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REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

Podmiotu leczniczego KOBAMED S.C. 

Marcin Barczyński, Aleksander Konturek 

Plac Zwycięstwa 11 

32 005 Niepołomice  

 

§ 1 

1. Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 

przez podmiot leczniczy, którym jest KOBAMED S.C. Marcin Barczyński, 

Aleksander Konturek zwany dalej „podmiotem leczniczym”. 

2. Podmiot leczniczy wskazany w ust. 1 prowadzi działalność leczniczą pod nazwą 

KOBAMED S.C. Marcin Barczyński, Aleksander Konturek ul. Plac Zwycięstwa 11, 

32-005 Niepołomice.  

 

§ 2 

1. Regulamin obowiązuje: 

 wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę wskazanego w § 1 ust. 1 w ramach 

prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia; 

 wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne. 

 

§ 3 

1. Regulamin opracowano na podstawie: 

 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654); 

 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 

r., Nr 136, poz. 857 z późn. zm.); 

 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i 

zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 

1697). 

§ 4 

1. Podstawowym celem podmiotu leczniczego KOBAMED S.C. Marcin Barczyński, 

Aleksander Konturek jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego 

uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
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2. Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego KOBAMED S.C. Marcin Barczyński, 

Aleksander Konturek należy: 

 udzielanie indywidualnych porad i konsultacji lekarskich, 

 prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej oraz 

terapeutycznej, 

 wykonywanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub 

poprawie zdrowia oraz wykonywaniu innych działań medycznych wynikających z 

procesu leczenia, 

 organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanych 

specjalnościach, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, 

 orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, 

 

§ 5 

1. W ramach podmiotu leczniczego  wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne: 

 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, 

 Poradnia Chirurgiczna 

 Poradnia Dermatologiczna 

 Poradnia Ortopedyczna 

 Poradnia Pediatryczna 

 Poradnia Zdrowia Psychicznego  

 Poradnia Psychologiczna  

 Poradnia Chorób Wewnętrznych 

 Punkt Pobrań Materiałów do Badań 

 Pracownia USG 

 Poradnia Urologiczna 

 Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia 

 

§ 6 

1. Podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu 

leczenia specjalistycznego zgodnego z wyodrębnionymi komórkami organizacyjnymi 

tj.: poradniami ginekologiczno-położniczą, chirurgiczną, dermatologiczną, 
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ortopedyczną, pediatryczną, poradnią zdrowia psychicznego, psychologiczną, chorób 

wewnętrznych oraz punktem pobrań materiałów do badań i pracownią USG. Zadania 

poszczególnych komórek organizacyjnych regulują i określają przedstawione poniżej 

zalecenia.  

 

2. Do zadań Poradni Ginekologiczno-Położniczej należy: 

a) ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie ginekologii i 

położnictwa realizowana w trybie ambulatoryjnym postawienie diagnozy oraz 

określenie kierunku leczenia,  

b) konsultacje ginekologiczno-położnicze w tym: określenie stanu 

zaawansowania choroby pacjenta, określenie stanu zaawansowania ciąży oraz 

postępowanie w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.09.2012 oraz 

kolejnych jego modyfikacjach w sprawie standardów postępowania 

medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie 

położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-

ginekologicznej, 

c) leczenie i profilaktyka pacjentek korzystających z porad poradni 

d) badania profilaktyczno – skiryngowe, 

e) współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz innymi lekarzami 

specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających 

szczególnego postępowania leczniczego;  

f) kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych i 

specjalistycznych ośrodkach leczniczych (referencyjnych, jeśli względy 

medyczne wymagają takiego postępowania); 

g) badanie diagnostyczne z analizą medyczną, interpretacja i współpraca z 

laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie niezbędnej 

i zleconej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej; 

h) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia oraz współpraca z instytucjami i 

zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie 

zdrowia osób ubezpieczonych, 

i) promocja zdrowia i opieka profilaktyczna 

j) udzielenie pierwszej pomocy doraźnej 
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k) prowadzenie dokumentacji medycznej (załącznik do regulaminu),  

l) współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami 

organizacyjnymi podmiotu leczniczego KOBAMED s.c. zapewniające 

sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i 

należytą, jakość udzielania świadczeń zdrowotnych 

m) udzielania świadczeń zdrowotnych oraz postępowania zgodnie z przyjętym 

regulaminem podmiotu leczniczego i obowiązującymi w nim procedurami, 

n) współpracowania z innymi osobami lub podmiotami wskazanymi przez 

podmiot leczniczy KOBAMED s.c.  w celu prawidłowej realizacji świadczeń 

medycznych, 

o) stosowania cennika usług obowiązującego w podmiocie leczniczym 

KOBAMED s.c.   

p) dbania o dobre imię i renomę podmiotu leczniczego KOBAMED s.c.; 

q) dbania o mienie podmiotu leczniczego KOBAMED s.c., ze szczególnym 

uwzględnieniem mienia wykorzystywanego w celu realizacji świadczeń 

medycznych, 

r) przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, przeciwpożarowych i 

sanitarno-epidemiologicznych, regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, 

instrukcji, w tym procedur systemu, jakości oraz innych przepisów 

porządkowych i organizacyjnych ustalonych i dostarczonych mu przez 

podmiot leczniczy KOBAMED s.c.; 

s) poddawania się kontroli prowadzonej przez uprawnione służby i podmioty, w 

tym przez system audytów wewnętrznych podmiotu leczniczego KOBAMED 

s.c.; 

t) aktualizowania wiedzy prawnej w zakresie regulacji związanych z 

wykonywaniem zawodu lekarza; 

u) wykonywania innych czynności wskazanych w indywidualnych umowach i 

regulaminie podmiotu leczniczego KOBAMED s.c. 

 

 

3. Do zadań Poradni Chirurgicznej należy: 
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a) ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie chirurgii 

realizowana w trybie ambulatoryjnym,  

b) leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych, 

c) wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych w znieczuleniu miejscowym 

d) wykonywanie badań profilaktycznych. 

e) udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki 

pomocnicze 

f) współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz innymi lekarzami 

specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających 

szczególnego postępowania leczniczego;  

g) kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych i 

specjalistycznych ośrodkach leczniczych (referencyjnych, jeśli względy 

medyczne wymagają takiego postępowania); 

h) badanie diagnostyczne z analizą medyczną, interpretacja i współpraca z 

laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie niezbędnej 

i zleconej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej; 

i) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia oraz współpraca z instytucjami i 

zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie 

zdrowia osób ubezpieczonych, 

j) promocja zdrowia i zapobieganie powstawaniu urazów poprzez działania 

profilaktyczne 

k) udzielenie pierwszej pomocy doraźnej 

l) prowadzenie dokumentacji medycznej (załącznik do regulaminu),  

m) współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami 

organizacyjnymi podmiotu leczniczego KOBAMED s.c. zapewniające 

sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i 

należytą, jakość udzielania świadczeń zdrowotnych 

n) udzielania  świadczeń zdrowotnych oraz postępowania zgodnie z przyjętym 

regulaminem podmiotu leczniczego i obowiązującymi w nim procedurami, 

o) współpracowania z innymi osobami lub podmiotami wskazanymi przez 

podmiot leczniczy KOBAMED s.c.  w celu prawidłowej realizacji świadczeń 

medycznych, 
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p) stosowania cennika usług obowiązującego w podmiocie leczniczym 

KOBAMED s.c.   

q) dbanie o dobre imię i renomę podmiotu leczniczego KOBAMED s.c.; 

r) dbanie o mienie podmiotu leczniczego KOBAMED s.c., ze szczególnym 

uwzględnieniem mienia wykorzystywanego w celu realizacji świadczeń 

medycznych, 

s) przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, przeciwpożarowych i 

sanitarno-epidemiologicznych, regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, 

instrukcji, w tym procedur systemu, jakości oraz innych przepisów 

porządkowych i organizacyjnych ustalonych i dostarczonych mu przez 

podmiot leczniczy KOBAMED s.c.; 

t) poddawania się kontroli prowadzonej przez uprawnione służby i podmioty, w 

tym przez system audytów wewnętrznych podmiotu leczniczego KOBAMED 

s.c.; 

u) aktualizowania wiedzy prawnej w zakresie regulacji związanych z 

wykonywaniem zawodu lekarza; 

v) wykonywania innych czynności wskazanych w indywidualnych umowach i 

regulaminie podmiotu leczniczego KOBAMED s.c. 

 

4. Do zadań Poradni Dermatologicznej należy: 

a) ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie dermatologii 

realizowana w trybie ambulatoryjnym; 

b) leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych i dzieci 

c) diagnostyka i leczenie pacjentów zgłaszających się do poradni z chorobami 

skóry, włosów i paznokci 

d) profilaktyka w zakresie dbania o skórę 

e) diagnozowanie i usuwanie zmian skórnych (znamion, brodawek) 

f) współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami 

specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających 

szczególnego postępowania leczniczego; 
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g) kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych i 

specjalistycznych ośrodkach leczniczych (referencyjnych, jeśli względy 

medyczne wymagają takiego postępowania); 

h) badanie diagnostyczne z analizą medyczną, interpretacja i współpraca z 

laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie niezbędnej 

i zleconej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej; 

i) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia oraz współpraca z instytucjami i 

zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie 

zdrowia osób ubezpieczonych, 

j) udzielenie pierwszej pomocy doraźnej 

k) prowadzenie dokumentacji medycznej (załącznik do regulaminu),  

l) współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami 

organizacyjnymi podmiotu leczniczego KOBAMED s.c. zapewniające 

sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i 

należytą, jakość udzielania świadczeń zdrowotnych 

m) udzielania  świadczeń zdrowotnych oraz postępowania zgodnie z przyjętym 

regulaminem podmiotu leczniczego i obowiązującymi w nim procedurami, 

n) współpracowania z innymi osobami lub podmiotami wskazanymi przez 

podmiot leczniczy KOBAMED s.c.  w celu prawidłowej realizacji świadczeń 

medycznych, 

o) stosowania cennika usług obowiązującego w podmiocie leczniczym 

KOBAMED s.c.   

p) dbanie o dobre imię i renomę podmiotu leczniczego KOBAMED s.c.; 

q) dbanie o mienie podmiotu leczniczego KOBAMED s.c., ze szczególnym 

uwzględnieniem mienia wykorzystywanego w celu realizacji świadczeń 

medycznych, 

r) przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, przeciwpożarowych i 

sanitarno-epidemiologicznych, regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, 

instrukcji, w tym procedur systemu jakości oraz innych przepisów 

porządkowych i organizacyjnych ustalonych i dostarczonych mu przez 

podmiot leczniczy KOBAMED s.c.; 
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s) poddawania się kontroli prowadzonej przez uprawnione służby i podmioty, w 

tym przez system audytów wewnętrznych podmiotu leczniczego KOBAMED 

s.c.; 

t) aktualizowania wiedzy prawnej w zakresie regulacji związanych z 

wykonywaniem zawodu lekarza; 

u) wykonywania innych czynności wskazanych w indywidualnych umowach i 

regulaminie podmiotu leczniczego KOBAMED s.c. 

 

5. Do zadań Poradni Ortopedycznej należy: 

a) ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie ortopedii i 

traumatologii narządu ruchu realizowana w trybie ambulatoryjnym,  

b) leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych, 

c) wykonywanie drobnych zabiegów ortopedycznych oraz punkcji dostawowych 

w znieczuleniu miejscowym 

d) wykonywanie badań profilaktycznych, 

e) udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w zaopatrzenie 

w wyroby medyczne i środki pomocnicze, 

f) kwalifikacja do rehabilitacji ruchowej,  

g) współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami 

specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających 

szczególnego postępowania leczniczego; 

h) kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych i 

specjalistycznych ośrodkach leczniczych (referencyjnych, jeśli względy 

medyczne wymagają takiego postępowania); 

i) badanie diagnostyczne z analizą medyczną, interpretacja i współpraca z 

laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie niezbędnej 

i zleconej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej; 

j) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia oraz współpraca z instytucjami i 

zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie 

zdrowia osób ubezpieczonych, 

k) udzielenie pierwszej pomocy doraźnej 

l) prowadzenie dokumentacji medycznej (załącznik do regulaminu),  
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m) współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami 

organizacyjnymi podmiotu leczniczego KOBAMED s.c. zapewniające 

sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i 

należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych 

n) udzielania  świadczeń zdrowotnych oraz postępowania zgodnie z przyjętym 

regulaminem podmiotu leczniczego i obowiązującymi w nim procedurami, 

o) współpracowania z innymi osobami lub podmiotami wskazanymi przez 

podmiot leczniczy KOBAMED s.c.  w celu prawidłowej realizacji świadczeń 

medycznych, 

p) stosowania cennika usług obowiązującego w podmiocie leczniczym 

KOBAMED s.c.   

q) dbanie o dobre imię i renomę podmiotu leczniczego KOBAMED s.c.; 

r) dbanie o mienie podmiotu leczniczego KOBAMED s.c., ze szczególnym 

uwzględnieniem mienia wykorzystywanego w celu realizacji świadczeń 

medycznych, 

s) przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, przeciwpożarowych i 

sanitarno-epidemiologicznych, regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, 

instrukcji, w tym procedur systemu, jakości oraz innych przepisów 

porządkowych i organizacyjnych ustalonych i dostarczonych mu przez 

podmiot leczniczy KOBAMED s.c.; 

t) poddawania się kontroli prowadzonej przez uprawnione służby i podmioty, w 

tym przez system audytów wewnętrznych podmiotu leczniczego KOBAMED 

s.c.; 

u) aktualizowania wiedzy prawnej w zakresie regulacji związanych z 

wykonywaniem zawodu lekarza; 

v) wykonywania innych czynności wskazanych w indywidualnych umowach i 

regulaminie podmiotu leczniczego KOBAMED s.c. 

 

6. Do zadań Poradni Pediatrycznej należy: 

a) ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie pediatrii oraz 

neonatologii dla noworodków, niemowląt oraz dzieci do 16 rż. realizowana w 
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trybie ambulatoryjnym polegająca na badaniu (w tym USG) diagnozowaniu i 

leczeniu chorób we wszystkich wymienionych grupach wiekowych,  

b) leczenie ambulatoryjne chorób dzieci, 

c) badania profilaktyczne oraz kwalifikacja do szczepień ochronnych,  

d) współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami 

specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających 

szczególnego postępowania leczniczego; 

e) kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych i 

specjalistycznych ośrodkach leczniczych (referencyjnych, jeśli względy 

medyczne wymagają takiego postępowania); 

f) badanie diagnostyczne z analizą medyczną, interpretacja i współpraca z 

laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie niezbędnej 

i zleconej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej; 

g) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia oraz współpraca z instytucjami i 

zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie 

zdrowia osób ubezpieczonych, 

h) udzielenie pierwszej pomocy doraźnej 

i) prowadzenie dokumentacji medycznej (załącznik do regulaminu),  

j) współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami 

organizacyjnymi podmiotu leczniczego KOBAMED s.c. zapewniające 

sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i 

należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych 

k) udzielania  świadczeń zdrowotnych oraz postępowania zgodnie z przyjętym 

regulaminem podmiotu leczniczego i obowiązującymi w nim procedurami, 

l) współpracowania z innymi osobami lub podmiotami wskazanymi przez 

podmiot leczniczy KOBAMED s.c.  w celu prawidłowej realizacji świadczeń 

medycznych, 

m) stosowania cennika usług obowiązującego w podmiocie leczniczym 

KOBAMED s.c.   

n) dbanie o dobre imię i renomę podmiotu leczniczego KOBAMED s.c.; 
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o) dbanie o mienie podmiotu leczniczego KOBAMED s.c., ze szczególnym 

uwzględnieniem mienia wykorzystywanego w celu realizacji świadczeń 

medycznych, 

p) przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, przeciwpożarowych i 

sanitarno-epidemiologicznych, regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, 

instrukcji, w tym procedur systemu jakości oraz innych przepisów 

porządkowych i organizacyjnych ustalonych i dostarczonych mu przez 

podmiot leczniczy KOBAMED s.c.; 

q) poddawania się kontroli prowadzonej przez uprawnione służby i podmioty, w 

tym przez system audytów wewnętrznych podmiotu leczniczego KOBAMED 

s.c.; 

r) aktualizowania wiedzy prawnej w zakresie regulacji związanych z 

wykonywaniem zawodu lekarza; 

s) wykonywania innych czynności wskazanych w indywidualnych umowach i 

regulaminie podmiotu leczniczego KOBAMED s.c. 

 

7. Do zadań Poradni Zdrowia Psychicznego należy: 

a) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki 

psychiatrycznej służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie 

zdrowia oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem 

przestrzegania praw pacjenta oraz stosowaniu właściwych metod 

diagnostycznych i leczniczych zgodnie z obowiązującymi standardami, 

b) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii, a w szczególności  

porad i konsultacji lekarskich, prowadzenie psychoterapii, kierowanie do 

odpowiednich instytucji w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad 

pacjentem i jego rodziną,  

c) podejmowanie działań profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu zdrowia 

psychicznego,  

d) . współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami 

specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających 

szczególnego postępowania leczniczego; 
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e) kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych i 

specjalistycznych ośrodkach leczniczych (referencyjnych, jeśli względy 

medyczne wymagają takiego postępowania); 

f) badanie diagnostyczne z analizą medyczną, interpretacja i współpraca z 

laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie niezbędnej 

i zleconej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej; 

g) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia oraz współpraca z instytucjami i 

zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie 

zdrowia osób ubezpieczonych, 

h) udzielenie pierwszej pomocy doraźnej 

i) prowadzenie dokumentacji medycznej (załącznik do regulaminu),  

j) współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami 

organizacyjnymi podmiotu leczniczego KOBAMED s.c. zapewniające 

sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i 

należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych 

k) udzielania  świadczeń zdrowotnych oraz postępowania zgodnie z przyjętym 

regulaminem podmiotu leczniczego i obowiązującymi w nim procedurami, 

l) współpracowania z innymi osobami lub podmiotami wskazanymi przez 

podmiot leczniczy KOBAMED s.c.  w celu prawidłowej realizacji świadczeń 

medycznych, 

m) stosowania cennika usług obowiązującego w podmiocie leczniczym 

KOBAMED s.c.   

n) dbanie o dobre imię i renomę podmiotu leczniczego KOBAMED s.c.; 

o) dbanie o mienie podmiotu leczniczego KOBAMED s.c., ze szczególnym 

uwzględnieniem mienia wykorzystywanego w celu realizacji świadczeń 

medycznych, 

p) przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, przeciwpożarowych i 

sanitarno-epidemiologicznych, regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, 

instrukcji, w tym procedur systemu jakości oraz innych przepisów 

porządkowych i organizacyjnych ustalonych i dostarczonych mu przez 

podmiot leczniczy KOBAMED s.c.; 
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q) poddawania się kontroli prowadzonej przez uprawnione służby i podmioty, w 

tym przez system audytów wewnętrznych podmiotu leczniczego KOBAMED 

s.c.; 

r) aktualizowania wiedzy prawnej w zakresie regulacji związanych z 

wykonywaniem zawodu lekarza; 

s) wykonywania innych czynności wskazanych w indywidualnych umowach i 

regulaminie podmiotu leczniczego KOBAMED s.c. 

 

8. Do zadań Poradni Psychologicznej należy: 

a) - udzielanie porad i konsultacji psychologicznych 

b) - prowadzenie psychoterapii 

c) - podejmowanie działań profilaktyczno - edukacyjnych z zakresu zdrowia 

psychicznego, 

d) współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami 

specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających 

szczególnego postępowania leczniczego; 

e) kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych i 

specjalistycznych ośrodkach leczniczych (referencyjnych jeśli względy 

medyczne wymagają takiego postępowania); 

f) badanie diagnostyczne z analizą medyczną, interpretacja i współpraca z 

laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie niezbędnej 

i zleconej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej; 

g) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia oraz współpraca z instytucjami i 

zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie 

zdrowia osób ubezpieczonych, 

h) udzielenie pierwszej pomocy doraźnej 

i) prowadzenie dokumentacji medycznej (załącznik do regulaminu),  

j) współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami 

organizacyjnymi podmiotu leczniczego KOBAMED s.c. zapewniające 

sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i 

należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych 
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k) udzielania  świadczeń zdrowotnych oraz postępowania zgodnie z przyjętym 

regulaminem podmiotu leczniczego i obowiązującymi w nim procedurami, 

l) współpracowania z innymi osobami lub podmiotami wskazanymi przez 

podmiot leczniczy KOBAMED s.c.  w celu prawidłowej realizacji świadczeń 

medycznych, 

m) stosowania cennika usług obowiązującego w podmiocie leczniczym 

KOBAMED s.c.   

n) dbanie o dobre imię i renomę podmiotu leczniczego KOBAMED s.c.; 

o) dbanie o mienie podmiotu leczniczego KOBAMED s.c., ze szczególnym 

uwzględnieniem mienia wykorzystywanego w celu realizacji świadczeń 

medycznych, 

p) przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, przeciwpożarowych i 

sanitarno-epidemiologicznych, regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, 

instrukcji, w tym procedur systemu jakości oraz innych przepisów 

porządkowych i organizacyjnych ustalonych i dostarczonych mu przez 

podmiot leczniczy KOBAMED s.c.; 

q) poddawania się kontroli prowadzonej przez uprawnione służby i podmioty, w 

tym przez system audytów wewnętrznych podmiotu leczniczego KOBAMED 

s.c.; 

r) aktualizowania wiedzy prawnej w zakresie regulacji związanych z 

wykonywaniem zawodu lekarza; 

s) wykonywania innych czynności wskazanych w indywidualnych umowach i 

regulaminie podmiotu leczniczego KOBAMED s.c. 

 

9. Do zadań Poradni Chorób Wewnętrznych należy: 

a) ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie chorób 

wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii,  gastroenterologii,  

pneumonologii, endokrynologii realizowana w trybie ambulatoryjnym; 

b) leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych 

c)  rozpoznanie i badanie wrodzonych i nabytych układu krążenia, płuc, 

przewodu pokarmowego, badanie serca dostępną w poradni aparaturą: EKG, 

USG, Holter ciśnienia, 
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d) wykonywanie badań profilaktycznych 

e) współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami 

specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających 

szczególnego postępowania leczniczego; 

f) kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych i 

specjalistycznych ośrodkach leczniczych (referencyjnych jeśli względy 

medyczne wymagają takiego postępowania); 

g) badanie diagnostyczne z analizą medyczną, interpretacja i współpraca z 

laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie niezbędnej 

i zleconej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej; 

h) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia oraz współpraca z instytucjami i 

zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie 

zdrowia osób ubezpieczonych, 

i) udzielenie pierwszej pomocy doraźnej 

j) prowadzenie dokumentacji medycznej (załącznik do regulaminu),  

k) współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami 

organizacyjnymi podmiotu leczniczego KOBAMED s.c. zapewniające 

sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i 

należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych 

l) udzielania  świadczeń zdrowotnych oraz postępowania zgodnie z przyjętym 

regulaminem podmiotu leczniczego i obowiązującymi w nim procedurami, 

m) współpracowania z innymi osobami lub podmiotami wskazanymi przez 

podmiot leczniczy KOBAMED s.c.  w celu prawidłowej realizacji świadczeń 

medycznych, 

n) stosowania cennika usług obowiązującego w podmiocie leczniczym 

KOBAMED s.c.   

o) dbanie o dobre imię i renomę podmiotu leczniczego KOBAMED s.c.; 

p) dbanie o mienie podmiotu leczniczego KOBAMED s.c., ze szczególnym 

uwzględnieniem mienia wykorzystywanego w celu realizacji świadczeń 

medycznych, 

q) przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, przeciwpożarowych i 

sanitarno-epidemiologicznych, regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, 
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instrukcji, w tym procedur systemu jakości oraz innych przepisów 

porządkowych i organizacyjnych ustalonych i dostarczonych mu przez 

podmiot leczniczy KOBAMED s.c.; 

r) poddawania się kontroli prowadzonej przez uprawnione służby i podmioty, w 

tym przez system audytów wewnętrznych podmiotu leczniczego KOBAMED 

s.c.; 

s) aktualizowania wiedzy prawnej w zakresie regulacji związanych z 

wykonywaniem zawodu lekarza; 

t) wykonywania innych czynności wskazanych w indywidualnych umowach i 

regulaminie podmiotu leczniczego KOBAMED s.c. 

 

10. Do zadań Punktu Pobrań Materiałów do Badań należy: 

a) pobieranie materiału do badań diagnostycznych, 

b) wydawanie wyników w godzinach pracy Punktu 

c) pomiary ciśnienia tętniczego krwi, 

d) wykonywanie szczepień oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej, 

e) wykonywanie testów diagnostycznych w oparciu o zestawy i dostępną 

aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń, 

f) identyfikacja czynników ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych u pacjentów, 

g) udzielenie pierwszej pomocy doraźnej, 

h) prowadzenie dokumentacji medycznej 

 

11. Do zadań Pracowni USG należy: 

a) wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie ultrasonografii i badań 

połączonych z pobraniem materiału komórkowego w trakcie biopsji 

cienkoigłowych,  

b) przekazanie pacjentowi informacji odnośnie prawidłowego przygotowania się 

do badań diagnostycznych USG, 

c) prowadzenie dokumentacji medycznej, 

d) dbanie o mienie podmiotu leczniczego KOBAMED s.c., ze szczególnym 

uwzględnieniem mienia wykorzystywanego w celu realizacji świadczeń 

medycznych. 
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12. Do zadań Poradni Urologicznej należy: 

a) ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie chorób układu 

moczowego ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń mikcji na tle rozrostu 

łagodnego i nowotworowego prostaty, schorzeń nerek i układu kielichowo 

miedniczkowego realizowana w trybie ambulatoryjnym; 

b) leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych 

c)  rozpoznanie i badanie wrodzonych i nabytych wad układu wydalniczego 

dostępna w Poradni aparaturą: USG, 

d) wykonywanie badań profilaktycznych 

e) współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami 

specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających 

szczególnego postępowania leczniczego; 

f) kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych i 

specjalistycznych ośrodkach leczniczych (referencyjnych jeśli względy 

medyczne wymagają takiego postępowania); 

g) badanie diagnostyczne z analizą medyczną, interpretacja i współpraca z 

laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie niezbędnej 

i zleconej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej; 

h) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia oraz współpraca z instytucjami i 

zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie 

zdrowia osób ubezpieczonych, 

i) udzielenie pierwszej pomocy doraźnej 

j) prowadzenie dokumentacji medycznej (załącznik do regulaminu),  

k) współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami 

organizacyjnymi podmiotu leczniczego KOBAMED s.c. zapewniające 

sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i 

należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych 

l) udzielania  świadczeń zdrowotnych oraz postępowania zgodnie z przyjętym 

regulaminem podmiotu leczniczego i obowiązującymi w nim procedurami, 

m) współpracowania z innymi osobami lub podmiotami wskazanymi przez 

podmiot leczniczy KOBAMED s.c.  w celu prawidłowej realizacji świadczeń 

medycznych, 



KOBAMED s.c. 

Marcin Barczyński 
Aleksander Konturek 
Plac Zwycięstwa 11 
32-005 Niepołomice 

18 
 

n) stosowania cennika usług obowiązującego w podmiocie leczniczym 

KOBAMED s.c.   

o) dbanie o dobre imię i renomę podmiotu leczniczego KOBAMED s.c.; 

p) dbanie o mienie podmiotu leczniczego KOBAMED s.c., ze szczególnym 

uwzględnieniem mienia wykorzystywanego w celu realizacji świadczeń 

medycznych, 

q) przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, przeciwpożarowych i 

sanitarno-epidemiologicznych, regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, 

instrukcji, w tym procedur systemu jakości oraz innych przepisów 

porządkowych i organizacyjnych ustalonych i dostarczonych mu przez 

podmiot leczniczy KOBAMED s.c.; 

r) poddawania się kontroli prowadzonej przez uprawnione służby i podmioty, w 

tym przez system audytów wewnętrznych podmiotu leczniczego KOBAMED 

s.c.; 

s) aktualizowania wiedzy prawnej w zakresie regulacji związanych z 

wykonywaniem zawodu lekarza; 

t) wykonywania innych czynności wskazanych w indywidualnych umowach i 

regulaminie podmiotu leczniczego KOBAMED s.c. 

 

13. Do zadań Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia należy:  

a) ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie diagnostyki i 

leczenia dysfunkcji seksualnych takich jak: zaburzenia erekcji, wytrysk 

przedwczesny, brak apetytu na seks, bolesne współżycie, zaburzenia orgazmu, 

diagnostyka i leczenie transseksualizmu (zmiana płci), problemy z tożsamością 

płciową i orientacją. Ponadto wspólnie z poradnią psychologiczną - pomoc 

psychologiczna dla osób leczących się z powodu niepłodności, terapia 

małżeńska i partnerska, psychoterapia indywidualna i grupowa, Leczenie 

psychiatryczne. 

b) Ekspertyzy sądowo-seksuologiczne i sądowo-psychiatryczne dla wymiaru 

sprawiedliwości. 
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c) współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami 

specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających 

szczególnego postępowania leczniczego; 

d) kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych i 

specjalistycznych ośrodkach leczniczych (referencyjnych jeśli względy 

medyczne wymagają takiego postępowania); 

e) badanie diagnostyczne z analizą medyczną, interpretacja i współpraca z 

laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie niezbędnej 

i zleconej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej; 

f) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia oraz współpraca z instytucjami i 

zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie 

zdrowia osób ubezpieczonych, 

g) udzielenie pierwszej pomocy doraźnej 

h) prowadzenie dokumentacji medycznej (załącznik do regulaminu),  

i) współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami 

organizacyjnymi podmiotu leczniczego KOBAMED s.c. zapewniające 

sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i 

należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych 

j) udzielania  świadczeń zdrowotnych oraz postępowania zgodnie z przyjętym 

regulaminem podmiotu leczniczego i obowiązującymi w nim procedurami, 

k) współpracowania z innymi osobami lub podmiotami wskazanymi przez 

podmiot leczniczy KOBAMED s.c.  w celu prawidłowej realizacji świadczeń 

medycznych, 

l) stosowania cennika usług obowiązującego w podmiocie leczniczym 

KOBAMED s.c.   

m) dbanie o dobre imię i renomę podmiotu leczniczego KOBAMED s.c.; 

n) dbanie o mienie podmiotu leczniczego KOBAMED s.c., ze szczególnym 

uwzględnieniem mienia wykorzystywanego w celu realizacji świadczeń 

medycznych, 

o) przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, przeciwpożarowych i 

sanitarno-epidemiologicznych, regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, 

instrukcji, w tym procedur systemu jakości oraz innych przepisów 
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porządkowych i organizacyjnych ustalonych i dostarczonych mu przez 

podmiot leczniczy KOBAMED s.c.; 

p) poddawania się kontroli prowadzonej przez uprawnione służby i podmioty, w 

tym przez system audytów wewnętrznych podmiotu leczniczego KOBAMED 

s.c.; 

q) aktualizowania wiedzy prawnej w zakresie regulacji związanych z 

wykonywaniem zawodu lekarza; 

r) wykonywania innych czynności wskazanych w indywidualnych umowach i 

regulaminie podmiotu leczniczego KOBAMED s.c. 

 

§ 7 

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom w ramach funkcjonowania podmiotu 

leczniczego KOBAMED S.C. Marcin Barczyński, Aleksander Konturek w budynku 

przy ul. Placu Zwycięstwa 11 w Niepołomicach (miejsce udzielania świadczeń). 

  

§ 8 

1. Świadczenia w ramach podmiotu leczniczego KOBAMED S.C. Marcin Barczyński, 

Aleksander Konturek udzielane są w dni: 

 poniedziałek - piątek   9.00 – 19.30 

 sobota  9.00 – 15.00 

 

a) Świadczenia są udzielane w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z 

pacjentem. 

b) Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia: osobistego lub za 

pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń, telefonicznego pod 

numerami telefonów: tel. Stacjonarny  12 442 00 20 kom. 798 55 44 94 w dni: 

poniedziałek - piątek   11.00 – 19.30 oraz sobota  11.00 – 15.00 

c) Pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze 

względu na zagrożenie zdrowia lub życia. 

d) Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie ze specjalizacją określoną 

odrębnymi przepisami. 
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e) Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej 

wiedzy medycznej. 

f) Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością, w 

warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom 

fachowym i sanitarnym. 

g) Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki 

zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych. 

h) Świadczenia zdrowotne są organizowane w sposób zapewniający pacjentom 

najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń. 

i) Orzeczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia pacjentów wydawane są zgodnie z 

regulacjami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

 

§9 

1. Podmiot leczniczy udziela tylko płatnych świadczeń zdrowotnych osobom po 

uprzedniej rejestracji pacjenta, telefonicznie lub osobiście  u  rejestratorki wg i na 

warunkach zawartych w paragrafie 8. Na pierwszą wizytę pacjent powinien przybyć 

15 minut przez planowaną godziną wizyty i udostępnić  dokument  tożsamości,  celem  

założenia  dokumentacji  indywidualnej pacjenta oraz wglądu do dokumentu 

ubezpieczenia,  na  wypadek  ewentualnej ordynacji leków refundowanych.  

2. Za świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym pobierana jest opłata. Jej 

wysokości została określona w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

 

§ 10 

1. Do głównych zadań organizacyjnych wszystkich komórek organizacyjnych należy: 

 Realizacja zadań podmiotu i celu, dla którego został on utworzony, określonych w 

powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie; 

 kompetentne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków; 

 dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego; 

 zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu; 

 przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, karty praw 

pacjenta; 
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 wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach. 

 

2. Do podstawowych zadań medycznych wszystkich komórek organizacyjnych podmiotu 

leczniczego KOBAMED S.C. Marcin Barczyński, Aleksander Konturek należą: 

 badanie i porada lekarska, 

 postawienie diagnozy oraz określenie kierunku leczenia,  

 określenie stanu zaawansowania choroby pacjenta, 

 orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, 

 opieka profilaktyczna 

 udzielenie pierwszej pomocy doraźnej 

 prowadzenie dokumentacji medycznej,  

 współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami 

organizacyjnymi podmiotu zapewniające sprawność funkcjonowania podmiotu 

oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń 

zdrowotnych 

 

3. Podmiot leczniczy powierza wyznaczonemu lekarzowi obowiązek nadzoru w zakresie 

prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy 

personelu medycznego zatrudnionego przez podmiot leczniczy oraz nadzoru nad 

prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej 

zawartych. 

 

§ 11 

1. W zakresie wskazanym w § 6 udzielane świadczenia zdrowotne mają charakter 

kompleksowy. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić 

niezbędnej kompleksowości w ramach udzielanego świadczenia, bądź wymagana jest 

konsultacja specjalistyczna, osoba udzielająca świadczeń udziela pacjentowi 

informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które mogą udzielić 

świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku. 

2. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na 

zasadach określony w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie z dnia o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 
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grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu 

jej przetwarzania. 

3. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej. 

4. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 rozporządzenia udostępnia się na wniosek: 

 pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez 

pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba 

upoważniona przez pacjenta za życia; 

 podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; 

 organu władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, organu samorządu 

zawodów medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności 

kontroli i nadzoru; 

 ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika 

odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;  

 organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w 

związku z prowadzonym przez nie postępowaniem; 

 zakładu ubezpieczeń, za zgodą pacjenta. 

 

5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 

 do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego;   

 poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii; 

 poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu 

po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia 

oryginałów tej dokumentacji. 

6. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób 

określony w art. 28 ust. 4 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ustala 

się na następującym poziomie:  

 6,90 zł za 1 stronę wyciągu lub odpisu z dokumentacji medycznej,  

 0,65 zł za 1 stronę kopii dokumentacji medycznej,  

 1,60 zł za sporządzenie wyciągu, odpis u lub kopii dokumentacji medycznej na 

elektronicznym nośniku danych. Wysokość opłat ustalono z uwzględnieniem 
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rzeczywistych kosztów ich udzielania. 

 

§ 12 

1. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zwrotnych udzielanych w ramach 

działalności prowadzonej przez podmiot leczniczy przysługują prawa przewidziane w 

ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a 

także w przepisach odrębnych. 

2. Informacja o prawach wskazanych w ust.1, uwzględniająca ograniczenia tych praw 

określone w przepisach prawa, udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania 

świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej w miejscu ogólnodostępnym. W 

przypadku pacjenta niemogącego się poruszać informację taką udostępnia się w 

sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent 

przebywa. Treść praw dostępna w formie elektronicznej na stronie internetowej 

podmiotu leczniczego.  

 

§13 

1. Podmiotem leczniczym KOBAMED S.C. Marcin Barczyński, Aleksander Konturek 

ul. Plac Zwycięstwa 11, 32-005 Niepołomice kieruje kierownik placówki i 

reprezentuje ją na zewnątrz. Funkcję tą pełni Aleksander Konturek na mocy 

porozumienia z Marcinem Barczyńskim współwłaścicielem spółki KOBAMED S.C.  

2. Kierownik podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Specjalistycznych 

Gabinetów Lekarskich KOBAMED S.C. po porozumieniu z Marcinem Barczyńskim 

współwłaścicielem spółki.  

3. Podczas nieobecności kierownika zastępuje go Marcin Barczyński - współwłaściciel 

spółki.  

4. Do obowiązków i uprawnień kierownika należy: 

 organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników 

 zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru 

nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników 

 podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia, karania i 

zwalniania pracowników. 
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§14 

1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w podmiocie leczniczym 

KOBAMED S.C. Marcin Barczyński, Aleksander Konturek pacjent ma prawo do: 

 poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel 

medyczny 

 świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, 

zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej 

 rzetelnej informacji o stanie zdrowia 

 wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich 

odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnozy i 

leczenia. 

2. Do obowiązków pacjenta należy: 

 przestrzeganie regulaminu porządkowego KOBAMED S.C. Marcin Barczyński, 

Aleksander Konturek  

 przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na 

terenie  Placówki 

 przestrzeganie higieny osobistej 

 posiadania ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych 

świadczeń zdrowotnych 

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż. 

 przestrzeganie zaleceń lekarza 

3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń 

medycznych podmiotu leczniczego KOBAMED S.C. Marcin Barczyński, Aleksander 

Konturek ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika zakładu. 

4. Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg  osobom udzielającym im 

świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki. Na 

życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie. 

5. Kierownik podmiotu leczniczego KOBAMED S.C. Marcin Barczyński, Aleksander 

Konturek zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta. 
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§ 15 

1. Regulamin z uaktualnieniami wchodzi w życie z dniem podpisania przez kierownika 

zakładu i jest udostępniony w miejscach ogólnodostępnych dla osób, których dotyczy 

oraz stronie internetowej podmiotu medycznego. 

 

ZATWIERDZAM 

Marcin Barczyński 

Aleksander Konturek  

 

Niepołomice, dnia 16.10.2016 r. 

 


