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DZIAŁ 

 ZAOPATRZENIA  MEDYCZNEGO 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Dział  podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Marketingu i Administracji. 

2. Pracami Działu kieruje Kierownik, który ponosi odpowiedzialność za działalność 

podległej mu komórki. 

3. Kierownik Działu jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Działu i 

jest uprawniony do wydawania im wiążących poleceń. 

4. Kierownik Działu  wyznacza spośród pracowników Działu  Zastępcę, który przejmuje 

jego obowiązki w przypadku nieobecności. 

5. Dział współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

 

Zakres zadań Działu   
§ 2 

Do zadań Działu  należy w szczególności;    

a) wykonywanie działań związanych z zabezpieczeniem ciągłości dostaw środków 

niezbędnych do pracy służb medycznych i pomocniczych oraz monitorowanie 

stanu zapasów, 

b) zaopatrzenie Szpitala w sprzęt medyczny jednorazowy, odczynniki, izotopy oraz 

inny sprzęt niezbędny do funkcjonowania szpitala, 

c) bieżące monitorowanie i dokonywanie oceny zaopatrzenia na dostawy  w w/w 

materiały dla poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala i  racjonalne ich 

wydawanie, 

d) dokonywanie, w ramach podpisanych umów, zamówień dostaw zakupów wraz z 

kontrolowaniem jakości towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

e) ewidencjonowanie i kontrolowanie faktur za zrealizowane dostawy i usługi; 

f) raportowanie działalności na zasadach oraz w zakresie obowiązującym w Szpitalu; 

g) prowadzenie oceny jakościowej zamawianych towarów i usług; 

h) prowadzenie postępowań związanych z produktami przeznaczonymi do zwrotu lub 

wycofania; 

i) prowadzenie postępowań reklamacyjnych ilościowych i jakościowych  

j) załatwianie odpraw celnych towarów z importu; 

k) opracowywanie rocznych i okresowych planów zaopatrzenia 

l) prowadzenie oceny dostawców towarów i usług; 

m) przyjmowanie i wydawanie towaru; 

n) niedopuszczanie do powstawiania zbędnych i nieuzasadnionych zapasów; 

o) terminowe zamawianie artykułów tak aby była zachowana ciągłość w dostawach. 
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GŁÓWNY KSIĘGOWY 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi. 
2. Głównemu Księgowemu podlega Dział Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej, 

Zespół Ewidencji Majątkowej  oraz Kasa. 
3. Główny Księgowy współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

 
Zakres zadań Głównego Księgowego 

§ 2 
Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności: 
a) prowadzenie rachunkowości Szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
b) prowadzenie księgowości, sporządzanie, przyjmowanie, obieg, archiwowanie i 

kontrolę dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji 
gospodarczych , ochronę mienia będącego w posiadaniu Szpitala i sporządzanie 
kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań Szpitala oraz 
sprawozdawczości finansowej w terminach przewidzianych przez harmonogram 
pracy księgowości i organ założycielski Szpitala; 

c) nadzorowanie wraz z kontrolą całokształtu prac z zakresu rachunkowości 
wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Szpitala; 

d) wykonywanie dyspozycji środków pieniężnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

e) zapewnianie prawidłowości finansowej umów zawieranych przez Szpital; 
f) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych; 
g) zapewnienie ochrony wartości pieniężnych; 
h) zapewnienie terminowego ściągania należności, dochodzenia roszczeń  spornych i 

spłat zobowiązań; 
i) analizę wykorzystania środków będących w dyspozycji Szpitala; 
j) wykonywanie osobiście i przy pomocy podległych pracowników fachowych kontroli 

wewnętrznej wstępnej , bieżącej i następnej: 
- funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków , 
- legalności dokumentów finansowych , w tym dotyczących planów 

gospodarczych Szpitala i jego poszczególnych jednostek , 
- wykonywania planu finansowego oraz  jego zmian, 
- operacji gospodarczych Szpitala i jego jednostek pod kątem gospodarności i 

w zakresie , który wymaga księgowania; 
j) kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych oraz pracowników z 

zapewnieniem ciągłości wykonywania zadań; 
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k) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora 
Szpitala lub jego zastępców , w tym zakładowego planu kont, instrukcji obiegu 
dokumentów , zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji; 

l) opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego; 
m) opracowywanie cząstkowych analiz i sprawozdań na polecenie Dyrektora Szpitala 

wymaganych do podejmowania decyzji gospodarczych i organizacyjnych; 
n) wnioskowanie w sprawie sposobu wykonywania czynności rachunkowych; 
o) kalkulacji i sprawozdań przez jednostki Szpitala nie podległe Głównemu 

Księgowemu; 
p) wymaganie od wymienionych w powyższym punkcie jednostek Szpitala udzielania 

niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach finansowych oraz udostępnienia 
dokumentacji , na podstawie której tych wyjaśnień udzielono ; 

q) wymaganie usuwania nieprawidłowości dotyczących obiegu dokumentów, 
nieprawidłowości zakładowej kontroli wewnętrznej i systemu wewnętrznej 
informacji ekonomicznej;  

r) występowanie do Dyrektora Szpitala z wnioskami o przeprowadzenie zakładowej 
kontroli wewnętrznej określonych zagadnień, które nie leżą w zakresie działania 
Głównego Księgowego, a mogą mieć wpływ na gospodarkę Szpitala. 
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KASA 
 

 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Kasjer podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu. 

2. Kasjer współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

3. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1505 z przerwą na wyjście 

do banku czy prace biurowe w godzinach 1100 - 1200. 

 

Zakres zadań Kasy  
§ 2 

Do zadań Kasy należy w szczególności: 

a) prowadzenie Kasy zgodnie z przepisami obrotu pieniężnego i zasadami gospodarki 

kasowej, 

b) przyjmowanie gotówki do kasy z jednoczesnym wydaniem dowodu wpłaty; 

c) wypłata wynagrodzeń; 

d) podejmowanie gotówki z banku na podstawie wystawionych czeków podpisanych 

przez upoważnione osoby oraz w ramach bankowości elektronicznej; 

e) przyjmowanie do kasy innych bezgotówkowych aktywów finansowych oraz 

depozytów; 

f) przechowywanie i właściwe zabezpieczenie gotówki i przekazanych depozytów 

zgodnie z obowiązującymi instrukcjami; 

g) wypłacanie gotówki z kasy tylko i wyłącznie na podstawie prawidłowo 

wystawionych dokumentów, uprzednio zatwierdzonych przez upoważnione 

osoby; 

h) sporządzanie raportów kasowych oraz uzgadnianie ich sald ze stanem faktycznym 

gotówki znajdującej się w kasie; 

i) wpłata gotówki do banku; 

j) prowadzenie na bieżąco rejestrów: pobranych zaliczek, nie rozliczonych w 

terminie zaliczek, wykorzystanych czeków, itp.; 

k) wystawianie faktur dotyczących wpłat osób indywidualnych w systemie DHS i 

obsługa kasy fiskalnej; 

l) przestrzeganie prawidłowości wysokości pogotowia kasowego; 

m) kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów kasowych. 
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ADMINISTRATOR 

 SIECI 
 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Stanowisko Administratora Sieci jest samodzielnym stanowiskiem podległym 

bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala. 

2. Pracownik zatrudniony na stanowisku Administratora Sieci współpracuje z 

wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala, a w szczególności z Sekcją 

Informatyki. 

 

Zakres zadań Stanowiska Administratora Sieci 
 

§ 2 

Do zadań Stanowiska należy w szczególności: 

1) Budowanie, integracja oraz obsługa sieci komputerowej Szpitala. 

2) Zarządzanie siecią komputerową w Szpitalu, 

3) Nadzorowanie składników sieci ( serwery, rutery, terminale, komputery osobiste) 

oraz pracowników przy nich zatrudnionych. 

4) Kontrola poprawności działania sieci poprzez reagowanie na wszelkie zakłócenia i 

nieprawidłowości. 

5) Nadzór nad prawidłową pracą urządzeń wspomagających. 

6) Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie korzystania z sieci. 

7) Przestrzeganie zasad kontroli haseł. 

8) Reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego korzystania z sieci przez 

jej użytkowników. 

9) Tworzenie systemu haseł dostępu do urządzeń oraz przestrzeganie zasad ochrony 

haseł. 

10) Wskazywanie konieczności zainstalowania odpowiednich mechanizmów ochrony i 

wykrywania szpiegów. 

11) Zapewnienie bezawaryjnej pracy sprzętu i sieci. 

12) Zarządzanie adresacją sieci. 

13) Zarządzanie siecią i jej eksploatacja. 

14) Zmiana w konfiguracji urządzeń i systemów sieciowych oraz ich dokumentowanie 

na bieżąco. 
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ZESPÓŁ 
 KIEROWNIKA DS. PIELĘGNIARSTWA 

 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Zespół  podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. 
2. Pracami Zespołu kieruje Kierownik ds. Pielęgniarstwa, który ponosi odpowiedzialność 

za działalność podległej jej komórki. 
3. Kierownik ds. Pielęgniarstwa jest bezpośrednim przełożonym wszystkich 

pracowników Zespołu i jest uprawniony do wydawania im wiążących poleceń. 
4. W przypadku nieobecności Kierownika ds. Pielęgniarstwa obowiązki przejmuje  jego 

Zastępca. 
5. Zespół współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

§ 2 
W ramach Zespołu funkcjonują stanowiska: 
 
1. Zastępca Kierownika ds. Pielęgniarstwa, 
2. Pielęgniarki Społeczne, 
3. Pielęgniarki Epidemiologiczne, 
4. Pielęgniarki ds. Promocji Zdrowia i Programów Zdrowotnych 

 
Zakres zadań Zespołu  

§ 3 
Do zadań Zespołu  należy w szczególności: 

a) ocena  jakości  realizowanych świadczeń  udzielanych przez  podległy personel,  
b) organizacja i ocena realizacji szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, 
c) analiza i ocena działalności Zespołów Problemowych ( ds. Profilaktyki i Leczenia 

Odleżyn, ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego, ds. Współtworzenia Procedur ), 
d) organizacja i ocena  praktyk – staży zawodowych, praktyk studenckich, 
e) ocena realizacji działań dotyczących przenoszenia pacjentów do innych ośrodków               

( ZOL, Hospicjum, DPS ) oraz realizacji procedur ( nie ubezpieczeni, bezdomni, 
cudzoziemcy, adopcja ), 

f) analiza stanu sanitarnego szpitala oraz ocena kontroli wewnętrznych w zakresie 
zakażeń szpitalnych  i analiza  zaleceń kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

g) ocena wdrażanych i realizowanych zadań promocji zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej w odniesieniu do  pozytywnego wizerunku szpitala oraz  satysfakcji 
pacjentów i pracowników, 

h) analiza  wniosków i skarg pacjentów, 
i) analiza realizacji wdrożonych procedur i instrukcji pielęgniarskich oraz ich 

dostępności  w  SZJ. 
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ZESPÓŁ DUSZPASTERSKI 
 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Zespół  podlega bezpośrednio  Dyrektorowi Szpitala. 
2. Pracami Zespołu kieruje Kapelan - Koordynator, który ponosi odpowiedzialność za 

działalność podległej mu komórki. 
3. Kapelan - Koordynator wyznacza spośród pracowników Zespołu zastępcę, który 

przejmuje jego obowiązki w przypadku nieobecności. 
4. Zespół współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 
 

Zakres zadań Zespołu  
§ 2 

Do zadań Zespołu  należy w szczególności: 
a) całokształt posług duszpasterskich ukierunkowanych na realizację potrzeb 

religijnych pacjentów oraz pracowników szpitala, 
b) odprawiania Mszy Świętej, 
c) sprawowanie spowiedzi świętej dla pacjentów i pracowników zgodnie z ich wolą, 
d) odprawianie nabożeństw okolicznościowych, 
e) obchód duszpasterski po Klinikach/Oddziałach – udzielanie sakramentów, 
f) wykonywanie innych posług religijnych, zgodnie z wolą pacjentów lub ich 

opiekunów oraz rodzin, 
g) rozmowy duszpasterskie z pacjentami, personelem oraz osobami odwiedzającymi, 
a) dbałość o wyposażenie i wystrój kaplicy Szpitala. 
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DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I 
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 

 

Organizacja wewnętrzna  
§ 1 

1. Dział  podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu. 
2. Pracami Działu kieruje Kierownik, który ponosi odpowiedzialność za działalność 

podległej mu komórki. 
3. Kierownik Działu jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Działu i 

jest uprawniony do wydawania im wiążących poleceń. 
4. Kierownik Działu wyznacza spośród pracowników Działu zastępcę, który przejmuje 

jego obowiązki w przypadku nieobecności. 
5. Dział współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

 
Zakres zadań Działu  

§ 2 
Do zadań Działu należy w szczególności: 

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i wewnętrznymi 
uregulowaniami umożliwiającymi sporządzanie prawidłowych sprawozdań finansowych, 

2. Kontrola i ewidencja faktur zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług VAT 
a) Faktur sprzedaży krajowej i zagranicznej; 

b) Faktur sprzedaży dotyczącej działalności ZFŚS, wewnętrznej; 
c) Faktur zakupu usług i remontów; 
d) Faktur zakupu materiałów; 
e) Faktur zakupu usług i materiałów dot. reprezentacji i reklamy; 
f) Faktur dotyczących inwestycji. 

3. Rozliczanie zapłat za faktury sprzedaży (naliczanie kwot odsetek, uzgadnianie sald, 
wystawianie wezwań do zapłaty oraz potwierdzeń sald). 

4. Rozliczanie sprzedaży wewnątrz wspólnotowej (naliczanie kwot, uzgadnianie sald, 
rozliczanie różnic kursowych, wysyłanie potwierdzeń  sald). 

5. Rozliczanie dostaw wewnątrz  wspólnotowych (naliczanie kwot, zgłaszanie do US, 
potwierdzanie sald, rozliczanie różnic kursowych). 

6. Sporządzanie przelewów za faktury zakupu, rozliczanie zapłat, uzgadnianie i 
potwierdzanie sald. 

7. Prowadzenie rejestru Sprzedaży VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług 
VAT. 

8. Sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT oraz informacji 
podsumowujących VAT-UE. 

9. Rozliczanie z budżetem podatku VAT. 
10. Nadzór i kontrolowanie zgodności realizowanych za pośrednictwem kas fiskalnych 

transakcji z rejestrami operacji prowadzonymi w systemie finansowo-księgowym (FK) oraz 
w systemie DHS. 



 
 

 2 

11. Współpraca z osobami współtworzącymi Rejestr Sprzedaży VAT i bieżące informowanie 
ich o wszelkich zmianach w przepisach prawnych. 

12. Import zapisów Rejestru Sprzedaży VAT do programu finansowo-księgowego FK. 
13. Rozliczanie zakupu materiałów (rejestr zakupu + PZ). 
14. Kontrola dokumentów obrotu materiałowego (Pz, Rw, Zwr i inne) pod względem 

formalnym w zakresie zgodności z instrukcją dotyczącą dokumentacji obrotu 
materiałowego, wzorami podpisów i umowami odpowiedzialności materialnej za 
powierzone mienie. 

15. Ewidencja w systemie FK przychodów i rozchodów magazynowych dla magazynów: 
Magazyn Gospodarczy, Magazyn Medyczny, Magazyn Apteczny w podziale na magazyny 
asortymentowe. 

16. Bieżąca kontrola rozliczeń materiałów w drodze i dostaw nie fakturowanych. 
17. Rozliczanie inwentaryzacji materiałów: 

a) Wycena arkuszy spisowych; 
b) Ustalanie i wycena różnic inwentaryzacyjnych. 

18. Rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych. 
19. Rozliczanie pracowniczych zaliczek gotówkowych. 
20. Rozliczanie rozrachunków z pracownikami z tytułu udzielonych pożyczek z Funduszu 

Mieszkaniowego. 
21. Rozliczanie rozrachunków z pracownikami związanych z ZFŚS. 
22. Rozliczanie z budżetem rozrachunków publiczno-prawnych. 
23. Rozliczanie rozrachunków z wynagrodzeń. 
24. Księgowanie raportów kasowych. 
25. Księgowanie wyciągów bankowych. 
26. Bieżąca kontrola stanu wszystkich rachunków bankowych. 
27. Sporządzanie dokumentów PK w zakresie rozrachunków, kasy, inwestycji, wewnętrznych 

operacji.  
28. Rozliczanie procedur medycznych i kosztów: 

a) Ustalanie procedur medycznych zgodnych z ICD-9 wraz z wyliczaniem kosztu 
procedur normatywnych; 

b) Tworzenie i likwidowanie w systemie FK ośrodków kosztów na podstawie 
zarządzeń Dyrektora; 

c) Opracowywanie procedur i ustalanie kosztów normatywnych wykonywanych w 
nowopowstałych Pracowniach; 

d) Wykonywanie zbiorczych tabel procedur medycznych z aktualnymi kosztami 
normatywnymi i przedstawianie ich do akceptacji Zastępcy Dyrektora ds. 
Lecznictwa; 

e) Ewidencja w programie KOSZTY sprawozdań z wykonanych procedur 
medycznych w przychodniach przyszpitalnych, blokach operacyjnych, 
laboratoriach oraz poliklinikach zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami w 
sprawie liczenia kosztów; 

f) Współpraca z Ordynatorami i innymi pracownikami Szpitala w zakresie nadzoru 
nad prawidłowością wykazywanych kosztów procedur medycznych. 

29. Sporządzanie załączników do rocznego sprawozdania finansowego. 
30. Sporządzanie sprawozdań finansowych; 

a) Kwartalnych oraz rocznych z zakresu struktury zobowiązań, stanu należności oraz 
innych aktywów i zobowiązań wg tytułów dłużnych, wydatków strukturalnych 
przekazywanych do Departamentu Zdrowia MSW; 
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b) Kwartalnych oraz rocznych z osiągniętego wyniku finansowego zgodnie z 
zalecanym podziałem –tzw. Sprawozdanie MZ-03 przekazywane do Departamentu 
Zdrowia MSW; 

c) Półrocznych i rocznych sprawozdaniach o finansach szpitala – przekazywanych do 
Ministerstwa Zdrowia; 

d) Rocznych z działalności badawczo-rozwojowej – przekazywanych do GUS. 
e) Kwartalnych dla banków i innych jednostek współpracujących; 

f) Współpraca z Działem Inwestycji i Remontów w zakresie sporządzania 
kwartalnych sprawozdań z realizacji wydatków majątkowych. 

g) Współpraca z Działem Marketingu i Zamówień Publicznych w zakresie 
sporządzania kwartalnych sprawozdań z realizacji wydatków majątkowych 

h) Współpraca z Zespołem Ewidencji Majątkowej w zakresie sporządzania rocznych 
sprawozdań o stanie i ruchu środków trwałych F-03. 

i) Współpraca z komórkami merytorycznymi przy sporządzaniu obowiązkowych 
sprawozdani z tytułu realizacji programów zdrowotnych. 

31. Wystawianie not odsetkowych za nieterminowe regulowanie należności. 
32. Wystawianie wezwań do zapłaty, potwierdzeń  sald i kierowanie spraw na drogę 

postępowania sądowego przy współudziale Zespołu  Radców Prawnych. 
33. Prowadzenie całości spraw związanych z windykacją należności. 
34. Księgowanie i rozliczanie operacji związanych z gospodarowaniem ZFŚS. 
35. Naliczanie i sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego w zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych. 
36. Nadzór nad poprawnością, dekretacja i ewidencja w systemie FK operacji gospodarczych i 

finansowych przeprowadzanych w Poliklinice Radom, Ciechanów, Płock i Siedlce. 
37. Nadzór nad prawidłowością realizacji umów dotacyjnych. 
38. Przygotowywanie i oddawanie dokumentów do archiwum. 
39. Realizacja wyznaczonych zadań na rzecz  Systemu Zarządzania Jakością ISO. 
 



Załącznik Nr 73 
 

 

 
 

ZESPÓŁ EWIDENCJI MAJĄTKOWEJ  

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Zespół Ewidencji Majątkowej, zwany dalej Zespołem podlega bezpośrednio Głównemu 
Księgowemu. 

2. Zespołem kieruje wyznaczony Koordynator, który ponosi odpowiedzialność za pracę 
Zespołu. 

3. Koordynator Zespołu jest uprawniony do wydawania  wiążących poleceń pracownikom 
Zespołu. 

4. Koordynator Zespołu wyznacza spośród pracowników Zespołu osobę, która przejmuje 
jego obowiązki z wyłączeniem spraw osobowych w przypadku nieobecności. 

5. Zespół współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 
 

Zakres zadań Zespołu  
§ 2 

Do zadań Zespołu  należy w szczególności: 
 
1. Prawidłowe prowadzenie ksiąg pomocniczych dla środków trwałych własnych  

i obcych, 
a) ewidencja składników majątku Szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i porównanie jej z zapisami wykazanymi w księgach rachunkowych oraz ze stanem 
rzeczywistym ustalonym na podstawie przeprowadzonych spisów z natury, 

b) prowadzenie kartotek środka trwałego, 
c) klasyfikacja środków trwałych, 
d) ewidencja źródeł finansowania składników majątku, 
e) amortyzacja środków trwałych zgodnie z  przepisami, 
f) ewidencja darowizn środków trwałych, 
g) wprowadzenie  środka trwałego do ewidencji  na podstawie  dowodów źródłowych: 
        -  OT – przyjęcie środka trwałego, 
        -  RW – rozchód wewnętrzny z magazynu, 
h) likwidacja środka trwałego na podstawie  dowodów tj. protokołu komisji  

ds. wybrakowań środków trwałych, 
i) ewidencja zmiany miejsca użytkowania na podstawie dowodu MT, 
j) ewidencja dot. zmiany osoby odpowiedzialnej na podstawie protokołu  

zdawczo-odbiorczego środka trwałego PT, 
k) sporządzanie sprawozdań, do których wykorzystywane są dane wynikające  

z  ewidencji składników majątku  (coroczne sprawozdanie o stanie i ruchu środków 
trwałych  F-03 sporządzane na 15 lutego do GUS). 

2. Współpraca w sporządzaniu wykazów przez pielęgniarki oddziałowe dot. 
wybrakowania środków trwałych.   
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3. Wycena księgowa środków trwałych i wyposażenia medycznego podlegających 
wybrakowaniu, sprzedaży lub nieodpłatnemu  przekazaniu. 

4. Uzgadnianie stanów ilościowych środków trwałych i wyposażenia w uzgodnieniu  
z poszczególnymi jednostkami. 

5. Współpraca z Zespołem Spisowym w czasie przeprowadzanych spisów 
inwentaryzacyjnych. 

6.  Wycena księgowa niedoborów stwierdzonych w czasie inwentaryzacji. 
7. Sporządzanie zestawień aparatury medycznej dla potrzeb różnych komórek 

organizacyjnych. 
8. Wyliczanie amortyzacji w programie środki trwałe i eksport danych do Programu 

Finansowo-Księgowo-Kosztowego. 
9. Bieżąca współpraca w zakresie sporządzania dokumentacji m.in. przez Magazyn 

Zaopatrzenia Medycznego, Sekcja Informatyki  oraz inne komórki organizacyjne. 
10. Uzgadnianie stanów środków trwałych z księgą główną. 
11.Współpraca z Działami Inżynierii Medycznej, Zaopatrzenia Medycznego, Sekcją 

Gospodarczą, Działem Inwestycji i Remontów, Działem Eksploatacji, Sekcją 
Informatyki w zakresie pozyskiwania dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia 
środków trwałych do ewidencji. 

12. Realizacja zadań Zespołu w oparciu o znajomość programów komputerowych: Środki 
Trwałe, Wyposażenie Medyczne. 

13. Sporządzanie comiesięczne odpisów amortyzacyjnych środków trwałych o wartości 
poniżej 3.500,- zł brutto dla  Działu Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej. 

14. Sporządzanie wykazu comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych  
w ramach programów zdrowotnych dofinansowanych ze środków MZ ( POLCARD ) 
dla Działu Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej. 

15. Sporządzanie not księgowych dotyczących wartości księgowej zlikwidowanego 
sprzętu dla Działu Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej. 

16. Archiwizacja dokumentów. 
17. Sporządzanie dokumentacji środków trwałych na potrzeby kontraktowania  z NFZ  

i MZ, przetargów, analiz oraz organów kontrolujących szpital. 
 



Załącznik Nr 74 
 

 

 

 

DZIAŁ KONTROLINGU I ANALIZ 

STRATEGICZNYCH 

Organizacja wewnętrzna  
§ 1 

1. Dział  podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu. 

2. Pracami Działu kieruje Kierownik, który ponosi odpowiedzialność za działalność 

podległej mu komórki. 

3. Kierownik Działu jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Działu i jest 

uprawniony do wydawania im wiążących poleceń. 

4. Kierownik Działu wyznacza spośród pracowników Działu zastępcę, który przejmuje jego 

obowiązki w przypadku nieobecności. 

5. Dział współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

Zakres zadań Działu  
§ 2 

Do zadań Działu  należy w szczególności: 

a) opracowywanie analiz ekonomicznych pomocnych w procesie podejmowania decyzji 

strategicznych oraz bieżącego zarządzania Szpitalem, 

b) wykonywanie zestawień przychodów i kosztów w rozbiciu na poszczególne ośrodki 

kosztów w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego, 

c) analiza kosztów funkcjonowania Szpitala i jego poszczególnych komórek dla celów 

doskonalenia zarządzania, 

d) stosowanie analiz porównawczych i prezentacja szczegółowych danych 

charakterystycznych dla ośrodków kosztowych w zakresie kosztów, przychodów i danych 

statystycznych oraz ich interpretacja, 

e) przygotowywanie zlecanych projektów zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem: 

− przeprowadzanie analiz opłacalności  ekonomicznej rozważanych i podejmowanych 

przedsięwzięć,  

− przygotowywanie prognoz ekonomicznych dotyczących dalszej działalności Szpitala,  

− opracowywanie nowych strategii i symulacji zjawisk ekonomicznych występujących w 

Szpitalu, 

− koordynacja działań mających na celu opracowywanie biznes planów i programów 

restrukturyzacji Szpitala. 

f) koordynacja działań mających na celu opracowanie rocznego planu działalności jednostki 

oraz przygotowywanie cokwartalnych sprawozdań z jego wykonania, 

g) tworzenie rocznych planów finansowych dla Szpitala pod nadzorem Głównego 

Księgowego, we współpracy z Działem Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej i 

Działem Rozliczeń. Stałe monitorowanie i raportowanie odchyleń od wartości 

zaplanowanych. Koordynacja prac w zakresie opracowania przyznawanych limitów 

kosztów dla poszczególnych komórek  

h) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania finansowania 

przedsięwzięć, 

i) Wszystkie powyższe działania realizowane będą przy ścisłej współpracy z Działami 

Rozliczeń, Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej, Statystyki Medycznej i 
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Dokumentacji Chorych, Marketingu i Zamówień Publicznych oraz z innymi 

kierownikami jednostek organizacyjnych.  
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DZIAŁ ROZLICZEŃ 
 

 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Dział  podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu. 
2. Pracami Działu kieruje Kierownik, który ponosi odpowiedzialność za działalność 

podległej mu komórki. 
3. Kierownik Działu jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Działu i 

jest uprawniony do wydawania im wiążących poleceń. 
4. Kierownik Działu wyznacza spośród pracowników Działu zastępcę, który przejmuje 

jego obowiązki w przypadku nieobecności. 
5. Dział współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala, a w 

szczególności z Działem Kontrolingu i Analiz Strategicznych oraz Działem Księgowości 
i Sprawozdawczości Finansowej. 

 

Zakres zadań Działu  
 

§ 2 
Do zadań Działu  należy w szczególności: 
a) zapewnienie prawidłowego rozliczenia umów zawartych przez Szpital, współpraca z 

komórkami organizacyjnymi Szpitala w celu maksymalizacji zysku z wykonywanych 
świadczeń medycznych, 

b) rozliczanie środków finansowych zgodnie z zarządzeniami  Dyrektora  na podstawie 
informacji z Oddziałów/ Klinik o wykonanych procedurach medycznych i Działu 
Kontrolingu i Analiz Strategicznych o wyliczonych kosztach procedur medycznych 
oraz Sekcji Płac, 

c) rozliczenie i fakturowanie usług na świadczenia medyczne  na podstawie umów i na 
bieżąco otrzymywanych aneksów z Działu Marketingu i Zamówień Publicznych,  

d) rozliczenie i fakturowanie usług, świadczeń medycznych  na podstawie sprawozdań z 
jednostek organizacyjnych realizujących umowy, 

e) rozliczenie umów z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych – 
Departament Zdrowia, na podstawie sprawozdań z Działu Statystyki Medycznej i 
Dokumentacji Chorych oraz komórek organizacyjnych Szpitala, 

f) rozliczanie umowy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców, na podstawie informacji z 
jednostek organizacyjnych szpitala i Koordynatora ds. Świadczeń Medycznych dla 
osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, 

g) fakturowanie i rozliczanie umów na prace badawcze na podstawie informacji od 
Głównego Badacza, przekazywanych po zakończeniu etapów badań klinicznych 
zgodnych z zapisami umów, 

h) uzgadnianie korekt, rozbieżności w sprawozdaniach z komórek organizacyjnych 
Szpitala, 

i) fakturowanie i prowadzenie rejestru aktualnych kart abonamentowych (firmowych), 
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j) fakturowanie świadczeń udzielonych pacjentom indywidualnym oraz firmom 
zlecającym wykonanie usług bez podpisanych umów, 

k) rozliczanie świadczeń udzielonych osadzonym na zlecenie Aresztów Śledczych i 
Zakładów Karnych, 

l) zarządzanie bazą oryginałów umów wraz z aneksami zawartymi przez CSK MSW 
dostarczonymi z Działu Marketingu i Zamówień Publicznych,  

m) archiwizacja oryginałów umów wraz z aneksami zawartymi w CSK MSW, 
n) współpraca z Działem Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej, przekazywanie 

faktur do zaksięgowania w formie elektronicznej i papierowej, 
o) współpraca z Działem Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej  w zakresie 

windykacji należności (wystawianie duplikatów faktur wraz z załącznikiem), 
p) przekazywanie do radcy prawnego spraw spornych w celu uzyskania opinii prawnej, 
q) wstępna analiza opłacalności sprzedaży komercyjnych świadczeń medycznych na 

podstawie zawartych umów i poniesionych kosztów we współpracy z Działem 
Kontrolingu i Analiz Strategicznych. 
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ZESPÓŁ SPISOWY 
 

 

Organizacja wewnętrzna 
 

§ 1 

1. Zespół Spisowy, zwany dalej Zespołem podlega bezpośrednio Dyrektorowi. 

2. Pracami Zespołu kieruje Koordynator, który ponosi odpowiedzialność za pracę 

Zespołu. 

3. Nadzór merytoryczny nad pracą Zespołu sprawuje Główny Księgowy. 

4. Koordynator jest uprawniony do wydawania wiążących poleceń pracownikom Zespołu. 

5. Koordynator wyznacza spośród pracowników Zespołu osobę, który przejmuje jego 

obowiązki w przypadku nieobecności. 

6. Zespół współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala, a w 

szczególności z  Zespołem Ewidencji Majątkowej. 

 

Zakres zadań Zespołu 
 

§ 2 

Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

 

1. Przeprowadzanie inwentaryzacji w celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i 

pasywów i na tej podstawie: 

a) doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem 

rzeczywistym, a tym samym zapewnienie realności wynikających z nich informacji 

ekonomicznych; 

b) rozliczenie osób, których pieczy powierzono mienie Szpitala; 

c) dokonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątku Szpitala; 

d) przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkiem Szpitala. 

2. Szczegółowe zadania Zespołu zawarte są w Instrukcji Zakładowej w sprawie 

inwentaryzacji aktywów i pasywów ( metodami spisu z natury, uzgodnienia stanów 

oraz metodą weryfikacji ) oraz  stosownymi zarządzeniami Dyrektora. 
 



Załącznik Nr 77 
 

 

 
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA 

 DS. 
 ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 

 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Stanowisko Pełnomocnika Dyrektora ds. Zarządzania Jakością jest samodzielnym 
stanowiskiem podległym bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala. 

2. Pracownik zatrudniony na stanowisku Pełnomocnika Dyrektora ds. Zarządzania 
Jakością współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

 
Zakres zadań stanowiska Pełnomocnika Dyrektora ds. Zarządzania Jakością 

§ 2 
Do zadań Stanowiska należy w szczególności: 
a) realizacja zadań w zakresie utrzymania zgodności Systemu Zarządzania Jakością z 

wymaganiami normy ISO, 
b) doskonalenie i efektywne funkcjonowanie w Szpitalu systemu zarządzania jakością 

zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 / PN-EN ISO 9001:2008; 
c) nadzór i doskonalenie  struktury systemu zarządzania jakością odpowiedniej dla 

potrzeb Szpitala, kompletnej i spójnej z całokształtem jego działalności;  
d) udział w określaniu polityki jakości i celów jakościowych; 
e) planowanie, inicjowanie prac oraz organizowanie i koordynowanie współpracy 

pomiędzy jednostkami organizacyjnymi w sprawach dotyczących systemu jakości;  
f) zapewnienie, że procesy systemu zarządzania jakości są ustanowione, wdrożone i 

utrzymane;  
g) zapewnienie uświadomienia w całym Szpitalu znaczenia wymagań Pacjenta i innych 

stron zainteresowanych;  
h) nadzór nad prowadzeniem i aktualizacją dokumentacji systemu jakości;  
i) dokumentowanie danych o systemie zarządzania jakością;  
j) planowanie i sterowanie auditami;  
k) monitorowanie i doskonalenie systemu jakości, planowanie, wprowadzanie i 

weryfikacja skuteczności działań korygujących w odniesieniu do systemu zarządzania 
jakością;  

l) systematyczna analiza zapisów dotyczących jakości w  celu wykrycia i 
wyeliminowania zagrożeń jakości oraz ich przyczyn dla skutecznego funkcjonowania 
systemu zarządzania jakością;  

m) inicjowanie, nadzorowanie i weryfikacja działań korygujących oraz zapobiegawczych 
w odniesieniu do świadczeń medycznych i procesów zarządzania jakością;  

n) inicjowanie, zalecanie i stosowanie ustalonych technik poprawy jakości i metod 
statystycznych;  

o) przygotowanie i przedstawienie Dyrektorowi Szpitala sprawozdań z funkcjonowania 
systemu zarządzania jakością oraz potrzeb związanych z doskonaleniem;  

p) uzyskanie i utrzymanie certyfikatów  dla systemu zarządzania jakością.  
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ODDZIAŁ TERAPII IZOTOPOWEJ 
 

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 ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

§ 2 

W ramach Oddziału funkcjonują: 

1) Pracownia Medycyny Nuklearnej  

§ 3 

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

dziedzinie wewnętrznych lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych i 

tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny nuklearnej i endokrynologii. 

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 endokrynologii, endokrynologii onkologicznej, chorób 

wewnętrznych, oraz świadczenie usług w zakresie chemioterapii niestandardowej, 

diagnostyki i terapii przy użyciu radioizotopów 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. 



 

 2 

5) Kształcenie i doskonalenie kadr medycznych. 

6) Promocja zdrowia. 



Załącznik Nr 79 
 

 

 

 

SEKCJA 

INFORMATYKI 

 

Organizacja wewnętrzna 
 

§ 1 

1. Sekcja  podlega bezpośrednio Dyrektorowi. 

2. Nadzór merytoryczny oraz organizacyjny nad pracami Sekcji pełni ustanowiony przez 

Dyrektora Pełnomocnik ds. Informatyki, który ponosi odpowiedzialność za działalność 

Sekcji. 

3. Sekcja współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala oraz firmami 

zewnętrznymi. 

Zakres zadań Sekcji 
 

§ 2 

Do zadań Sekcji należy:  

 

1) Opieka nad systemami informatycznymi służącymi do gromadzenia i przetwarzania 

danych medycznych i administracyjnych, administrowanie tych systemów  oraz 

doradztwo i opiniowanie w zakresie kierunków rozwoju informatyki szpitalnej, w tym 

systemami komputerowymi integralnie związanymi z aparaturą medyczną, a w 

szczególności: 

a) Szkolenie personelu w zakresie wykorzystania komputerowych programów 

użytkowych. 

b) Zlecanie wykonywania usług serwisowych firmom obcym działającym poza obrębem 

CSK MSW ( w przypadku niemożliwości wykonania takich usług przez własne służby 

serwisowe) w ramach przyznanych na ten cel funduszy finansowych oraz 

prowadzenie rozliczeń rachunków za te usługi. 

c) Współuczestnictwo w procedurze związanej z zakupem  sprzętu informatycznego i 

oprogramowania polegające na: 

− współudziale w pracach analitycznych i projektowych w zakresie 

informatycznych systemów wspomagania zarządzaniem komórek medycznych i 

administracyjno – gospodarczych, 

− doradztwie, opiniowaniu i koordynowaniu od strony technicznej czynności w 

zakresie zakupów, oprogramowania i sprzętu informatycznego, a w tym 

przeprowadzanie analizy porównawczej parametrów technicznych i 

użytkowych tych urządzeń w celu umożliwienia dokonania obiektywnego 

wyboru  przy ich zakupie, 

− przygotowaniu z przedstawicielami komórek organizacyjnych warunków 

granicznych, warunków podlegających ocenie punktowej oraz warunków 

gwarancyjnych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
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− nadzór nad uruchomieniem i odbiór techniczny nowo zakupionego sprzętu 

informatycznego zakończony sporządzeniem protokołu odbioru technicznego. 

− nadzór nad realizacją gwarancyjnych i pogwarancyjnych warunków zawartych 

w umowach, 

− zakupy specjalizowanych części zamiennych sprzętu  informatycznego w 

ramach przyznanych na ten cel limitów finansowych oraz rozliczanie faktur 

dotyczących tych zakupów. 

 



Załącznik Nr 80 
 

 

 

 

ODDZIAŁ OBSERWACYJNY  

 

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 organizacyjnej. 

3. Oddział współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

 

§ 2 

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

tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie przy udzielaniu 

świadczeń. 

2. Kierownikowi podlegają służbowo 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 wyznaczony 

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 
§ 3 

Do zadań Oddziału należy: 

1) Udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej polegających na diagnostyce i 

leczeniu pacjentów CSK MSW przyjmowanych w trybie planowym oraz pilnym: 

- z umów indywidualnych i zbiorowych podpisanych z CSK MSW;  

- posiadających karty abonamentowe; 

- zajmującym kierownicze stanowiska państwowe, uprawnionych do świadczeń   

zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r.; 

- nieubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, a kwalifikującym się do 

hospitalizacji w Oddziale; 

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

obejmująca m.in. badania, konsultacje, zabiegi. 

3) Prowadzenie badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych. 

4) Kształcenie i doskonalenie kadr medycznych. 
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5) Promocja Zdrowia. 

 



Załącznik Nr 81 

 

 

 
PORADNIA 

SPECJALISTYCZNA FRASCATI 

 

Organizacja wewnętrzna 
§ 1 

1. Poradnia  podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. 

2. Pracami Poradni kieruje Kierownik, który ponosi odpowiedzialność za działalność 

podległej mu komórki organizacyjnej. 

3. Poradnia współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

§ 2 

W ramach Poradni funkcjonują: 

1) Poradnia Kardiologiczna I 

2) Poradnia Neurologiczna I 

3) Poradnia Dermatologiczna I 

4) Poradnia Otolaryngologiczna I 

5) Poradnia Ginekologiczna I 

6) Poradnia Okulistyczna I 

§ 3 

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

tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie do udzielania wyżej 

wymienionych świadczeń. 

2. Kierownikowi podlegają służbowo i fachowo wszyscy pracownicy zatrudnieni w 

Poradni, dla których jest on bezpośrednim zwierzchnikiem, równocześnie personel 

pielęgniarski i pomocniczy podlega Kierownikowi ds. Pielęgniarstwa. 

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

właściwej współpracy personelu medycznego zatrudnionego w Poradni, niezależnie 

od podstawy prawnej zatrudnienia i rodzaju powierzonych zadań.  

4. W czasie nieobecności Kierownika zadania i kompetencje przejmuje wyznaczony 

zastępca. 

5. Nadzór nad personelem średnim pełni Kierownik ds. Pielęgniarstwa. 

 

Zakres zadań Poradni  
§ 4 

 1. Do zadań Poradni należy w szczególności udzielanie porad lekarskich w zakresie: 

1) kardiologii, 

2) neurologii, 

3) dermatologii, 

4) otolaryngologii, 

5) ginekologii, 
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6) okulistyki, 

2. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej polegających na diagnostyce i leczeniu dla 

pacjentów CSK MSW, a w szczególności: 

- z umów indywidualnych i zbiorowych podpisanych z CSK MSW;  

- posiadających karty abonamentowe; 

- zajmującym kierownicze stanowiska państwowe, uprawnionych do świadczeń   

zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r.; 

- nieubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, a kwalifikującym się do 

opieki zdrowotnej; 

3. Badanie pacjentów z innych komórek organizacyjnych szpitala oraz zakładów opieki 

zdrowotnej. 

4. Kształcenie i doskonalenie kadr medycznych. 

5. Promocja Zdrowia. 


