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REGULAMIN
PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO

PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA 
CHEŁM ŚLĄSKI   UL. IMIELIŃSKA 189

Podmiot Leczniczy Prywatna Przychodnia Lekarska Sp.J z siedzibą w Chełmie Śląskim 
przy ul.Imielińskiej 189  jest przedsiębiorcą zarejestrowanym sądownie w Krajowym rejestrze 
Sądowym, wykonuje działalność leczniczą  w ramach  - przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 
Prywatna Przychodnia Lekarska   z  lokalizacją w Chełmie Śląskim przy ul.Imielińskiej 189 na 
podstawie ustawy  z  dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej / Dz.U.nr 112, poz. 654 z 
późn zm. / i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy  

Prowadzona działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji 
zdrowia oraz realizowaniu zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych  i promocji zdrowia na terenie RP

Zasadniczym celem podmiotu leczniczego jest prowadzenie działalności medycznej w 
zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,  prowadzenie procesów 
diagnostycznych i leczniczych, działań w zakresie promocji zdrowia i rehabilitacji, a również  
orzekania o stanie zdrowia podopiecznych pacjentów.

Zakres prowadzonej działalności leczniczej obejmuje ambulatoryjne świadczenia zdrowotne 
w zakresie podstawowej, specjalistycznej opieki zdrowotnej, diagnostyki medycznej, świadczenia z 
zakresu rehabilitacji leczniczej. Szczegółowy zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje 
-  specjalistyczne poradnictwo i leczenie w zakresie medycyny rodzinnej; chorób wewnętrznych; 
nefrologii; kardiologii; endokrynologii; diabetologii; schorzeń naczyń; neurologii; chirurgii ogólnej; 
ginekologii i położnictwa; schorzeń sutka; dermatologii; orzekanie o stanie zdrowia i czasowej 
niezdolności do pracy; poradnictwo i leczenie w zakresie rehabilitacji leczniczej,  wykonywanie 
zabiegów fizjoterapii  w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej i ośrodka kardiologicznej rehabilitacji 
dziennej ( pięć stanowisk ).  W strukturach wewnętrznych prowadzona jest diagnostyka medyczna 
w zakresach -  elektrokardiografii (EKG spoczynkowe; EKG wysiłkowe; EKG 24 godz. m.Holtera); 
ultrasonografii ( USG małych narządów; USG narządów jamy brzusznej; USG układu moczowego; 
USG narządów miednicy małej m. przezskórną i endokawitarną;  USG ciąży; Ultrasonografii 
Dopplerowskiej; Echokardiografii spoczynkowej i wysiłkowej; Biopsji cienkoigłowych pod 
kontrolą USG) oraz innych (24 godz. rejestracja ciśnienia tętniczego m.Holtera; Spirometria; 
Kolposkopia; Rektoskopia; Anoskopia). W zakres realizowanych  procedur zabiegowych wchodzą : 
pobrania materiału biologicznego do analiz laboratoryjnych, podanie iniekcji podskórnych, 
domięśniowych, dożylnych i wlewów dożylnych; wykonanie punkcji diagnostycznych i 
odbarczających; zabiegów w zakresie tzw „małej chirurgii”; zabiegi elektrokoagulacji i 
kriochirurgii; W zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych  obowiązuje współpraca 
uwzględniająca potrzeby i wskazania medyczne pacjenta, z poszanowaniem prawa do wyboru 
miejsca leczenia; Szczegółowy wykaz zadań komórek organizacyjnych zawarto w  załączniku nr 1

Podmiot Leczniczy Prywatna Przychodnia Lekarska sp.j. udziela świadczeń medycznych  
codziennie z wyłączeniem świąt i niedziel w godzinach 8:00 do 20:00, soboty w godzinach 
indywidualnie planowanych. Rejestracja prowadzona jest codziennie w godzinach 8:30 do 18:00 z 
wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych w formie osobistej, telefonicznej, internetowej ( e-
mail ) również za pośrednictwem osób trzecich;

Realizacja świadczeń medycznych odbywa się z uwzględnieniem elektronicznie 
prowadzonego terminarza przyjęć, zaś w przypadku usług  specjalistycznych w ramach świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podlega ograniczeniu wynikającemu z 
warunków zawartych umów przy obowiązkowemu sprawozdawaniu informacji o strukturze  
oczekujących do centralnego rejestru. Świadczeniobiorca usług zdrowotnych każdorazowo 
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potwierdza prawo do refundacji świadczenia i refundacji leków z określeniem płatnika w formie 
okazania dowodu tożsamości  lub innych obowiązujących dokumentów ubezpieczeniowych.

Szczegółowe zasady dostępności zakresów świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania 
poszczególnych działów i komórek organizacyjnych opublikowano na tablicy ogłoszeniowej i 
stronie internetowej ( www.nzozppl.pl )

Prywatna Przychodnia Lekarska przestrzega  praw pacjenta.  Podmiot Leczniczy Prywatna 
Przychodnia Lekarska sp.j.  zobowiązuje i wymaga od  pacjentów i personelu przestrzegania 
Regulaminów i Instrukcji Wewnętrznych.  Wszelkie regulacje w zakresie regulaminów 
wewnętrznych są dostępne na tablicy informacyjnej znajdującej się w poczekalni oraz stronie 
internetowej. W Prywatnej Przychodni Przychodni Lekarskiej obowiązuje Zintegrowany System 
Zarządzania. 

Podmiot Leczniczy Prywatna Przychodnia Lekarska  sp.j. współpracuje z innymi 
podmiotami leczniczymi obejmującymi swoimi zadaniami świadczenia zdrowotne. W zakresie 
refundacji świadczeń : ŚOW Narodowego Funduszu Zdrowia; Towarzystwa Ubezpieczeń 
Medycznych; Podmioty  Lecznicze; Zakłady Pracy; 

Współpraca w zakresie zapewnienia i uzupełnienia procesów leczniczych i 
diagnostycznych : Podmioty Lecznicze; Indywidualne Praktyki Lekarskie; Powiatowa Państwowa 
Inspekcja Sanitarna; Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego; Powiatowy Zespół Orzekania ds Niepełnosprawności

Współpraca w zakresie kontynuacji leczenia w ramach świadczeń opieki zdrowotnej : 
podmioty medyczne realizujące świadczenia opieki specjalistycznej, rehabilitacyjnej, opieki 
długoterminowej, szpitalnej, sanatoryjnej, pomocy doraźnej i transportu sanitarnego;

Współpraca w zakresie promocji zdrowia : Narodowy Fundusz Zdrowia;  Powiatowa 
Państwowa Inspekcja Sanitarna ; Urzędy Gmin i Miast; Urząd Starostwa Powiatowego

Podmiot Leczniczy Prywatna Przychodnia Lekarska  sp.j. udziela  świadczeń zdrowotnych , 
które  są refundowane w ramach umów z podmiotami ubezpieczeniowymi ( w tym w ramach 
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym ), zakładami pracy, samorządami lub odpłatnie 
na wniosek pacjenta. 

Przedsiębiorstwo pobiera opłaty za przygotowanie i wydanie orzeczeń, zaświadczeń i 
udostępnienie indywidualnej dokumentacji medycznej niezwiązanych z ciągłością leczenia wg 
obowiązujących regulacji prawnych. Wysokość pobieranej opłaty za udostępnienie indywidualnej 
dokumentacji  medycznej określono w Załączniku  Nr 3

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne ustalana jest wg kalkulacji własnych i podlega 
bieżącej analizie z  uwzględnieniem bieżących kosztów ich wytworzenia. Cennik świadczonych 
usług jest dostępny dla pacjentów w Rejestracji i określony w załączniku nr 4

Nadzór kierowniczy nad jednostkami i komórkami organizacyjnymi sprawuje powołany 
przez Przedsiębiorstwo  Podmiotu Leczniczego   Dyrektor.  Dyrektor reprezentuje Podmiot 
Leczniczy Prywatna Przychodnia Lekarska  sp.j. na zewnątrz, odpowiada za niego,  a w 
szczególności za realizację usług medycznych.  Dyrektorowi podlegają w oparciu o :  Kodeks Pracy 
wszyscy pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę;    Dyrektor pełni nadzór kontrolny 
nad  osobami świadczącymi usługi w oparciu o  umowę zlecenie,  umowę o dzieło,  umowę 
cywilno-prawną oraz podmiotami realizującymi świadczenia na jego terenie.
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Załącznik Nr 1 : 

Zadania komórek przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
Prywatna Przychodnia Lekarska  w Chełmie Śląskim przy  ul.Imielińskiej 189

Przychodnia Lekarza Rodzinnego :   
Poradnia Lekarza Rodzinnego - specjalistyczne poradnictwo, leczenie i promocja zdrowa w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej w lokalizacji i domu pacjenta
Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej  - opieka pielęgniarska nad pacjentem w lokalizacji i domu pacjenta z 

uwzględnieniem zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych
Gabinet Położnej Środowiskowej - opieka położnicza nad pacjentką i noworodkiem w lokalizacji i domu 

pacjenta z uwzględnieniem zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych
Szkoła Rodzenia - poradnictwo i promocja zdrowia połączone z edukacją dt przebiegu ciąży, 

porodu i przygotowania warunków do przyjęcia noworodka,  przeznaczone 
dla obojga rodziców.

Gabinet Zabiegowy - w ramach zadań gabinetu zabiegowe realizowane są podstawowe 
czynności diagnostyczne, lecznicze ( realizacja min iniekcji z podaniem 
środków leczniczych ) 

Punkt Poboru Materiału do Badań Analitycznych - pobierane materiału biologicznego do badań laboratoryjnych, 
jego przechowywanie i przekazywanie kurierowi laboratorium analitycznego.

Punkt Szczepień - realizuje program szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych 
zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień.

Gabinet Dietetyka -  poradnictwo dietetyczne, ustalanie diet leczniczych

Przychodnia Specjalistyczna : 
Poradnia  Internistyczna - specjalistyczne poradnictwo, leczenie i promocja zdrowa w zakresie chorób wewnętrznych
Poradnia Kardiologiczna - specjalistyczne poradnictwo, leczenie i promocja zdrowa w zakresie chorób sercowa i naczyń
Poradnia Endokrynologiczna -specjalistyczne poradnictwo, leczenie i promocja zdrowa w zakresie chorób układu  endokrynnego
Poradnia Diabetologiczna - specjalistyczne poradnictwo, leczenie i promocja zdrowa w zakresie zaburzeń gospodarki 

   węglowodanowej
Poradnia Nefrologiczna - specjalistyczne poradnictwo, leczenie i promocja zdrowa w zakresie chorób nerek i dróg moczowych
Poradnia Naczyniowa - specjalistyczne poradnictwo, leczenie i promocja zdrowa w zakresie chorób naczyń
Poradnia Neurologiczna - specjalistyczne poradnictwo, leczenie i promocja zdrowa w zakresie chorób  układu nerwowego
Poradnia Chirurgiczna - specjalistyczne poradnictwo, leczenie w zakresie   schorzeń kwalifikowanych do zabiegu 

   operacyjnego, opieka nad chorym po operacjach; leczenie ran, urazów oraz wykonywanie zabiegów z 
   zakresu tzw „małej chirurgii” oraz pobieranie materiału do badań histopatologicznych.

Poradnia Ginekologiczno -Położnicza - specjalistyczne poradnictwo, leczenie i promocja zdrowa w zakresie ginekologii, 
   położnictwa, schorzeń sutka i niepłodności

Poradnia Dermatologiczna - specjalistyczne poradnictwo, leczenie i promocja zdrowa w zakresie chorób skóry, błon śluzowych  i 
  chorób przenoszonych drogą płciową;

Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny
- zabiegi diagnostyczne i lecznicze w zakresach chirurgii, ginekologii, dermatologii i endokrynologii

Dział Diagnostyki: 

Pracownia Elektrokardiografii i Ergometrii – badania elektrokardiograficzne serca w tym testy obciążeniowe;
Pracownia Ultrasonografii i Echokardiografii – badania ultrasonograficzne w technice dwuwymiarowej i doplerowskiej, 

narządów małych i powierzchownych, narządów jamy brzusznej i miednicy małej, 
płodu, naczyń i serca, biopsje; 

Pracownia  Diagnostyczna – badana inne : automatyczna analiza pomiarów ciśnienia tętniczego oraz badania 
wydolnościowe układu oddechowego.

Dział Rehabilitacji: 

Poradnia Rehabilitacji Lekarskiej specjalistyczne wielokierunkowe poradnictwo, leczenie i promocja zdrowa w zakresie 
przywracania, poprawiania sprawności chorych po incydentach chorobowych, urazach i 
zabiegach leczniczych.

Zakład Fizjoterapii zabiegi lecznicze poprawiające sprawność ogólnoustrojową, w szczególności ruchową z 
wykorzystaniem kinezyterapii i zabiegów manualnych

Gabinet Masażu Leczniczego prowadzi zabiegi lecznicze wykonywane manualnie lub mechanicznie, polegające na 
zastosowaniu  odpowiednich chwytów w celu  uzyskania zadanych efektów na tkankach;

Zakład Fizjoterapii Gabinet Fizykoterapii zabiegi lecznicze z wykorzystaniem elektroterapii, magnetoterapii, sonoterapii, 
laseroterapii i światłolecznictwa;

Ośrodek Kardiologicznej 
               Rehabilitacji Dziennej zabiegi ogólno usprawniające  z szczególnym uwzględnieniem schorzeń układu sercowo-

naczyniowego;
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Załącznik Nr 2 :

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

PODMIOT LECZNICZY
ZARZĄD SPÓŁKI

PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA 
Barbara Frysz Domańska i Henryk Domański 

Spółka Jawna

DYREKTOR
PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO

PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA
Dyrektor : Henryk Domański

Zastępca : Anna Zacher Gwiazda

PION MEDYCZNY PION ADMINISTRACYJNY KADRY SEKRETARIAT

Przychodnia Lekarza Rodzinnego

Dział Finansowo-Księgowy

PRKsięgowość

Rachunkowość

Rozliczenia

Przychodnia Specjalistyczna Dział Zamówień i Zaopatrzenia Archiwum

Dział Diagnostyki

Dział Jakości

Zakres Procedur Wewnętrznych

Zakres Nadzoru  Potencjału

Zakres ISO

Dział Rehabilitacji Dział Informatyczno-Statystyczny

Epidemiologia
Dział BHP i Ochrony Zdrowia

Dział Kontroli Wewnętrznej
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SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA  PIONU MEDYCZNEGO

REJESTRACJA 

PRZYCHODNIA  LEKARZA RODZINNEGO
PORADNIA  LEKARZA  RODZINNEGO
GABINET  PIELĘGNIARKI  ŚRODOWISKOWEJ
GABINET  POŁOŻNEJ  ŚRODOWISKOWEJ
GABINET ZABIEGOWY
PUNKT SZCZEPIEŃ
SZKOŁA RODZENIA
GABINET DIETETYKA

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
PORADNIA  INTERNISTYCZNA
PORADNIA  KARDIOLOGICZNA
PORADNIA  NACZYNIOWA
PORADNIA  NEUROLOGICZNA
PORADNIA  ENDOKRYNOLOGICZNA
PORADNIA  DIABETOLOGICZNA
PORADNIA  GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
PORADNIA  CHIRURGII OGÓLNEJ
PORADNIA  DERMATOLOGICZNA
GABINET ZABIEGOWO-DIAGNOSTYCZNY

DZIAŁ DIAGNOSTYKI
PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA
PRACOWNIA ELEKTROKARDIOGARFII I ERGOMETRII
PRACOWNIA ULTRASONOWGRAFII I ECHOKARDIOGRAFII
PUNKT POBORU MATERIAŁU DO BADAŃ ANALITYCZNYCH

DZIAŁ REHABILITACJI
PORADNIA  REHABILITACJI  LEKARSKIEJ
ZAKŁAD FIZJOTERAPI
ZAKLAD FIZJOTERAPII GABINET FIZYKOTERAPII
GABINET MASAŻU LECZNICZEGO
OŚRODEK KARDIOLOGICZNEJ REHABILITACJI DZIENNEJ
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Załącznik Nr 3 

Obowiązujący Cennik udostępniania  dokumentacji medycznej w 
Prywatnej Przychodni Lekarskiej w Chełmie Śląskim 

Wartość średniego wynagrodzenia aktualizowana jest w okresach kwartalnych po udostępnieniu  informacji przez ŚOW NFZ na  
podstawie danych publikowanych przez GUS.

Załącznik Nr 4 

Obowiązujący Cennik komercyjnych usług medycznych w Prywatnej Przychodni Lekarskiej w 
Chełmie Śląskim dostępny dla zainteresowanych w Rejestracji  w  systemie informatycznym  
SOMED oraz w formie wydruku
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KOPIA postać papierowa 0,00020

4254,2

0,85 0,80 zł

ODPIS postać papierowa 0,00200 8,51 8,50 zł

WYCIĄG postać papierowa 0,00200 8,51 8,50 zł

CD postać elektroniczna 0,00200 8,51 8,50 zł

Rodzaj – Forma 
udostępniania dokumentacji

Ustawowy 
wskaźnik 

przeliczeniowy

Wartość 
średniego 

wynagrodzenia 
w poprzednim 
kwartale (PLN)

Cena za pojedynczą 
kartkę lub nośnik 

elektroniczny (PLN)

Cena 
obowiązująca 

(PLN)
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