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SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 
 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Szpitalny Oddział Ratunkowy podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw 

Lecznictwa. 

2. Pracami Oddziału kieruje Lekarz Kierujący Oddziałem zwany dalej „kierownikiem”, 

który ponosi odpowiedzialność za działalność podległej mu komórki organizacyjnej. 

3. Oddział współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

§ 2 

W ramach Oddziału funkcjonują Dwa Zespoły Wyjazdowe Reanimacyjne „R”. 

§ 3 

1. Oddziałem kieruje i zarządza Kierownik posiadający specjalizację drugiego stopnia lub 

tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej lub w dziedzinie chorób 

wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, anestezjologii i 

intensywnej terapii. 

2. Kierownikowi podlegają służbowo i fachowo wszyscy pracownicy zatrudnieni 

w Oddziale, dla których jest on bezpośrednim zwierzchnikiem, równocześnie personel 

pielęgniarski i personel pomocniczy podlega Kierownikowi ds. Pielęgniarstwa. 

3. Kierownik zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu zapewnienie 

właściwej współpracy personelu medycznego zatrudnionego w Oddziale, niezależnie 

od podstawy prawnej zatrudnienia i rodzaju powierzonych zadań.  

4. W czasie nieobecności Kierownika zadania i kompetencje przejmuje jego zastępca. 

5. Nadzór nad personelem średnim i pomocniczym pełni Pielęgniarka Oddziałowa ściśle 

współpracująca z Kierownikiem. 

6. W czasie nieobecności Pielęgniarki Oddziałowej zadania i kompetencje przejmuje 

wyznaczony zastępca. 

Zakres zadań  
§ 4 

Do zadań SOR należy: 

1) udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej 

diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji 

życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

2) opieka lekarska i pielęgniarska nad pacjentami, których stan zdrowia tego wymaga 

obejmująca m.in. badania, konsultacje, zabiegi. 

3) kształcenie i doskonalenie kadr medycznych. 
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KLINIKA KARDIOLOGII INWAZYJNEJ  

Organizacja wewnętrzna  
§ 1 

1. Klinika  podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. 

2. Pracami Kliniki kieruje Lekarz Kierujący Kliniką zwany dalej „kierownikiem”, który 

ponosi odpowiedzialność za działalność podległej mu komórki organizacyjnej. 

3. Klinika współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

§ 2 

W ramach Kliniki  funkcjonują: 

1) Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej; 

2) Pododdział Kardiologii Interwencyjnej z Pracownią Kardioangiograficzną; 

3) Pododdział Elektrofizjologii; 

4) Pododdział Niewydolności Serca i Transplantologii; 

5) Przykliniczna Poradnia Kardiologiczna; 

6) Pracownia Echokardiografii; 

7) Pracownia Radiologii Zabiegowej – Pracownia Hemodynamiki. 

§ 3 

1. Kliniką kieruje i zarządza Kierownik posiadający specjalizację w dziedzinie 

kardiologii. 

2. Kierownikowi podlegają służbowo i fachowo wszyscy pracownicy zatrudnieni w 

Klinice  dla których jest on bezpośrednim zwierzchnikiem, równocześnie personel 

pielęgniarski i personel pomocniczy podlega Kierownikowi ds. Pielęgniarstwa. 

3. Kierownik zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu zapewnienie 

właściwej współpracy personelu medycznego zatrudnionego w Klinice, niezależnie od 

podstawy prawnej zatrudnienia i rodzaju powierzonych zadań.  

4. W czasie nieobecności Kierownika zadania i kompetencje przejmuje jego zastępca. 

5. Nadzór nad personelem średnim i pomocniczym Kliniki pełni Pielęgniarka 

Oddziałowa ściśle współpracująca z  Kierownikiem. 

6. W czasie nieobecności Pielęgniarki Oddziałowej zadania i kompetencje przejmuje 

wyznaczony zastępca. 

Zakres zadań Kliniki  
§ 4 

Do zadań Kliniki  należy:  

 

1) Udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej polegających na diagnostyce i 

leczeniu  w zakresie kardiologii pacjentom CSK MSW przyjmowanym w trybie 

pilnym oraz planowym, a w szczególności:  

a) ostrych zespołów wieńcowych,  
b) ostrej oraz przewlekłej niewydolności serca, 
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c) zaburzeń rytmu serca oraz zaburzeń przewodzenia wewnątrzsercowego, 

zagrażającego życiu,  
d) diagnostyki inwazyjnej oraz nieinwazyjnej chorób sercowo-naczyniowych,  
e) leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych, wykorzystującego techniki przez 

skórne, 
f) zastosowania metod Elektrofizjologii Klinicznej (ablacje RF oraz stała stymulacja 

serca),  

  
2) Opieka lekarska i pielęgniarska nad pacjentami, których stan zdrowia tego wymaga 

obejmująca m.in. badania, konsultacje, zabiegi. 

3) Badanie i konsultowanie pacjentów z innych komórek organizacyjnych szpitala oraz 

zakładów opieki zdrowotnej. 

4) Prowadzenie badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych. 

5) Kształcenie i doskonalenie kadr medycznych. 

6) Promocja Zdrowia. 
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KLINIKA KARDIOLOGII  

 I NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO  

 
Organizacja wewnętrzna 

§ 1 
1. Klinika  podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. 
2. Pracami Kliniki kieruje Lekarz Kierujący Kliniką zwany dalej „kierownikiem”, który 

ponosi odpowiedzialność za działalność podległej mu komórki organizacyjnej. 
3. Klinika współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

§ 2 
W ramach Kliniki funkcjonują: 

1) Przykliniczna Poradnia Kardiologiczna; 
2) Przykliniczna Poradnia Nadciśnienia Tętniczego; 
3) Pracownia Echokardiografii; 
4) Pracownia Testów Wysiłkowych; 
5) Pracownia Holterowska; 
6) Pracownia Elektrokardiograficzna; 
7) Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej; 
8) Poradnia Transplantacyjna. 

§ 3 
1. Kliniką kieruje i zarządza Kierownik posiadający specjalizację drugiego stopnia w 

dziedzinie kardiologii lub tytuł specjalisty w dziedzinie hipertensjologii. 
2. Kierownikowi podlegają służbowo i fachowo wszyscy pracownicy zatrudnieni w 

Klinice  dla których jest on bezpośrednim zwierzchnikiem, równocześnie personel 
pielęgniarski i personel pomocniczy podlega Kierownikowi ds. Pielęgniarstwa. 

3. Kierownik zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu zapewnienie 
właściwej współpracy personelu medycznego zatrudnionego w Klinice, niezależnie od 
podstawy prawnej zatrudnienia i rodzaju powierzonych zadań.  

4. W czasie nieobecności Kierownika zadania i kompetencje przejmuje jego zastępca. 
5. Nadzór nad personelem średnim i pomocniczym Kliniki pełni Pielęgniarka 

Oddziałowa  ściśle współpracująca z Kierownikiem. 
6. W czasie nieobecności Pielęgniarki Oddziałowej zadania i kompetencje przejmuje 

wyznaczony zastępca. 

Zakres zadań Kliniki 
§ 4 

Do zadań Kliniki  należy: 
1) Udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej polegających na diagnostyce i 

leczeniu  w zakresie kardiologii i nadciśnienia tętniczego pacjentom CSK MSW  
przyjmowanym w trybie pilnym oraz planowym, a w szczególności: 
a) u chorych ze schorzeniami układu krążenia, 
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b) u chorych z nadciśnieniem tętniczym. 
2) Opieka lekarska i pielęgniarska nad pacjentami, których stan zdrowia tego wymaga 

obejmująca m.in. badania, konsultacje, zabiegi. 
3) Badanie i konsultowanie pacjentów z innych komórek organizacyjnych szpitala oraz 

zakładów opieki zdrowotnej. 
4) Prowadzenie badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych. 
5) Kształcenie i doskonalenie kadr medycznych. 
6) Promocja Zdrowia. 
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KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, 
NEFROLOGII I TRANSPLANTOLOGII 

 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Klinika  podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. 
2. Pracami Kliniki kieruje Lekarz Kierujący Kliniką zwany dalej „kierownikiem”, który 

ponosi odpowiedzialność za działalność podległej mu komórki. 
3. Klinika współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

§ 2 
W ramach Kliniki  funkcjonują: 

1) Pododdział Transplantacyjny; 
2) Stacja Dializ; 
3) Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej; 
4) Poradnia Nefrologiczna; 
5) Poradnia Transplantacyjna. 

§ 3 
1. Kliniką kieruje i zarządza Kierownik posiadający specjalizację drugiego stopnia w 

dziedzinie chorób wewnętrznych lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób 
wewnętrznych i tytuł specjalisty w dziedzinie nefrologii, transplantologii klinicznej. 

2. Kierownikowi podlegają służbowo i fachowo wszyscy pracownicy zatrudnieni w 
Klinice  dla których jest on bezpośrednim zwierzchnikiem, równocześnie personel 
pielęgniarski i personel pomocniczy podlega Kierownikowi ds. Pielęgniarstwa. 

3. Kierownik zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu zapewnienie 
właściwej współpracy personelu medycznego zatrudnionego w Klinice, niezależnie od 
podstawy prawnej zatrudnienia i rodzaju powierzonych zadań.  

4. W czasie nieobecności Kierownika zadania i kompetencje przejmuje jego zastępca. 
5. Nadzór nad personelem średnim i pomocniczym Kliniki pełni Pielęgniarka 

Oddziałowa  ściśle współpracująca z Kierownikiem. 
6. W czasie nieobecności Pielęgniarki Oddziałowej zadania i kompetencje przejmuje 

wyznaczony zastępca. 

Zakres zadań Kliniki  
§ 4 

Do zadań Kliniki  należy w szczególności: 
1) Udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej polegających na diagnostyce i 

leczeniu w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii pacjentom 
CSK MSW  przyjmowanym w trybie pilnym oraz planowym, a w szczególności: 
a) diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami nerek oraz chorobami 

wewnętrznymi, 
b) dializoterapii, 
c) opieki nad chorymi po transplantacji nerek, 
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d) realizacji programów przeszczepów rodzinnych. 
 
2) Opieka lekarska i pielęgniarska nad pacjentami, których stan zdrowia tego wymaga, 

obejmująca m.in. badania, konsultacje, zabiegi. 
3) Badanie i konsultowanie pacjentów z innych komórek organizacyjnych szpitala oraz 

zakładów opieki zdrowotnej. 
4) Prowadzenie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych. 
5) Kształcenie i doskonalenie kadr medycznych. 
6) Promocja zdrowia. 
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KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I 
GASTROENTEROLOGII 

 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Klinika  podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. 
2. Pracami Kliniki kieruje Lekarz Kierujący Kliniką zwany dalej „kierownikiem”, który 

ponosi odpowiedzialność za działalność podległej mu komórki. 
3. Klinika współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

§ 2 
W ramach Kliniki  funkcjonują: 

1) Pododdział Leczenia Nieswoistych Zapaleń Jelit; 
2) Pracownia Endoskopii; 
3) Poradnia Gastroenterologiczna. 

§ 3 
1. Kliniką kieruje i zarządza Kierownik posiadający specjalizację drugiego stopnia w 

dziedzinie chorób wewnętrznych lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób 
wewnętrznych i tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii. 

2. Kierownikowi podlegają służbowo i fachowo wszyscy pracownicy zatrudnieni w 
Klinice  dla których jest on bezpośrednim zwierzchnikiem, równocześnie personel 
pielęgniarski i personel pomocniczy podlega Kierownikowi ds. Pielęgniarstwa. 

3. Kierownik zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu zapewnienie 
właściwej współpracy personelu medycznego zatrudnionego w Klinice, niezależnie od 
podstawy prawnej zatrudnienia i rodzaju powierzonych zadań.  

4. W czasie nieobecności Kierownika zadania i kompetencje przejmuje jego zastępca. 
5. Nadzór nad personelem średnim i pomocniczym Kliniki pełni Pielęgniarka 

Oddziałowa  ściśle współpracująca z Kierownikiem. 
6. W czasie nieobecności Pielęgniarki Oddziałowej zadania i kompetencje przejmuje 

wyznaczony zastępca. 

Zakres zadań Kliniki  
§ 4 

Do zadań Kliniki  należy w szczególności: 
1) Udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej polegających na diagnostyce i 

leczeniu w zakresie chorób wewnętrznych i gastroenterologii pacjentom CSK MSW 
przyjmowanych w trybie pilnym oraz planowym. 

2) Opieka lekarska i pielęgniarska nad pacjentami, których stan zdrowia tego wymaga, 
obejmująca m.in. badania, konsultacje, zabiegi. 

3) Badanie i konsultowanie pacjentów z innych komórek organizacyjnych szpitala oraz 
zakładów opieki zdrowotnej. 

4) Prowadzenie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych. 
5) Kształcenie i doskonalenie kadr medycznych. 
6) Promocja zdrowia. 
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KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, 
ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII 

 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Klinika  podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. 
2. Pracami Kliniki kieruje Lekarz Kierujący Kliniką, zwany dalej „kierownikiem”, który 

ponosi odpowiedzialność za działalność podległej mu komórki. 
3. Klinika współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

§ 2 
W ramach Kliniki  funkcjonują: 

1) Dział Intensywnego Nadzoru Metabolicznego; 
2) Centrum Osteoporozy; 
3) Centrum Diabetologiczne: 

a) Poradnia Diabetologiczna, 
b) Poradnia Diabetologiczna dla Kobiet w Ciąży, 
c) Poradnia Metaboliczna, 
d) Poradnia Stopy Cukrzycowej; 

5) Poradnia Endokrynologiczna; 
6) Poradnia Schorzeń Tarczycy. 

§ 3 
1. Kliniką kieruje i zarządza Kierownik posiadający specjalizację drugiego stopnia w 

dziedzinie chorób wewnętrznych lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób 
wewnętrznych i tytuł specjalisty w dziedzinie endokrynologii lub diabetologii. 

2. Kierownikowi podlegają służbowo i fachowo wszyscy pracownicy zatrudnieni w 
Klinice  dla których jest on bezpośrednim zwierzchnikiem, równocześnie personel 
pielęgniarski i personel pomocniczy podlega Kierownikowi ds. Pielęgniarstwa. 

3. Kierownik zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu zapewnienie 
właściwej współpracy personelu medycznego zatrudnionego w Klinice, niezależnie od 
podstawy prawnej zatrudnienia i rodzaju powierzonych zadań.  

4. W czasie nieobecności Kierownika zadania i kompetencje przejmuje jego zastępca. 
5. Nadzór nad personelem średnim i pomocniczym Kliniki pełni Pielęgniarka 

Oddziałowa ściśle współpracująca z  Kierownikiem. 
6. W czasie nieobecności Pielęgniarki Oddziałowej zadania i kompetencje przejmuje 

wyznaczony zastępca. 

Zakres zadań Kliniki  
§ 4 

Do zadań Kliniki  należy w szczególności: 
1) Udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej polegających na diagnostyce i 

leczeniu w zakresie chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii pacjentom 
CSK MSW przyjmowanym w trybie pilnym oraz planowym. 
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2) Opieka lekarska i pielęgniarska nad pacjentami, których stan zdrowia tego wymaga, 
obejmująca m.in. badania, konsultacje, zabiegi. 

3) Badanie i konsultowanie pacjentów z innych komórek organizacyjnych szpitala oraz 
zakładów opieki zdrowotnej. 

4) Prowadzenie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych. 
5) Kształcenie i doskonalenie kadr medycznych. 
6) Promocja zdrowia. 
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KLINIKA NEUROLOGII 

 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Klinika  podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 

2. Pracami Kliniki kieruje Lekarz Kierujący Kliniką zwany dalej „kierownikiem”, który 

ponosi odpowiedzialność za działalność podległej mu komórki organizacyjnej. 

3. Klinika współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

§ 2 

W ramach Kliniki  funkcjonują: 

1) Oddział Ogólnoneurologiczny; 

2) Dział Intensywnej Opieki Neurologicznej; 

3) Oddział Alzheimerowski; 

4) Pododdział Udarowy; 

5) Pracownia Elektrofizjologii; 

6) Przykliniczna Poradnia Alzheimerowska; 

7) Przykliniczna Poradnia Chorób Mięśni; 

8) Przykliniczna Poradnia dla Chorych z Padaczką; 

9) Przykliniczna Poradnia Naczyniowa; 

10) Przykliniczna Poradnia SM; 

11) Przykliniczna Poradnia Bólów Głowy; 

12) Przykliniczna Poradnia Schorzeń Pozapiramidowych; 

13) Przykliniczna Poradnia Neurologiczna; 

14) Poradnia Psychogeriatryczna. 

§ 3 

1. Kliniką  kieruje i zarządza Kierownik  posiadający specjalizację drugiego stopnia w 

dziedzinie neurologii lub tytuł specjalisty neurologa. 

2. Kierownikowi podlegają służbowo i fachowo wszyscy pracownicy zatrudnieni w 

Klinice  dla których jest on bezpośrednim zwierzchnikiem, równocześnie personel 

pielęgniarski i personel pomocniczy podlega Kierownikowi ds. Pielęgniarstwa. 

3. Kierownik zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu zapewnienie 

właściwej współpracy personelu medycznego zatrudnionego w Klinice, niezależnie od 

podstawy prawnej zatrudnienia i rodzaju powierzonych zadań.  

4. W czasie nieobecności Kierownika zadania i kompetencje przejmuje jego zastępca. 

5. Nadzór nad personelem średnim i pomocniczym Kliniki pełni Pielęgniarka 

Oddziałowa ściśle współpracująca z  Kierownikiem. 

6. W czasie nieobecności Pielęgniarki Oddziałowej zadania i kompetencje przejmuje 

wyznaczony zastępca. 
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Zakres zadań Kliniki  
§ 4 

Do zadań Kliniki  należy w szczególności:  

 

1) Udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej polegających na diagnostyce i 

leczeniu  w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji (przyłóżkowej oraz 

rehabilitacji mowy) chorych dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi, pełen 

zakres diagnostyki chorób układu nerwowego pacjentom CSK MSW przyjmowanym 

w trybie pilnym oraz planowym, a w szczególności: 

a) diagnozowanie pacjentów ze schorzeniami neurozwyrodnieniowymi (przede 

wszystkim choroba Alzheimera i choroba Parkinsona). Pacjenci są diagnozowani, 

leczeni i rehabilitowani w trybie dziennym. Oddział prowadzi terapię indywidualną 

i grupy  terapeutyczne w zakresie pamięci, mowy i rehabilitacji ruchowej dla 

pacjentów, a także poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla opiekunów, 

b) leczenie ambulatoryjne: podstawowy zakres zadań dotyczący prowadzenia 

działalności diagnostyczno-leczniczej i konsultacyjnej pacjentów w okresie przed- i 

poszpitalnym oraz czynne poradnictwo w stosunku do wybranych grup chorych. 

2) Opieka lekarska i pielęgniarska nad pacjentami, których stan zdrowia tego wymaga 

obejmująca m.in. badania, konsultacje, zabiegi. 

3) Badanie i konsultowanie pacjentów z innych komórek organizacyjnych szpitala oraz 

zakładów opieki zdrowotnej. 

4) Prowadzenie badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych. 

5) Kształcenie i doskonalenie kadr medycznych. 

6) Promocja Zdrowia. 



 

Załącznik Nr 10 
 

 

 

  

KLINIKA DERMATOLOGII 
 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Klinika  podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. 

2. Pracami Kliniki kieruje Lekarz Kierujący Kliniką zwany dalej „kierownikiem”, który 

ponosi odpowiedzialność za działalność podległej mu komórki. 

3. Klinika współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

§ 2 

W ramach Kliniki  funkcjonują: 

1) Przykliniczna Poradnia Dermatologii z podziałem wewnętrznym na Centra: 

a) Dermatologii Pediatrycznej, 

b) Dermatochirurgii i Nowotworów Skóry, 

c) Nieinwazyjnej Diagnostyki Chorób Skóry, 

d) Diagnostyki i Leczenia Kolagenoz, 

e) Diagnostyki i Leczenia Chorób Włosów, 

f) Dermatopatologii, 

g) Medycyny Estetycznej 

2) Poradnia Alergii Skórnych. 

§ 3 

1. Kliniką kieruje i zarządza Kierownik posiadający specjalizację drugiego stopnia w 

dziedzinie dermatologii i wenerologii lub tytuł specjalisty dermatologa i wenerologa. 

2. Kierownikowi podlegają służbowo i fachowo wszyscy pracownicy zatrudnieni w 

Klinice  dla których jest on bezpośrednim zwierzchnikiem, równocześnie personel 

pielęgniarski i personel pomocniczy podlega Kierownikowi ds. Pielęgniarstwa. 

3. Kierownik zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu zapewnienie 

właściwej współpracy personelu medycznego zatrudnionego w Klinice, niezależnie od 

podstawy prawnej zatrudnienia i rodzaju powierzonych zadań.  

4. W czasie nieobecności Kierownika zadania i kompetencje przejmuje jego zastępca. 

5. Nadzór nad Poradniami oraz Centrami sprawują  kierownicy. 

6. Nadzór nad personelem średnim i pomocniczym Kliniki pełni Pielęgniarka 

Oddziałowa ściśle współpracująca z  Kierownikiem. 

7. W czasie nieobecności Pielęgniarki Oddziałowej zadania i kompetencje przejmuje 

wyznaczony zastępca. 

Zakres zadań Kliniki  
§ 4 

Do zadań Kliniki  należy w szczególności: 

1) Udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej polegających na diagnostyce 

i leczeniu w zakresie dermatologii pacjentom CSK MSW przyjmowanym w trybie 

pilnym oraz planowym. 
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2) Opieka lekarska i pielęgniarska nad pacjentami, których stan zdrowia tego wymaga, 

obejmująca m.in. badania, konsultacje, zabiegi. 

3) Badanie i konsultowanie pacjentów z innych komórek organizacyjnych szpitala oraz 

zakładów opieki zdrowotnej. 

4) Prowadzenie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych. 

5) Kształcenie i doskonalenie kadr medycznych. 
6) Promocja zdrowia. 



 

Załącznik Nr 11 
 

 

 
 

KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ I 
NACZYNIOWEJ 

 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Klinika  podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. 
2. Pracami Kliniki kieruje Lekarz Kierujący Kliniką zwany dalej „kierownikiem”, który 

ponosi odpowiedzialność za działalność podległej mu komórki. 
3. Klinika współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

§ 2 
W ramach Kliniki funkcjonują: 

1) Blok Operacyjny; 
2) Zespół Chirurgii Naczyniowej; 
3) Poradnia Naczyniowa. 

§ 3 
1. Kliniką kieruje i zarządza Kierownik posiadający specjalizację drugiego stopnia w 

dziedzinie chirurgii ogólnej i naczyniowej lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii 
naczyniowej. 

2. Kierownikowi podlegają służbowo i fachowo wszyscy pracownicy zatrudnieni w 
Klinice  dla których jest on bezpośrednim zwierzchnikiem, równocześnie personel 
pielęgniarski i personel pomocniczy podlega Kierownikowi ds. Pielęgniarstwa. 

3. Kierownik zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu zapewnienie 
właściwej współpracy personelu medycznego zatrudnionego w Klinice, niezależnie od 
podstawy prawnej zatrudnienia i rodzaju powierzonych zadań.  

4. W czasie nieobecności Kierownika zadania i kompetencje przejmuje jego zastępca. 
5. Nadzór nad personelem średnim i pomocniczym Kliniki pełni Pielęgniarka 

Oddziałowa ściśle współpracująca z  Kierownikiem. 
6. W czasie nieobecności Pielęgniarki Oddziałowej zadania i kompetencje przejmuje 

wyznaczony zastępca. 

Zakres zadań Kliniki  
§ 4 

Do zadań Kliniki  należy w szczególności: 
1) Udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej polegających na diagnostyce i 

leczeniu w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej pacjentom CSK MSW 
przyjmowanych w trybie pilnym oraz planowym. 

2) Opieka lekarska i pielęgniarska nad pacjentami, których stan zdrowia tego wymaga, 
obejmująca m.in. badania, konsultacje, zabiegi. 

3) Badanie i konsultowanie pacjentów z innych komórek organizacyjnych szpitala oraz 
zakładów opieki zdrowotnej. 

4) Prowadzenie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych. 
5) Kształcenie i doskonalenie kadr medycznych. 
6) Promocja zdrowia. 



 

Załącznik Nr 12 
 

 

 

 

KLINIKA KARDIOCHIRURGII 
 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Klinika  podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. 

2. Pracami Kliniki kieruje Lekarz Kierujący Kliniką, zwany dalej „kierownikiem”, który 

ponosi odpowiedzialność za działalność podległej mu komórki. 

3. Klinika współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

§ 2 

W ramach Kliniki funkcjonują: 

1) Pododdział Transplantacyjny; 

2) Pododdział Anestezjologii i Intensywnej Terapii; 

3) Blok Operacyjny; 

4) Przykliniczna Poradnia Kardiochirurgiczna; 

§ 3 

1. Kliniką kieruje i zarządza Kierownik posiadający specjalizację drugiego stopnia w 

dziedzinie kardiochirurgii lub tytuł specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii. 

2. Kierownikowi podlegają służbowo i fachowo wszyscy pracownicy zatrudnieni w 

Klinice  dla których jest on bezpośrednim zwierzchnikiem, równocześnie personel 

pielęgniarski i personel pomocniczy podlega Kierownikowi ds. Pielęgniarstwa. 

3. Kierownik zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu zapewnienie 

właściwej współpracy personelu medycznego zatrudnionego w Klinice, niezależnie od 

podstawy prawnej zatrudnienia i rodzaju powierzonych zadań.  

4. W czasie nieobecności Kierownika zadania i kompetencje przejmuje jego zastępca. 

5. Nadzór nad personelem średnim i pomocniczym Kliniki pełni Pielęgniarka 

Oddziałowa ściśle współpracująca z  Kierownikiem. 

6. W czasie nieobecności Pielęgniarki Oddziałowej zadania i kompetencje przejmuje 

wyznaczony zastępca. 

Zakres zadań Kliniki  
§ 4 

Do zadań Kliniki  należy w szczególności: 

1) Udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej polegających na diagnostyce i 

leczeniu w zakresie kardiochirurgii pacjentom CSK MSW  przyjmowanych w trybie 

pilnym oraz planowym. 

2) Opieka lekarska i pielęgniarska nad pacjentami, których stan zdrowia tego wymaga, 

obejmująca m.in. badania, konsultacje, zabiegi. 

3) Badanie i konsultowanie pacjentów z innych komórek organizacyjnych szpitala oraz 

zakładów opieki zdrowotnej. 

4) Prowadzenie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych. 

5) Kształcenie i doskonalenie kadr medycznych. 

6) Promocja zdrowia. 



 

Załącznik Nr 13 
 

 

 

  

KLINIKA NEUROCHIRURGII 
 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Klinika  podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. 

2. Pracami Kliniki kieruje Lekarz Kierujący Kliniką, zwany dalej „kierownikiem”, który 

ponosi odpowiedzialność za działalność podległej mu komórki. 

3. Klinika współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

§ 2 

W ramach Kliniki funkcjonują: 

1) Blok Operacyjny; 

2) Przykliniczna Poradnia Neurochirurgiczna. 

§ 3 

1. Kliniką kieruje i zarządza Kierownik posiadający specjalizację drugiego stopnia w 

dziedzinie neurochirurgii lub tytuł specjalisty w dziedzinie neurochirurgii. 

2. Kierownikowi podlegają służbowo i fachowo wszyscy pracownicy zatrudnieni w 

Klinice  dla których jest on bezpośrednim zwierzchnikiem, równocześnie personel 

pielęgniarski i personel pomocniczy podlega Kierownikowi ds. Pielęgniarstwa. 

3. Kierownik zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu zapewnienie 

właściwej współpracy personelu medycznego zatrudnionego w Klinice, niezależnie od 

podstawy prawnej zatrudnienia i rodzaju powierzonych zadań.  

4. W czasie nieobecności Kierownika zadania i kompetencje przejmuje jego zastępca. 

5. Nadzór nad personelem średnim i pomocniczym Kliniki pełni Pielęgniarka 

Oddziałowa ściśle współpracująca z  Kierownikiem. 

6. W czasie nieobecności Pielęgniarki Oddziałowej zadania i kompetencje przejmuje 

wyznaczony zastępca. 

Zakres zadań Kliniki  
§ 4 

Do zadań Kliniki  należy w szczególności: 

1) Udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej polegających na diagnostyce i 

leczeniu w zakresie neurochirurgii pacjentom CSK MSW przyjmowanym w trybie 

pilnym oraz planowym. 

2) Opieka lekarska i pielęgniarska nad pacjentami, których stan zdrowia tego wymaga, 

obejmująca m.in. badania, konsultacje, zabiegi. 

3) Badanie i konsultowanie pacjentów z innych komórek organizacyjnych szpitala oraz 

zakładów opieki zdrowotnej. 

4) Prowadzenie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych. 

5) Kształcenie i doskonalenie kadr medycznych. 

6) Promocja zdrowia. 



 

Załącznik Nr 14 
 

 

 

KLINIKA UROLOGII I UROLOGII 

ONKOLOGICZNEJ 
 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Klinika  podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. 

2. Pracami Kliniki kieruje Lekarz Kierujący Kliniką zwany dalej „kierownikiem”, który 

ponosi odpowiedzialność za działalność podległej mu komórki. 

3. Klinika współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

§ 2 

W ramach Kliniki  funkcjonują: 

1) Blok Operacyjny; 

2) Przykliniczna Poradnia Urologiczna; 

3) Pracownia Rozbijania Kamieni Nerkowych; 

4) Pracownia Cytoskopowa. 

§ 3 

1. Kliniką kieruje i zarządza Kierownik posiadający specjalizację drugiego stopnia w 

dziedzinie urologii lub tytuł specjalisty urologa. 

2. Kierownikowi podlegają służbowo i fachowo wszyscy pracownicy zatrudnieni w 

Klinice  dla których jest on bezpośrednim zwierzchnikiem, równocześnie personel 

pielęgniarski i personel pomocniczy podlega Kierownikowi ds. Pielęgniarstwa. 

3. Kierownik zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu zapewnienie 

właściwej współpracy personelu medycznego zatrudnionego w Klinice, niezależnie od 

podstawy prawnej zatrudnienia i rodzaju powierzonych zadań.  

4. W czasie nieobecności Kierownika zadania i kompetencje przejmuje jego zastępca. 

5. Nadzór nad personelem średnim i pomocniczym Kliniki pełni Pielęgniarka 

Oddziałowa ściśle współpracująca z  Kierownikiem. 

6. W czasie nieobecności Pielęgniarki Oddziałowej zadania i kompetencje przejmuje 

wyznaczony zastępca. 

Zakres zadań Kliniki  
§ 4 

Do zadań Kliniki  należy w szczególności: 

1) Udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej polegających na diagnostyce i 

leczeniu w zakresie urologii ogólnej i onkologicznej pacjentom CSK MSW 

przyjmowanych w trybie pilnym oraz planowym. 

2) Opieka lekarska i pielęgniarska nad pacjentami, których stan zdrowia tego wymaga, 

obejmująca m.in. badania, konsultacje, zabiegi. 

3) Badanie i konsultowanie pacjentów z innych komórek organizacyjnych szpitala oraz 

zakładów opieki zdrowotnej. 

4) Prowadzenie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych. 

5) Kształcenie i doskonalenie kadr medycznych. 

6) Promocja zdrowia. 



 

Załącznik Nr 15 
 

 

 

  

KLINIKA OTOLARYNGOLOGII 
 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Klinika  podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. 

2. Pracami Kliniki kieruje Lekarz Kierujący Kliniką zwany dalej „kierownikiem”, który 

ponosi odpowiedzialność za działalność podległej mu komórki. 

3. Klinika współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

§ 2 

W ramach Kliniki  funkcjonują: 
1) Blok Operacyjny; 

2) Poradnia Otolaryngologiczna; 

3) Pracownia Audiologiczna; 

4) Pracownia ENG; 

5) Poradnia Audiologiczna. 

§ 3 

1. Kliniką kieruje i zarządza kierownik posiadający specjalizację drugiego stopnia w 

dziedzinie otolaryngologii lub tytuł specjalisty otolaryngologa. 

2. Kierownikowi podlegają służbowo i fachowo wszyscy pracownicy zatrudnieni w 

Klinice  dla których jest on bezpośrednim zwierzchnikiem, równocześnie personel 

pielęgniarski i personel pomocniczy podlega Kierownikowi ds. Pielęgniarstwa. 

3. Kierownik zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu zapewnienie 

właściwej współpracy personelu medycznego zatrudnionego w Klinice, niezależnie od 

podstawy prawnej zatrudnienia i rodzaju powierzonych zadań.  

4. W czasie nieobecności Kierownika zadania i kompetencje przejmuje jego zastępca. 

5. Nadzór nad personelem średnim i pomocniczym Kliniki pełni Pielęgniarka 

Oddziałowa ściśle współpracująca z  Kierownikiem. 

6. W czasie nieobecności Pielęgniarki Oddziałowej zadania i kompetencje przejmuje 

wyznaczony zastępca. 

Zakres zadań Kliniki  
§ 4 

Do zadań Kliniki  należy w szczególności: 

1) Udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej polegających na diagnostyce i 

leczeniu w zakresie otolaryngologii pacjentom CSK MSW  przyjmowanym w trybie 

pilnym oraz planowym. 

2) Opieka lekarska i pielęgniarska nad pacjentami, których stan zdrowia tego wymaga, 

obejmująca m.in. badania, konsultacje, zabiegi. 

3) Badanie i konsultowanie pacjentów z innych komórek organizacyjnych szpitala oraz 

zakładów opieki zdrowotnej. 

4) Prowadzenie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych. 

5) Kształcenie i doskonalenie kadr medycznych. 

6) Promocja zdrowia.  



Załącznik Nr 16 

 

 

 

  

KLINIKA ANESTEZJOLOGII I 

INTENSYWNEJ TERAPII 

 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Klinika  podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa.  

2. Pracami Kliniki kieruje Lekarz Kierujący Kliniką zwany dalej „kierownikiem”, który 

ponosi odpowiedzialność za działalność podległej mu komórki organizacyjnej. 

3. Klinika współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

 

§ 2 

W ramach Kliniki  funkcjonują: 

1) Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii; 

2) Poradnia Leczenia Bólu. 

§ 3 

1. Kliniką kieruje i zarządza Kierownik posiadający specjalizację drugiego stopnia w 

dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub tytuł specjalisty anestezjologii i 

intensywnej terapii. 

2. Kierownikowi podlegają służbowo i fachowo wszyscy pracownicy zatrudnieni w 

Klinice  dla których jest on bezpośrednim zwierzchnikiem, równocześnie personel 

pielęgniarski i personel pomocniczy podlega Kierownikowi ds. Pielęgniarstwa. 

3. Kierownik zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu zapewnienie 

właściwej współpracy personelu medycznego zatrudnionego w Klinice, niezależnie od 

podstawy prawnej zatrudnienia i rodzaju powierzonych zadań.  

4. W czasie nieobecności Kierownika zadania i kompetencje przejmuje jego zastępca. 

5. Nadzór nad personelem średnim i pomocniczym Kliniki pełnią Pielęgniarki 

Oddziałowe  ściśle współpracujące z Kierownikiem. 

6. W czasie nieobecności Pielęgniarek Oddziałowych zadania i kompetencje przejmują 

wyznaczeni zastępcy. 

Zakres zadań Kliniki  
§ 4 

Do zadań Kliniki  należy w szczególności: 

1) Udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej polegających na diagnostyce i 

leczeniu  w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii pacjentom CSK MSW 

przyjmowanych w trybie pilnym oraz planowym, a w szczególności: 

a) anestezji, tj. wykonywania znieczulenia ogólnego lub przewodowego do zabiegów 

operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych lub leczniczych,  

b) intensywnej terapii, tj. postępowania mającego na celu podtrzymywanie funkcji 

życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia, spowodowanych 
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potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów 

organizmu (oddychania, krążenia, ośrodkowego układu nerwowego, itd.), 

c) reanimacji, tj. działania mającego na celu przerwanie i odwrócenie procesu umierania, 

d) leczenia bólu, niezależnie od jego przyczyny. 

2) Opieka lekarska i pielęgniarska nad pacjentami, których stan zdrowia tego wymaga 

obejmująca m.in. badania, konsultacje, zabiegi. 

3) Badanie i konsultowanie pacjentów z innych komórek organizacyjnych szpitala oraz 

zakładów opieki zdrowotnej. 

4) Prowadzenie badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych. 

5) Kształcenie i doskonalenie kadr medycznych. 

6) Promocja Zdrowia. 

 



 

Załącznik Nr 17 
 

 

 

 

KLINIKA ONKOLOGII I HEMATOLOGII 
 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Klinika  podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. 

2. Pracami Kliniki kieruje Lekarz Kierujący Kliniką zwany dalej „kierownikiem”, który 

ponosi odpowiedzialność za działalność podległej mu komórki. 

3. Klinika współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

§ 2 

W ramach Kliniki  funkcjonują: 

1) Oddział Dziennej Chemioterapii; 

2) Specjalistyczna Poradnia Onkologii; 

3) Poradnia Hematologiczna. 

§ 3 

1. Kliniką kieruje i zarządza Kierownik posiadający specjalizację drugiego stopnia w 

dziedzinie onkologii klinicznej, hematologii lub tytuł specjalisty onkologa klinicznego 

lub hematologa. 

2. Kierownikowi podlegają służbowo i fachowo wszyscy pracownicy zatrudnieni w 

Klinice  dla których jest on bezpośrednim zwierzchnikiem, równocześnie personel 

pielęgniarski i personel pomocniczy podlega Kierownikowi ds. Pielęgniarstwa. 

3. Kierownik zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu zapewnienie 

właściwej współpracy personelu medycznego zatrudnionego w Klinice, niezależnie od 

podstawy prawnej zatrudnienia i rodzaju powierzonych zadań.  

4. W czasie nieobecności Kierownika zadania i kompetencje przejmuje jego zastępca. 

5. Nadzór nad personelem średnim i pomocniczym Kliniki pełni Pielęgniarka 

Oddziałowa ściśle współpracująca z  Kierownikiem. 

6. W czasie nieobecności Pielęgniarki Oddziałowej zadania i kompetencje przejmuje 

wyznaczony zastępca. 

Zakres zadań Kliniki  
§ 4 

Do zadań Kliniki  należy w szczególności: 

1) Udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej polegających na diagnostyce i 

leczeniu w zakresie onkologii klinicznej i hematologii ( z wyjątkiem procedur 

przeszczepowych ) pacjentom CSK MSW przyjmowanych w trybie pilnym oraz 

planowym. 

2) Opieka lekarska i pielęgniarska nad pacjentami, których stan zdrowia tego wymaga, 

obejmująca m.in. badania, konsultacje, zabiegi. 

3) Badanie i konsultowanie pacjentów z innych komórek organizacyjnych szpitala oraz 

zakładów opieki zdrowotnej. 

4) Prowadzenie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych. 
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5) Kształcenie i doskonalenie kadr medycznych. 

6) Promocja zdrowia. 



Załącznik Nr 18 
 

 

 
KLINIKA POŁOŻNICTWA, CHORÓB 

KOBIECYCH I GINEKOLOGII 
ONKOLOGICZNEJ 

 

 
Organizacja wewnętrzna 

§ 1 
1. Klinika  podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. 
2. Pracami Kliniki kieruje Lekarz Kierujący Kliniką zwany dalej „kierownikiem”, który 

ponosi odpowiedzialność za działalność podległej mu komórki. 
3. Klinika współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 
4. Pracami Pododdziału Fizjologii i Patologii Noworodka kieruje Zastępca Lekarza 

Kierującego Kliniką. 
§ 2 

W ramach Kliniki  funkcjonują: 
1) Blok Operacyjny; 
2) Pododdział Fizjologii i Patologii Noworodka; 
3) Ginekologia; 
4) Patologia Ciąży; 
5) Oddział Położniczy rooming-in; 
6) Poradnia Ginekologiczna. 

§ 3 
1. Kliniką kieruje i zarządza Kierownik posiadający specjalizację drugiego stopnia w 

dziedzinie ginekologii i położnictwa lub tytuł specjalisty ginekolog-położnik. 
2. Kierownikowi podlegają służbowo i fachowo wszyscy pracownicy zatrudnieni w 

Klinice dla których jest on bezpośrednim zwierzchnikiem, równocześnie personel 
pielęgniarski/położniczy  i personel pomocniczy podlega Kierownikowi ds. 
Pielęgniarstwa. 

3. Kierownik zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu zapewnienie 
właściwej współpracy personelu medycznego zatrudnionego w Klinice, niezależnie od 
podstawy prawnej zatrudnienia i rodzaju powierzonych zadań.  

4. W czasie nieobecności Kierownika zadania i kompetencje przejmują jego zastępcy. 
5. Nadzór nad personelem średnim i pomocniczym Kliniki pełni Położna Oddziałowa  

ściśle współpracująca z Kierownikiem. 
6. W czasie nieobecności Położnej Oddziałowej zadania i kompetencje przejmuje 

wyznaczony zastępca. 

Zakres zadań Kliniki  
§ 4 

Do zadań Kliniki  należy w szczególności: 
1) Udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej polegających na diagnostyce i 

leczeniu w zakresie ginekologii i położnictwa oraz neonatologii pacjentom CSK MSW 
przyjmowanych w trybie pilnym oraz planowym, a w szczególności: 
a) porodu i połogu, 
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b) opieki perinatalnej nad matką i noworodkiem wszystkich kategorii ryzyka, 
c) operacji ginekologicznych, 
d) onkologii ginekologicznej, 
e) urologii ginekologicznej, 
f) nadzoru i monitorowania ciężarnych z ciążami wysokiego ryzyka, 
g) diagnostyki ultrasonograficznej, 
h) schorzeń z zakresu intensywnej opieki neonatologicznej  

2) Opieka lekarska, pielęgniarska i położnicza nad pacjentami, których stan zdrowia tego 
wymaga, obejmująca m.in. badania, konsultacje, zabiegi. 

3) Badanie i konsultowanie pacjentek z innych komórek organizacyjnych szpitala oraz 
zakładów opieki zdrowotnej. 

4) Prowadzenie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych. 
5) Kształcenie i doskonalenie kadr medycznych. 
6) Promocja zdrowia. 



 

Załącznik Nr 19 
 

 

 

 KLINIKA CHIRURGII 

GASTROENTEROLOGICZNEJ I 

TRANSPLANTOLOGII 
 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Klinika  podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. 

2. Pracami Kliniki kieruje Lekarz Kierujący Kliniką zwany dalej „kierownikiem”, który 

ponosi odpowiedzialność za działalność podległej mu komórki. 

3. Klinika współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala oraz  Centrum 

Organizacyjno – Koordynacyjnym do spraw Transplantologii – POLTRANSPLANT. 

§ 2 

W ramach Kliniki funkcjonują: 

1) Oddział Transplantologii; 

2) Blok Operacyjny; 

3) Poradnia Chirurgiczna. 

§ 3 

1. Kliniką kieruje i zarządza Kierownik posiadający specjalizację drugiego stopnia w 

dziedzinie transplantologii klinicznej lub tytuł specjalisty w dziedzinie transplantologii 

klinicznej. 

2. Kierownikowi podlegają służbowo i fachowo wszyscy pracownicy zatrudnieni w 

Klinice  dla których jest on bezpośrednim zwierzchnikiem, równocześnie personel 

pielęgniarski i personel pomocniczy podlega Kierownikowi ds. Pielęgniarstwa. 

3. Kierownik zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu zapewnienie 

właściwej współpracy personelu medycznego zatrudnionego w Klinice, niezależnie od 

podstawy prawnej zatrudnienia i rodzaju powierzonych zadań.  

4. W czasie nieobecności Kierownika zadania i kompetencje przejmuje jego zastępca. 

5. Nadzór nad personelem średnim i pomocniczym Kliniki pełni Pielęgniarka 

Oddziałowa ściśle współpracująca z  Kierownikiem. 

6. W czasie nieobecności Pielęgniarki Oddziałowej zadania i kompetencje przejmuje 

wyznaczony zastępca. 

Zakres zadań Kliniki  
§ 4 

Do zadań Kliniki  należy w szczególności: 

1) Udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej polegających na diagnostyce i 

leczeniu w zakresie chirurgii gastroenterologicznej i transplantologii, w tym 

przeprowadzanie zabiegów transplantacji pacjentom CSK MSW przyjmowanych w 

trybie pilnym oraz planowym. 

2) Opieka lekarska i pielęgniarska nad pacjentami, których stan zdrowia tego wymaga, 

obejmująca m.in. badania, konsultacje, zabiegi. 

3) Badanie i konsultowanie pacjentów z innych komórek organizacyjnych szpitala oraz 

zakładów opieki zdrowotnej. 

4) Prowadzenie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych. 
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5) Propagowanie idei dawstwa narządów w ośrodkach współpracujących z CSK MSWiA. 

6) Kształcenie i doskonalenie kadr medycznych. 
7) Promocja zdrowia 



 

Załącznik Nr 20 
 

 

 
 

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I 
HEPATOLOGII 

 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Oddział  podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. 
2. Pracami Kliniki kieruje Lekarz Kierujący Oddziałem zwany dalej „kierownikiem”, 

który ponosi odpowiedzialność za działalność podległej mu komórki. 
3. Klinika współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

§ 2 
W ramach Oddziału funkcjonują: 

1) Poradnia Hepatologiczna, 
2) Poradnia WZW. 

§ 3 
1. Oddziałem  kieruje i zarządza Kierownik posiadający specjalizację drugiego stopnia w 

dziedzinie chorób zakaźnych lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych. 
2. Kierownikowi podlegają służbowo i fachowo wszyscy pracownicy zatrudnieni w 

Oddziale  dla których jest on bezpośrednim zwierzchnikiem, równocześnie personel 
pielęgniarski i personel pomocniczy podlega Kierownikowi ds. Pielęgniarstwa. 

3. Kierownik zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu zapewnienie 
właściwej współpracy personelu medycznego zatrudnionego w Oddziale, niezależnie 
od podstawy prawnej zatrudnienia i rodzaju powierzonych zadań.  

4. W czasie nieobecności Kierownika zadania i kompetencje przejmuje jego zastępca. 
5. Nadzór nad personelem średnim i pomocniczym Oddziału pełni Pielęgniarka 

Oddziałowa  ściśle współpracująca z Kierownikiem. 
6. W czasie nieobecności Pielęgniarki Oddziałowej zadania i kompetencje przejmuje 

wyznaczony zastępca. 

Zakres zadań Oddziału 
§ 4 

Do zadań Oddziału  należy w szczególności: 
1) Udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej polegających na diagnostyce i 

leczeniu w zakresie chorób wewnętrznych i hepatologii pacjentom CSK MSW 
przyjmowanym w trybie pilnym oraz planowym. 

2) Opieka lekarska i pielęgniarska nad pacjentami, których stan zdrowia tego wymaga, 
obejmująca m.in. badania, konsultacje, zabiegi. 

3) Badanie i konsultowanie pacjentów z innych komórek organizacyjnych szpitala oraz 
zakładów opieki zdrowotnej. 

4) Prowadzenie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych. 
5) Kształcenie i doskonalenie kadr medycznych. 
6) Promocja zdrowia. 



 

Załącznik Nr 21 
 

 

 
  

KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I 
REUMATOLOGII 

 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Klinika  podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. 
2. Pracami Kliniki kieruje Lekarz Kierujący Kliniką zwany dalej „kierownikiem”, który 

ponosi odpowiedzialność za działalność podległej mu komórki. 
3. Klinika współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

§ 2 
W ramach Kliniki  funkcjonują: 

1) Pododdział Rehabilitacyjny; 
2) Poradnia Reumatologiczna. 

§ 3 
1. Kliniką  kieruje i zarządza Kierownik posiadający specjalizację drugiego stopnia w 

dziedzinie chorób wewnętrznych lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób 
wewnętrznych lub tytuł specjalisty reumatologa. 

2. Kierownikowi podlegają służbowo i fachowo wszyscy pracownicy zatrudnieni w 
Klinice dla których jest on bezpośrednim zwierzchnikiem, równocześnie personel 
pielęgniarski i personel pomocniczy podlega Kierownikowi ds. Pielęgniarstwa. 

3. Kierownik zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu zapewnienie 
właściwej współpracy personelu medycznego zatrudnionego w Klinice, niezależnie od 
podstawy prawnej zatrudnienia i rodzaju powierzonych zadań.  

4. W czasie nieobecności Kierownika zadania i kompetencje przejmuje jego zastępca. 
5. Nadzór nad personelem średnim i pomocniczym Kliniki pełni Pielęgniarka 

Oddziałowa  ściśle współpracująca z Kierownikiem. 
6. W czasie nieobecności Pielęgniarki Oddziałowej zadania i kompetencje przejmuje 

wyznaczony zastępca. 

Zakres zadań Kliniki 
§ 4 

Do zadań Kliniki  należy w szczególności: 
1) Udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej polegających na diagnostyce i 

leczeniu w zakresie chorób wewnętrznych i reumatologii pacjentom CSK MSW 
przyjmowanym w trybie pilnym oraz planowym. 

2) Opieka lekarska i pielęgniarska nad pacjentami, których stan zdrowia tego wymaga, 
obejmująca m.in. badania, konsultacje, zabiegi. 

3) Badanie i konsultowanie pacjentów z innych komórek organizacyjnych szpitala oraz 
zakładów opieki zdrowotnej. 

4) Prowadzenie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych. 
5) Kształcenie i doskonalenie kadr medycznych. 
6) Promocja zdrowia. 



Załącznik Nr 22 
 

 

 
 

 

 

  

ODDZIAŁ REHABILITACJI 

NEUROLOGICZNEJ  
 

 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Oddział  podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. 

2. Pracami Oddziału kieruje Lekarz Kierujący Oddziałem zwany dalej „kierownikiem”, 

który ponosi odpowiedzialność za działalność podległej mu komórki. 

3. Oddział współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

§ 2 

W ramach Oddziału  funkcjonuje: 

1) Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej; 

§ 3 

1. Oddziałem  kieruje i zarządza Kierownik posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie  

rehabilitacji medycznej. 

2. Kierownikowi podlegają służbowo i fachowo wszyscy pracownicy zatrudnieni w 

Oddziale  dla których jest on bezpośrednim zwierzchnikiem, równocześnie personel 

pielęgniarski i personel pomocniczy podlega Kierownikowi ds. Pielęgniarstwa. 

3. Kierownik zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu zapewnienie 

właściwej współpracy personelu medycznego zatrudnionego w Oddziale, niezależnie 

od podstawy prawnej zatrudnienia i rodzaju powierzonych zadań.  

4. W czasie nieobecności Kierownika zadania i kompetencje przejmuje jego zastępca. 

5. Nadzór nad personelem średnim i pomocniczym Oddziału pełni Pielęgniarka 

Oddziałowa  ściśle współpracująca z Kierownikiem. 

6. W czasie nieobecności Pielęgniarki Oddziałowej zadania i kompetencje przejmuje 

wyznaczony zastępca. 

Zakres zadań Oddziału 
§ 4 

Do zadań Oddziału  należy w szczególności: 

1) Udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji 

neurologicznej w warunkach stacjonarnych oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej w 

warunkach stacjonarnych w trybie pilnym oraz planowym. 

2) Całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska nad pacjentami. 

3) Badanie i konsultowanie pacjentów z innych komórek organizacyjnych szpitala. 

4) Prowadzenie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych. 

5) Kształcenie i doskonalenie kadr medycznych. 

6) Promocja zdrowia. 

 


