonego Aktem przeksztdcenia,
zrnienionego uchwalami zarz4du Qtr 3N2013 z drna 11.12.2013 r.,Nr 6/112014 z drua10.04.2074 r.,
Nr 9lI/2014 z dma 12.05.2014 r.; nliany zatvtierdzone przez Radg Nadzorczq), zrvanego dalej
,iegulaminem", w ten spos6b 2e:

(a) ustala sip nowe brzmienie Zal1cznika Nr I Regulaminu (zmiana rrysoko5ci oplat za
Swiadczenia zdrowotne, kt6re mog4 byd udzielane za czgsciow4 albo calkowit4
odplatnoScid.

$ 2
Ustala siq tekst jednolity Regulaminu uwzglEdniaj4cy zmianQ wynikajqcqz postanowienia
$ 1 wyzej, to jest obejmuj4cy nowe brzmienie Zalqcznika Nr I Regulaminu.
Tekst jednolity Regulaminu, o kt6rym mowa w ust. 1 vrryzej, stanowi zalqcznik do niniejszej
uchwaly.

$ 3
1. Uchwala wchodzi w Zycie z dniempodjgcia, z zastrzeleniem ust. 2 nizej.
2. Zmiana Regulaminu objgta niniejsze uchwal4 podlega zatwierdzeniu przez Radg Nadzorcz4

Sp6lki na najbliZszym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

1 .

2.

Uchwala zostalapodj
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REGULAMI N ORGANIZACYJNY
Szpital Murcki Sp. z o.o.

Rozdzial f
Postanowienia o96lne

s  1 .

1. Regulamin organazacyjny sp6lki Szpital Murcki Spolka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq w Katowicach zwanej dalej "spolkq", okresla:

a) cele i zadania Spolki;
b) rodzaie dzialalnoSci leczniczej orazzakres udzielanych Swiadczeri zdrowotnych;
c) miejsce udzielania Swiadczefi zdrowotnych;
d) strukturg organizacyjne Sp6lki i przedsiqbiorstw Spolki;
e) spos6b kierowania przedsiqbiorstwami, jednostkami organizacyjnymi i kom6rkami

organizacyj nym i przed siqbiorstw Sp6lki,
f )  organizacjg izadania poszczegolnych jednostek organizacyjnych ikomorek

organizacyjnych przedsiqbiorstw Sp6lki oraz warunki wspoldzialania jednostek
o rgan izacyj nych i kom6rek organizacyj nych przed si gbiorstw S polki ;

g) warunki wsp6ldzialania z innymi podmiotami wykonujqcymi dzialalno66 leczniczq;
h) przebieg procesu udzielania Swiadczen zdrowotnych;
i) wysoko5c oplaty za udostgpnienie dokumentacji medycznej;
j) organizacjq procesu udzielania Swiadczeri zdrowotnych w przypadku pobierania

oplat;
k) wysokoSc oplat za Swiadczenia zdrowotne, kt6re moga byc udzielane za czqsciowq

albo calkowitq odplatnoSciq - Zalqcznik Nr 1;
l) wysoko6c oplaty za przechowywanie zwlok pacjenta przez okres dlu2szy,

ni2 72 godziny od osob lub instytucji uprawnionych do pochowania
zwlok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmarlych (Dz.U. 22011r.  Nr 118, poz.687 oraz Nr 144, poz.853) oraz od podmiotow,
na zlecenie kt6rych przechowuje siq zwloki w zwiqzku z toczqcym sie
postgpowaniem karnym.

2. U2yte w regulaminie organizacyjnym sp6lki okreSlenia oznaczalq
a) Regulamrn - niniejszy regulamin organizacyjny Sp6lki,
b) Ustawa - ustawq z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalno6ci leczniczq,
c) Zarzqd - zarzqd Sp6tki powolany Wzez uprawniony organ Sp6lki w przepisanym

trybie,
d) Swiadczenia zdrowotne - Swiadczenia zdefiniowane jako takie w Ustawie,
e) pacjent - Swiadczeniobiorce w rozumieniu powszechnie obowiqzujqcych przepis6w

prawa oraz inne osoby fizyczne, h? rzecz kt6rych Spolka wykonuje Swiadczenia
zdrowotne w rozumieniu Ustawy.

Rozdztal2
Gel dzialania i zadania Sp6lki

s2 .
Celem Spolki jest udzielanie Swiadczen zdrowotnych .

s3 .
1. Do zadafi Spotki naleZy:

1) udzielanie Swiadczefi zdrowotnych, czyli dzialania slu2qce zachowaniu, ratowaniu,
przryracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne dzialania medyczne, wynikaj4ce
z procesu leczenia lub przepis6w prawa regulujqcych zasady ich wykonywania,
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2) organizowanie form opieki medycznej dla ludnoSci w sytuacjach zagrohenia zdrowia
i Zycia wielu os6b oraz realizowanie innych zadan w zakresie szeroko pojqtej
obronno6ci i bezpieczef stwa,

3) wsp6lpra ca z innymi podmiotami leczniczymi w sprawach niezbqdnych dla ratowania
Zycia i zdrowia pacjent6w oraz dla zapewnienia ciqglo6ci Swiadczen zdrowotnych;

4) wspolpraca z organami wtadzy publicznej, Narodowym Funduszem Zdrowia,
organami samorzqdu zawodow medycznych oraz konsultantami krajowymi i
wojew6dzkimi, w zakresie niezbgdnym do wykonywania przez te podmioty ich zadafi,
w szczeg6lno6ci w zakresie kontroli i nadzoru;

5) wspoNpraca z podmiotami, o kt6rych mowa w art. 119 Ustawy w zakresie niezbqdnym
do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra wla6ciwego do spraw zdrowia;

6) wsp6Npraca z ministrem wNa6ciwym do spraw zdrowia, sqdami, w tym sqdami
dyscyplinarnymi, prokuraturami, lekarzami sqdowymi i rzecznikami odpowiedzialno6ci
zawodowej, w zwiqzku z prowadzonymi przezww. podmioty postqpowaniami,

7) wspofpraca z organami rentowymi oraz zespolami do spraw orzekania
o niepelnosprawno5ci, w zwiqzku z prowadzonymi przez nie postqpowaniami,

8) wsp6lpraca z podmiotami prowadzqcymi rejestry uslug medycznych, w zakresie
niezbqdnym do prowadzenia rejestr6w,

9) wsp6Npraca ze spoleczno6ciq lokaln4 w tym poprzez udziaN w lokalnych festynach,
akcjach promocji dzielnicy Murcki, promocji zdrowia i w innych formach akty,vno6ci
lokalnej,

10) realizowanie obowiqzk6w prawnych dotycz4cych ochrony informacji niejawnych,
w tym dotyczqcych szeroko pojgtej ochrony danych osobowych,

11) wykonywanie zadafi pracodawcy okreslonych przepisami prawa pracy,
12) prowadzenie dzialalno5ci innej , ni2lecznicza,
13) prowadzenie prac naukowych i badawczych, w tym badaf klinicznych,
1 4) realizacja programow zdrowotnych,
15) wspolpraca z placowkami szkolnymi i uczelniami oraz innymi o6rodkami

szkoleniowymi w zakresie ksztalcenia os6b wykonujqcych zawody medyczne lub
inne, majqce zastosowanie w szeroko pojqtej ochronie zdrowia, prowadzenie staZy,
praktyk studenckich i zawodowych,

16) realizowanie innych zadan i obowiqzk6w nalozonych na Spolke przepisami prawa
powszech n ie obowiqzuj qcego.

2. Zadania, o kt6rych mowa w ust. 1 wy2ej, Sp6tka wykonuje z uwzglgdnieniem
og ran icze n wyn i kaj qcych z przepis6w prawa powszech n ie obowiqzuj qcego.

Rozdzial 3
Rodzaj dzialalno6ci leczniczei oraz zakres i miejsce udzielanych Swiadczefi

zdrowotnych

s 4 .
1. Spolka prowadzi dzialalnoSc leczniczqw rodzaju:

1) stacjonarne i calodobowe Swiadczenia zdrowotne szpitalne (dalej: ,,Swiadczenia
Zdrowotne Szpital ne"),
stacjonarne i calodobowe swiadczenia zdrowotne inne, ni? szpitalne (dalej:
,,Swiadczenia Zdrowotne I nne, niL Szpitalne"),
ambulatoryjne Swiadczenia zdrowotne (dalej'. ,,Ambulatoryjne Swiadczenia
Zdrowotne"),
zwane dalej lqcznie (pkt. 1) plus pkt. 2) plus pkt. 3)) tak2e ,,Rodzajamf' .

2. Swiadczenia Zdrowotne Szpitalne obejmuj4 wykonyruane calq dobg kompleksowe
Swiadczenia zdrowotne, polegajqce na diagnozowaniu, leczeniu, pielggnacji
i rehabilitacji, kt6re nie moga by6 realizowane w ramach innych stacjonarnych
i caNodobowych Swiadczef zdrowotnych lub ambulatoryjnych Swiadczen
zdrowotnych, Swladczenia udzielane z zamiarem zakonczenia ich udzielania

2)

3)
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w okresie nieprzekraczalEcym 24 godzin, a takze inne Swiadczenia okreSlone,
takie, Ustawq.

3. Swiadczenia Zdrowotne Inne, niz Szpitalne obejmujq Swiadczenia okre5lone,
takie, Ustaw4 w tym Swiadczenia polegajqce w szczeg6lno6ci na:

jako

jako

a) udzielaniu calodobowych Swiadczen zdrowotnych, kt6re obejmujq swoim zakresem
pielqgnacjg, opiekg i rehabilitacjg pacjent6w niewymagajqcych hospitatizacji oraz na
zapewnianiu im produktow leczniczych potrzebnych do kontynuacji leczenia,
pomieszczefi i wyzywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a tak2e prowadzeniu
edukacji zdrowotnej dla pacjentow i czlonkow ich rodzin oraz przygotowaniu tych
osob do samoopieki i samopielggnacji w warunkach domowych,

b) udzielaniu Swiadczeri zdrowotnych polegajqcych na dzialaniach usprawniajqcych,
ktore stuzq zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
a tak2e Swiadcze.nia pielqgnacyjne i opiekuricze udzielane w warunkach domowych.

4. Ambulatoryjne Swiadczenia Zdrowotne obejmujq Swiadczenia podstawo*"j lub
specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz swiadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej,
udzielane w warunkach niewymagajqcych ich udzielania w trybie stacjonarnym i
calodobowym w odpowiednio urzEdzonym, stafym pomieszczeniu, a takze
Swiadczenia zdrowotne, kt6re obejmujq swoim zakresem badania diagnostyczne
wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postqpowania
leczniczego.

s 5 .
Spolka udziela Swiadczenia zdrowotne w zakresie:

a) ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
b) leczenie szpitalne,
c) rehabilitacja lecznicza,
d) Swiadczenia pielqgnacyjne i opiekuricze w ramach opieki dlugoterminowej,
e) Swiadczenia wysokospecjalistyczne,
0 programy zdrowotne,
g) programy lekowe, okreSlone w przepisach dotyczqcych refundacji,
h) Swiadczenia towarzyszece, takie jak zakwaterowanie i wyzywienie oraz transport

sanitarny.

s 6 .
Miejscem udzielania Swiadczen zdrowotnych, o ktorych mowa w S 5, sA budynki
zlokalizowane w Katowicach pod adresem 40 - 749 Katowice, ul. Sokolowskiego 2 oraz pod
adresem 40 - 008 Katowice, ul. Warszawska 52, poklady pojazd6w transportu sanitarnego
bgdqcych w posiadaniu i uzytkowaniu Sp6lki oraz inne miejsca uzasadnione rodzajami
p rowadzo n ej przez S p6lkq dziala I n oS ci leczn iczej.

1 .
a)
b)
c)
2,

3 .
a)

Rozdzial 4
Struktura organ izacyjnaSpolki i przedsigbiorstw Sp6lki

s 7 .
Organami Sp6lki sq:
Zarzqd,
Rada Nadzorcza,
Zg romadzenie Wsp6lnik6w.
Zarzqd reprezentuje Sp6lkq oraz wykonuje wszelkie prawa i obowiqzki Sp6lki
dotyczqce wykonyrruanych przez niqdzialalno6ci, o kt6rych mowa w ust. 3 nizej.
SpoNka wykonuje swojq dzialalnoS6:
w zespolach skladnikow majqtkowych, za pomocA kt6rych wykonuje okre5lone
Rodzaje dzialalno6ci leczniczej, zwanych ka2dy zesp6l z osobna
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,,Pnedsiqbiorstwem", a lqcznie,,Przedsiqbiorstwamf' (zgodnie z definicjq legalnq
wynikajqcE z Ustawy) oraz

b) w zespolach sktadnikow majqtkowych i niemajqtkowych, za pomoca kt6rych
wykonuje dzialalnoS6 innq, ni2 dzialalno66 lecznicza, zwanych lqcznie ,,Zespolami
Doradczymf',

c) w formach stanowisk jednostkowych, za pomocE kt6rych wykonuje dzialalno6c
lecznicz4 i n n 4 n i2 | e czn icza, zwa n ych,,S a m odz i e I n y m i Sfanowis k a m i ".

4. W Przedsigbiorstwach Spolki mogq byc wyodrqbnione:
a) jednostki organlzacyjne Przedsigbiorstw (dalej: ,,Jednostki Organizacyjne"),
b) kom6rki organizacyjne Przedsigbiorstw dzialajqce poza Jednostkami

O rg a n iza cyj nym i (da lej :,,Ko m 6 rki O rg a n i zacyj n e" )
5. W Jednostkach Organizacyjnych Pzedsiqbiorstw Spolki wyodrqbnia sie Komorki

Organizacyjne dziatajqce w danej Jednostce Organizacyjnej.
6. Przedsiqbiorstwa, Jednostki Organizacyjne, Kom6rki Organizacyjne oraz Zespoly nie

maje podmiotowo5ci prawnej.

s 8 .

1. Sp6tka prowadzi dzialalno6c leczniczqw piqciu Przedsiqbiorstwach:
a) Przedsigbiorstwo o nazwie ,,Szpitaf', wykonujace Swiadczenia Zdrowotne Szpitalne,
b) Przedsigbiorstwo o nazwie ,,Zespol Opieki Dlugoterminowej i Rehabilitacjf',

wykonujqce Swiadczenia Zdrowotne Inne, niz Szpitalne,
c) Przedsiqbiorstwo o nazwie ,,Zesp6l Opieki Ambulatoryjnej", wykonujqce

Ambulatoryjne Swiadczenia Zdrowotne,
d) Przedsigbiorstwo o nazwie,,Laboratorium Analityczne", wykonujqce Ambulatoryjne

Swiadczenia Zdrowotne,
e) Przedsigbiorstwo o nazwie ,,Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnel', wykonujqce

Ambulatoryjne Swiadczenia Zdrowotne, zlokalizowane pod adresem: 40 008
Katowice, ul. Warszawska 52,

0 Przedsiqbiorstwo o nazwie ,,Zespol Pracowni Diagnostycznych", wykonujqce
Ambulatoryj ne Swiadczenia Zdrowotne.

2. W sktad Przedsiqbiorstwa Szpital wchodzq:
a) Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,lzba Przyjqc",
b) Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Oddzial lnternistyczny " - 35 tohek, w tym 2 tolka

intensyrunego nadzoru kardiologicznego,
c) Komorka Organizacyjna o nazwie ,,Oddzial Neurologiczny" - 16 lo2ek, w tym 2 lo2ka

intensywnej opieki medycznej,
d) Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Oddzial Reumatologiczny" - 30 loZek,
e) Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Oddzial Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej" -

18 l6zek,

0 Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Oddzial Chirurgii Ogolnej"- 1B lo2:ek,
g) Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Oddzial Anestezjologiczny z salq pooperacyjnq" -

2lo2ka,
h) Komorka Organizacyjna o nazwie ,,Blok Operacyjny".
3. W skNad Przedsigbiorstwa Zesp6l Opieki Dlugoterminowej i Rehabilitacji wchodzq:

a) Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Zaklad Pielqgnacyjno - Opiekunczy'' - 30 l6zek,
b) Kom6rka Organizacyjna o nazwie "Pielqgniarska Opieka Dlugoterminowa Domowa",
c) Jednostka Organizacyjna o nazwie ,,Rehabilitacja Ambulatoryjna" , ktorq tworz4

- Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Dzial Rehabilitacjf',
- Komorka Organizacyjna o nazwie ,,Pracownia Fizykoterapii",
- Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Pracownia Kinezyterapii",
- Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Pracownia MasaZu Leczniczego",

d) Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Oddzial Rehabilitacyjnl/' - 4lohka,
e) Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Oddzial Rehabilitacji NeurologiczneJ' - 12 No2ek,
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0 Komorka Organizacyjna o nazwie: "Oddziat Rehabilitacji Kardiotogicznel' - 11 l62ek,
g) Kom6rka Organizacyjna o nazwie "Oddzial Rehabititacji Narzqdu Ruchu"
h) Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Apteka".
4. W sklad Pzedsigbiorstwa Zespol Opieki Ambulatoryjnej wchodz4
a) Jednostka Organizacyjna o nazwie ,,Podstawowa Opieka Zdrowotna i Poradnie

specTa/rstyczne" (in: "PoZ i Poradnie specT'a/istyczne"), ktorq twozq:
- Kom6rka Organizacyjna o naanvie: "Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej"
(dalej takze: "Poradnia POZ", "POZ'),
- Kom6rka organizacyjna o nazwte ,,Poradnia Neurologiczna",
- Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Poradnia Reumatologiczna",
- Komorka Organizacyjna o nazwie ,,Poradnia lJrazowo - Ortopedyczna",
- Kom6rka organizacyjna o nazwie ,,Poradnia chirurgiczna",
- Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Poradnia Rehabilitacyjna",
- Kom6rka organizacyjn a o nazwie ,,Poradnia Psychologiczna"
- Komorka Organizacyjna o nazwie ,,Poradnia Medycyny pracy",
- Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Poradnia Okulistyczna",
- Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Poradnia Kardiologiczna",
- Ko m o rka O rga nizacyjna o nazwie:,,P o ra d n i a Ot o ry n ol a ry n g ol og i cz n a",
- Komorka Organizacyjna o naaitie ,,Poradnia Dermatologiczna",
- Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Poradnia Hematologiczna",
- Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Poradnia Ginekologiczna",
- Komorka Organizacyjna o nazwie ,,Poradnia Diabetologiczna",
- Kom6rka Organizacyjna o naar,tie ,,Poradnia Chirurgii Naczyniowej",
- Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Poradnia Endokrynologiczna",
- Kom6rka Organizacyjna o naa tie ,,Poradnia Gastroenterologiczna"
- Kom6rka Organizacyjna o nazttie ,,Poradnia Zdrowia Psychicznego",
- Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy NLtmer 7",
- Kom6rka Organizacyjn a o nazr tie ,,Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Numer 2",
- Komorka Organizacyjna o nazri'tie ,,Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy NLlmer 3",
- Komorka Organizacyjna o nazwie ,,Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Numer 4",
- Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Numer 5",
- Komorka Organizacyjna o naa^tie ,,Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Numer 6",
- Komorka Organizacyjna o naa^tie ,,Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy NLtmer 7",
- Kom6rka Organtzacyjna o nazwie ,,Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy NLtmer 8",
- Komorka Organizacyjna o nazwie ,,Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Numer 9",
- Komorka Organizacyjna o nazwie ,,Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy NLtmer 10",
- Komorka Organizacyjna o nazwie ,,Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Numer 11",
- Komorka Organizacyjna o nazwie ,,Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy POZ",
- Komorka Organizacyjna o nazwie ,,Punkt Pobran Krwi',
- Komorka Organizacyjna o nazritie ,,Punkt Szczepien",
- Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Pracownia Badan Psychotechnicznych",

b) Jednostka Organizacyjna o nazwie ,,Zespol Ratownictwa Medycznego Podstawowf'.
5. W sklad Przedsiqbiorstwa Laboratorium Analityczne wchodzi:
a) Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Laboratorium Analityczne z Pracowniq Serologii

T ra n sfu zj ol og icz n ej".
6. W sklad Przedsigbiorstwa Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzi:
a) Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej".
7. W sklad Przedsigbiorstwa Zesp6l Pracowni Diagnostycznych wchodz4:
a) Komorka Organizacyjna o nazwie ,,Pracownia Ultrasonografii" (in. ,,Pracownia USG'),
b) Komorka Organizacyjna o nazwie ,,Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogolnej" (in.

,,Pracownia RTG"),
c) Komorka Organizacyjna o nazwie ,,Pracownia Tomografii Komputerowej" (in.

,,Pracownia TK'),
d) Komorka Organizacyjna o nazwie ,,Pracownia Elektroencefalografii" (in. ,,Pracownia

EEG"),
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e) Komorka Organizacyjna o nazwie ,,Pracownia Elektrokardiografii" (in. ,,Pracownia
EKG"),

0 Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Pracownia Badah Holterowskich - EKG i ci$nienia
krwi (RR)",

g) Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Pracownia Pr6b Wysilkowych",
h) Komorka Organizacyjna o nazwie ,,Pracownia Spirometrii",
i) Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Pracownia Endoskopif',
j) Kom6rka Organizacyjna o nazwie ,,Pracownia Elektromiografii" (in: "Pracownia

EMG',).
8. W Przedsigbiorstwach moga byc wyodrqbniane kom6rki inne, niZ Kom6rki

Organizacyjne, pomocnicze wzglgdem dzialalno6ci i uzupelniajqce dzialalno6c
Przedsiqbiorstw; ich nazwy izadania okre6la Zarzqd.

9. Sp6lka prowadzi dziaNalno66 inn4 ni2leczniczaw Zespolach, takich jak:

a) Zesp6l o nazwie ,,Dzial Kontrolingu i Statystyki Medycznel',
b) Zespol o nazwie " Pion Glownego Ksiqgowego" ,
c) Zespol o nazwie "Pion Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych",

i  w innych.
10.W Zespolach mogq by6 wyodrqbniane podzespoly; ich nazwy i zadania okre6la

Zarzqd oraz schemat organizacyjny, o kt6rym mowa w $ 29 Regulaminu.
1 1. Samodzielne Stanowiska sq zmienne liczbowo i rodzajowo (zadaniowo) , w zale2no6ci

od potrzeb Sp6Nki. Samodzielnymi Stanowiskami sA w szczegolno5ci:
a) Dyrektor ds. Lecznictwa,
b) Dyrektor ds. Administracyjno - Technicznych
c) PielqgniarkaNaczelna,
d) Pielggniarka Epidemiologiczna,
e) Glowny Ksiggowy,
0 Inspektor ds. Bezpieczefstwa i Higieny Pracy (in. Inspektor ds BHP),
g) lnspektor Ochrony Przeciwpo2arowej (in. Inspektor ds PPOZ),
h) Inspektor ds Wojskowych i Obrony Cyntilnej (in. lnspektor ds OC),
i) Specjalista ds. Marketingu,
j) Kapelan,
k) Dietetyk.

Rozdzial 5
S pos6b kierowan ia P rzeds igbiorstwam i, Jed nostkam i O rgan izacyj nym i

i Kom6rkami Organizacyjnymi Przedsigbiorstw Sp6lki

se .
1 . Przed siqbiorstwa pod legajq bezpo6red n io Zarzqdowi.
2. Przedsigbiorstwami kieruje Zarzqd osobi6cie lub za po€;rednictwem os6b trzecich

zatrudnionych na podstawie um6w o pracQ lub um6w cyrrvilnoprawnych
(,,d a I ej :,,O so b a Zarz qdz ai qc a" I u b,, Oso by Za rz qd z ai qce" ).

3. Jednostki Organizacyjne podlegajq osobom kierujqcym Przedsigbiorstwem, w ktorych
zostaly wyodrqbnione.

4. J ed nostkam i Orga n izacyj nym i kieruj q Osoby Zarzqdzajqce.
5. Komorki Organizacyjne podlegajq odpowiednio:

- osobom kierujqcym Jednostkami Organizacyjnymi, w ktorych zostaly wyodrqbnione
albo

- osobom kierujqcym Przedsiqbiorstwami, w kt6rych zostaly wyodrqbnione.
6. Kom6rkami Orga nizacyjnymi kierujq Osoby Zarzqdzajqce.
7 . Zespoly podlegaj qZarzqdowi albo Osobom Zarzqdzajqcym.
8. Sta nowiska Sa modziel ne pod leg aj qZarzqdowi.
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s 10.

1. Osoby Zarzqdzajace oraz kierownicy Kom6rek Organizacyjnych ponoszE
odpowiedzialnoSi za kierowanie i zarzqdzenie podleglymi im Przedsigbiorstwami,
Jednostkami Organizacyjnymi i Komorkami Organizacyjnymi w granicach
okre6lonych pzepisami prawa i tqczqcymi je ze spolka umowami.

2. Osobami Zarzqdzalqcymi sq w szczegolno5ci:
a) Dyrektor ds. Lecznictwa w sprawach dotyczqcych wykonywanej przez Spolkq

dzialalno6ci leczn iczq,
b) Pielggniarka Naczelna w sprawach dotyczEcych wykonywanej przez Sp6lkg

d zi ala I n oSci le czn iczel z zakresu Swi ad c zefi zdrowotnych p ie lqg n ia rs ki ch,
c) kierownicy Jednostek Organizacyjnych i/lub kierownicy albo lekarze ordynatorzy

Komo rek Orga n izacyj nych.
3. Osoby Zarzqdzajqce nie maj4 prawa do reprezentowania Sp6Nki, chyb a 2e Zarzqd

postanowi inaczej.

Rozdzial 6
Organizacja i zadania poszczegolnych Jednostek Organizacyjnych i Komorek

Organizacyjnych Przedsigbiorstw Sp6lki orazwarunki wsp6ldiiaiania Jednostek
Organizacyjnych i Kom6rek Organizacyjnych Przedsiqbiorstw Sp6lki

1 .
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2 .
3 .

4.
a)

s  1 1 .
tzBA PRZYJEC

Personel Komorki Organizacyjnej lzba Przyjqc stanowi4
lekarze Komorek Organizacyjnych,
Pielqg niarka Koordynujqca,
pielqgniarki,
ratownicy medyczni,
sanitariusze szpital ni,
personel pomocniczy,
lzba Przyjq6, dziala calq dobq.
Rozklad pracy personelu lzby Przyjql albo spos6b ustalania rozkNadu pracy
personelu lzby Przyjqc ustala Zarzqd.
Do zadan lzby Przyjq6, nale24
udzielanie Swiad czef't Zdrowotnych Szpitalnych pacjentom zglaszalqcym siq do lzby
Przyjqc,

b) kwalifikowanie pacjent6w, o ktorych mowa w lit. a) wy2ej, do niezwlocznego przyjqcia
do okre6lonej Komorki Organizacyjnej oraz koordynowanie przebiegu ww. przyjgcia
do czasu przejgcia pacjenta przez personel odpowiedniej Kom6rki Organizacyjnej,

c) kwalifikowanie pacjent6w, o kt6rych mowa w lit. a) wyhej, do przyjgcia do okreSlanej
Kom6rki Organizacyjnych w poZniejszym terminie wraz z jego wskazaniem oraz
koordynowa nie przebieg u ww. przyjqcia,

d) prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentow, o kt6rych mowa w lit. a) - lit. c)
wy2ei w zakresie dotyczqcym Swiadczen zdrowotnych wykonyruanych w lzbie
Przyjqc,

e) inne dzialanta okreSlone Ustaw4 innymi powszechnie obowiqzujqcymi przepisami
prawa, wewnqtrznymi aktami organizacyjnymi Zarzqdu oraz poleceniami innych
uprawnionych organ6w i podmiot6w.

5. lzbaPrzyjq6, udziela Swiadczefi Zdrowotnych Szpitalnych w trybach:
a) planowym, stosowanym wobec pacjent6w majqcych prawo przyjqcia do Kom6rek

Organizacyjnych odpowiednich Pzedsiqbiorstw i Jednostek Organizacyjnych, h?
podstawie od powied n ich skierowa n lekarza u bezpieczen ia zd rowotnego,

b) pilnym, stosowanym wobec pacjent6w wymagajqcych niezwlocznego,
niepfanowanego udzielenia na ich rzecz Swiadczen zdrowotnych , bez konieczno5ci
przyiqcia do Kom6rek Organizacyjnych odpowiednich Przedsiqbiorstw i Jednostek
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Organizacyjnych albo z koniecznoSciq przyjecra do Komorek Organizacyjnych
odpowiednich Przedsiqbiorstw i Jednostek Organizacyjnych na podstawie
skierowania lekarza lzby PrzYiqc,

c) nadzwyczalnym, stosowanym wobec pacjent6w wymagajqcych niezwNocznego,
nieplanowanego udzielenia na ich rzecz Swiadczen zdrowotnych, bez konieczno6ci
przyjqcia do Kom6rek Organizacyjnych odpowiednich Przedsiqbiorstw i Jednostek
Organizacyjnych albo z konieczno5ciq przyjqcia do Komorek Organizacyjnych
odpowiednich Przedsiqbiorstw i Jednostek Organizacyjnych na podstawie
skierowania lekarza lzby Przyjqc, gdy przyczynq udzielenia ww. Swiadczefi
zdrowotnych jest stan klqski zynviolowej, stan nadzwyczajny itp.

6. O trybie udzielania Swiadczef zdrowotnych na rzecz
Swi a d cze n i o b io rcow i pa cj e ntow d ecyd uj e lekarz lzby P rzyigc.

konkretnych

s 12.
ODDZIAT INTERNISTYCZNY,
ODDZIAL N EUROLOGIGZNY,

ODDZIAL REU MATOLOGICZNY,
ODDZIAL CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYGZNEJ,

ODDZIAT. CHIRURGII OGOLNEJ,
zwane lEcznie,,ODDZ|ALAMl"

1. Personel kazdeg o z Oddzial6w, jako Komorek Organizacyjnych, stanowi4
a) Kierownik albo Ordynator,
b) lekarze,
c) Pielqgniarka OddzialowalKoordynujqca,
d) pielqgniarki,
e) ratownicy medyczni,
0 sanitariusze szpitalni,
g) personel pomocniczy,
2. Oddzialy dzialalq caNqdobg.
3. Odwiedziny pacjent6w w OddziaNach odbyruajE sie w godzinach i na zasadach

okre6lonych przez Zarzqd.
4. Rozklad pracy personelu Oddziat6w albo spos6b ustalania rozkladu pracy personelu

OddzlaN6w ustala Zarzqd.
5. Do zadafi Oddzialow nalezq:
a) udzielanie Swiad czen Zdrowotnych Szpitalnych pacjentom Oddzial6w,
b) prowadzenie dokumentacji medycznej pacjent6w, o ktorych mowa w lit. a) wyzej w

zakresie dotyczqcym Swiadczefi wykonyruanych w Oddzialach,
a) inne dzialania okre6lone Ustaw4 innymi powszechnie obowiqzujqcymi przepisami

prawa, wewngtrznymi aktami organizacyjnymi Zarzqdu oraz poleceniami innych
uprawnionych organ6w i podmiotow.

s 13.
oDDZTAL ANESTEZJOLOGICZNY Z SALA POOPERACYJNA

1. Personel Kom6rki Organizacyjnej Oddzial Anestezjologiczny z salq pooperacyjna
stanowi4
Kierownik albo Ordynator,
lekarze,
Pielqg n iarka Od d zialowalKoordyn uj qca,
pielggniarki,
ratownicy medyczni,
sanitariusze szpitalni,
personel pomocniczy,
Oddzial Anestezjologiczny z salq pooperacyjna dziata caNq dobg.

a)
b)
c)
d )
e)
0
s)
2.
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3. Odwiedziny pacjent6w w sali pooperacyjnej w Oddziale Anestezjologicznym z salq
pooperacyjna odbprajE sie w godzinach i na zasadach okre5lonych pzez Zarzqd.

4. Rozklad pracy personelu Oddzialu Anestezjologicznego z salA pooperacyjnq. albo
spos6b ustalania rozkladu pracy personelu Oddziatu Anestezjologicznego z salq
pooperacyj na ustala Zarzqd.

5. Do zadan Oddzialu Anestezjologicznego z salq pooperacyjne nalezq:
a) organizowanie i wspoludziat w postqpowaniu resuscytacyjnym,
b) zabezpieczenie postgpowania terapeutycznego pacjent6w w stanach zagro2enia

Zycia,
wspotudzialw ustalaniu zasad przygotowania pacjentow do zabiegow operacyjnych,
p rze p rowadza n i e znieczule n pacje ntow do za b ie g ow operacyj nych,
wspotudzial w nadzorze pooperacyjnym pacjent6w w Oddziale Chirurgii Urazowo -
Ortopedycznq i w Oddziale Chirurgii Og6lnej oraz prowadzenie pacjent6w
wymagajqcych intensywnego nadzoru w okresie pooperacyjnym,
kon s u ltowa n ie pa cj e ntow w Ko m 6 rkach Orga nizacyjnych,
prowadzenle dokumentacji medycznej pacjent6w, o kt6rych mowa w lit. a) - lit. 0
wy2ei w zakresie dotyczqcym Swiadczeri wykonywanych w Oddziale
Anestezjolog iczn ym z salq pooperacyj nA

h) inne dzialania okreSlone Ustaw4 innymi powszechnie obowiqzujqcymi przepisami
prawa, wewnqtrznymi aktami organizacyjnymi Zarzqdu oraz poleceniami innych
uprawnionych organ6w i podmiot6w.

s 14.
BLOK OPERACYJNY

1. Personel Kom6rki Organizacyjnej Blok Operacyjny stanowiq:
b) Kierownik albo Ordynator,
c) lekarze,
d) Pielgg niarka Odd zialowalKoordynujqca,
e) pielqgniarki,
f) pracownicy sterylizaqi,
g) personel pomocniczy,
2. Blok Operacyjny dziala caNq dobq.
3. Wstgp do pomieszczefi Bloku Operacyjnego majq. wylqcznie upowaznieni czNonkowie

personelu Spolki.
4. Rozklad pracy personelu Bloku Operacyjnego albo sposob ustalania rozkNadu pracy

personelu Bloku Operacyjnego ustala Zarzqd.
5. Do zadaf Bloku Operacyjnego nale2q:
a) utrzymyruanie w gotowo6ci i przygotowywanie sal zabiegowych Bloku Operacyjnego

oraz aparatury i sprzqtu medycznego do zabieg6w operacyjnych,
b) przygotowanie pacjentow do zabiegow operacyjnych,
c) wspolpraca z lekarzami zespolow operacyjnych w trakcie wykonywania znieczulen

oraz zab iegow operacyj nych,
d) dezynfekcja narzqdzi chirurgicznych, aparatury medycznej, w6zk6w i element6w

transportowych,
e) opieka nad pacjentami po zabiegach operacyjnych wymagajqcymi czasowo

monitorowania najwazniejszych czynno6ci zyciowych na sali zabiegowej znajduj4cej
sig w Bloku Operacyjnym,

f) prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentow, o kt6rych mowa w lit. a) - lit. e)
wyhei w zakresie dotyczqcym Swiadczefi wykonywanych w Bloku Operacyjnym,

g) inne dzialania okre6lone Ustaw4 innymi powszechnie obowiqzujqcymi przepisami
prawa, wewnqtrznymi aktami organizacyjnymi Zarzqdu oraz poleceniami innych
uprawnionych organ6w i podmiot6w.

c)
d)
e)

0
s)
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s 15.
zAj<N-AD PTELEGNACYJ NO - OPIEKU NCZY

Personel Kom6rki Organizacyjnej - Zaldad Pielggnacyjno - Opiekuficzy stanowi4
Kierownik,
lekarze,
Pie lqg n ia rka Od d zialow al Koordyn uj aca,
pielqgniarki,
fizjoterapeucl,
terapeuci zajgciowi,
psycholog,
psychiatra,
logopeda,
opiekunki/-owie medyczne/-n i,
personel pomocniczy,
Zaklad Pielggnacyjno - Opiekuficzy dziala calq dobg.
Odwiedziny pacjentow w Zakladzie Pielqgnacyjno Opiekuf czym odbyrvajq siq
w godzinach i na zasadach okreSlonych przez Zarzqd. Zarzqd ma prawo do
opracowania i wprowadzenia regulaminu Zakladu Pielggnacyjno - Opiekuiczego.
Rozklad pracy personelu Zakladu Pielqgnacyjno Opiekuficzego albo sposob
ustalania rozkNadu pracy personelu ZakNadu Pielqgnacyjno - Opiekuficzego ustala
Zarzqd.

5. Do zadan Zakladu Pielqgnacyjno - Opiekunczego nale2q:
a) udzielanie Swiadczen Zdrowotnych tnnych, ni2 Szpitalne pacjentom Zaktadu

Pielgg nacyj no - Opiekufi czego,
b) prowadzenie dokumentacji medycznej pacjent6w, o kt6rych mowa w lit. a) wyzej

w zakresie dotyczqcym Swiadczeri wykonywanych w Zakladzie Pielggnacyjno
Opiekuh czym,

c) inne dzialania okre5lone Ustaw4 innymi powszechnie obowiqzujqcymi przepisami
prawa, wewngtrznymi aktami organizacyjnymi Zarzqdu oraz poleceniami innych
uprawnionych organ6w i podmiot6w.

s 16.
PTELEGNTARSKA DLUGOTERMINOWA OPIEKA DOMOWA

1. Personel Komorki Organlzacyjnej - Pielqgniarska Dlugoterminowa Opieka Domowa
stanowi4

a) Pielqgniarka OddzialowalKoordynujqca,
b) pielqgniarki.
2. Pielqgniarska DNugoterminowa Opieka Domowa dziala w dniach i w godzinach

ustalonych przez Zarzqd z uwzglgdnieniem postanowiefi umow o udzielanie
Swiadczen zdrowotnych, zawartych przez Sp6lkg ze Slqskim OddziaNem Narodowego
Funduszu Zdrowia lub z innym podmiotem uprawnionym do dysponowania Srodkami
publicznymi w sektorze zdrowia publicznego.

3. Rozktad pracy personelu Pielggniarskiej Dlugoterminowej Opieki Domowej albo
spos6b ustalania rozkNadu pracy ww. personelu ustala Zarzqd.

4. Do zadafi Pielggniarskiej Dtugoterminowej Opieki Domowej naleZq:
a) udzielanie Swiadczefi Zdrowotnych Innych, ni2 Szpitalne pacjentom przewlekle

chorym, pzebyruajEcymi w domu, ktorzy nie wymagajq hospitalizacji
w przeznaczonych do tego Kom6rkach Organizacyjnych, a ze wzglqdu na istniejqce
problemy zdrowotne wymagajq systematycznej opieki pielggnacyjnej udzielanej
w warunkach domowych,

b) prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentow, o ktorych mowa w lit. a) wyzej
w zakresie dotyczqcym Swiadczefi wykonywanych w Pielggniarskiej Dlugoterminowej
Opiece Domowej.

1 .
a)
b)
c)
d )
e)
f)
s)
h)
i )
i )
k)
2.
3.

4.



Tekstiednolity z dnia 16.07.2014 r. - zalqcznik do llchwaty nr 12/l/2014 Zanqdu Sp6tki w sprawie zmiany
i ustalenia tekstu iednolitego Regulaminu Organizacyjnego sp6lki Szpitat Muicki dp. z o.o.

c) inne dzialania okreSlone Ustaw4 innymi powszechnie obowiqzujqcymi przepisami
prawa, wewnetrznymi aktami organizacyjnymi Zarzqdu oraz poleceniami innych
uprawnionych organ6w i podmiotow.

s 17"
REHABI LITACJA AM BU LATORYJ NA

1. Personel Jednostki Organizacyjnej - Rehabilitacja Ambulatoryjna stanowiq:
a) Kierownik,
b) rehabilitanci,
c) fi4oterapeuci,
d) fizykoterapeuci,
e) masa2ySci,
0 personel pomocniczy.
2. Rehabilitacja Ambulatoryjna dziaNa w dniach i w godzinach ustalonych przezZarzqd z

uwzglqdnieniem postanowien umow o udzielanie Swiadczen zdrowotnych, zawartych
przez Sp6tkq ze Slqskim Oddzialem Narodowego Funduszu Zdrowi,a lub z innym
podmiotem uprawnionym do dysponowania Srodkami publicznymi w sektorze
zdrowia publicznego.

3. Rozktad pracy personelu Komorek Organizacyjnych Rehabilitacji Ambulatoryjnej albo
sposob ustalania rozkNadu pracy personelu Kom6rek Organizacyjnych Rehabilitacji
Am bulatoryj na ustala Zarzqd.

4. Do zadan Rehabilitacji Ambulatoryjnej nale24
d) udzielanie Swiadczen Zdrowotnych Innych, ni2 Szpitalne oraz Ambulatoryjnych

Swiadczeri Zdrowotnych pacjentom Rehabilitacji Ambuiatoryjnej,
e) prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentow, o kt6rych mowa w lit. a) wyzej w

zakresie dotyczqcym Swiadczen wykonyrvanych w Rehabilitacji Ambulatoryjnej,
0 inne dziaNania okre6lone Ustaw4 innymi powszechnie obowi4zuj4cymi przepisami

prawa, wewnqtrznymi aktami organizacyjnymi Zazqdu oraz poleceniami innych
uprawnionych organow i podmiotow.

s 18.
ODDZIAT REHABI LITAGYJ NY,

ODDZIAT REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ,
ODDZIAL REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ,

oDDZtAt REHAB|L|TACJ| NARZADU RUCHU,
zwane l4cznie

,,ODDZIALAM I REHABILITACYJ NYMI''

1. Personel kazdego z Oddzialow Rehabilitacyjnych, jako Kom6rek Organizacyjnych,
stanowiq:

a) Kierownik albo Ordynator,
b) lekarze,
c) Pielqgniarka Odd ziaNowalKoordynujqca,
d) pielqgniarki,
e) ratownicy medyczni,
f) rehabil i tanci,
g) fizjoterapeuci,
h) fizykoterapeuci,
i) masa2y5ci,
j) terapeuci zajgciowi,
k) logopeda,
l) psycholog,
m) sanitariusze szpitalni,
n) personel pomocniczy,
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2. OddziaNy Rehabi I itacyj ne dzialalqcalE dobq.
3. Odwiedziny pacjent6w w Oddzialach Rehabilitacyjnych odbyruaja siQ w godzinach

i na zasadach okre6lonych pzezZarzqd.
4. Rozktad pracy personelu Oddziatow Rehabilitacyjnych albo spos6b ustalania

rozklad u pracy personelu Oddzial6w Rehabilitacyj nych ustala Zarzqd.
6. Do zadali Oddzial6w Rehabilitacyjnych nale24
a) udzielanie Swiadczen Zdrowotnych Innych, ni2 Szpitalne pacjentom Oddziatow

Rehabilitacyjnych,
b) prowadzenie dokumentacji medycznej pacjent6w, o kt6rych mowa w lit. a) wyzej

w zakresie dotyczacym Swiadczen wykon) ,vanych w Oddzialach Rehabilitacyjnych,
c) inne dzialania okre6lone Ustaw4 innymi powszechnie obowiqzujqcymi przepisami

prawa, wewnqtrznymi aktami organizacyjnymi Zarzqdu oraz poleceniami innych
uprawnionych organ6w i podmiot6w.

s le.
APTEKA

1. Personel Komorki Organizacyjnej - Apteka stanowi4
a) Kierownik,
b) farmaceuci,
c) technicy farmacji,
d) personel pomocniczy,
2. Wstgp do pomieszczeh Apteki majq. wylqcznie upowa2nieni czlonkowie personelu

Spolki.
3. RozkNad pracy personelu Apteki albo spos6b ustalania rozkNadu pracy personelu

Apteki ustala Zarzqd.
4. Do zadai Apteki naleZq:
a) utrzymyruanie i wla6ciwe przechowywanie zapasow lekow, artykutow sanitarnych i

sprzqtu jed norazowego u2ytku,
b) zaopatrywanie Kom6rek Organizacyjnych w Srodki farmaceutyczne, materialy

medyczne i sprzqt jednorazowego uZytku,
c) wytwarzanie lek6w recepturowych i preparat6w galenowych,
d) nadz6r nad gospodarkq lekami w Kom6rkach Organizacyjnych,
e) sprawowanie kontroli przychodu i rozchodu Srodkow oduzajqcych i

psychotropowych,
0 prowadzenie dzialalno5ci informacyjnej w zakresie lek6w bgdqcych w dyspozycji

Apteki na potrzeby personelu Szpitala Murcki,
g) prowadzenie dokumentacji dotyczqcej spraw, o kt6rych mowa w lit. a) - lit. g) wyzej,
h) inne dzialania okre6lone Ustaw4 innymi powszechnie obowiqzujqcymi przepisami

prawa, wewngtrznymi aktami organtzacyjnymi Zarzqdu oraz poleceniami innych
uprawnionych organow i podmiot6w.

5. Apteka nie prowadzi sprzedazy Srodk6w farmaceutycznych, ani zadnych innych
artykuN6w.

s 20.
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA I PORADNIE SPECJALISTYCZNE

1. Personel Jednostki Organizacyjnej Podstawowa Opieka Zdrowotna i Poradnie
Specjalistyczne stanowi4

a) lekarze,
b) Pielqgniarka Koordynujqca,
c) pielqgniarki, w tym pielqgniarka Srodowiskowa POZ i pielqgniarka polozna POZ,
d) psycholog,
e) personel pomocniczy,
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2. POZ i Poradnie Specjalistyczn e dzialaja w dniach i w godzinach ustalonych przez
Tarzqd z uwzglQdnieniem postanowien umow o udzielanie Swiadczen zdrowotnych,
zawartych przez Spolkg ze Slqskim Oddzialem Narodowego Funduszu Zdrowia lub z
innym podmiotem uprawnionym do dysponowanla Srodkami publicznymi w sektorze
zdrowia publicznego.

3. Rozklad pracy personelu Kom6rek Organizacyjnych POZ i Poradni Specjalistycznych
albo sposob ustalania rozkladu pracy personelu Komorek Organizacyjnych pOZ i
Poradni Specjalistycznych ustala Zarzqd.

4. Do zadan POZ i Poradni Specjalistycznych nale2q:
a) udzielanie Ambulatoryjnych Swiadczefi Zdrowotnych pacjentom POZ i Poradni

Specjalistycznych zgodnie z zakresem specjalno6ci 
'Komorek 

Organizacyjnych
wchodzqcych w sklad ww. Jednostki Organizacyjnej,

b) prowadzenie dokumentacji medycznej pacjent6w, o kt6rych mowa w lit. a) wyzej w
zakresie dotyczqcym Swiadczeri wykonynanych w POZ i Poradniach
Specjalistycznych,

c) inne dzialania okre6lone Ustaw4 innymi powszechnie obowiqzujqcymi przepisami
prawa, wewnqtrznymi aktami organizacyjnymi Zazqdu oraz poleceniami innych
uprawnionych organ6w i podmiotow.

2.

a)
b)
c)
d )
3 .
4.

5 .

5.

s 21.
LABORATORI UM ANALITYCZN E

z pRAcowNtA SEROLOGil TRANSFUZJOLOGTCZNEJ

Personel Kom6rki Organtzacyjnej - Laboratorium Analityczne z Pracowniq Serologii
Tra nsfuzjolog icznej sta nowi4
Kierownik,
diagnoSci laboratoryjni,
techn icy laboratoryj ni,
personel pomocntczy,
Laboratorium Analityczne z Pracowniq Serologii Transfuzjologi cznej dziala calq dobq.
Wstgp do pomieszczefi Laboratorium Analitycznego z PracowniE Serologii
Transfuzjologicznej majq wylEcznie upowaznieni czlonkowie personelu Spotki.
Rozklad pracy personelu Laboratorium Analitycznego z Pracowniq Serologii
Transfuzjologicznej albo sposob ustalania rozkladu pracy personelu Laboratorium
Ana I ityczneg o z Pracown iq Serolog i i Transfuzjolog icznej ustala Zarzqd.
Do zadan Laboratorium Analitycznego z Pracowniq Serologii Transfuzjologicznej
nale2q:

a) wykonywanie badafi laboratoryjnych zlecanych przez lekarzy Kom6rek
Organizacyjnych oraz na rzecz innych osob i podmiotow, w tym podmiot6w
dzialalnoSci leczniczq, na podstawie uprawnieri okre6lonych w odrqbnych przepisach
lub na podstawie um6w cyruilnoprawnych zawartych przez Sp6lkg,

b) prowadzenie dzialalnoSci konsultacyjnej i doradczej oraz profilaktyczno - o6wiatowej,
c) prowadzenie dokumentacji dotyczEcej Swiadczefi, o kt6rych mowa w lit. a)wy2ej,
d) inne dzialania okre6lone Ustaw4 innymi powszechnie obowiqzujqcymi przepisami

prawa, wewnqtznymi aktami organizacyjnymi Zarzqdu oraz poleceniami innych
uprawnionych organow i podmiot6w.

s  21 t .
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJ N EJ

1. Personel Kom6rki Organizacyjnej Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej stanowiq:
a) diagno6ci laboratoryjni,
b) technicy laboratoryjni,
c) personel pomocniczy.
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2. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej podlega Kierownikowi Laboratorium
Analitycznego z Pracowniq Serologii Transfuzjologicznej.

3. Wstqp do pomieszczeh Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej maja wyNqcznie osoby
uprawnione.

4. RozkNad pracy personelu Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej albo sposob ustalania
rozkladu pracy personelu Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej ustala Kierownikowi
Laboratorium Analitycznego z Pracowniq Serologii Transfuzjologicznej,
w porozumieniu z Zazqdem.

6. Do zadari Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej i nale24
a) wykonyrruanie badari laboratoryjnych zlecanych przez lel<arzy Komorek

Organizacyjnych oraz na rzecz innych os6b i podmiotow, w tym podmiot6w
dzialalnoSci leczniczej, na podstawie uprawniefi okre6lonych w odrqbnych przepisach
lub na podstawie umow cywilnoprawnych zawartych przez Spolkq,

b) prowadzenie dziaNalno5ci konsultacyjnej i doradczej oraz profilaktyczno - o6wiatowej,
c) prowadzenie dokumentacji dotyczqcej Swiadcze(t, o kt6rych mowa w lit. a)wyhei,
d) inne dziaNania okreSlone Ustaw4 innymi powszechnie obowiqzujqcymi przepisami

prawa, wewngtrznymi aktami organizacyjnymi Zarzqdu oraz poleceniami innych
uprawnionych organ6w i podmiot6w.

s 22.
PRACOWNIA USG, PRACOWNIA RTG, PRACOWNIA TK,

PRACOWNIA EEG, PRACOWNIA EKG,
PRACOWN|A BADAN HOLTEROWSKTCH - EKG I CISNIENIA KRWI (RR),

PRACOWNIA PROB VVYSILKOWYGH, PRACOWNIA SPIROMETRII,
PRACOWNIA ENDOSKOPII, PRACOWNIA EMG

zwane l4cznie
,, PRACOWN IAM I DIAG NOSTYCZNYM I''

1. Personel Pracowni Diagnostycznych,
Organ izacyj nych, stanowiq:

jako poszczeg6lnych Kom6rek

a) Kierownik/Kierownicy,
b) lekarze,
c) pielggniarki,
d) technicy radiologiczni,
e) personel pomocniczy,
2, Pracownie Diagnostyczne dziaNaiqcalqdobq.
3. Wstqp do pomieszczefi Pracowni Diagnostycznych maja wylqcznie uprawnieni

czNonkowie personelu Sp6lki.
4. Rozklad pracy personelu Pracowni Diagnostycznych albo spos6b ustalania rozkladu

pracy personelu Pracowni Diagnostycznych ustala Zarzqd.
5. Do zadafi Pracowni Diagnostycznych nale24
a) udzielanie Ambulatoryjnych Swiadczefi Zdrowotnych pacjentom,
b) prowadzenie dokumentacji medycznej pacjent6w, o ktorych mowa w lit. a) wyzej w

zakresie d otyczqcym Swiadczefi wykonyrua nych w Pracown iach Dia g nostycznych,
c) inne dziaNania okre6lone Ustaw4 innymi powszechnie obowiEzujEcymi przepisami

prawa, wewngtrznymi aktami organizacyjnymi Zazqdu oraz poleceniami innych
uprawnionych organow i podmiot6w.

Rozdzial7
Warunki wspoldzialania z innymi podmiotami wykonujqcymi dzialalnoS6 leczniczE

s 23.

1. Spolka w procesie udzielania Swiadczefi zdrowotnych moZe wspotdziatac z innymi
podmiotami wykonujqcymi dzialalnoSc leczniczA w rozumieniu Ustawy.
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2. Wspoldzialanie, o ktorym mowa w ust. 1 wy2q, moze polega6 w szczeg6lnoSci na:
1 ) udzielaniu konsultacji specjalistycznych;
2) kierowaniu pacjentow na:

a) konsultacje specjalistyczne,
b) leczenie stacjonarne i calodobowe,
c) leczenie ambulatoryjne, w tym badania diagnostyczne,

w szczeg6lnoSci celem zapewnienia prawidlowoSci diagnostyki, kierunk6w leczenia
pacjentow i zachowania ciqglo6ci postqpowania diagnostycznego i leczniczego.

3. Wspolpraca z podmiotami, o ktorych mowa w ust. 1 wy2ej, odbywa siq na podstawie
zawartych przez zainteresowanych um6w cyrilnoprawnych albo na podstawie
delegacji wynikajEcej z przepis6w prawa powszechnie obowiqzujqcego, ktore obligujq
podmioty lecznicze do wsp6lpracy w procesie udzielenia Swiad czefi zdrowotnych na
rzecz osob.

Rozdzial 8
Przebieg procesu udzielania Swiadczer{ zdrowotnych

s 24.

Proces udzielania Swiadczen zdrowotnych przebiega z zapewnieniem wlaSciwej
dostqpnoSci i jakoSci tych Swiadczeri w Kom6rkach Organizacyjnych Pzedsiqbiorstw
Spotki.
Spolka udziela Swiadczefi Zdrowotnych-szpitalnych, Swiadczen Zdrowotnych Innych,
ni2 Szpitalne oraz Ambulatoryjnych Swiadczeri Zdrowotnych finansowanych ze
Srodkow publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do
tych Swiadczefi na podstawie powszechnie obowiqzujqcych przepis6w prawa
nieodplatnie, za czq6ciowq odplatnoSciq lub calkowit4 odplatnoSci4 na zasadach
okreSlonych w Ustawie i innych przepisach prawa powszechnie obowiqzujqcego.
Udzielenie przez Sp6lkg na rzecz danego pacjenta nieodplatnych Swiadczen
zdrowotnych, o kt6rych mowa w ust. 2wy2ej, finansowanych ze Srodk6w publicznych,
nastqpuje wylqcznie w przypadku posiadania pzez pacjenta ubezpieczenta
zdrowotnego zarowno w dniu udzielenia danego Swiadczenia, jak i w kazdym dniu
ewentualnej hospitalizacj i.
Sprawdzenia statusu ubezpieczeniowego pacjenta, o kt6rym mowa w ust. 3 wyzej
dokonuje siq za poSrednictwem portalu eWUS (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnieri
Swiad czen iobiorc6w), z zastrze2en iem ust. 5 n izej.
W przypadku niemoznoSci ustalenia przez Spolkq statutu ubezpieczeniowego
pacjenta, o kt6rym mowa w ust. 3 wyzej za pomocq portalu eWUS, Sp6lka jest
uprawniona do Zqdania od pacjenta zlo2enia stosowanego o6wiadczenia albo
przedlolenia tzw. dowodu ubezpieczenia objqtego wykazem dokumentow okreSlonym
przez Zarzqd, uwzglqdniaj4cym wymogi weryfikacji ubezpieczef Swiadczeniobiorc6w
stawiane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia lub inny organ (podmiot) -
dysponenta Srodk6w publicznych.
Osobom nieubezpieczonym Spolka udziela Swiadczeri zdrowotnych odpNatnie.
WysokoSi oplat za Swiadczenia zdrowotne, o kt6rych mowa w zdaniu poprzednim,
ustala Zarzqd, uwzglqdniajqc rzeczywiste koszty udzielenia Swiadczenia
zdrowotnego.
Spolka realizuje Swiadczenia Zdrowotne Szpitalne, Swiadczenia Zdrowotne Inne, niZ
Szpitalne oraz Ambulatoryjne Swiadczenia Zdrowotne zgodnie z kolejno6ciq
okreSlonq listami (rejestracjq) lub kolejkami oczekujqcych albo w trybie pilnym,
uzasadnionym stanem zdrowia danego pacjenta. Oceny ww. okolicznoSci dokonuje
lekaz Sp6lki.
O przyjqciu do Komorki Organizacyjnej celem udzielania Swiadczeh Zdrowotnych
Szpitalri ycn oraz niekt6rycn S-wiaO czen Zdrowotnych Innych, ni2 Szpitalne decyduje w
lzbie Przyjq6, lekarz odpowiedniej Kom6rki Organizacyjnej, po zapoznaniu siq ze
stanem zdrowia pacjenta, fl? podstawie skierowania do leczenia w podmiocie

1 .

2.

3.

4.

5.

6 .

7.

8.
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leczniczym prowadzqcym szpital, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego, przed+olonych lekarzowi przez pacjenta wynikow badafi dodatkowych,
przeprowadzanego badania podmiotowego oraz przedmiotowego orazwykonanych w
lzbie Przyjg6, badari diagnostycznych, jezeli okairq sig one niezbgdne do podjqcia
decyzji o konieczno5ci diagnostyki lub leczenia w trybie hospitalizaqi.

9. W stanach naglych nie jest wymagane skierowanie, o kt6rym mowa w ust. 8 wyzej.
10. W przypadku koniecznosci natychmiastowej hospitalizacji pacjenta, gdy Spolka nie

zapewnia realizaqi Swiadczefi w wymaganym zakresie lub nie dysponuje wolnymi
miejscami we wlaSciwej Kom6rce Organizacyjnej, lekarz obstugujqcy pacjenta w lzbie
Przyjqc ustala telefonicznie przyjqcie pacjenta przez inny podmiot leczniczy
realizujqcy Swiadczenia w wymaganym zakresie oraz w razie konieczno6ci
zwiqzanej ze sta ne m zd rowia pa cje nta, org a n izuj e tra n s po rt m ed y czny .

11. Przy przyjgciu do Komorki Organizacyjnej ka2demu pacjentowi zaklada siQ
niezwlocznie dokumentacjg medycznq spelnlajqc4 wymogi powszechnie
obowiqzujqcych przepis6w prawa oraz wewnEtrz obowiqzujqce wymogi Spolki.

12. Paqenci przyjmowani do hospitalizaqi w Komorkach Organizacyjnych zaopatrywani
sA w znaki identyfikacyjne, pozwalajace na ustalenie imienia i nazwiska oraz daty
urodzenia pacjenta, zapisane w spos6b uniemo2liwiajqcy identyfikacjQ pacjenta przez
osoby nieuprawnione. WyraZenie przez pacjenta zgody na udzielanie Swiadczen
zdrowotnych przez Sp6tkq jest jednoznaczne z wyraZeniem przez niego zgody na
zaopatrzenie w ww. znak identyfikacyjny oraz ze zobowiqzaniem do jego
nieprzenruanego noszenia i nie zdejmowania przez caly okres hospitalizaqi. Sposob
zaopatrywania pacjent6w w ww. znaki identyfikacyjne oraz inne sprawy zwiqzane z
i ch nosze n i e m przez .pacj e nt6w okre6 | a Zarzqd.

13. Spolka nie udziela Swiadczen Zdrowotnych Szpitalnych oraz niekt6rych Swiadczen
Zdrowotnych Innych, ni? Szpitalne oraz niekt6rych Ambulatoryjnych Swiadczen
Zdrowotnych pacjentom nie majqcym ukoticzonych 1B lat 2ycia, chyba 2e osoba taka
znajduje siq w stanie bezpo6redniego zagrohenia 2ycia i zdrowia. W takim przypadku,
po zabezpieczeniu stanu zdrowia ww. pacjenta, podlega on przekierowaniu do innego
podmiotu leczniczego wykonujqcego Swiadczenia zdrowotne na rzecz os6b do 18
roku 2ycia.

14. Udztelanie Swiadczefi zdrowotnych kaZdemu pacjentowi nastqpuje za jego uprzedniq
zgod4 chyba 2e jej uzyskanie napotyka trudne albo niemozliwe do przezwyciqZania
przeszkody, a stan zdrowia pacjenta wymaga natychmiastowego zaopatrzenia
medycznego. Wzory formularzy zgod oraz innych oSwiadczen wymaganych od
pacjentow Kom6rek Organizacyjnych okreSlajq powszechnie obowiqzujqce przepisy
prawa, a w przypadku ich braku - okreSla je Zarzqd w porozumieniu z Dyrektorem
ds. Lecznictwa oraz z Pielggniarkq Naczeln4 z uwzglgdnieniem ewentualnych
wytycznych ministra wla6ciwego do spraw zdrowia orazllub wytycznych Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia.

15. Postqpowanie z rzeczami pacjent6w okre6la regulamin depozytu rzeczy pacjentow.
16. Na podstawie przepisu art. 30 ust. 4 Ustawy, Zazqd jest uprawniony do okreSlenia

terminu, od kt6rego pacjent, ktorego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania
Swiadczefi Zdrowotnych Szpitalnych albo calodobovUych i stacjonarnych Swiadczeri
Zdrowotnych Innych, niZ Szpitalne lub osoba, na kt6rej w stosunku do danego pacjenta
ciq2y ustawowy obowiqzek alimentacyjny - ponoszq koszty pobytu danego pacjenta w
Kom6rce Organizacyjnej, niezaleZnie od uprawnieri do bezplatnych Swiadczeri
zdrowotnych okre6lonych w pzepisach odrgbnych.

17. PozostaNe sprawy dotyczqce przebiegu procesu udzielania Swiadczefi zdrowotnych w
Sp6lce okre6lajq powszechnie obowi4zujqce przepisy prawa oraz wewngtrzne akty
organizacyjne Sp6lki.

18. Prawa i obowiqzki pacjentow okre5lajq powszechnie obowiqzujEce przepisy prawa
oraz wewnqtrzne akty organizacyjne Sp6Nki, ktorych tresc jest rozpowszechniona w
poszczegolnych Kom6rkach Organizacyjnych oraz podlega wyja6nieniu pacjentom na
ich kazdorazowe 2qdanie.
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Rozdzial 9
Wysoko6c oplaty za udostgpnienie dokumentacji medycznej

s 25.

1. Dokumentacjg medyczn4 Spotka udostqpnia pacjentom lub upowa2nionym przez
nich osobom, a tak2e organom i podmiotom wskazanym w powszechnie
obowiqzujqcych przepisom prawa, w formach:

a) wyciqgu,
b) odpisu,
c) kopii.
2. W przypadku udostqpniania dokumentacji medycznej pobiera siq oplaty w wysokoSci:
a) 6,50 zl. za jednq stronq sporzqdzonego z niej wyciqgu - od strony 1 do strony 4,
b) 3,50 zl. zajednq strong sporz4dzonego z niej wyciqgu - strona 5 i nastgpne,
c) 6,50 zN. zajednq stronq sporzqdzonego z niej odpisu - od strony 1 do strony 4,
d) 3,50 zl. zajednq stronq sporzqdzonego z niej odpisu - strona 5 i nastqpne,
e) 0,65 zl. zajednq stronq sporzqdzonej z niej kopii.
3. W przypadku udostgpniania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci

elektronicznej, pobiera sig optatg w wysoko6ci:
a) 10,00 zN za sporzqdzenie jej wyciqgu na elektronicznym noSniku danych,
b) 10,00 zl. za sporzqdzenie jej odpisu na elektronicznym no5niku danych,
c) 10,00 zN. za sporzqdzenie jej kopii na elektronicznym noSniku danych.
4. Udostgpnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym no6niku danych mo2e

tak2e nastqpowa6 poprzez zapis na plycie CD/DVD zeskanowanego obrazu
dokumentacji prowadzonej w formie papierowej. W takim przypadku stosuje siq
oplaty, o ktorych mowa w ust. 3 wyzej.

5. Przez wyciqg z dokumentacji medycznej rozumie siQ skrotowy tekst zawier{qcy
nalwa2niejsze dane zawarle w dokumentacji medycznej.

6. Przez odpis dokumentacji medycznej rozumie siq kopiq papierowq dokumentacji
medycznej lub przepisanq treSc dokumentacji medycznej, opatrzone przez Zarzqd
lub upowa2nionego pracownika Sp6lki odpowiedniq pieczqciqzawierajece tekst: ,,za
zgodnoSd z oryginalem" oraz pieczgciq imiennq i parafq osoby sporzqdzalqcej odpis.

7. Przez kopig dokumentacji medycznej rozumie sie powielony przy uzyciu ksera
oryginal dokumentacji medycznej lub jej kart albo scan oryginalu dokumentacji
medycznej lub jego kart wysNany do wnioskujqcego za pomocqpoczty elektronicznej
albo zapisany na elektronicznym no6niku danych.

8. Oplaty, o kt6rych mowa w niniejszym paragrafie pobiera fizycznie, w pieni4dzu, przed
udostqpnieniem dokumentacji medycznej uprawniony pracownik lub uprawnieni
pracownicy Spolki. Pacjent ma prawo do innego sposobu uiszczenia oplaty za
udostqpnienie dokumentacji medycznej, w tym w formie bezgot6wkowej (przelew).

Rozdzial 10
Organizacja procesu udzielania Swiadczefi zdrowotnych w przypadku pobierania oplat

s 26.

1. Swiadczenia zdrowotne, za ktore sq pobierane oplaty sq udzielane z uwzglqdnieniem
kolejno6ci zgtoszeri i prowadzonych list oczekujqcych na udzielenie Swiadczenia,
zgodnie zarl.20 ustawy zdnia 27 sierpnia2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej
fi nansowanych ze Srodkow publicznych.

2. Proces udzielania Swiadczen zdrowotnych, o ktorych mowa w ust. 1lvqyZE w pzypadku
pobierania oplat jest zorganizowany zgodnie z powszechnie obowiqzujqcymi pzepisami
prawa orazz uwzglqdnieniem trybu, kt6rym mowa w $ 24 Regulaminu.



Tekst jednolity z dnia 16.07.2014 r. - zalEcznik do Uchwaly nr lVl/2014 Zarzqdu Sp6tki w sprawie zmiany
i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego sp6lki Szpital Murcki Sp. z o.o.

Rozdzial { I
WysokoSc oplat za Swiadczenia zdrowotne, kt6re mog:t by6 udzielane za cze6ciowq albo

calkowit4 od platn oSciq

s 27.

1. Wysoko5d oplat za Swiadczenia zdrowotne, kt6re mogq by6 udzielane za czQ$dowq
albo calkowitq odplatno5ci4 okre6la Zatqcznik Nr 1 do Regulaminu.

2. Oplaty, o kt6rych mowa w niniejszym paragrafie pobiera fizycznia w pieniqdzu, przed
udzieleniem lub po udzieleniu Swiadczenia zdrowotnego uprawniony pracownik lub
uprawnieni pracownicy Spolki. Pacjent ma prawo do innego sposobu uiszczenia
optaty za udzielenie Swiadczenia zdrowotnego, w tym w formie bezgot6wkowej
(przelew).

Rozdzial 12
Wysoko66 oplaty za przechowywanie zwlok pacjenta w pzypadku,

o kt6rym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 11 Ustawy

s 28.

Wysoko66 optat za przechowywanie zwlok pacjenta pzez okres dlu2szy ni? 72 godziny od
osob lub instytucji uprawnionych do pochowania zwlok na podstawie ustawy z dnia 31
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarlych, okreillaZalqcznik Nr 2 do Regulaminu.

Rozdzial 13
Postanowienia kofcowe

s 2e.

1. Tworzy sig schemat organizacyjny Sp6Nki, stanowiacy Zalqcznik Nr 3 do niniejszego
Regulaminu (dalej :,,Schemat Organizacyinf').

2. Schemat Organizacyjny uwzglgdnia postanowienia S 7 - S 10 Regulaminu, jednak
jego podstawowym celem jest zobrazowanie dzialalno6ci Spolki w zakresie szerszym,
ni2 wynikajqcy z przepis6w Ustawy, w szczeg6lno5ci na uzytek personelu Spotki.
W tym stanie rzeczy przyjmuje siq, 2e w sprawach dotyczqcych organizacji proces6w
udzielania Swiadczeri zdrowotnych pierwszefistwo stosowania i wykladni majA
postanowienia Regulaminu, a Schemat Organizacyjny ma jedynie charakter
wewnqtrzorganizacyj ny i i nformacyj ny.

s 30.

Zmiany niniejszego Regulaminu albo ustalenie nowego Regulaminu sq dokonywane
w formie uchwaly Zarzqdu. wymagajqcej zatwierdzenia pzez Radg Nadzorczq
w formie uchwaty.
Zmiana Regulaminu albo ustalenie nowego Regulaminu nie wymagajqzachowania
formy, w jakiej zostal sporzqdzony akt przeksztalcenia samodzielnego publicznego
zakladu opieki zdrowotnej w Sp6Nkg.

1 .

2.

Niniejszy Regulamin organizacyjny wchodzi
Rejestrowy w Krajowym Rejestrze Sqdowym.

s  31 .

w zycie z dniem rejestracji Sp6lki przez Sqd
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