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Zarzqdzenie nr 96/2022
Dyrektora Generalnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

Na podstawie art. 23 ust. I, art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziala1no~ci
Ieczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z pó±n. zm.) oraz § 10 ust. 3 i 4 oraz § 13 ust. 6
statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu zarz~dza sic, co nastçpuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu przyjçtym
zarz4dzeniem nr 76/2022 z dnia 31 pa~dziemika 2022 r. wprowadza sic nastçpuj4ce zmiany:

1) w § 8 dodaje sic ustçpy 3-6:

“3. Za realizacjç zadai~ oraz aktualizacjç skiadu zespolów, komitetów I komisji odpowiada
jej przewodniczqcy.

4. Przewodniczqcy odpowiada za przygotowywanie I przedstawianie do akceptacji
Dyrekiora Generalnego tub Dyrektora odpowiedniego meryiorycznie regularnych
raportów z postçpów prac zespolów oraz wymaganych sprawozdai~.
5. Nadzór nad zespolami, komitetami I komisfami sprawuje Dyrektor Generalny lub
Dyrekior odpowiedni merytorycznie.
6. Za prowadzenie i aktualizacjç ewidencji zespolów, komitetów I komisjifunkcjonujqcych
w USK w Opolu odpowiada Dziat Organizacyjno-Prawny”.

2) w § 11w ust. 19 dodaje sic pkt. 2:

2) Nocna I .~wiqteczna opieka zdrowotna ~yrnbol LNOZ”.

3) w § 11 wust. 40 uchylasiçpkt. 1:

“1) Poradnia Protetyki Stomalologicznej symbol WPSTP”.

4) w § 22 w ust. 1 dodaje sic pkt. 8 i 9:

8) Nadzór nad udzielaniem .~wiadczeñ w zakresie Nocnej i ~wiqtecznej Opieki Zdrowotnej
sprawuje ordynator kierownik SOR.
9) Nocna I Swiqteczna Opieka Zdrowotna realizuje:



a. .~wiadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej od poniedzialku do piqtku
w godzinach od 18.00 do 8.00 dc2ia nastçpnego oraz catodobowo w dni ustawowo wolne od
pracy,

b. zabiegi pielçgniarskie w rariiach porady udzielonej przez lekarza dyzurujqcego w dni
ustawowo wolne od pracy, p0 godzinie 18.00 oraz zabiegi wynikajqce z ciqgloki
leczenia “.

5) § 22 ust. 19 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

,, 2) Poradnia real izuje:
a) diagnostykç, leczenie choróbjamy ustnej 1 ukladu stomatognatycznego,
b) dzialalno~é konsultacyjna,
c) szkolenie podyplomowe w zakresie
- prowadzenie specjaLizacji z zakresu pedodoncji,
- prowadzenie sta±y czqstkowych do specjalizacji stomatologicznych z zakresu

pedodoncji,
- staze dia studentów stomatologii.”

6) w § 29 w ust. 3 dodaje sic pkt. 28:

“28) prowadzenie i aktualizacja ewidencji zespolów, komitetów I komisjifunkcjonujqcych
w USKw Opolu”.

7) § 34 otrzymuje nowe brzmienie:

Zakres zadañ Zespolu Obsiugi Prawnej
1. Zespól Obsiugi Prawnef podlega bezpo~rednio Dyrektorowi Generalnemu.
2. Do zadai~ Zespolu Obsiugi Prawnej w szczególno~ci nale±y:
1) Kompleksowa obsiugaprawna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu,
2) Wykonywanie zasteps~wa procesowego w postçpowaniu przed:
a. Sqdem Najwyzszym, Naczelnym Sqdem Administracyjnym oraz przed naczelnyin tub
centralnym organem adininistrvcji pa,~stwowej,
b. sqdem okrçgowym, przed sqdem apelacyjnym, przed wojewódzkim sqdem
administracyjnym oraz przed organem drugiej instancji w postçpowaniu
administracyjnym;
c. innymi organami orzekajqcymi~ w tym m.in.: Wojewódzkq Komisjq ds. Orzekania o
Zdarzeniach Medycznych; Krajowq Izbq Odwolawczq; Regionatnq Izbq Obrachunkowq;
Regionalnq Komisjq Orzekajqcq w sprawach o naruszenie dyscyptiny finansów
publicznych; Gtównq Komisjq Orzekajqcq w sprawach o naruszenie dyscyplinyJmnansow
publicznych; Najwyzszq Izbq Kontroli; oraz innymi organami kontrolnymi lub
nadzorczymi.
3) Wykladnia zewnctrznych I wewnçtrznych aktów prawnych;
4) Sporzqdzanie opinii prawnych w pelnym zakresie spraw realizowanych w
Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opotu tub których sfronq jest Uniwersytecki
Szpital Kliniczny w Opolu;
5) Udzielanie opinil prawnych, porad prawnych, wyja.~nieti I rekomendacji dotyczqcych
obowiqzujqcego stanu prawnego w bie±qcych sprawach dotyczqcych funkcjonowania
USK wymagajqcych wsparcia prawnego;

7
Zarz~dzenie nr 96/2022 Dyrektora GeneraIne~o Uniwersyleckiego Szpitala Klinicznego w Opolu z dnia 22 grudnia 2022 r.



6) Opiniowanie pod wzglçdemformalno-prawnym wewnçtrznych aktów prawnych:
zarzqdzei~ ipoleceñ Dyrektora Generalnego USK w Opolu oraz uchwal Rady Spolecznej
USK w Opolu, a tak±e regulaminów, procedur i klauzul obowiqzujqcych w USK w Opolu,
7) Opiniowanie pod wzglçdemformalno-prawnym projektów umów, porozumiei~ aneksów
do umów 1 porozumie?~, których stronqjest USK w Opolu;
8) Opiniowanie pod wzgledem formalno-prawnym projektów umów o udzielenie
zamówieñ publicznych (w tym: opisu przedmiotu zamówienia oraz specyflkacji warunków
zamówienia w zakresie zgodnoici z obowiqzujqcymiprzepisami);
9) Wsparcie formalno—prawne przy przygotowywaniu odpowiedzi na pytania oferentow
w zakresie zastosowanych zapisów wzorów umów publikowanych przy oglaszaniu
postepowañ publicznych;
10) Uczestniczenie w prowadzonych przez USK rokowaniach, których celem jest
nawiqzanie, zmiana lub rozwzqzanie stosunku prawnego, w tym zwlaszcza umów
diugoterminowych, nielypowych lub o znacznej warto.fri,
11) Obsiuga prawna w sprawach wymagajqcych wspólpracy ze zwiqzkamz zawodowymi.
12) Pomocprawna w zakresie udostçpnienia informacjipublicznej w tym opracowywanie
we wspólpracy z wlaiciwymi komórkami organizacyjnymiprojektów odpowiedzi lub
decyzji administracy/nych.
13) Opiniowanie pod wzglçdem formalno-prawnyrn projektów upowaznieñ
ipelnomocnictw wydawanychprzez Dyrektora Generalnego USK w Opolu,
14) Kompleksowe prowadzenie spraw zwiqzanych z windykacjq naleznoici (w tym
opracowywanie wniosków o wszczçcie sqdowego postepowania egzekucyjnego,
sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucjq nalezno~ci~).
15) Udzielanie informac/i komornikom sqdowym w zwiqzku z zajçciami wierzytelnoáci,
na podstawie informacji otrzymanych od wlaáciwej me7ytorycznie komórki
organizacyjnej USKw Opolu:
16) Wspólpraca z brokerem oraz ubezpieczycielem USK w Opolu w zakresie likwidacji
szkód medycznych zglaszanych do USK w Opolu przez podmioty zewnçtrzne,
17) Monitorowanie zmian przepisów krajowych I UE majqcych wplyw na dzia1alno.~é
USK w Opolu oraz sygnalizowanie kierownikom komórek organizacyjnycWpracownikom
zajmujqcym samodzielne stanowiska pracy konieczno.~ci aktualizacji procedur
I regulaminów;
18) Prowadzenie rejestru spraw realizowanychprzez Zespól Obsiugi Prawnef w tym:
a. re/estru wydanych opinil;
h. rejestru roszczeñ z tytulu blçdów medycznych wniesionych do. sqdów; Wojewódzkiej
Korn is/i ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu; firmy ubezpieczeniowej,
z którq USK w Opolu zawal umowç odpowiedzialno~ci cywilnej;

3. Koordynacjç zadañ pomocy prawnej ~wiadczonej przez Zespól Obs~ugi Prawnef
realizuje powolany przez Dyrektora Generalnego Koordynator Zespolu Obsiugi Prawnej,
do zadai~ którego nale±y:
1) rozdzielanie spraw pomiedzyposzczególnych radców prawnych celem ich zalatwienia,
2) kontroli przestrzegania terminów procesowych oraz terminów okre~lonych
w przepisach dia zalatwiania spraw,
3) nadzór nad prowadzeniem rejestru spraw realizowanych przez Zespól Obsiugi
Prawne/,
4) czuwanie nadzapewnieniem ciqgloici obslugiprawnej,
5) dbanie o prawidlowy rozklad czasu pracy radców prawnych, uwzglçdniajqcy potrzeby
jednostki organizacyjnq oraz postanowienia ustawy o radcach prawnych;
6) sygnalizowanie Dyrektorowi Generalnemu zauwazonych problemów majqcych zwiqzek
zfunkcjonowaniern podmiotu leczniczego 1 Zespolu Obsiugi Prawnef.
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8) § 46 ust.4 otrzymuje nowe brzmienie:

Do zadat~ Sekeli Administracji w szczególno~ci nale±y:
1) zarzqdzanie i administrowanie nieruchomo~ciami pozostajqcymi w zasobach USK w

Opolu,
2) utrzymanie porzqdku I odpowiedniego stanu sanitarno-higienicznego na terenie

zewnçtrznym USK w Opolu,
3) zarzqdzanie miejscami postojowymi, parkingami oraz ruchem pieszym i kolowyrn na

terenach wewnçtrznych z uwzglçdnieniern wymogów bezpieczeñsiwa oraz zarzqdzanie
platnymi rniejscarni postojowyrni, wydawanie kart wjazdowych oraz obsiuga systemu
parkingowego,

4) podejmowanie dziaIai~ na rzecz utrzymania mienia 1 zapewnienia bezpieczeñslwa ludzi
przy uzytkowaniu nieruchomoki,

5) prowadzenie dokumentacji w zakresie ujawnionych szkód rnajqtku USK I ich
zglaszanie ubezpieczycielowi~ wspólpraca ze sluzbarni BHP, Ochrony Srodowiska i
Ochrony Ppoz., PIP, sanitarno-epidernio1ogicznyrni~ I sluEbami wewnctrznyrni USK
oraz innymipodmiotami w zakresie wymaganyrn do realizacji zadañ,

6) prowadzenie ewidencjl, rozlicze~ zwiqzanych z administrowaniern nieruchorno~ciarni
zarzqdzanyrni przez USK,

7) prowadzenie procesu wynajrnu lub dzierzawy nieruchorno~ci pod dziaIalno.~é
uslugowq I gospodarczq,

8) prowadzenie spraw zwiqzanych z dzia1alno.~ciq hotelipracowniczych w tyrn:
a) nadzór nad legalnym zamieszkaniem w hotelach, procedurq odbioru I

przekazywania pornieszcze,~ hotelowych,
b) prowadzenie I rozliczanie oplat za pobyt w hotelu /noty obciqzeniowe/, w tym

ewidencja abonentów telefonicznych zarnieszka~ych w hotelach I corniesicczne
przygotowanie danych niezbcdnych do obciqzenia finansowego za korzystanie z
lokali mieszkalnych I telefonow,

c) zglaszanie usterek instalacji elektrycznej, grzewczej, wodno-kanalizacyjnej
sluzborn technicznyrn Szpitala Klinicznego,

d) nadzór nad terminowoáciqplatno.~ci z tytulu zarnieszkiwania w hotelu,
9) przygotowanie iprowadzenie korespondencji zjednostkami adrninistracji rzqdowej

I sarnorzqdowej oraz organern zalozycleiskirn w zakresie odpowiadajqcyrn
powierzonym obszarorn dziaiania,

10) ochrona I zabezpieczenie obiektów szpitala w zakresie podlegajqcyrn Sekcji,
1]) wspólpraca zfirmq zewnctrznq w zakresie uslug ochrony osób I mienia,
12)prowadzenie urnów dezynsekcji I deratyzacji obiektów Szpitala Klinicznego,
13)zapewnienie nadzoru nad funkcjonowaniem szatni dia pacjentów I osób

odwiedzajqcych,
14)prowadzerne ewidencji I rozliczanie kluczy do szatni pracowniczych, szafek

ubraniowych, pilotów do brarn wjazdowych naparkingi Szpitala Klinicznego,
15) kornpleksowa realizacja zadai~ dotyczqcych ubezpieczet~ rnajqtkowych I

odpowiedzialno~ci cywilnej,
16) sporzqdzanie umów darowizny I urnów u±yczenia oraz prowadzenie rejestru tych

urnów,
17) sprawdzanie, opisywanie I rnerytoryczna weryfikacja dokumentów finansowo

ksiçgowych I rozliczeniowych dotyczqcych Sekcji Administracji~
18) nadzór nad prawidlowq eksploatacjq, zabezpieczeniern sprzçtu rnechanicznego

uzytkowanego przez pracowników sekcji.
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9) dodaje sic § 77

1. Weelu zapewnienia bezpieczei~stwapracowników, ochrony mienia lub zachowania
w tajemnicy informacji, których ujawnienie naraziloby pracodawcç na szkodç w USK
wprowadza sic nadzór nad terenem zakiadu pracy lub terenem wokt5l zakiadu pracy
(monitoring).
2. Monitoring prowadzi sic z zachowaniem zasady poszanowania intymno~ci i
godno~ci czlowieka.
3.Miejsca objcte monitoringiem oznacza sic znakami informujqcymi o monitorowaniu.
4. Szczególowe warunki monitoringu okre~lajq odrçbne regulacje wewnçtrzne
zatwierdzone przez Dyrektora Generalnego USK”.

10) za~cznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie jak za~qcznik
nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

§2.

Pozostale postanowienia Regu lam i flu Organizacyj nego Un iwersyteckiego Szpitala
Klinicznego w Opolu nie ulegajq zmianie.

§3.

Przyjmuje sic jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego w Opolu stanowi4cy zahicznik nr 2 do niniejszego zarzqdzenia.

§4.

Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem 1.01.2023 r.

Dokument
podpisany przez

D~d~G~4*~ DARIUSZ
4Z~ MADERA

7 “~-~≥~ Data:
2022. 12.22
13:09:10 CET
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Załącznik nr 1  
do zarządzenia Dyrektora Generalnego 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu  
nr 96/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. 

 

 

 

 

 

Badania Kardiologiczne  

 

Lp. Badania Cena netto  w zł * 

1 EKG 60,00  

2 Badania echokardiograficzne (UKG) 175,00 

3 Elektrokardiograficzny test wysiłkowy 175,00 

4 Próby holterowskie 175,00 

5 Test echokardiograficzny dobutaminowy dawek pełnych  360,00 

6 Test echokardiograficzny dobutaminowy małych dawek  310,00 

7 Badania echokardiograficzne przezprzełykowe (TEE) 360,00 

8 Stymulacja przezprzełykowa 380,00 

9 TILL TEST 320,00 

 

Badania UDP  

 

Lp. Badania 
Cena netto  

w zł * 
Cena netto  

Cito w zł * 

1 USG tarczycy (z Dopplerem) 120,00 156,00 

2 USG ślinianek (z Dopplerem) 120,00 156,00 

3 USG moszny (z Dopplerem) 144,00 187,00 

4 USG tętnic szyjnych i kręgowych (z Dopplerem) 156,00 203,00 

5 USG tętnic nerkowych (z Dopplerem) 156,00 203,00 

6 USG układu wrotnego (z Dopplerem) 156,00 203,00 

7 USG tętnic kończyn górnych lub dolnych (z Dopplerem) 156,00 203,00 

8 USG żył kończyn górnych lub dolnych (z Dopplerem) 156,00 203,00 

9 
Ocena USG przepływów w narządach miąższowych met. 

Dopplera 
156,00 

203,00 

 

Badania USG 

 

Lp. Badania 
Cena netto w 

zł * 
Cena netto  

Cito w zł * 

1 USG jamy brzusznej  120,00 156,00 

2 USG tarczycy 96,00 125,00 

3 USG moszny 96,00 125,00 

4 USG szyi  96,00 125,00 

5 USG inne 96,00 125,00 

6 USG sutków 120,00 156,00 



 

Badania audiologiczne 

 
Lp. Badania Cena netto w zł  * 

1 Videonystagmografia 152,00 

2 
Screeningowe badanie słuchu u noworodków (Badanie 

otoemisji akustycznej) 

82,00 

3 Audiometria tonalna progowa (Audiogram) 55,00 

4 Próby kaloryczne 60,00 

5 Audiometria mowy 71,00 

6 Audiometria tonalna nadprogowa  60,00 

7 Audiometria impedancyjna 44,00 

8 Videolaryngostroboskopia 131,00 

9 Nazofarynogolaryngofiberoskopia 131,00 

10 Badanie potencjałów słuchowych z pnia mózgu (BERA) 180,00 

11 Rinomanometria 71,00 

 

Badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej 

 
Lp. Badania Cena netto  w zł * 

1 

Badanie grupy krwi z wykrywaniem przeciwciał 

odporności techniką mikrokolumnową - dwa oznaczenia 

(do wpisu do trwałej ewidencji) 

64,00 

2 
Badanie grupy krwi z wykrywaniem przeciwciał 

odporności techniką mikrokolumnową - jedno oznaczenia  

52,00 

3 
Badanie przeciwciał odpornościowych techniką 

mikrokolumnową  

35,00 

4 Odczyn Coombsa BTA-metodą mikrotestu kolumnowego 35,00 

5 Pobieranie materiału do badań /jedna próbka/ 3,00 

6 Odpis wyniku badania  12,00 

7 
Wydanie identyfikacyjnej karty grupy krwi (KARTA 

GRUPY KRWI) 

45,00 

 

Badania radiologiczne 

 
Lp. Badania Cena  netto w zł * 

1 Zdjęcie RTG klatka piersiowa p-a dorosły 50,00 

2 Zdjęcie RTG klatka piersiowa a-p + bok z barytem 83,00 

3 Zdjęcie RTG klatka piersiowa - żebra 55,00 

4 Zdjęcie RTG klatka piersiowa a-p (p-a) dziecko 61,00 

5 Zdjęcie RTG klatka piersiowa a-p + bok 61,00 

6 Cholangiografia przez dren 440,00 

7 Zdjęcie RTG palców bez opisu 44,00 

8 Zdjęcie RTG dłoni (p-a+ skos) bez opisu 44,00 

9 Zdjęcie RTG kości nadgarstka (a-p+ skos) bez opisu 44,00 

10 Zdjęcie RTG stawu łokciowego (a-p+ bok) bez opisu 39,00 



11 Zdjęcie RTG kości przedramienia (a-p+ bok) bez opisu 44,00 

12 Zdjęcie RTG kości ramiennej (a-p+ bok) bez opisu 44,00 

13 Zdjęcie RTG kości obojczyka bez opisu 50,00 

14 Zdjęcie RTG barku L+P (porównawcze) bez opisu 50,00 

15 Zdjęcie RTG boczne nosa bez opisu 44,00 

16 Ureterocystografia dziecka do lat 4 685,00 

17 Urografia 407,00 

18 Zdjęcie RTG czaszki a-p 44,00 

19 Zdjęcie RTG czaszki bok L i P 44,00 

20 Zdjęcie RTG czaszki osiowe 44,00 

21 Zdjęcie RTG zatoki p-a 44,00 

22 Zdjęcie RTG zatoki oboczne nosa-profil 44,00 

23 Zdjęcie RTG Kanału nerwu wzrokowego (Rehesego) 39,00 

24 Zdjęcie RTG Uszu wg Schulera 44,00 

25 Zdjęcie RTG żuchwy a-p 50,00 

26 Zdjęcie RTG przeglądowe jamy brzusznej 39,00 

27 Zdjęcie RTG pęcherza moczowego 39,00 

28 Zdjęcie RTG stopy L (a-p + bok) 39,00 

29 Zdjęcie RTG stawu skokowego (a-p+bok) 39,00 

30 Zdjęcie RTG podudzia L (a-p+bok) 39,00 

31 Zdjęcie RTG rzepki (bok + osiowe) 39,00 

32 Zdjęcie RTG stawu kolanowego L i P (a-p, bok, 

porównawcze) 

39,00 

33 Zdjęcie RTG uda L i P 55,00 

34 Zdjęcie RTG kręgosłupa L-S skośne 55,00 

35 Zdjęcie RTG oczodołów - ciało obce 61,00 

36 Zdjęcie RTG kręgosłupa L-S (lędzwiowego) a-p +b 50,00 

37 Zdjęcie RTG kręgosłupa Th (piersiowego) a-p +b 50,00 

38 Zdjęcie RTG kręgosłupa C (szyjnego) a-p +b 50,00 

39 Zdjęcie RTG kręgosłupa C (szyjnego)-2 skosy 50,00 

40 Zdjęcie RTG kręgosłupa C (szyjnego)-czyn. 50,00 

41 Zdjęcie RTG stawów biodrowych a-p+osiowe 55,00 

42 Zdjęcie RTG miednicy st. krzyżowo-biodrowe 55,00 

43 Skopia + zdj.  182,00 

44 Wlew kontrastowy jelita grubego 620,00 

45 Zdjęcie RTG kontrastowe żołądka + XII-ca 468,00 

46 Pasaż jelita 275,00 

47 Zdjęcie RTG w 2 projekcjach - inne 55,00 

48 Zdjęcie RTG w 3 projekcjach - inne 61,00 

49 Zdjęcie RTG ekspozycja łączona (kości długie, kręgosłup) 88,00 

50 Dodatkowe filmowanie  17,00 

 

 

 

 



Poradnia Laryngologiczna  

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Wycięcie zmiany na języku 220,00 

2 Wycięcie zmiany podniebienia 220,00 

3 Wycięcie zmiany na wardze 220,00 

4 Wycięcie zmiany innej części jamy ustnej 220,00 

5 Usunięcie szwów 81,00 

6 Usunięcie ciała obcego z przełyku 167,00 

7 Założenie i wymiana rurki tracheostomijnej 408,00 

8 Usunięcie rurki tracheotomijnej 33,00 

9 Usunięcie ciała obcego z krtani 108,00 

10 Wycinek z migdała 209,00 

11 Wycinek z gardła 209,00 

12 Usunięcie ciała obcego z języka 75,00 

13 Usunięcie ciała obcego z migdałka 75,00 

14 Nacięcie ropnia około migdałkowego 59,00 

15 Nacięcie ropnia tylno gardłowego 59,00 

16 Usunięcie kamienia z przewodu śliniakowego 225,00 

17 Biopsja cienkoigłowa ślinianki 172,00 

18 Drenaż ropnia dna jamy ustnej 145,00 

19 Nacięcie ropnia twarzy 145,00 

20 Podcięcie wędzidełka języka 75,00 

21 Podcięcie wędzidełka wargi 75,00 

22 Szycie rany języka 209,00 

23 Szycie rany wargi 209,00 

24 Szycie rany podniebienia 209,00 

25 Szycie rany innej części jamy ustnej 209,00 

26 Szycie rany gardła 209,00 

27 Nacięcie krwiaka lub ropnia małżowiny usznej 59,00 

28 Wycinek z ucha zewnętrznego 209,00 

29 Wycięcie kaszaka małżowiny usznej 220,00 

30 Wycięcie przydatków przed usznych 220,00 

31 Sondowanie ślinianek 86,00 

32 Szycie rany ucha 209,00 

33 Płukanie ucha 33,00 

34 Usunięcie ciała obcego z ucha 38,00 

35 Paracenteza 86,00 

36 Kateteryzacja trąbki słuchowej  75,00 

37 Zabieg Politzera 65,00 

38 Tamponada tylna 118,00 

39 Nacięcie krwiaka lub ropnia przegrody nosa 145,00 

40 Wycinek z nosa 209,00 

41 Wycięcie innych zmian nosa 161,00 

42 Przecięcie zrostów wewnątrz nosowych 183,00 



43 Nastawienie złamania nosa w znieczuleniu miejscowym 108,00 

44 Szycie rany nosa 209,00 

45 Usunięcie ciała obcego z nosa 38,00 

46 Zabiegi Proetza 102,00 

47 Punkcja zatoki szczękowej 124,00 

48 Biopsja cienkoigłowa języka 129,00 

49 Wycinek z języka  209,00 

50 Wycinek podniebienia twardego 209,00 

51 Wycinek podniebienia miękkiego 209,00 

52 Wycinek z innej części jamy ustnej 209,00 

53 Wycinek z wargi 209,00 

54 Usunięcie tamponady  54,00 

55 Elektrokoagulacja miejsca krwotocznego 92,00 

56 Tamponada przednia 65,00 

57 Wymiana tamponady 113,00 

58 Inne nacięcie ucha zewnętrznego  38,00 

59 Wycięcie zmiany ucha zewnętrznego 220,00 

60 Nacięcie przewodu słuchowego zewnętrznego  27,00 

61 Nacięcie języczka 27,00 

62 Biopsja tkanek miękkich  177,00 

63 Usuniecie ciała obcego z jamy ustnej 27,00 

64 Usunięcie rurki tympanostomijnej  27,00 

 

Hemodializy 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Hemodializa 630,00  

 

Hemoglobina tlenkowa 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Karboksyhemoglobina          46,00 

 

 

Iniekcje 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Iniekcje domięśniowe              20,00 

2 Iniekcje dożylne              30,00 

 

 

Koszt Konsultacji Specjalistycznych / Porady  

 
Lp. Konsultacje Cena netto w zł * 

1 Alergologiczna 160,00 

2 Laryngologiczna 150,00 



3 Ortopedyczna 150,00 

4 Kardiologiczna 175,00 

5 Kardiochirurgiczna 190,00 

6 Gastrologiczna  190,00 

7 Okulistyczna 160,00 

8 Chirurgii Ogólnej 165,00 

9 Chirurgii Naczyniowej 165,00 

10 Chirurgii Dziecięcej  150,00 

11 Urologiczna 160,00 

12 Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 230,00 

13 Neurochirurgii 175,00 

14 Nefrologiczna 175,00 

15 Audiologiczna 190,00 

16 Diabetologiczna 185,00 

17 Oddział Ratunkowy-porada (w tym osoby uprawnione na 

podstawie przepisów o koordynacji) 

275,00 

18 Chorób wewnętrznych  165,00 

 

 

Poradnia Okulistyczna  

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Podstawowe badanie okulistyczne 85,00 

2 Angiografia fluoresceinowa tylnego odcinka 246,00 

3 Fotografia kolorowa 63,00 

4 Badanie barw 46,00 

5 Badanie dna oka pośrednie obuoczne 75,00 

6 Biometria- jedno oko 40,00 

7 Egzoftalmometria 40,00 

8 Gonioskopia 75,00 

9 Kąty zeza (synoptofor) 40,00 

10 Kąty zeza na krzyżu Maddoxa 40,00 

11 Perymetria kinetyczna 40,00 

12 Perymetria statyczna 75,00 

13 Skiaskopia 75,00 

14 Tonometria 40,00 

15 Tonometria aplanacyjna 52,00 

16 USG typu A i B – diagnostyka – foto 103,00 

17 Ćwiczenia ortoptyczne-1 ćwiczenie  46,00 

18 Ćwiczenia pleoptyczne-1 ćwiczenie  46,00 

19 Drobne zabiegi przy lampie szczelinowej 52,00 

20 Iniekcja okołogałkowa 149,00 

21 Iniekcja podspojówkowa 149,00 

22 Irydotomia laserem ND; YAG 372,00 

23 Laser argon – różne zabiegi 372,00 

24 Membranotomia laserem ND:YAG 246,00 

25 Oblaserowanie obwodu siatkówki 372,00 

26 Usuniecie ciała obcego z rogówki 149,00 



27 Usuniecie ciała obcego z worka spojówkowego 115,00 

28 Usuniecie szwów pooperacyjnych 132,00 

29 Zaopatrywanie ran powieki i spojówki 172,00 

30 Zabiegi w obrębie powieki i spojówek 189,00 

31 Zgłębnikowanie dróg łzowych – jedno oko  126,00 

32 Badanie optycznej koherentnej tomografii siatkówki OCT- 

plus opis 

170,00 

 

 

Pracownia Endoskopowa 
 

Lp. Procedury Cena netto 

w zł * 

Cena netto  

Cito w zł * 

1 Gastroskopia z testem urazowym 310,00 403,00 

2 Gastroskopia 300,00 390,00 

3 Gastroskopia z pobraniem wycinka hist-pat.  310,00 403,00 

4 Kolonoskopia 450,00 585,00 

5 Znieczulenie do zabiegów endoskopowych 180,00 234,00 

6 Kolonoskopia z pobraniem wycinka   550,00 715,00 

7 Polipektomia endoskopowa polipa w jelicie grubym 900,00 1170,00 

 

Pracownia Toksykologii  

 
Lp. Procedury Cena netto w zł* 

1 
Oznaczenie ilościowe glikolu etylowego met. GC - KREW 

Sekcyjna 
150,00 

2 Oznaczenie ilościowe glikolu etylowego met. GC - KREW 150,00 

3 Oznaczenie ilościowe glikolu etylowego met. GC - MOCZ 150,00 

4 
Oznaczenie ilościowe glikolu etylowego met. GC - 

materiał inny 
150,00 

5 
Oznaczenie ilościowe alkoholu etylowego met. GC - 

KREW Sekcyjna 
150,00 

6 
Oznaczenie ilościowe alkoholu etylowego met. GC - 

KREW 
150,00 

7 
Oznaczenie ilościowe alkoholu etylowego met. GC -

MOCZ 
150,00 

8 Oznaczenie alkoholu etylowego met. GC - materiał inny 150,00 

9 
Oznaczenie ilościowe  tlenkowej hemoglobiny HbCo - 

Spektofotometria krew sekcyjna 
75,00 

10 
Oznaczenie ilościowe  tlenkowej hemoglobiny HbCo – 

Spektofotometria krew 
75,00 

11 
Oznaczenie tlenku węgla CO metodą referencyjną 

GC/HS/FID  we krwi sekcyjnej  
225,00 

12 
Oznaczenie tlenku węgla CO  metodą referencyjną 

GC/HS/FID we krwi 
225,00 

13 

Oznaczenie ilościowe substancji lotnych 

/etanol,metanol,izopropano,aceton met. GC- KREW 

Sekcyjna 

600,00 

14 Oznaczenie ilościowe substancji lotnych 600,00 



/etanol,metanol,izopropano,aceton met. GC- KREW 

15 
Oznaczenie ilościowe substancji lotnych 

/etanol,metanol,izopropano,aceton met. GC- MOCZ 
600,00 

16 
Oznaczenie ilościowe substancji lotnych 

/etanol,metanol,izopropano,aceton met. GC- materiał inny 
600,00 

17 Oznaczenie  alkoholu metylowego GC - KREW Sekcyjna 150,00 

18 Oznaczenie  alkoholu metylowego GC -KREW 150,00 

19 Oznaczenie  alkoholu metylowego GC - MOCZ 150,00 

20 Oznaczenie  alkoholu metylowego GC-  materiał inny 150,00 

 

Pracownia Urodynamiki i Elektromanometrii  

 
Lp. Procedury Cena netto w zł 

* 

Cena netto  Cito 

w zł * 

1 USG układu moczowego 145,00 189,00 

2 
Pełne Badania urodynamiczne Dantec Duet z 

cewnikiem Folleya 1 900,00 

2 470,00 

3 
Pełne Badania urodynamiczne Dantec Duet z 

cewnikiem dorektalnym 2 250,00 

2 925,00 

4 
Pełne Badania urodynamiczne jako przygotowanie 

do zabiegu  2 500,00 

3 250,00 

5 Uroflowmetria Dantec Urodyn 1000 220,00 286,00 

6 Uroflowmetria MMS SOLAR BLUE 450,00 585,00 

7 Badania anomanometryczne 2 100,00 2 730,00 

 

Przychodnia Chirurgii Stomatologicznej 
 

Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Badanie lekarskie kontrolne  104,00 

2 Konsultacja specjalistyczna 127,00 

3 
Plastyka wędzidła wargi, policzka i fałdów śluzówkowych 

przedsionka jamy ustnej 
138,00 

4 Usuniecie zęba jednokorzeniowego  104,00 

5 Usuniecie zęba wielokorzeniowego 127,00 

6 Chirurgiczne usuniecie zęba przez dłutowanie  190,00 

7 
Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrz zębodołowe z 

wytworzeniem płata śluzówkowo - okostnego 
311,00 

8 
Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego lub związków 

zębowych  
374,00 

9 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany ze szwem 115,00 

10 
Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie 

zanieczyszczonej rany z opracowaniem szwami 
161,00 

11 
Wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, 

włókniaka, pobranie wycinka 
432,00 

12 Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej 472,00 

13 Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki  248,00 

14 
Plastyka połączenia ustno – zatokowego, jako samodzielne 

postępowanie lub jako następstwo ekstrakcji 
374,00 



15 
Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie 

ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem 
173,00 

16 
Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy 

zębów 
190,00 

17 
Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu 

wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami 
213,00 

18 Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy  248,00 

19 
Zdjęcie jednej szyny przy wymianie unieruchomienia lub 

zakończeniu leczenia zachowawczego złamania szczęki 
104,00 

20 Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy 54,00 

21 Gingiwoosteoplastyka – do 18 r. ż. 311,00 

22 
Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba dla celów 

ortodontycznych  (do 18 r.ż.) 
374,00 

23 
Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego (od 13 do 

23 i od 33 do 43) – do 18 r. ż.  
374,00 

24 Usunięcie szwów z głowy/szyi 41,00 

 

Radiologia Stomatologiczna  

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Zdjęcia RTG  panoramiczne zębów (zapis na filmie) 83,00 

2 Zdjęcia RTG  panoramiczne zębów (zapis na płycie CD) 61,00 

3 Zdjęcia RTG  zębów stykowe 55,00 

4 Zdjęcia RTG  zębów zgryzowe 39,00 

5 Zdjęcia RTG  cefalometryczne zębów (zapis na filmie)              83,00 

6 Zdjęcia RTG  cefalometryczne zębów (zapis na płycie CD) 61,00 

 

 

Rezonans Magnetyczny  

 
Lp. Procedury Cena netto w 

zł * 

Cena netto  

Cito w zł * 

1 MR mózgu (perfuzja)/spektrografia  1 210,00 1 573,00 

2 MR przysadki dynamiczne  968,00 1 258,00 

3 MR przysadki z kontrastem 781,00 1 015,00 

4 MR głowy z kontrastem 770,00 1 001,00 

5 MR głowy bez kontrastu 627,00 815,00 

6 MR klatki piersiowej i śródpiersia z kontrastem 869,00 1 130,00 

7 
MR dwóch lub więcej odcinków i kanału kręgowego 

bez kontrastu  

847,00 1 101,00 

8 
MR dwóch lub więcej odcinków i kanału kręgowego z 

kontrastem 

1 331,00 1 730,00 

9 
MR jednego odcinka kręgosłupa i kanału kręgowego 

(C, Th lub L) bez kontrastu 

682,00 887,00 

10 
MR jednego odcinka kręgosłupa i kanału kręgowego 

(C, Th lub L) z kontrastem 

814,00 1 058,00 

11 MR stawu (np.. Kolana, barku) 682,00 887,00 

12 MR tkanek miękkich kończyny górnej i dolnej  869,00 1 130,00 



13 MR miednicy bez kontrastu 682,00 887,00 

14 MR miednicy z kontrastem 814,00 1 058,00 

15 MR miednicy dynamiczne  869,00 1 130,00 

16 MR nadnerczy z kontrastem  814,00 1 058,00 

17 MR badanie dyfuzyjne tzw. PET-like 726,00 944,00 

18 MR cholangiografia  682,00 887,00 

19 MR Urografia bez kontrastu 682,00 887,00 

20 MR Urografia z kontrastem 990,00 1 287,00 

21 MR angiografia z kontrastem 814,00 1 058,00 

22 MR enterografia bez kontrastu 814,00 1 058,00 

23 MR enterografia z kontrastem 869,00 1 030,00 

24 MR badanie inne 1 111,00 1 444,00 

25 MR wątroby/trzustki  1 045,00 1 359,00 

26 MR twarzoczaszki i szyi z kontrastem 781,00 1 015,00 

27 MR zatok obocznych nosa bez kontrastu 660,00 858,00 

28 MR zatok obocznych nosa z kontrastem 781,00 1 015,00 

30 MR oczodołów bez kontrastu 660,00 858,00 

31 MR oczodołów z kontrastem 781,00 1 015,00 

32 MR serca 1 606,00 2 088,00 

33 MR serca z Adenozyną 2 490,00 3 237,00 

34 MR stawu kolanowego do protezy  121,00 157,00 

35 MR w znieczuleniu bez kontrastu  913,00 1 187,00 

 

 

Sterylizacja Plazmowa  

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Sterylizacja plazmowa- pakiet duży 35,00 

2 Sterylizacja plazmowa- pakiet mały 30,00 

 

 

Sterylizacja Parowa 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Sterylizacja parowa- pakiet duży 25,00 

2 Sterylizacja parowa- pakiet mały  21,00 

 

 

Koszt Osobodnia  
POBYT NA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH / 1 OSOBODZIEŃ 

(nie uwzględnia kosztów zabiegu, leków, wyrobów medycznych, diagnostyki) 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Oddział Chorób Wewnętrznych 800,00  

2 Oddział Kardiologii 910,00  

3 Oddział Nefrologii 1 000,00  

4 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i 

Noworodków  

3 715,00  



5 Oddział Chirurgii Naczyniowej 1 200,00  

6 Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej 1 500,00  

7 Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowej 3 160,00  

8 Oddział Urologii 1 050,00  

9 Oddział Chirurgii Dziecięcej 1 500,00  

10 Oddział Neurochirurgii  1 340,00  

11 Oddział Okulistyki 2 460,00  

12 Oddział Laryngologii 1 210,00  

13 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 5 770,00  

14 Oddział Kardiochirurgii 2 000,00  

15 Oddział Pediatrii od 0. do 8 godz. 450,00  

16 Oddział Pediatrii od 8 do 16 godz. 900,00  

17 Oddział Pediatrii od 16 do 24 godz. 1 350,00  

18 Oddział Chirurgii  Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej 1 200,00 

19 Pododdział Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej 3 000,00 

 

Tomografia Komputerowa  

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 HRTC klatka piersiowa 374,00 

2 TK głowy z kontrastem 409,00 

3 TK głowy z kontrastem w znieczuleniu 621,00 

4 TK głowy bez kontrastu 299,00 

5 TK oczodołu z kontrastem 495,00 

6 TK krtani - szyi z kontrastem 650,00 

7 TK klatki piersiowej z kontrastem  558,00 

8 TK kręgosłupa C, Th, L-s, S 374,00 

9 TK miednicy z kontrastem 644,00 

10 TK jamy brzusznej z kontrastem 558,00 

11 TK jamy brzusznej z kontrastem (wielofazowe) 679,00 

12 TK twarzo - czaszki z kontrastem 495,00 

13 TK twarzo - czaszki bez kontrastu 322,00 

14 TK kończyn, stawów, bez kontrastu 357,00 

15 Angiografia TK (mózgowa, aorty, kończynowa)       1 478,00 

16 TK oczodołu bez kontrastu 236,00 

17 HRCT uszu 334,00 

18 TK klatki piersiowej, jamy brzusznej z kontrastem 679,00 

19 
TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy z 

kontrastem 
863,00 

20 TK jamy brzusznej i miednicy z kontrastem 679,00 

21 TK- inne 524,00 

22 TK wirtualne (kolonoskopia, bronchoskopia, itp.) 1 231,00  

23 TK dental 374,00 

24 
Angiografia TK tętnic wieńcowych poprzedzona oceną 

zwapnień 
1 455,00 

25 Angiografia TK pomostów aortalno-wieńcowych 1 524,00 

26 
Ilościowa ocena zwapnień w tętnicach wieńcowych 

CALCIUM SCORING 
558,00 



27 Znieczulenie w badaniu TK 219,00 

28 
W przypadku badań citowych cena każdego badania 

wzrośnie o 100,00 zł 
100,00 

 

 

 

Zakład Patomorfologii 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł* 

1 Badania wybiórcze – Mucykarmin 125,00 

2 Badania wybiórcze – Żelazo 115,00 

3 Barwienie wybiórcze - PAS 135,00 

4 Barwienie wybiórcze – AZAN 120,00 

5 Badania wybiórcze - Srebrzenie 180,00 

6 Badania wybiórcze – Amyloid 135,00 

7 Barwienie wybiórcze Giemsa 70,00 

8 
Zabarwienie i ocena materiału pobranego podczas biopsji 

aspiracyjnej cienkoigłowej 
100,00 

9 

Badania cytologiczne dostarczonych rozmazów 

ginekologicznych i innych preparatów z zakresu cytologii 

złuszczeniowej 

100,00 

10 

Badania histopatologiczne wycinka pobranego 

topograficzne z jednego miejsca i barwionego metodą H i 

E 

125,00 

11 
Badania śródoperacyjne materiału tkankowego pobranego 

topograficznie z jednego miejsca 
95,00 

12 
Kontrola parafinowa materiału dostarczonego do badania 

śródoperacyjnego 
105,00 

 

 

Zakład Patomorfologii 

Badania wykonywane na materiale pobranym ze zwłok 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Badania wybiórcze – Mucykarmin 125,00 

2 Badania wybiórcze – Żelazo 115,00 

3 Barwienie wybiórcze - PAS 135,00 

4 Barwienie wybiórcze – AZAN 120,00 

5 Badania wybiórcze - Srebrzenie 180,00 

6 Badania wybiórcze – Amyloid 135,00 

7 Barwienie wybiórcze Giemsa 70,00 

8 
Zabarwienie i ocena materiału pobranego podczas biopsji 

aspiracyjnej cienkoigłowej 
100,00 

9 

Badania cytologiczne dostarczonych rozmazów 

ginekologicznych i innych preparatów z zakresu cytologii 

złuszczeniowej 

100,00 

10 Sekcja zwłok 1 500,00 

11 Badania histopatologiczne wycinka pobranego 125,00 



topograficzne z jednego miejsca i barwionego metodą H i 

E 

12 
Badania śródoperacyjne materiału tkankowego pobranego 

topograficznie z jednego miejsca 
95,00 

13 
Kontrola parafinowa materiału dostarczonego do badania 

śródoperacyjnego 
105,00 

 

 

Założenie cystotomii 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Założenie cystostomii 435,00  

 

 

 

Założenie nefrostomii 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Założenie nefrostomii przez nakłucie nerki  307,00 

 

 

 

Założenie wkłucia centralnego 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Założenie wkłucia centralnego  242,00  

 

 

 

Cystoskopia przezcewkowa 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Cystoskopia przezcewkowa 1 200,00  

 

 

Zakład Medycyny Sądowej – Referencyjny Ośrodek Uniwersytetu 

Opolskiego 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Przechowywanie zwłok- doba  166,00  

 

 

Przewozy pacjentów 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 
Przewóz pacjentów zgodnie ze zleceniem za przejechany 

kilometr  
8,00   



Zakład Rehabilitacji  

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Sollux  10,00  

2 Galwanizacja  13,00 

3 Jonoforeza 13,00 

4 Diadynamik 13,00 

5 Interdyn  13,00 

6 Prądy średniej częstotliwości  13,00 

7 Prądy Tensa 13,00 

8 Prądy Traberta 13,00 

9 Elektrostymulacja  13,00 

10 Elektrostymulacja punktowa  19,00 

11 Masaż sekwencyjny uciskowy  15,00 

12 Pole magnetyczne 13,00 

13 Terapuls 13,00 

14 DKF, MDF 13,00 

15 Ultradźwięki  19,00 

16 Laser punkty plus skaner  19,00 

17 Krioterapia miejscowa 15,00 

18 Okład cieplny 13,00 

Kinezyterapia 

19 Ćwiczenia ogólnousprawniające – 30 minut 25,00  

20 Ćwiczenia w odciążeniu – 30 minut 25,00  

21 Ćwiczenia na przyrządach – 30 minut 25,00 

22 Wyciągi odcinka C lub L/S  25,00 

23 Ćwiczenia specjalistyczne- metody McKenzi- pierwsza 

wizyta  

88,00 

24 Ćwiczenia specjalistyczne- metody McKenzi- kolejna 

wizyta 

44,00 

25 Ćwiczenia specjalistyczne – PNF, skoliozy, tkanki miękkie 

- 30 minut 

69,00 

26 Ćwiczenia indywidualne z terapeutą- 30 minut 50,00 

27 Ćwiczenia bierne mechaniczne kończyny dolnej /szyna/ - 

30 minut 

44,00 

28 Pokaz instruktaż jednorazowy 50,00 

29 Kinesiology Taping 44,00 

30 Porada Lekarska 138,00 

31 Porada Fizjoterapeuty 69,00 

32 Rehabilitacja domowa (plus koszt dojazdu) 138,00  

Pakiet 

 Przy zakupie 10 zabiegów /karnet/ ostatni zabieg gratis  

33 Dwa zabiegi fizykalne plus ćwiczenia indywidualne  

/metodami/ 

88,00 

34 Masaż /1 okolica/ plus ćwiczenia plus jeden zabieg 

fizykalny  

88,00 

Zdrowy kręgosłup 

35 Dwa zabiegi fizykalne plus ćwiczenia pod kontrolą 44,00 



terapeuty  

Pakiet Senior 

36 Dwa zabiegi fizykalne plus ćwiczenia pod kontrolą 

terapeuty dostosowane do wieku /dotyczy jednej okolicy/ 

44,00 

Hydroterapia 

37 Wirówka kkg 19,00 

38 Wirówka kkd 32,00 

39 Masaż podwodny  57,00 

40 Kąpiel cztero-komorowa 38,00 

Masaż 

41 Masaż częściowy – 15 minut 50,00 

42 Masaż cały kręgosłup 70,00 

43 Masaż całościowy – 60 minut 207,00 

44 Drenaż limfatyczny częściowy  57,00 

45 Drenaż limfatyczny  dwie okolice 88,00 

 

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej -  punkt pobrań 

 

Lp. 
 

Rodzaj badania 

Okres 

oczekiwani

a na wynik 

/ dni / 

 

Materiał 

Cena netto w 

zł * 

Chemia  kliniczna 
1 Albuminy         1         surowica 6,00 

2 Aminotransferaza alaninowa / ALT / 1 surowica 6,00 

3 
Aminotransferaza asparaginianowa / 

AST / 
1 surowica 6,00 

4 Amylaza 1 
surowica, 

mocz 
8,00 

5 Amoniak 1 osocze EDTA 45,00 

6 ASO – test ilościowy 1 surowica 25,00 

7 Białko całkowite 1 surowica 6,00 

8 Białko C – reaktywe ultraczułe  / CRP/ 1 surowica 11,00 

9 Bilirubina całkowita 1 surowica 6,00 

10 Bilirubina związana 1 surowica 7,00 

11 Ceruloplazmina 10 surowica 40,00 

12 Cholesterol całkowity 1 surowica 6,00 

13 Cholesterol HDL  1 surowica 6,00 

14 Cholesterol LDL ( oznaczany) 1 surowica 7,00 

15 Cholinoesteraza 1 surowica 15,00 

16 Chlor / Cl- 1 
surowica, 

mocz, DZM 
6,00 

17 Dehydrogenaza mleczanowa / LDH 1-5 / 1 surowica 8,00 

18 Elektroforeza białek z densytogramem do 7 dni surowica 20,00 

19 Fosfataza alkaliczna 1 surowica 6,00 

20 Fosfor nieorganiczny 1 
surowica, 

mocz, DZM 
7,00 



21 Gamma glutamylotransferaza / GGT / 1 surowica 7,00 

22 Gazometria 1 
krew 

włośniczkowa 
45,00 

23 Glukoza 1 
surowica, 

mocz, DZM 
6,00 

24 Homocysteina 1 surowica 55,00 

25 
Immunofiksacja ( z białkiem Bence 

Jonesa ) 
do 7 dni 

surowica, 

mocz 
160,00 

26 Łańcuchy lekkie Lambda - wolne do 10 dni 
surowica, 

mocz 
170,00 

27 Łańcuchy lekkie Kappa  - wolne do 10 dni 
surowica, 

mocz 
170,00 

28 Interleukina 6 1 surowica 110,00 

29 Inhibitor C1- esterazy ( aktywność ) do 10 dni surowica 110,00 

30 Inhibitor C1- esterazy ( ilościowo ) do 10 dni surowica 110,00 

31 Jonogram / Na + ,  K + , Cl - / 1 surowica 9,00 

32 Kinaza kreatynowa-CK 1 surowica 8,00 

33 Kreatynina +eGFR 1 
surowica, 

mocz, DZM 
8,00 

34 Kwas moczowy 1 
surowica, 

mocz, DZM 
7,00 

35 Kwasy żółciowe 2 surowica 30,00 

36 Lipaza 1 surowica 10,00 

37 Magnez 1 
surowica, 

mocz, DZM 
7,00 

38 Mikroalbuminuria – metoda ilościowa 1 mocz 10,00 

39 Mocznik 1 
surowica, 

mocz, DZM 
7,00 

40 Osmolalność 1 
surowica, 

mocz 
10,00 

41 Potas / K+ 1 
surowica, 

mocz, DZM 
7,00 

42 Prokalcytonina 1 surowica 50,00 

43 
Seromukoid -  -1 kwaśny glikoproteid / 

AAGP / 
1 surowica 35,00 

44 Sód / Na+ 1 
surowica, 

mocz, DZM 
7,00 

45 Trójglicerydy 1 surowica 7,00 

46 Tyrozyna do 14 dni surowica 110,00 

47 Wapń całkowity 1 
surowica, 

mocz, DZM 
8,00 

48 Wapń zjonizowany 1 
krew 

włośniczkowa 
45,00 

49 Żelazo 1 surowica 7,00 

50 Anty SARS CoV-2 S 1 surowica 50,00 

Diagnostyka anemii 
51 Ferrytyna 1 surowica 35,00 

52 Haptoglobina 1 surowica 20,00 

53 Kwas foliowy 5 surowica 45,00 



54 Receptor transferyny 1 surowica 65,00 

55 Transferyna 1 surowica 30,00 

56 
Utajona zdolność wiązania żelaza 

(UIBC) 
1 surowica 10,00 

57 Witamina B12 1 surowica 40,00 

58 Erytropoetyna 10 surowica 60,00 

Diagnostyka cukrzycy 
59 Hemoglobina glikowana  / Hb1Ac  / 1 krew EDTA 20,00 

60 Insulina 1 surowica 45,00 

61 Peptyd-C 1 surowica 45,00 

62 
Przeciwciała anty-GAD/ przeciw 

dekarboksylazie glutaminianu/ 
do 14 dni surowica 50,00 

63 
Przeciwciała anty-IA2 /przeciw 

fosfatazie tyrozynowej/ 
do 14 dni surowica 50,00 

64 Przeciwciała ZnT8  do 21 dni surowica 100,00 

Diagnostyka chorób serca 

65 Kinaza kreatynowa – CK-MB masa 1 surowica 30,00 

66 Troponina wysokoczuła HS 1 surowica 25,00 

67 NT proBNP 1 surowica 80,00 

Immunologia 
68 Dopełniacz C3 1  surowica 25,00 

69 Dopełniacz C4 1  surowica 25,00 

70 IgG 1 surowica 18,00 

71 IgA 1 surowica 18,00 

72 IgM 1 surowica 18,00 

73 Tryptaza do 14 dni surowica 70,00 

76 IgE 1 surowica 19,00 

77 IgE swoiste lateks  15 surowica 30,00 

78 
Alergie profil pokarmowy * - 20 

alergenów, test Euroline 
do 7 dni surowica 120,00 

79 
Alergie profil pediatryczny **  

 - 27 alergenów, test Euroline 
do 7 dni surowica 150,00 

80 
Alergie profil pediatryczny wziewny *** 

- 20 alergenów, test Euroline 

 

do 7 dni 

 

surowica 

 

120,00 

81 
Profil pokarmowy: Nabiał i Orzechy 

( 10 alergenów) ● 
do 7 dni surowica 95,00 

82 
Profil pokarmowy: 

Mąka i Mięso (10 alergenów) ●● 
do 7 dni surowica 95,00 

83 
Profil pokarmowy: 

Owoce (10 alergenów) ●●● 
do 7 dni surowica 95,00 

84 

Alergie profil jady owadów: 

( komponenty )– osa, pszczoła, szerszeń 

- test Euroline 

do 7 dni surowica 130,00 

85 Alergie orzeszki (komponenty) do 7 dni surowica 150,00 

86 
Profil molekularny: mleko krowie, jajko 

kurze, orzeszki ziemne i brzoza 
do 7 dni surowica 200,00 

87 
Test do diagnostyki 295 komponentów  

alergenowych 
do 7 dni surowica 1 100,00    



Hormony – metabolity – witaminy 
88  17-OH Progesteron do 14 dni surowica 45,00 

89 ACTH do 21 dni 
osocze 

wersenianowe 
42,00 

90 Androstendion do 14 dni surowica 47,00 

91 Aldosteron do 14 dni 
surowica, 

DZM 
47,00 

 DHEA-S 1 surowica 45,00 

92 Estradiol 1 surowica 20,00 

93 FSH 1 surowica 20,00 

94 FT3 1 surowica 15,00 

95 FT4 1 surowica 15,00 

 GH- Hormon wzrostu do 14 dni surowica 50,00 

96 IGF-1 do 21dni surowica 85,00 

97 IGFBP-3 do 21 dni surowica 110,00 

98 Β2-mikroglobulina do 14 dni surowica 50,00 

99 Kalcytonina do 21 dni surowica 70,00 

100 Katecholoaminy–adrenalina do 14 dni 

osocze 

EDTA, 

DZM w 10 

ml 20% HCl 

100,00 

101 Katecholoaminy–noradrenalina do 14 dni 

osocze 

EDTA, 

DZM w 10 

ml 20% HCl 

100,00 

102 Katecholaminy-metabolity-metanefryna do 14 dni 
DZM w 10 

ml 20% HCl 
100,00 

103 

Katecholaminy-metabolity ( adrenalina, 

noradrenalina, dopamina, metanefryna, 

normetanefryna, 3-metoksytyramina 

serotonina ) 

do 14 dni 
DZM w 10 

ml 20% HCl 
600,00 

104 Kortyzol 1 surowica 30,00 

105 Kortyzol w moczu i DZM do 14 dni mocz, DZM 60,00 

106 LH 1 surowica 20,00 

107 Progesteron 1 surowica 20,00 

108 Prolaktyna 1 surowica 20,00 

109 PTH- Parathormon test 3 generacji 1 surowica 35,00 

110 Przeciwciała przeciw peroksydazie 

tarczycowej anty – TPO 
1 surowica 30,00 

111 Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie 

aTG 
do 7 dni surowica 30,00 

112 Przeciwciała dla receptora TSH – TRAb do 7 dni surowica 50,00 

113 SHGB( białko wiążące hormony 

płciowe) 
do 21 dni surowica 60,00 

114 Testosteron 1 surowica 22,00 

115 TSH 1 surowica 13,00 

116 Witamina D3,2 ( 25-OH ) 1 surowica 50,00 

117 Serotonina w surowicy do 21 dni surowica 200,00 

118 5-HIAA ( kwas indolooctowy) do 21 dni surowica 60,00 



119 Aktywność reninowa osocza (ARO) do 21 dni surowica 70,00 

120 Proinsulina  do 21 dni surowica 80,00 

121 Wazopresyna do 21 dni surowica 80,00 

122 VIP do 21 dni surowica 80,00 

123 Pepsyna do 21 dni surowica 80,00 

124 Gastryna do 21 dni surowica 80,00 

125 SSTR2 do 21 dni surowica 90,00 

126 FGF23 do 21 dni surowica 90,00 

127 Chromogranina A do 21 dni surowica 110,00 

128 Ceruloplazmina do 14 dni surowica 40,00 

129 Miedź do 14 dni surowica 40,00 

130 Lit do 2 dni surowica 20,00 

Markery  nowotworowe 
140  AFP  1 surowica 26,00 

141  CEA  1 surowica 26,00 

142  Ca 19-9 1 surowica 27,00 

143  Ca 125 1 surowica 25,00 

144  Ca 15-3 do 5 dni surowica 25,00 

145  PSA całkowity 1 surowica 25,00 

146  PSA wolny 1 surowica 30,00 

147  HCG + beta (Gonadotropina 

kosmówkowa ) 
1 surowica 25,00 

148  Białko S 100 1 surowica 90,00 

Autoimmunologia 
149 Kalprotektyna  do 21 dni kał 85,00 

150 
Przeciwciała przeciwjądrowe-screening 

IIFT  (ANA-SC)   
do 7 dni surowica 40,00 

151 
ANA badanie 

jakościowe/kompleksowe/-line   (ENA) 
do 7 dni surowica 110,00 

152 
Przeciwciała p/ dsDNA / Crithidium 

luciliae/, IIFT (DSDNA) 
do 7 dni surowica 60,00 

153 
ANCA- p/ciała przeciw granulocytom - 

IIFT 
do 7 dni surowica 85,00 

154 
 Przeciwciała przeciw granulocytom – 

metoda jakościowa, MPO,PR3  (ANCA) 
do 7 dni surowica 110,00 

155 
Panel wątrobowy –AMA-M2, LC-1, 

LKM-1, SLA/LP (LC-1) 
do 7 dni surowica 100,00 

156 
Przeciwciała  p/mięśniom gładkim 

ASMA IIFT  (ASMA) 
do 7 dni surowica 85,00 

157 
Przeciwciała p/mitochondrialne IIFT  

(AMA) 
do 7 dni surowica 85,00 

158 Czynnik reumatoidalny – ilościowo  1  surowica 16,00 

160 Odczyn Waalera Rose – latex  1  surowica 10,00 

161 
Przeciwciała antykardiolipinowe IgGAM  

(total) (AKARDIO) 
do 14 dni surowica 60,00 

162 
Przeciwciała p/beta 2 glikoproteinie 

IgGAM (B2GLYKO) 
do 14 dni surowica 65,00 

163 
Przeciwciała p/transglutaminazie 

tkankowej w klasie IgA, ELISA  
do 14 dni surowica 55,00 



(TRAGIGA) 

164 

Przeciwciała p/transglutaminazie 

tkankowej w klasie IgG,  ELISA  

(TRAGIGG) 

do 14 dni surowica 55,00 

165 
Przeciwciała p/endomyzium i gliadynie 

w klasie IgA, IIFT (GLIADYA) 
do 7 dni surowica 95,00 

166 

Przeciwciała p/endomyzium i gliadynie 

w klasie IgG 

 IIFT (GLIADYG) 

do 7 dni surowica 95,00 

167 
Przeciwciała przeciw gliadynie GAF IgG 

, Elisa  (GAF) 
do 14 dni surowica 65,00 

168 
Przeciwciała p/wyspom trzustki i kom. 

wydzielniczym (WYSPY)  
do 7 dni surowica 80,00 

169 
Przeciwciała anty-CCP /cykliczny 

peptyd cytrulinowy / 
do 7 dni surowica 60,00 

170 Przeciwciała przeciwko kłębkom 

nerkowym GBM 
do 7 dni surowica 55,00 

171 Przeciwciała w schorzeniach zapalnych 

jelit / gastroenterologii /ASCA/   

(JELITA) 

do 7 dni surowica 155,00 

172 Przeciwciała przeciwko komórkom 

okładzinowym żołądka i IF  (PCA/IF) 
do 7 dni surowica 90,00 

173 Odczyn WR 1 surowica 10,00 

174 Odczyn WR test potwierdzenia 2 surowica 60,00 

175 PLAR2R  surowica 250,00 

Hemostaza 
176 Antytrombina III 1 osocze cytryn 11,00 

177 Białko C aktywność 1 osocze cytryn 32,00 

178 Antygen wolnego białka S do14 dni osocze cytryn 100,00 

179 Czas kaolinowo-kefalinowy APTT 1 osocze cytryn 6,00 

180 Czas protrombinowy PT 1 osocze cytryn 6,00 

181 D-dimery  met. ilościowa 1 osocze cytryn 25,00 

182 Fibrynogen 1 osocze cytryn 8,00 

183 Funkcja płytek-Kolagen/ epinefryna 1 osocze cytryn 95,00 

184 Funkcja płytek-Kolagen/ ADP ( 

aspiryna) 
1 osocze cytryn 95,00 

185 Funkcja płytek-P2Y12( klopidogrel) 1 osocze cytryn 110,00 

186 Lapus antykoagulant –LCA 1 osocze cytryn 60,00 

187 Oporność na aktywne białko C / APCR / 1 osocze cytryn 60,00 

188 Test na antykoagulant – screening 1 osocze cytryn 10,00 

189 Czynnik VII 1 osocze cytryn 150,00 

190 Czynnik VIII 1 osocze cytryn 150,00 

191 Czynnik IX 1 osocze cytryn 150,00 

192 Czynnik XII 1 osocze cytryn 150,00 

193 Anty Xa 2 osocze cytryn 120,00 

Hematologia 
194 Morfologia krwi  1 krew EDTA 7,00 

195 Morfologia z pełnym różnicowaniem 

krwinek 
1 krew EDTA 11,00 



196 Odczyn opadania krwinek czerwonych / 

OB / 
1 krew cytryn 5,00 

197 Retikulocyty- frakcje, wynik z 

analizatora 
1 krew EDTA 11,00 

198 
Ocena rozmazu krwi barwionego  MGG 2 

krew 

włośniczkowa 
11,00 

Analityka  ogólna 
199 Badania ogólne moczu 1 mocz 15,00 

200 Analiza składu kamieni nerkowych do 5 dni złóg nerkowy 75,00 

201 Krew utajona w kale 1 kał 18,00 

202 Kotynina 1 mocz 10,00 

203 Porfiryny całkowite do 14 dni mocz, DZM 250,00 

 

204 Covid-19 antygen 1 wymaz z nosa 80,00 

 

205 Covid-19 NAAT PCR 1 wymaz z nosa 

 

250,00 

 

Badania  toksykologiczne 
206 Alkohol etylowy 1 surowica 50,00 

207 Narkotyki - test jakościowy 1 mocz 50,00 

 

Badania genetyczne 
208 HLA-B27 21 krew- EDTA 260,00  

209 HLA -  DQ2/DQ8 21 krew-EDTA 380,00 

210 HLA-Cw6 21 krew-EDTA 260,00 

211 Mutacja Leiden w genie czynnika V   

(FV) 

21 krew-EDTA 
300,00 

212 Mutacja 20210 G>A  w genie czynnika 

II  (FII) 

21 krew-EDTA 
260,00 

213 Hemochromatoza Direct  4 SNP 21 krew-EDTA 350,00 

214 Hemochromatoza Direct  2 SNP 21 krew-EDTA 270,00 

215 Zespół Gilberta 21 krew-EDTA 300,00 

216 Pierwotna nietolerancja laktozy 

   LCT: 13910,   LCT: 22018 

 

21 

 

krew-EDTA 

 

350,00 

217 CFTR Mukowiscytoza 21 krew-EDTA 300,00 

Monitorowanie leków 
218 Amikacyna 1 surowica 100,00 

219 Digoksyna 10 surowica 50,00 

220 Fenobarbital 10 surowica 80,00 

221 Gentamycyna 1 surowica 100,00 

222 Kwas walproinowy 1 surowica 35,00 

223 Wankomycyna 1 surowica 70,00 

224 Paracetamol 1 surowica 40,00 

225 Cyklosporyna 7 surowica 90,00 

226 Tacrolimus 14 surowica 130,00 

227 Konwertaza angiotenzyny 14 surowica 80,00 

 



228 Pobranie krwi   4,00 

230 Zaświadczenie w języku angielskim 

lub niemieckim 

  30,00 

 

Pakiety Badań  
Nazwa Pakietu  Rodzaj badań  Cena netto* 

Podstawowy  Morfologia, OB, glukoza, cholesterol, 

kreatynina, Alt 

28,00 

Podstawy-rozszerzony Morfologia z rozmazem, OB, glukoza, 

cholesterol, chol-HDL, chol-LDL, 

trójglicerydy, mocznik, kreatynina, Ast, Alt, 

GGTP, kwas moczowy 

66,00 

Tarczycowy  TSH, ft4, aTPO 48,00 

Tarczycowy- rozszerzony TSH, ft4, ft3, aTPO, aTG 87,00 

Wątrobowy  Bilirubina, AST, ALT, ALP, GGTP 27,00 

Trzustkowy Amylaza, amylaza w moczu, lipaza 19,00 

Nerkowy  Kreatynina, kwas moczowy, mocznik, 

jonogram, Ca, P, mocz badanie ogólne 

37,00 

Cukrzycowy  Glukoza, HbA1C,  albumina w moczu 21,00 

Lipidowy/miażdżycowy 

 

Cholesterol, chol-HDL, chol-LDL, 

trójglicerydy 

22,00 

Lipidowy/miażdżycowy-

rozszerzony 

  

Cholesterol, chol-HDL, chol-LDL, 

trójglicerydy, CRP, homocysteina 

70,00 

 

Dla kobiet dojrzałych  

 

Morfologia z rozmazem, OB, kreatynina, 

Alt, magnez, cholesterol, chol-HDL, chol-

LDL, trójglicerydy, CRP, glukoza, TSH, 

jonogram 

75,00 

Dla mężczyzn dojrzałych  

 

Morfologia z rozmazem, OB, kreatynina, 

Alt, cholesterol, chol-HDL, chol-LDL, 

trójglicerydy, CRP, glukoza, PSA, jonogram, 

kwas moczowy, Mg 

90,00 

Menopauza  FSH, estradiol, progesteron 47,00 

Anemia-pakiet podstawowy Morfologia z rozmazem, żelazo, UIBC- 

utajona zdolność wiązania żelaza, 

20,00 

Anemia - pakiet rozszerzony Ferrytyna, transferyna, wit. B12, receptor 

transferyny 

117,00 

Reumatyczny podstawowy Czynnik reumatoidalny-RF, odczyn Waalera 

Rose, CRP, OB, przeciwciała ANA 

screening i anty-CCP 

100,00 

Reumatyczny rozszerzony Przeciwciała ANA i ANCA screening,  ASO,  

AAGP-   -1 kwaśny glikoproteid,  

150,00 

Zdrowe serce CKMB masa, hsTNT, NT-proBNP, Mg, 

jonogram (Na, K,Cl), CRP 

135,00 

 

Alergia 

  * Profil pokarmowy 
    Jaja, mleko, drożdże: białko jaja, żółtko jaja, mleko, drożdże   



    Zboża: mąka pszenna, mąka żytnia,  ryż, soja 

    Orzechy: orzech ziemny, orzech laskowy, migdał 

    Owoce: jabłko, kiwi, morela 

    Warzywa: pomidor, marchew, ziemniak, seler 

    Owoce morza: dorsz, krab 

     ** Profil pediatryczny  
    Trawy i drzewa: Trawy mix ( tymotka łakowa/żyto), brzoza, bylica pospolita,  

      Roztocza: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae                              

      Alergeny zwierzęce: kot, pies, koń 

      Pleśń: Cladosporium herbarium, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata 

      Jaja i ryby: białko jaja, żółtko jaja, dorsz 

      Mleko: mleko, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA surowicza  

                   albumina wołowa 

     Zboża: mąka pszenna, ryż, soja 

     Orzechy: orzech ziemny, orzech laskowy 

     Owoce i warzywa: marchew, ziemniak,  jabłko 

*** Profil  pediatryczny wziewny 
   Trawy: tomka łąkowa, żyto 

    Drzewa: olcha, brzoza, leszczyna 

    Zioła: bylica, mniszek lekarski, babka lancetowata 

    Roztocza: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae                              

    Alergeny zwierzęce: kot, pies, koń, świnka morska, królik, chomik 

    Pleśń:  Penicillium notatum,  Cladosporium herbarium, Aspergillus   

                 fumigatus, Alternaria alternata 

● Profil pokarmowy Nabiał i Orzechy   
białko jaja kurzego, mleko krowie, żółtko jaja kurzego, kazeina, orzech ziemny, orzech włoski, orzech 

laskowy,  migdał, kakao, glutamin, CCD 

●● Profil pokarmowy Mąka i Mięso 
 mąka pszenna, mąka żytnia, mąka owsiana, ryż, wieprzowina, wołowina, kurczak, gluten, dorsz, 

krewetka, CCD 

●●● Profil pokarmowy Owoce  

truskawka, jabłko, kiwi, banan, brzoskwinia, wiśnia, oliwka, morela, arbuz, mix cytrusów 

( grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka ) CCD 

Profil pokarmowy Warzywa 

pomidor, pietruszka, marchewka, seler, ogórek, ziemniak, soja, sezam 

Profil wziewny Drzewa  

klon jesionolistny, olcha, brzoza, leszczyna pospolita, buk, dąb, jesion wyniosły,  wierzba iwa, 

topola, sosna, CCD 

 Profil wziewny Trawy i Chwasty  

tymotka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, pyłek żyta, ambrozja bylicolistna, bylica 

pospolita, babka lancetowata, komosa biała, pokrzywa, rzepak, CCD 

Profil wziewny Zwierzęta  

kot, pies, koń, świnka morska, mysz, naskórek szczura, królik, chomik, mix sierści (krowa, owca, koza )  

mix piór ( papużka falista, kanarek, papuga ARA, Aleksandretta obrożna, żeberka timorska ) CCD 

■■■■ Profil mleko krowie-komponenty 

laktoglobulina,beta -laktoglobulina, laktoferyna, kazeina, surowicza albumina wołowa 

 

 



Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej -  podmioty zewnętrzne umowy 

 

Lp. 
 

Rodzaj badania 

Okres 

oczekiwania 

na wynik 

/ dni / 

 

Materiał 

Cena netto 

w zł * 

Chemia  kliniczna 
1 Albuminy         1         surowica         5,00 

2 Aminotransferaza alaninowa / ALT / 1 surowica 5,00 

3 
Aminotransferaza asparaginianowa / 

AST / 
1 surowica 5,00 

4 Amylaza 1 
surowica, 

mocz 
7,00 

5 Amoniak 1 osocze EDTA 25,00 

6 ASO – test ilościowy 1 surowica 15,00 

7 Białko całkowite 1 surowica 4,00 

8 Białko C – reaktywe ultraczułe  / CRP/ 1 surowica 8,00 

9 Bilirubina całkowita 1 surowica 4,00 

10 Bilirubina związana 1 surowica 6,00 

11 Cholesterol całkowity 1 surowica 5,00 

12 Cholesterol HDL  1 surowica 6,00 

13 Cholesterol LDL ( oznaczany) 1 surowica 6,00 

14 Cholinoesteraza 1 surowica 8,00 

15 Chlor / Cl- 1 
surowica, 

mocz, DZM 
4,00 

16 
Dehydrogenaza mleczanowa    / LDH 1-

5 / 
1 surowica 8,00 

17 Elektroforeza białek  do 7 dni surowica 12,00 

18 Fosfataza alkaliczna 1 surowica 5,00 

19 Fosfor nieorganiczny 1 
surowica, 

mocz, DZM 
5,00 

20 Gamma glutamylotransferaza / GGT / 1 surowica 5,00 

21 Glukoza 1 
surowica, 

mocz, DZM 
4,00 

22 Homocysteina 1 surowica 30,00 

23 
Immunofiksacja ( z białkiem Bence 

Jonesa ) 
do 7 dni 

surowica, 

mocz 
160,00 

24 Łańcuchy lekkie Lambda - wolne do 10 dni 
surowica, 

mocz 
170,00 

25 Łańcuchy lekkie Kappa - wolne do 10 dni 
surowica, 

mocz 
170,00 

24 Interleukina 6 1 surowica 110,00 

26 Inhibitor C1 - esterazy (aktywność) do 10 dni surowica 110,00 

27 Inhibitor C1 - esterazy (aktywność) do 10 dni surowica 110,00 

28 Jonogram / Na + ,  K + , Cl - / 1 surowica 5,00 

29 Kinaza kreatynowa-CK 1 surowica 7,00 

30 Kreatynina + eGFR 1 
surowica, 

mocz, DZM 
4,00 



31 Kwas moczowy 1 
surowica, 

mocz, DZM 
5,00 

32 Kwasy żółciowe 2 surowica 30,00 

33 Lipaza 1 surowica 6,00 

34 Magnez 1 
surowica, 

mocz, DZM 
6,00 

35 Mikroalbuminuria – metoda ilościowa 1 mocz 10,00 

36 Mocznik 1 
surowica, 

mocz, DZM 
5,00 

37 Osmolalność 1 
surowica, 

mocz 
7,00 

38 Potas / K+ 1 
surowica, 

mocz, DZM 
4,00 

39 Prokalcytonina 1 surowica 45,00 

40 
Seromukoid -  -1 kwaśny glikoproteid 

/ AAGP / 
1 surowica 20,00 

41 Sód / Na+ 1 
surowica, 

mocz, DZM 
4,00 

42 Trójglicerydy 1 surowica 5,00 

43 Wapń całkowity 1 
surowica, 

mocz, DZM 
5,00 

44 Żelazo 1 surowica 5,00 

45 Anty SARS CoV-2 S 1 surowica 55,00 

Diagnostyka anemii 
46 Ferrytyna 1 surowica 23,00 

47 Haptoglobina 1 surowica 20,00 

48 Kwas foliowy 5 surowica 40,00 

49 Receptor transferyny 1 surowica 45,00 

50 Transferyna 1 surowica 20,00 

51 
Utajona zdolność wiązania żelaza 

(UIBC) 
1 surowica 8,00 

52 Witamina B12 1 surowica 28,00 

53 Erytropoetyna do 10 dni surowica 60,00 

Diagnostyka cukrzycy 
54 Hemoglobina glikowana  / Hb1Ac  / 1 krew EDTA 18,00 

55 Insulina 1 surowica 45,00 

56 Peptyd-C 1 surowica 30,00 

57 
Przeciwciała anty-GAD/ przeciw 

dekarboksylazie glutaminianu/ 
do 14 dni surowica 50,00 

58 
Przeciwciała anty-IA2 /przeciw 

fosfatazie tyrozynowej/ 
do 14 dni surowica 50,00 

59 Przeciwciała ZnT8  do 21 dni surowica 100,00 

Diagnostyka chorób serca 
60 Kinaza kreatynowa – CK-MB masa 1 surowica 30,00 

61 Troponina wysokoczuła HS 1 surowica 25,00 

62 NT proBNP 1 surowica 80,00 

Immunologia 

63 Dopełniacz C3  1 surowica 20,00 



64 Dopełniacz C4 1 surowica 20,00 

65 IgA 1 surowica 14,00 

66 IgG 1 surowica 14,00 

67 IgM 1 surowica 14,00 

68 Tryptaza do 14 dni surowica 70,00 

69 IgE 1 surowica 19,00 

70 IgE swoiste lateks 15 surowica 30,00 

71 
Alergie profil pokarmowy * - 20 

alergenów, test Euroline 
do 7 dni surowica 120,00 

72 
Alergie profil pediatryczny **  - 27 

alergenów, test Euroline 
do 7 dni surowica 150,00 

73 
Alergie profil pediatryczny wziewny 

*** - 20 alergenów, test Euroline 

 

do 7 dni 

 

surowica 

 

120,00 

74 
Profil pokarmowy: Nabiał i Orzechy 

 (10 alergenów) ●  
do 7 dni surowica 95,00 

75 
Profil pokarmowy: Mąka i Mięso 

 (10 alergenów) ●●  
do 7 dni surowica 95,00 

76 
Profil pokarmowy: 

 Owoce (10 alergenów) ●●●  
do 7 dni surowica 95,00 

77 
Profil pokarmowy: 

Warzywa (10 alergenów) 
   

77 

Alergie profil jady owadów: 

 (komponenty) – osa, pszczoła, szerszeń 

- test Euroline 

do 7 dni surowica 130,00 

78 Alergie orzeszki (komponenty) do 7 dni surowica 150,00 

79 
Profil molekularny: mleko krowie, jajko 

kurze, orzeszki ziemne i brzoza 
do 7 dni surowica 200,00 

80 
Test do diagnostyki 295 komponentów  

alergenowych 
do 7 dni surowica 1 100,00    

Hormony – metabolity – witaminy 

81  17-OH Progesteron do 14 dni surowica 40,00 

82 Androstendion do 14 dni surowica 40,00 

83 Aldosteron do 14 dni surowica, DZM 40,00 

84 DHEA-S 1 surowica 34,00 

85 Estradiol 1 surowica 15,00 

86 FSH 1 surowica 15,00 

87 FT4 1 surowica 12,00 

88 FT3 1 surowica 12,00 

89 GH- Hormon wzrostu do 14 dni surowica 30,00 

90 IGF-1 do 21dni surowica 55,00 

91 IGFBP-3 do 21 dni surowica 70,00 

92 Β2-mikroglobulina do 14 dni surowica 60,00 

93 Kalcytonina do 21 dni surowica 62,00 

94 Katecholoaminy–adrenalina do 14 dni 

osocze EDTA, 

DZM w 10 ml 

20% HCl 

100,00 

95 Katecholoaminy–noradrenalina do 14 dni 

osocze EDTA, 

DZM w 10 ml 

20% HCl 

100,00 



96 Katecholaminy-metabolity-metanefryna do 14 dni 
DZM w 10 ml 

20% HCl 
100,00 

97 

Katecholaminy-metabolity ( adrenalina, 

noradrenalina, dopamina, metanefryna, 

normetanefryna, 3-metoksytyramina, 

serotonina )  

do 14 dni 
DZM w 10 ml 

20% HCl 
600,00 

98 Kortyzol 1 surowica 25,00 

99 Kortyzol w moczu i DZM do 14 dni mocz, DZM 50,00 

100 LH 1 surowica 15,00 

101 Progesteron 1 surowica 15,00 

102 Prolaktyna 1 surowica 15,00 

103 PTH- Parathormon test 3 generacji 1 surowica 25,00 

104 Przeciwciała przeciw peroksydazie 

tarczycowej anty – TPO 
1 surowica 22,00 

105 Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie 

aTG 
do 7 dni surowica 30,00 

106 Przeciwciała dla receptora TSH – TRAb do 7 dni surowica 40,00 

107 SHGB( białko wiążące hormony 

płciowe) 
do 21 dni surowica 60,00 

108 Testosteron 1 surowica 19,00 

109 TSH 1 surowica 11,00 

110 Witamina D3,2 ( 25-OH ) 1 surowica 35,00 

111 Serotonina do 21 dni surowica 60,00 

112 5-HIAA ( kwas indolooctowy) do 21 dni surowica 60,00 

113 Aktywność reninowa osocza (ARO) do 21 dni surowica 60,00 

114 Proinsulina  do 21 dni surowica 80,00 

115 Wazopresyna do 21 dni surowica 80,00 

116 VIP do 21 dni surowica 80,00 

117 Pepsyna do 21 dni surowica 80,00 

118 Gastryna do 21 dni surowica 80,00 

119 SSTR2 do 21 dni surowica 90,00 

120 Chromogranina A do 21 dni surowica 100,00 

121 Ceruloplazmina do 14 dni surowica 40,00 

122 Miedź do 14 dni surowica 40,00 

123 Lit do 2 dni surowica 20,00 

Markery nowotworowe 

124  AFP  1 surowica 21,00 

125  CEA  1 surowica 21,00 

126  Ca 19-9 1 surowica 25,00 

127  Ca 125 1 surowica 25,00 

128  Ca 15-3 do 5 dni surowica 25,00 

129  PSA całkowity 1 surowica 21,00 

130  PSA wolny 1 surowica 23,00 

131 
 HCG + beta (Gonadotropina 

kosmówkowa ) 
1 surowica 25,00 

132  Białko S 100 1 surowica 90,00 

Autoimmunologia 

133 Kalprotektyna  do 21 dni kał 80,00 



134 
Przeciwciała przeciwjądrowe-screening 

IIFT  (ANA-SC)   
do 7 dni surowica 35,00 

135 
ANA badanie 

jakościowe/kompleksowe/-line   (ENA) 
do 7 dni surowica 110,00 

136 
Przeciwciała p/ dsDNA / Crithidium 

luciliae/, IIFT (DSDNA) 
do 7 dni surowica 60,00 

137 
ANCA- p/ciała przeciw granulocytom - 

IIFT 
do 7 dni surowica 80,00 

138 

 Przeciwciała przeciw granulocytom – 

metoda jakościowa, MPO,PR3  

(ANCA) 

do 7 dni surowica 105,00 

139 
Panel wątrobowy –AMA-M2, LC-1, 

LKM-1, SLA/LP  
do 7 dni surowica 90,00 

140 
Przeciwciała  p/mięśniom gładkim 

ASMA IIFT  (ASMA) 
do 7 dni surowica 85,00 

141 Przeciwciała p/mitochondrialne IIFT  

(AMA) 
do 7 dni surowica 85,00 

142 Czynnik reumatoidalny – ilościowo  1  surowica 16,00 

143 Odczyn Waalera Rose – latex  1  surowica 10,00 

144 Przeciwciała antykardiolipinowe 

IgGAM  (total) (AKARDIO) 
do 14 dni surowica 55,00 

145 Przeciwciała p/beta 2 glikoproteinie 

IgGAM (B2GLYKO) 
do 14 dni surowica 60,00 

146 Przeciwciała p/transglutaminazie 

tkankowej w klasie IgA, ELISA  

(TRAGIGA) 

do 14 dni surowica 55,00 

147 Przeciwciała p/transglutaminazie 

tkankowej w klasie IgG,  ELISA  

(TRAGIGG) 

do 14 dni surowica 55,00 

148 
Przeciwciała p/endomyzjum i gliadynie 

w klasie IgA, IIFT (GLIADYA) 
do 7 dni surowica 90,00 

149 
Przeciwciała przeciw gliadynie GAF 

IgG , Elisa  (GAF) 
do 14 dni surowica 60,00 

150 Przeciwciała p/wyspom trzustki i kom. 

wydzielniczym (WYSPY)  
do 7 dni surowica 80,00 

151 Przeciwciała anty-CCP /cykliczny 

peptyd cytrulinowy / 
do 7 dni surowica 50,00 

152 Przeciwciała przeciwko kłębkom 

nerkowym GBM 
do 7 dni surowica 50,00 

153 Przeciwciała w schorzeniach zapalnych 

jelit / gastroenterologii /ASCA/   

(JELITA) 

do 7 dni surowica 145,00 

154 Przeciwciała przeciwko komórkom 

okładzinowym żołądka i IF  (PCA/IF) 
do 7 dni surowica 85,00 

155 Odczyn WR 1 surowica 10,00 

156 Odczyn WR test potwierdzenia 2 surowica 60,00 

157 PLAR2R   250,00 

Hemostaza 

158 Antytrombina III 1 osocze cytryn 10,00 



159 Białko C aktywność 1 osocze cytryn 30,00 

160 Antygen wolnego białka S 14 osocze cytryn 100,00 

161 Czas kaolinowo-kefalinowy APTT 1 osocze cytryn 5,00 

162 Czas protrombinowy PT 1 osocze cytryn 5,00 

163 D-dimery  met. ilościowa 1 osocze cytryn 20,00 

164 Fibrynogen 1 osocze cytryn 6,00 

165 Funkcja płytek-Kolagen/ epinefryna 1 osocze cytryn 95,00 

166 Funkcja płytek-Kolagen ADP (aspiryna) 1 osocze cytryn 95,00 

167 Funkcja płytek-P2Y12( klopidogrel) 1 osocze cytryn 110,00 

168 Lapus antykoagulant –LCA 1 osocze cytryn 60,00 

169 Oporność na aktywne białko C /APCR / 1 osocze cytryn 60,00 

170 Test na antykoagulant – screening 1 osocze cytryn 10,00 

171 Czynnik VII 1 osocze cytryn 150,00 

172 Czynnik VIII 1 osocze cytryn 150,00 

173 Czynnik IX 1 osocze cytryn 150,00 

174 Czynnik XII 1 osocze cytryn 150,00 

175 Anty Xa 2 osocze cytryn 120,00 

Hematologia 

176 Morfologia krwi  1 krew EDTA 6,00 

177 Morfologia z pełnym różnicowaniem 

krwinek 
1 krew EDTA 9,00 

178 Odczyn opadania krwinek czerwonych  

/ OB / 
1 krew cytryn 3,00 

179 Retikulocyty- frakcje, wynik z analizatora 1 krew EDTA 9,00 

180 
Ocena rozmazu krwi barwionego  MGG 2 

krew 

włośniczkowa 
9,00 

Analityka  ogólna 

181 Badania ogólne moczu 1 mocz 14,00 

182 Analiza składu kamieni nerkowych 5 złóg nerkowy 75,00 

183 Krew utajona w kale 1 kał 15,00 

184 Kotynina 1 mocz 10,00 

Badania  toksykologiczne 

185 Narkotyki - test jakościowy 1 mocz 50,00 

186 Alkohol eyylowy  1 surowica 50,00 

Monitorowanie leków 

187 Amikacyna 1 surowica 100,00 

188 Digoksyna 1 surowica 50,00 

189 Fenobarbital  surowica 80,00 

190 Gentamycyna 1 surowica 100,00 

191 Kwas walproinowy 1 surowica 35,00 

192 Wankomycyna 1 surowica 70,00 

193 Paracetamol 1 surowica 40,00 

194 Cyklosporyna do 7 dni surowica 90,00 

195 Tacrolimus do 14 dni surowica 130,00 

Badania genetyczne 

196 HLA-B27 21 krew- EDTA 260,00 

197 HLA -  DQ2/DQ8 21 krew-EDTA 380,00 

198 HLA-Cw6 21 krew-EDTA 260,00 



190 
Mutacja Leiden w genie czynnika V   

(FV) 

21 krew-EDTA 
260,00 

191 
Mutacja 20210 G>A  w genie czynnika 

II  (FII) 

21 krew-EDTA 
260,00 

192 Hemochromatoza Direct  4 SNP 21 krew-EDTA 350,00 

193 Hemochromatoza Direct  2 SNP 21 krew-EDTA 270,00 

194 Zespół Gilberta 21 krew-EDTA 300,00 

195 Pierwotna nietolerancja laktozy 

   LCT: 13910,   LCT: 22018 

 

21 

 

krew-EDTA 

 

350,00 

196 CFTR Mukowiscytoza 21 krew-EDTA 300,00 

Usługi  doliczane  do  badania 

197 Pobranie krwi   3,00 

 

METODA  EUROLINE – Alergia 

 
* Profil pokarmowy 
    Jaja, mleko, drożdże: białko jaja, żółtko jaja, mleko, drożdże   

    Zboża: mąka pszenna, mąka żytnia,  ryż, soja 

    Orzechy: orzech ziemny, orzech laskowy, migdał 

    Owoce: jabłko, kiwi, morela 

    Warzywa: pomidor, marchew, ziemniak, seler 

    Owoce morza: dorsz, krab 

 

** Profil pediatryczny  
    Trawy i drzewa: Trawy mix ( tymotka łakowa/żyto), brzoza, bylica pospolita,  

      Roztocza: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae                              

     Alergeny zwierzęce: kot, pies, koń 

     Pleśń: Cladosporium herbarium, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata 

     Jaja i ryby: białko jaja, żółtko jaja, dorsz 

     Mleko: mleko, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA surowicza  

                  albumina wołowa 

    Zboża: mąka pszenna, ryż, soja 

    Orzechy: orzech ziemny, orzech laskowy 

    Owoce i warzywa: marchew, ziemniak,  jabłko 

 

*** Profil  pediatryczny wziewny 
   Trawy: tymotka łąkowa, żyto 

    Drzewa: olcha, brzoza, leszczyna 

    Zioła: bylica, mniszek lekarski, babka lancetowata 

    Roztocza: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae                              

    Alergeny zwierzęce: kot, pies, koń, świnka morska, królik, chomik 

    Pleśń:  Penicillium notatum,  Cladosporium herbarium, Aspergillus   

                 fumigatus, Alternaria alternata 
 

 

 

 

 



Zakład Mikrobiologii 

 
Lp. Badania Czas 

wykonania 

badania od 

dostarczenia 

próby do 

laboratorium 

Cena  netto 

w zł * 

1 Posiew materiałów z CUN - beztlenowo 7 dni 91,00 

2 Posiew materiałów z CUN - tlenowo 7 dni 80,00 

3 Posiew materiałów z CUN w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

7 dni 91,00 

4 Test Bactec - PMR - badanie w kierunku bakterii 

beztlenowych 

7 dni 50,00 

5 Test Bactec - PMR - badanie w kierunku bakterii 

tlenowych 

7 dni 50,00 

6 Posiew tlenowy wymazu z oka 48 – 72 godz. 66,00 

7 Posiew wymazu z oka w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 64,00 

8 Wykrywanie Nużeńca (DEMODEX) 1 dzień 42,00 

9 Badanie kolonizacji szczepami wieloopornymi (w z 

nosa/gardła) 

48 godz. 54,00 

10 Badanie nosicielstwa MRSA (w z nosa/gardła) 48 godz. 54,00 

11 Posiew beztlenowy wymazu z ucha 2 do 6 dni 80,00 

12 Posiew tlenowy wymazu z ucha 48 – 72 godz. 73,00 

13 Posiew w kierunku grzybów z górnych dróg 

oddechowych 

48 – 72 godz. 65,00 

14 Posiew wymazu z gardła 48 – 72 godz. 66,00 

15 Posiew wymazu z nosa 48 – 72 godz. 66,00 

16 Posiew wymazu z ucha w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 66,00 

17 Posiew beztlenowy wydzieliny oskrzelowej (BAL) 2 do 6 dni 66,00 

18 Posiew beztlenowy z dolnych dróg oddechowych 2 do 6 dni 80,00 

19 Posiew plwociny 48 – 72 godz. 66,00 

20 Posiew plwociny w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 66,00 

21 Posiew płynu opłucnowego - beztlenowo 2 do 6 dni 73,00 

22 Posiew płynu opłucnowego - tlenowo 48 – 72 godz. 73,00 

23 Posiew płynu opłucnowego w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 65,00 

24 Posiew płynu osierdziowego - beztlenowo 2 do 6 dni 73,00 

25 Posiew płynu osierdziowego - tlenowo 48 – 72 godz. 73,00 



26 Posiew płynu osierdziowego w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 65,00 

27 Posiew tlenowy wydzieliny oskrzelowej (BAL) 48 – 72 godz. 73,00 

28 Posiew wydzieliny z  dróg oddechowych 48 – 72 godz. 73,00 

29 Posiew z dolnych dróg oddechowych w kierunku 

grzybów drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 65,00 

30 Test Bactec- Płyn opłucnowy - badanie w kierunku 

bakterii beztlenowych 

7 dni 50,00 

31 Test Bactec- Płyn opłucnowy - badanie w kierunku 

bakterii tlenowych 

7 dni 50,00 

32 Test Bactec – Płyn osierdziowy - badanie w kierunku 

bakterii beztlenowych 

7 dni 50,00 

33 Test Bactec – Płyn osierdziowy - badanie w kierunku 

bakterii tlenowych 

7 dni 50,00 

34 Wykrywanie antygenu Chlamydia trachomatis w d. 

oddech. 

1 dzień 58,00 

35 Wykrywanie antygenu Chlamydophila pneumoniae 1 dzień 72,00 

36 Wykrywanie Mycoplasma hominis/Ureaplasma  w 

mat. oddech 

48 – 72 godz. 92,00 

37 Posiew krwi - pediatryczny 7 dni 60,00 

38 Posiew krwi w kierunku beztlenowców 7 dni 60,00 

39 Posiew krwi w kierunku grzybów 7 dni 60,00 

40 Posiew krwi w kierunku tlenowców 7 dni 60,00 

41 Test Bactec - krew - badanie pediatryczne 7 dni 50,00 

42 Test Bactec- krew - badanie w kierunku bakterii 

beztlenowych 

7 dni 50,00 

43 Test Bactec- krew - badanie w kierunku bakterii 

tlenowych 

7 dni 50,00 

44 Mikroskopowe badanie krwi - parazytologia 1 dzień 50,00 

45 Posiew beztlenowy materiałów z dróg pokarmowych 2 do 6 dni 73,00 

46 Posiew tlenowy materiałów z dróg pokarmowych 48 – 72 godz. 73,00 

47 Posiew z dróg pokarmowych w kierunku 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 65,00 

48 Badanie kolonizacji szczepami wieloopornymi (w z 

odbytu) 

48 godz. 65,00 

49 Badanie nosicielstwa KPC, NDM1, OXA48 (w z 

odbytu) 

48 godz. 65,00 

50 Badanie nosicielstwa VRE (w z odbytu) 48 godz. 65,00 

51 Posiew kału 48 – 72 godz. 83,00 

52 Posiew kału w kier. Campylobacter do 72 godz. 71,00 

53 Posiew kału w kier. Clostridium difficile 48 – 72 godz. 71,00 



54 Posiew kału w kierunku E.coli O157 48 – 72 godz. 71,00 

55 Posiew kału w kierunku enterokrwotocznych E.coli 48 – 72 godz. 71,00 

56 Posiew kału w kierunku enteropatogennych E.coli 48 – 72 godz. 71,00 

57 Posiew kału w kierunku grzybów drożdżopodobnych 24 - 48 godz. 71,00 

58 Posiew kału w kierunku pałeczek jelitowych 48 godz. 71,00 

59 Posiew kału w kierunku Yersinia enterocolitica 48 – 72 godz. 71,00 

60 Posiew wymazu z odbytu 48 – 72 godz. 71,00 

61 Badanie parazytologiczne kału (bez jaj owsika) 

mikroskopowo 

48 godzin 28,00 

62 Wykrywanie jaj owsika w wymazie 

okołoodbytniczym - mikroskopowo 

1 dzień 28,00 

63 Posiew beztlenowy żółci 2 do 6 dni 65,00 

64 Posiew żółci 48 – 72 godz. 65,00 

65 Posiew żółci w kierunku grzybów drożdżopodobnych 48 – 72 godz. 65,00 

66 Wykrywanie Giardia lamblia w treści dwunastnicy 1 dzień 43,00 

67 Posiew płynu otrzewnowego - beztlenowo 2 do 6 dni 72,00 

68 Posiew płynu otrzewnowego - tlenowo 48 – 72 godz. 72,00 

69 Posiew płynu otrzewnowego w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 72,00 

70 Posiew wymazu z otrzewnej - beztlenowo 2 do 6 dni 72,00 

71 Posiew wymazu z otrzewnej - tlenowo 48 – 72 godz. 72,00 

72 Posiew wymazu z otrzewnej w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 72,00 

73 Test Bactec – Płyn otrzewnowy - badanie w kierunku 

bakterii beztlenowych 

7 dni 50,00 

74 Test Bactec – Płyn otrzewnowy - badanie w kierunku 

bakterii tlenowych 

7 dni 50,00 

75 Posiew moczu - met klasyczna 48 – 72 godz. 58,00 

76 Posiew moczu na uromedium 48 – 72 godz. 47,00 

77 Posiew moczu w kierunku grzybów 48 – 72 godz. 47,00 

78 Posiew nasienia - beztlenowo 2 do 6 dni 63,00 

79 Posiew nasienia - tlenowo 48 – 72 godz. 63,00 

80 Posiew nasienia w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 54,00 

81 Posiew tlenowy wymazu spod napletka 48 – 72 godz. 63,00 

82 Posiew beztlenowy wymazu spod napletka 48 – 72 godz. 63,00 

83 Posiew wymazu spod napletka w kier grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 54,00 



84 Posiew wymazu z cewki moczowej 48 – 72 godz. 63,00 

85 Wykrywanie antygenu Chlamydia trachomatis w w.z 

cewki moczowej 

1 dzień 58,00 

86 Wykrywanie antygenu Chlamydia trachomatis w w.z 

nasienia 

1 dzień 58,00 

87 Wykrywanie met. IF antygenu Chlamydia w moczu 48 godz. 58,00 

88 Wykrywanie met. IF antygenu Chlamydia w w.z 

cewki moczowej 

48 godz. 58,00 

89 Wykrywanie met. IF antygenu Chlamydia w w.z 

nasienia 

48 godz. 58,00 

90 Wykrywanie Mycoplasma hominis/Ureaplasma w 

moczu 

48 godz. 74,00 

91 Wykrywanie Mycoplasma hominis/Ureaplasma w 

w.z cewki moczowej 

48 godz. 74,00 

92 Wykrywanie Mycoplasma hominis/Ureaplasma w 

w.z nasienia 

48 godz. 74,00 

93 Posiew beztlenowy wymazów z pochwy 2 do 6 dni 73,00 

94 Posiew wymazów w kierunku GBS 48 godz. 50,00 

95 Posiew wymazów z pochwy 48 – 72 godz. 73,00 

96 Posiew wymazów z pochwy w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 65,00 

97 Preparat w kierunku Trichomonas vaginalis 1 dzień 28,00 

98 Wykrywanie antygenu Chlamydia trachomatis w w z 

pochwy 

1 dzień 58,00 

99 Wykrywanie met. IF antygenu Chlamydia w w.z 

pochwy 

48 godz. 58,00 

100 Wykrywanie Mycoplasma hominis/Ureaplasma w w 

z pochwy 

48 godz. 74,00 

101 Posiew beztlenowy wymazów z szyjki macicy 2 do 6 dni 73,00 

102 Posiew wymazów z szyjki macicy 48 – 72 godz. 73,00 

103 Posiew wymazów z szyjki macicy w kierunku 

grzybów drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 65,00 

104 Wykrywanie antygenu Chlamydia trachomatis w w.z 

szyjki macicy 

1 dzień 50,00 

105 Wykrywanie met. IF antygenu Chlamydia w w.z 

szyjki macicy 

48 godz. 50,00 

106 Wykrywanie Mycoplasma hominis/Ureaplasma w 

w.z szyjki macicy 

48 godz. 74,00 

107 Posiew beztlenowy wymazów z macicy 2 do 6 dni 73,00 

108 Posiew wymazów z macicy 48 – 72 godz. 73,00 

109 Posiew wymazów z macicy w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 65,00 



110 Wykrywanie met. IF antygenu Chlamydia w w.z 

macicy 

48 godz. 50,00 

111 Wykrywanie Mycoplasma hominis/Ureaplasma w 

w.z macicy 

48 godz. 74,00 

112 Wykrywanie antygenu Chlamydia trachomatis w w.z 

macicy 

1 dzień 50,00 

113 Posiew beztlenowy wymazów z krocza 2 do 6 dni 73,00 

114 Posiew wymazów z krocza 48 – 72 godz. 73,00 

115 Posiew wymazów z krocza w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 65,00 

116 Badanie mikroskopowe materiału z krocza - 

parazytologia 

1 dzień 28,00 

117 Wykrywanie antygenu Chlamydia trachomatis w w.z 

krocza 

1 dzień 50,00 

118 Wykrywanie met. IF antygenu Chlamydia w w.z 

krocza 

48 godz. 50,00 

119 Wykrywanie Mycoplasma hominis/Ureaplasma w 

w.z krocza 

48 godz. 74,00 

120 Posiew płynu stawowego - beztlenowo 2 do 6 dni 74,00 

121 Posiew płynu stawowego - tlenowo 48 – 72 godz. 73,00 

122 Posiew płynu stawowego w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 65,00 

123 Test Bactec – Płyn stawowy - badanie w kierunku 

bakterii beztlenowych 

7 dni 50,00 

124 Test Bactec – Płyn stawowy - badanie w kierunku 

bakterii tlenowych 

7 dni 50,00 

125 Posiew beztlenowy materiałów z rany innej 2 do 6 dni 83,00 

126 Posiew beztlenowy materiałów z rany oparzeniowej 2 do 6 dni 83,00 

127 Posiew beztlenowy materiałów z rany po ukąszeniu 48 – 72 godz. 83,00 

128 Posiew beztlenowy ze zmian skórnych 2 do 6 dni 83,00 

129 Posiew materiałów z rany innej 48 – 72 godz. 83,00 

130 Posiew materiałów z rany innej w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 83,00 

131 Posiew materiałów z rany oparzeniowej 48 – 72 godz. 83,00 

132 Posiew materiałów z rany oparzeniowej w kierunku 

grzybów drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 83,00 

133 Posiew materiałów z rany po ukąszeniu 48 – 72 godz. 83,00 

134 Posiew materiałów z rany po ukąszeniu w kierunku 

grzybów drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 83,00 

135 Posiew materiałów ze zmian skórnych 48 – 72 godz. 83,00 

136 Posiew tlenowy wymazu ze skóry 48 – 72 godz. 83,00 



136 Posiew ze zmian skórnych w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 83,00 

137 Posiew beztlenowy materiałów z rany operacyjnej 2 do 6 dni 83,00 

138 Posiew materiałów z rany operacyjnej 48 – 72 godz. 83,00 

139 Posiew materiałów z rany operacyjnej w kierunku 

grzybów drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 83,00 

140 Posiew beztlenowy - materiały biomedyczne 48 – 72 godz. 76,00 

141 Posiew beztlenowy materiałów post mortem 48 – 72 godz. 76,00 

142 Posiew beztlenowy wymazu innego 2 do 6 dni 76,00 

143 Posiew beztlenowy z narządów wewnętrznych 2 do 6 dni 76,00 

144 Posiew tlenowy materiałów post mortem 48 – 72 godz. 76,00 

145 Posiew ropy z miejsc innych - beztlenowo 2 do 6 dni 76,00 

146 Posiew ropy z miejsc innych - tlenowo 48 – 72 godz. 76,00 

147 Posiew ropy z miejsc innych  w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 76,00 

148 Posiew tlenowy wymazu innego 48 – 72 godz. 76,00 

149 Posiew tlenowy z narządów wewnętrznych 48 – 72 godz. 76,00 

150 Posiew wymazu innego w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 76,00 

151 Posiew z narządów wewnętrznych w kierunku 

grzybów drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 76,00 

152 Posiew beztlenowy materiałów tkankowych 2 do 6 dni 76,00 

153 Posiew materiałów tkankowych w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 76,00 

154 Posiew tlenowy materiałów tkankowych 48 – 72 godz. 76,00 

155 Posiew tlenowy wydzielin gruczołów 48 – 72 godz. 76,00 

156 Badanie skuteczności procesu sterylizacji do 7 dni 25,00 

157 Badanie skuteczności procesu sterylizacji - 

ATTEST1262 

do 7 dni 25,00 

158 Badanie skuteczności procesu sterylizacji - Sporal A do 7 dni 25,00 

159 Badanie skuteczności procesu sterylizacji - Sporal S do 7 dni 25,00 

160 Posiew czystościowy 48 – 72 godz. 43,00 

161 Posiew płynów infuzyjnych w warunkach 

beztlenowych 

2 do 6 dni 43,00 

162 Posiew płynów infuzyjnych w warunkach tlenowych 48 – 72 godz. 43,00 

163 Posiew preparatów krwiopochodnych w warunkach 

beztlenowych 

48 – 72 godz. 43,00 

164 Posiew preparatów krwiopochodnych w warunkach 

tlenowych 

48 – 72 godz. 43,00 



165 Posiew tlenowy - materiały biomedyczne 48 – 72 godz. 65,00 

166 Posiew wody - stacja dializ 48 – 72 godz. 65,00 

167 Przyjęcie prób środowiskowych do badania 48 – 72 godz. 28,00 

168 Raport z badań mikrobiologicznych personelu 

szpitalnego 

48 – 72 godz. 44,00 

169 Raport z badań mikrobiologicznych środowiska 

szpitalnego 

48 – 72 godz. 44,00 

170 Raport z badań mikrobiologicznych środowiska 

szpitalnego - met. odciskowa 

48 – 72 godz. 44,00 

171 Wykrywanie Adenowirusów w kale 1 dzień 40,00 

172 Wykrywanie antygenu Adenowirusa w układzie 

oddechowym 

1 dzień 50,00 

173 Wykrywanie Astrowirusów w kale 1 dzień 40,00 

174 Cytomegalia (HHV-5) IgG 1 dzień 43,00 

175 Cytomegalia (HHV-5) IgM 1 dzień 61,00 

176 Wykrywanie norovirusów w kale 1 dzień 49,00 

177 Wykrywanie rotawirusów w kale 1 dzień 40,00 

178 Diagnostyka mononukleozy (EBV)  met EIA EBNA 1 dzień 47,00 

179 Diagnostyka mononukleozy (EBV)  met EIA VCA 

IgG 

1 dzień 43,00 

180 Diagnostyka mononukleozy (EBV)  met EIA VCA 

IgM 

1 dzień 47,00 

181 Diagnostyka mononukleozy (EBV)  met EIA 

ZEBRA IgM 

1 dzień 47,00 

182 P-ciała p/Herpes Simplex typ 1/2 klasy IgG 1 dzień 48,00 

183 P-ciała p/Herpes Simplex typ 1/2 klasy IgM 1 dzień 54,00 

184 HIV Ag/Ab 1 dzień 50,00 

186 Bordetella pertusis (toksyna) IgA (Krztusiec) 1 dzień 47,00 

187 Bordetella pertusis (toksyna) IgG (Krztusiec) 1 dzień 47,00 

188 Borrelia IgG 1 dzień 52,00 

189 P-ciała p/Borrelia IgG, Western-blot 1 dzień 138,00 

190 Borrelia IgM 1 dzień 52,00 

191 P-ciała p/Borrelia IgM, Western-blot 1 dzień 138,00 

192 Wykrywanie antygenu Campylobacter w kale 1 dzień 50,00 

193 Chlamydophila pneumoniae IgA 1 dzień 47,00 

194 Chlamydophila pneumoniae IgM 1 dzień 47,00 

195 Chlamydophila pneumoniae IgG 1 dzień 47,00 

196 Kał - toksyna  A Clostridium difficile 1 dzień 88,00 

197 Wykrywanie toksyny oraz antygenu Clostridium 

difficile w kale 

1 dzień 88,00 

198 Clostridium difficile Antygen 1 dzień 88,00 

199 Wykrywanie E.coli O157:H7 w kale 1 dzień 52,00 



200 Wykrywanie E.coli O157+O111+O26 w kale 1 dzień 65,00 

201 Oznaczenie obecności w PMR antygenów 

rozpuszczalnych 

1 dzień 106,00 

202 Wykrywanie antygenu Helicobater pylori w kale 1 dzień 50,00 

203 Wykrywanie antygenu Legionella w moczu 1 dzień 70,00 

204 Mycoplasma pneumoniae IgA 1 dzień 50,00 

205 Mycoplasma pneumoniae IgG 1 dzień 50,00 

206 Mycoplasma pneumoniae IgM 1 dzień 50,00 

207 Wykrywanie antygenu pneumokoków w moczu 1 dzień 70,00 

208 Yersinia IgA 1 dzień 52,00 

209 Yersinia IgG 1 dzień 52,00 

210 Wykrywanie Yersinia enterolitica O:3+O:9 w kale 1 dzień 50,00 

211 Wykrywanie antygenu wirusa RSV 1 dzień 69,00 

212 Różyczka IgG 1 dzień 51,00 

213 Różyczka IgM 1 dzień 93,00 

214 P-ciała p/HAV IgM (wirus zapalenia wątroby typu 

A) 

1 dzień 93,00 

215 Wykrywanie HAV w kale 1 dzień 88,00 

216 P-ciała p/HBc  - total (wirus zapalenia wątroby typu 

B-HBV) 

1 dzień 52,00 

217 P-ciała p/HBc IgM ilościowo (wirus zapalenia 

wątroby typu B-HBV) 

1 dzień 79,00 

218 HBe Ag (wirus zapalenia wątroby typu B-antygen) 1 dzień 74,00 

219 P-ciała p/Hbe - total (wirus zapalenia wątroby typu 

B) 

1 dzień 74,00 

220 HBs Ag (wirus zapalenia wątroby typu B-antygen) 1 dzień 25,00 

221 HBS - test potwierdzenia (wirus zapalenia wątroby 

typu B-antygen) 

1 dzień 61,00 

222 P-ciała p/HBs - total (wirus zapalenia wątroby typu 

B) 

1 dzień 43,00 

223 P-ciała p/HCV total (wirus zapalenia wątroby typu 

C) 

1 dzień 43,00 

224 Badanie w kierunku Pneumocystis jirovecii 1 dzień 98,00 

225 Wykrywanie antygenu Cryptosporidium w kale  met. 

chromatograficzną 

1 dzień 40,00 

226 Wykrywanie antygenów Lamblia i Cryptosporiudium 1 dzień 54,00 

227 Wykrywanie antygenu Lamblia (Giardia) w kale  

met. chromatograficzną 

1 dzień 47,00 

228 Toxoplazmoza IgG 1 dzień 44,00 



229 Toxoplazmoza IgM 1 dzień 44,00 

230 Toxoplazmoza  IgG - awidność 1 dzień 99,00 

231 Badanie materiału z OUN i pmr - inne badania 48 godz. 65,00 

232 Badanie materiału ze śledziony i szpiku kostnego - 

posiew 

48 - 72 h 62,00 

233 Badanie materiału z węzłów chłonnych i chłonki - 

posiew 

48 - 72 h 69,00 

234 Badanie materiału z dolnego odcinka przewodu 

pokarmowego i stolca - inne badania 

48 godzin 69,00 

235 Badanie materiału z nerek, moczowodów oraz tkanki 

okołonerkowej i okołomoczowodowej - posiew 

48 - 72 h 65,00 

236 Badanie materiału z nerek, moczowodów oraz tkanki 

okołonerkowej i okołomoczowodowej - inne badania 

48 - 72 h 72,00 

237 Badanie materiału z szyjki macicy - parazytologia 48 godz. 25,00 

238 Badania mikrobiologiczne kości 48 – 72 godz. 54,00 

239 Badania mikrobiologiczne więzadeł 48 – 72 godz. 54,00 

240 Badania mikrobiologiczne włosów 48 – 72 godz. 54,00 

241 Badania mikrobiologiczne paznokci 48 – 72 godz. 54,00 

242 Badanie mikroskopowe materiału biologicznego – 

preparat bezpośredni 

1 dzień 33,00 

243 Pakiet Borrelia WB 1 dzień 231,00 

244 Pakiet EBV 1 dzień 176,00 

245 Wykrywanie SARS-CoV-2 (PCR) - test  1 dzień 550,00 

246 Wykrywanie przeciwciał SARS-CoV-2 IgG lub IgM 

za jedną klasę 

 od 40 do 90 

minut 

61,00 

247 Wykrywanie przeciwciał SARS-CoV-2 IgG i IgM za 

obie klasy jednocześnie 

 Od 40 do 90 

minut 

110,00 

248 Wykrywanie antygenu grypy 1 dzień 50,00 

249 Wykrywanie p/ciał WZW typu E w klasie IgG 1 dzień 41,00 

250 Wykrywanie p/ciał WZW typu E w klasie IgM 1 dzień 41,00 

251 Wykrywanie p/ciał HSV typu 2 w klasie IgG 1 dzień 43,00 

252 Wykrywanie p/ciał HSV typu 2 w klasie IgM 1 dzień 50,00 

253 Wykrywanie p/ciał wirusa odry w klasie IgM 1 dzień 44,00 

254 Wykrywanie p/ciał wirusa odry w klasie IgG 1 dzień 44,00 

255 Panel Respiratory (PCR) 1 dzień 650,00 

256 Panel Pneumoniae (PCR) 1 dzień 650,00 

257 Panel Meningitidis/Encephalitis (PCR) 1 dzień 650,00 

258 Panel Gastrointestinal (PCR) 1 dzień 776,00 

259 Wykrywanie genów kodujących karbapenemazy 

CPO w wymazie z odbytu (PCR) 

1 dzień 195,00 

260 Test potwierdzenia EBV-IgM – Western Blot 1 dzień 94,00 



261 Test potwierdzenia EBV-IgG – Western Blot 1 dzień 94,00 

262 Pakiet testy potwierdzenia EBV – Western Blot 1dzień 176,00 

263 Wykrywanie przeciwciał SARS-CoV-2 i innych 

koronawirusów w klasie IgG (ze szczegółowym ich 

rozróżnieniem) - metoda Western-Blott 

3-4 dni 142,00 

 

Obowiązuje od dnia 01.01.2023r.  

* Wszystkie podane ceny są cenami netto i dolicza się do nich podatek VAT zgodnie 

z obowiązującymi prze pisami.  
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Zarządzenie nr  96/2022 Dyrektora Generalnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu z dnia 22.12.2022 r.  

2 

 

Dział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Regulamin organizacyjny określa sposób zarządzania Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym 

w Opolu, zwanym dalej Szpitalem Klinicznym lub USK w Opolu, strukturę organizacyjną, 

podporządkowanie oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i funkcjonalnych. 

  

§ 2. 1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki 

zdrowotnej.  

2. Siedzibą podmiotu jest miejscowość Opole, Al. W. Witosa 26. 

3. Obszarem działania podmiotu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot jest miejscowość Opole,  

Al. W. Witosa 26. 

5. Firma podmiotu brzmi: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. 

6. Strukturę organizacyjną Szpitala Klinicznego tworzą: 

6.1 Zakłady lecznicze: 

1) Wieloprofilowy Szpital Kliniczny,  

2) Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne, 

6.2. Centrum Naukowo-Badawcze 

1) Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo-  

 Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa. 

2) Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. 

 

§ 3.1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu posiada misję „Nie szkodzić, lecz działać dla 

dobra chorego”. 

  2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu posiada logo, którego wzór stanowi załącznik nr 

1 do niniejszego regulaminu.  

 

 

Dział II 

Cele i zadania Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 

 

 

§ 4. 1. Szpital Kliniczny jest utworzony i utrzymywany w celu: 

1) prowadzenia działalności leczniczej polegającej na realizacji zadań dydaktycznych  

i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją 

zdrowia, w tym wdrażaniem nowych metod leczenia, 

2) realizacji zadań z zakresu: 

a) lecznictwa stacjonarnego, 

b) specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych, 

c) diagnostyki medycznej, 

d) rehabilitacji leczniczej, 

e) nie wymienionego w niniejszym punkcie a wynikającego z odrębnych przepisów. 

3) prowadzenia programów naukowych i badawczych, prowadzeniu badań  

podstawowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie nauk 

medycznych.  

2. Do podstawowych zadań Szpitala Klinicznego należy udzielanie stacjonarnych  

i całodobowych świadczeń zdrowotnych: szpitalnych, innych niż szpitalne, 

ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych w zakresie realizowanym przez komórki 

organizacyjne udzielające świadczeń medycznych. 
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3.  Do zadań Szpitala Klinicznego należą również: 

1) realizacja własnych lub zleconych programów zdrowotnych i naukowych,  

2) prowadzenie badań naukowych i prac badawczych w powiązaniu z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia w sposób zgodny z obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami, 

3) uczestnictwo w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego  

i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach,  

4) podejmowanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi podmiotami  

i organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania na rzecz ochrony zdrowia 

oraz możliwość członkostwa w takich organizacjach, 

           5)  realizacja zadań związanych z obronnością kraju. 

4. W Szpitalu Klinicznym działa Centrum Urazowe. 

5. W Szpitalu Klinicznym działa Regionalne Centrum ECMO. 

 

§ 5.  Szpital Kliniczny może prowadzić, bez szkody dla jakości  

i dostępności realizowanych statutowo świadczeń zdrowotnych, działalność gospodarczą  

w zakresie: 

1) sprzedaży posiłków, 

2) przechowywania zwłok na rzecz innych podmiotów, 

3) usług sterylizacji, 

4) usług parkingowych,   

5) sprzedaży usług utylizacji odpadów medycznych, 

6) wynajmu, dzierżawy, użyczania lokali, pomieszczeń i powierzchni, wyposażenia, 

urządzeń i sprzętu, które nie służą realizacji podstawowych celów Szpitala Klinicznego, 

określonych w statucie,  

7) organizacji zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów naukowych, kursów  

i innych form kształcenia,  

8) realizacji badań, w tym badań klinicznych, 

9) prowadzenia eksperymentów medycznych,  

10) udostępniania danych statystycznych i ich opracowań,  

11)   udzielania konsultacji, wydawania opinii i ekspertyz oraz testowania nowych         

  rozwiązań,  

12) udziału w projektach krajowych i zagranicznych,  realizujących cele i zadania  

w obszarze naukowo-badawczym oraz edukacyjno-szkoleniowym.   

 

 

 

Dział III 

Zarządzanie Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu 

 

§ 6. 1. Dyrektor Generalny kieruje Szpitalem Klinicznym i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Dyrektor Generalny samodzielnie zarządza Szpitalem Klinicznym, podejmuje decyzje  

i ponosi za nie odpowiedzialność w granicach określonych przepisami prawa. 

3. Dyrektor Generalny może wydawać akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Szpitala 

Klinicznego oraz udzielać pełnomocnictw celem prowadzenia jego bieżącej działalności. 

4. Dyrektor Generalny jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala Klinicznego. 

 

§ 7.1. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor Generalny korzysta z opinii właściwych organów  

  i organizacji w trybie i na zasadach określonych przepisami. 
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2.   Dyrektor Generalny działa przy pomocy: 

1) Dyrektora ds. Lecznictwa, 

2) Dyrektora ds. Ekonomicznych, 

3) Dyrektora ds. Administracyjnych, 

4) Naczelnej Pielęgniarki, 

5) Głównego Księgowego, 

6) Dyrektorów oraz zastępców komórek organizacyjnych,  

7) Ordynatorów lub kierowników oddziałów, 

8) Kierowników działów, sekcji i innych komórek organizacyjnych, 

9) Pełnomocników. 

 

3. Dyrektora Generalnego w czasie jego nieobecności zastępuje Dyrektor  

ds. Lecznictwa będący zastępcą Kierownika, bez odrębnego pełnomocnictwa lub 

ustanowiony pełnomocnik w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.  

 

§ 8.1.  W Szpitalu Klinicznym działają zespoły, komitety i komisje  powołane zarządzeniem przez 

Dyrektora Generalnego.  

       2. Zespoły, komitety i komisje realizują zadania określone przez Dyrektora Generalnego w 

zarządzeniu. 

       3. Za realizację zadań  oraz aktualizację składu zespołów, komitetów i komisji odpowiada jej 

przewodniczący. 

       4. Przewodniczący odpowiada za przygotowywanie i przedstawianie do akceptacji Dyrektora 

Generalnego lub Dyrektora odpowiedniego merytorycznie regularnych raportów z 

postępów prac zespołów oraz wymaganych sprawozdań. 

       5. Nadzór nad zespołami, komitetami i komisjami sprawuje Dyrektor Generalny lub Dyrektor 

odpowiedni merytorycznie. 

       6. Za prowadzenie i aktualizację ewidencji zespołów, komitetów i komisji funkcjonujących 

w USK w Opolu odpowiada Dział Organizacyjno-Prawny. 

 

Dział IV 

Podporządkowanie i struktura organizacyjna  

 

§ 9.1. Organizacja Szpitala Klinicznego oparta jest na następującym podziale: 

1) dyrekcja, 

2) jednostki organizacyjne, 

3) komórki organizacyjne, 

4) komórki funkcjonalne lub samodzielne stanowiska pracy. 

2. Schemat organizacyjny będący graficzną prezentacją struktury organizacyjnej stanowi 

załącznik nr 2  i załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 10.     Dyrektor Generalny  symbol D 

             Szpitala Klinicznego nadzoruje:   

   

1. Główny Księgowy symbol DGK 

1) Dział Finansowo-Księgowy symbol DF 

2) Dział Ewidencji Majątku i Inwentaryzacji symbol DFI 

   

2. Centrum Naukowo-Badawcze symbol DNB 

1) Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – w Chorobach 

Sercowo Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa 

symbol    
DBI 

2) Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych symbol DBK 
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3. Dział Personalny      symbol DP 

   

4. Dział Organizacyjno-Prawny symbol DO 

1) Biblioteka symbol DOB 

2) Kancelaria symbol DOK 

   

5. Dział Zamówień Publicznych symbol DZP 

6. Dział BHP i p.poż. symbol DBPP 

   

7. Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych symbol DOD 

   

8. Sekcja Komunikacji i Promocji symbol DRPR 

   

9. Zespół Obsługi Prawnej symbol DOP 

   

10. Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania symbol ZSZ 

1) Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością symbol SZJ 

2) Koordynator ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego symbol SZS 

3) Koordynator ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną 

Pracy 

symbol 
SZBHP 

4) Koordynator ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 

Informacji 

symbol 
SZBI 

   

11. Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta symbol DPPP 

   

12. Pełnomocnik Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa symbol DPC 

   

13. Audytor Wewnętrzny  symbol DKF 

   

14. Inspektor Ochrony Danych  symbol  DIOD 

   

15. Specjalista ds. Jakości symbol DSJ 

   

§ 11.  Dyrektor ds. Lecznictwa nadzoruje: symbol DL 

             

1. Zespół ds. Jakości symbol LZJ 

   

2. Naczelna Pielęgniarka symbol LNP 

1) Dział Żywienia symbol LZŻ 

2) Dział Higieny i Obsługi Żywienia symbol LHŻ 

3) Centralna Sterylizatornia symbol LSS 

4) Pracownik Socjalny symbol LPS 

5) Zespół ds. Oceny Przyjęć Pacjentów  symbol LO 

   

Wieloprofilowy Szpital Kliniczny symbol LS 

   

3. Oddział Okulistyki  symbol LOK 

   

4. Oddział Laryngologii  symbol LLA 

   

5. Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej 

 

symbol LCHO 
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6. Oddział Chirurgii Naczyniowej symbol LCHN 

 

7. Oddział Chirurgii Dziecięcej symbol LCHD 

      1) Pracownia Urodynamiki i Elektromanometrii symbol  LUE 

8. Oddział  Neurochirurgii  symbol LNCH 

   

9. Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej symbol LCHU 

1) Pododdział Rehabilitacji Narządu Ruchu  symbol  LCHU 2 

2) Pododdział Chirurgii Ortopedycznej i Ortopedii Dziecięcej  symbol LCHU 3 

   

10. Oddział Chirurgii Szczękowo – Twarzowej symbol LCHU 1 

   

11. Oddział Urologii symbol LUR 

1) Pracownia Endoskopii Urologicznej symbol LUU 

2) Pracownia Litotrypsji symbol LUL 

   

12. Oddział Nefrologii  symbol LNF 

1) Stacja Dializ symbol LNF 1 

2) Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej symbol LNF 2 

   

13. Oddział Kardiologii  symbol LKR 

1) Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej symbol LKJ 

2) Pododdział Interwencji Sercowo - Naczyniowych  symbol  LKN 

3) Pracownia Badań Hemodynamicznych symbol LPH 

4) Pracownia Elektrofizjologii symbol LPRE 

5) Pracownia Echokardiografii  symbol LPRK 

6) Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej symbol LPEN 

7) Pracownia Diagnostyki Obrazowej Serca symbol LPDO 

   

14. Oddział Kardiochirurgii symbol LKCH 

   

15. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków symbol LOD 

   

16. Oddział Pediatrii  symbol LPE 

1) Pododdział Gastroenterologii i Diabetologii Dziecięcej symbol  LPE 1 

2) Pododdział Pediatrii i Alergologii symbol  LPE 2 

   

17. Oddział Chorób Wewnętrznych   symbol      LWW 

1) Pododdział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii symbol       LWG 

2) Pododdział Chorób Wewnętrznych i Alergologii symbol       LWA 

a)  Pracownia Alergologicznej Diagnostyki Czynnościowej symbol       LWA1 

3) Pododdział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii symbol       LWE 

4) Pracownia Badań Endoskopowych symbol LWW 1 

   

18. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii symbol LOM 

1) Pododdział Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej  symbol LOM 1 

   

19. Szpitalny Oddział Ratunkowy symbol LRM 

1) Punkt Przyjęć Planowych symbol LIP 

2).Nocna i świąteczna opieka zdrowotna symbol LNOZ 

   

20. Blok Operacyjny symbol LBO 
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21. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi symbol LSK 

   

22. Specjalista ds. Koordynacji Transplantacji symbol LKT 

   

Zespół  Poradni  Specjalistycznych: symbol LZPS 

   

23. Centralna Rejestracja symbol      LPPO 

   

24. Poradnia Okulistyczna: symbol WPO 

1) Poradnia Jaskrowa symbol WPO 1 

2) Poradnia  Chorób Siatkówki                       symbol WPO 2 

3) Poradnia  Okulistyczna dla Dzieci  symbol WPO 3 

4) Poradnia Konsultacyjna symbol WPO 4 

5) Poradnia Ortoptyczna symbol WPO 5 

       

25. Poradnia Laryngologiczna: 

1) Poradnia Audiologiczna 

2) Poradnia Konsultacyjna 

3) Poradnia Logopedyczna 

4) Pracownia Zaburzeń Równowagi (VNG) 

symbol WPL 

symbol WPL 2 

symbol WPL 4 

symbol WPL 5 

symbol WPL 6 

   

26. Poradnia Chirurgii Naczyniowej  i Ogólnej  symbol WPCHO 

1) Poradnia Chorób Naczyniowych symbol WPCHO 1 

2) Poradnia Chirurgii Ogólnej  symbol WPCHO 4 

   

27. Poradnia  Chirurgii Dziecięcej symbol WPCHD 

   

28. Poradnia Neurochirurgii symbol WPNCH 

   

29. Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej symbol WPUO 

   

30. Poradnia  Chirurgii Stomatologicznej  i Szczękowo – Twarzowej symbol     WPCHS 

   

31. Poradnia  Urologiczna symbol WPUR 

   

32. Poradnia  Nefrologiczna symbol WPNF 

   

33. Poradnia  Kardiologiczna: symbol WPK 

1) Poradnia Konsultacyjna symbol WPK 1 

2) Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca symbol WPK 6 

3) Poradnia Kardiologicznej Opieki Skoordynowanej dla Pacjentów po 

Zawale Serca 

symbol WPK 7 

   

34. Poradnia Kardiochirurgii  symbol WPKCH 

   

35. Poradnia  Chorób Wewnętrznych: symbol WPCHW 

1) Poradnia Gastroenterologiczna  symbol WPCHWG 

   

36. Poradnia  Alergologiczna symbol WPA 
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37. Poradnia Diabetologiczna: symbol WPDI 

1) Poradnia Diabetologiczna dla Dorosłych 

a) Poradnia Diabetologiczna dla Ciężarnych Chorych na Cukrzycę 

b) Poradnia Terapii Osobistą Pompą Insulinową Dorosłych 

symbol 

symbol 

symbol 

WPDI1 

WPDI3 

WPDI4 

2) Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci symbol WPDI2 

   

38. Poradnia Endokrynologiczna symbol WPE 

   

39. Poradnia Gastroenterologii Dziecięcej  symbol  WPGD 

   

40. Poradnia Stomatologiczna: symbol WPST 

1) uchylony   

2) Poradnia  Pedodoncji symbol WPSTD 

   

41. Medycyna Pracy symbol    LZ 

   

   

Zakłady: symbol LZD 

    

42. Zakład Diagnostyki Obrazowej: symbol LDO 

1) Pracownia Tomografii Komputerowej symbol LDO 1 

2) Pracownia USG symbol LDO 2 

3) Pracownia RTG symbol LDO 5 

4) Pracownia Badań Dopplerowskich symbol LDO 6 

5) Pracownia Radiologii  Zabiegowej symbol LDO 7 

6) Pracownia Rezonansu Magnetycznego symbol LDO 8 

   

43. Zakład Mikrobiologii: symbol LM 

1) Pracownia Bakteriologii      symbol LM 1 

2) Pracownia Biologii Molekularnej  symbol LM 3 

3) Pracownia Parazytologiczna symbol LM 4 

4) Pracownia Pożywek symbol LM 5 

5) Pracownia Badań Immunoenzymatycznych symbol LM 7 

6) Pracownia Spektrometrii  symbol LM 8 

   

44. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej: symbol LDL 

1) Pracownia Analityki Ogólnej symbol LDL 2 

2) Pracownia Biochemii Klinicznej symbol LDL 4 

3) Pracownia Przyjmowania Materiału i Ekspedycji Wyników symbol LDL 9 

4) Pracownia Immunochemiczna symbol LDL 11 

5) Pracownia Hematologii Ogólnej i Hemostazy symbol LDL 12 

6) Pracownia Toksykologii symbol LDL 13 

   

45. Zakład Rehabilitacji symbol LR 

1) Poradnia Rehabilitacyjna symbol LR 1 

2) Pracownia Fizjoterapii symbol LR 2  

3) Pracownia Rehabilitacji Kardiologicznej symbol     LR 8 

   

46. Zakład Patomorfologii symbol LP 

   

47. Zakład Medycyny Sądowej – Referencyjny Ośrodek Uniwersytetu Opolskiego symbol LMS 
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Inne jednostki organizacyjne: 
 

 
 

48. Sekcja Statystyki Medycznej i Archiwum  symbol LSM 

   

49. Apteka         symbol LA 

   

50. Specjalista ds. Epidemiologii  symbol LPLE 

   

51. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych symbol LZP 

   

52. Komitet Terapeutyczny symbol LT 

   

53. Zakładowy Inspektor Ochrony Radiologicznej     symbol LOR 

   

54. Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych symbol LKZ 

   

55. Kaplica Wielowyznaniowa      symbol LKW 

   

   

§ 12. Dyrektor ds.  Ekonomicznych  nadzoruje: symbol DE 

   

   

1. Dział Kontraktowania i Rozliczeń symbol EM 

1) Sekcja Kontraktowania symbol EMU 

2) Sekcja Rozliczeń symbol EMR 

3) Sekcja Kodowania  symbol EMK 

   

2. Dział Controllingu  symbol ECA 

   

3. Dział Logistyki symbol ETL 

   

   

§ 13. Dyrektor ds. Administracyjnych nadzoruje: symbol DAA 

   

1. Dział Eksploatacyjno-Techniczny  symbol  ATE 

1) Sekcja Eksploatacji symbol ATEE 

2) Sekcja Administracji symbol AAD 

3) Sekcja Aparatury Medycznej symbol ATM 

   

2.  Centrum Informatyczne symbol ACI 

   

3. Sekcja Inwestycyjna symbol AIN 

   

4. Sekcja ds. Pozyskiwania i Rozliczeń Środków Zewnętrznych symbol APS 
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Dział V 

Organizacja i zadania komórek organizacyjnych 
 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 14.1. Wszystkie komórki organizacyjne Szpitala Klinicznego tj.: oddziały, poradnie 

specjalistyczne, zakłady, działy, samodzielne sekcje, samodzielne stanowiska pracy, a 

także komórki funkcjonalne tj. sekcje, wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy 

oraz inne komórki równorzędne realizują zadania powierzone im przez Dyrektora 

Generalnego. 

 2. Szczegółowe zakresy zadań poszczególnych komórek organizacyjnych  

i funkcjonalnych opracowują oraz aktualizują kierownicy tych komórek, a następnie  

przedkładają do aprobaty Dyrektorom nadzorującym ich piony. Po uzyskaniu aprobaty 

właściwego Dyrektora przedkładają powyższe propozycje do akceptacji Dyrektora 

Generalnego. Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektor Generalny kieruje sprawę do Działu 

Organizacyjno-Prawnego celem jej realizacji.  

 

§ 15. 1.   Komórką właściwą do realizacji określonego zadania jest komórka, do  której zakresu 

działania należy dana sprawa - zgodnie z postanowieniami regulaminu. 

          2.  W razie zadania wykraczającego poza zakres działania danej komórki, właściwą do  

jego realizacji jest komórka, do której należy większość zagadnień lub istota zadania. 

3. Komórki organizacyjne współpracują między sobą w zakresie sprawnej i terminowej 

realizacji zadań. 

 

§ 16. 1.   W zakresie niżej wymienionych zadań realizowanych przez Dyrektora ds. Lecznictwa,  

Dyrektora ds. Ekonomicznych lub Dyrektora ds. Administracyjnych  każdy z 

Dyrektorów wykonuje zadania kontroli funkcjonalnej z urzędu, a Główny Księgowy 

sprawuje dodatkowo kontrolę w postaci: wstępnej, bieżącej i następnej kontroli operacji 

gospodarczych, wiążących się z wydatkowaniem środków pieniężnych, obrotami 

pieniężnymi na rachunkach bankowych, przyjmowaniem, wydawaniem, zakupem i 

likwidacją składników majątku trwałego oraz realizacją innych operacji gospodarczych. 

2.  W zakresie niżej wymienionych zadań każdy z ordynatorów i kierowników oraz  

pracownicy samodzielnych stanowisk pracy wykonują zadania kontroli funkcjonalnej z 

urzędu. 

3.  W zakresie niżej wymienionych zadań każdy z dyrektorów, ordynatorów, kierowników 

oraz pracowników samodzielnych stanowisk pracy zobowiązany jest do zapewnienia 

funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. 

4. W zakresie niżej wymienionych zadań każdy z ordynatorów i kierowników, oraz  

pracownicy samodzielnych stanowisk pracy ponoszą odpowiedzialność za wynik 

finansowy kierowanej komórki organizacyjnej.  

5. W zakresie niżej wymienionych zadań każdy z ordynatorów, kierowników, pielęgniarki 

oddziałowe, koordynator oddziału oraz pracownicy samodzielnych stanowisk pracy 

zobowiązani są do czynnego uczestnictwa w procesach związanych z akredytacją 

Szpitala Klinicznego i zintegrowanego systemu zarządzania.  
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Rozdział 1a 

 

Polityka jakości i standardy akredytacyjne  

 

§ 17. 1. Szpital Kliniczny dąży do ciągłego doskonalenia jakości w działalności klinicznej  

         i pozaklinicznej.   

 

2.  Szpital Kliniczny realizuje program działań na rzecz poprawy jakości w oparciu            

 o wymagania standardów akredytacyjnych i zalecenia towarzystw naukowych. 

 

1) Działania na rzecz poprawy jakości dopełnione są przez formułowanie, wdrażanie,       

przestrzeganie procedur zgodnych z założeniami programu akredytacji szpitali  

w obszarach:  świadczonych usług medycznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

bezpieczeństwa informacji oraz ochrony środowiska.  

 

2) Pracownicy Szpitala Klinicznego, w ramach zadań służbowych, są zobowiązani do 

przestrzegania norm wyznaczonych przez procedury wewnętrzne oraz do 

podejmowania działań związanych z monitorowaniem i ciągłą poprawą jakości oraz 

efektywności.  

 

Rozdział 2 

 

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i funkcjonalnych  

oraz samodzielnych stanowisk pracy podległych  Dyrektorowi ds. Lecznictwa 

 

 

§ 18.1. Dyrektor ds. Lecznictwa nadzoruje pracę  podległych jemu – na podstawie niniejszego 

Regulaminu Organizacyjnego – struktur organizacyjnych, w tym jednostek i komórek 

organizacyjnych w pełnym zakresie oraz  ponosi pełną odpowiedzialność, w tym 

odpowiedzialność materialną, odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną Szpitalowi 

Klinicznemu w związku, podczas lub przy okazji świadczenia pracy, a także 

odpowiedzialność funkcyjną, zawodową i służbową - za realizowane przez te struktury 

organizacyjne, w tym jednostki i komórki organizacyjne zadania oraz ponosi pełną 

odpowiedzialność za powierzone jemu i realizowane przez siebie zadania. 

 

   2.     Dyrektor ds. Lecznictwa podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu. 

 

   3.     Do zadań Dyrektora do spraw Lecznictwa należy w szczególności:  

 

1) kompleksowe zarządzanie podległymi strukturami organizacyjnymi, w tym 

jednostkami i komórkami organizacyjnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa i aktami wewnętrznymi Szpitala Klinicznego, 

2) koordynowanie i nadzór nad realizacją współpracy Szpitala Klinicznego  

z uczelniami medycznymi i innymi podmiotami zajmującymi się kształceniem lub 

doskonaleniem zawodowym – w zakresie kształcenia i zdobywania doświadczenia 

zawodowego w wykonywaniu zawodów medycznych na terenie Szpitala Klinicznego 

przez uczniów lub studentów tych uczelni lub podmiotów, a także zawieranie 

odpowiednich umów z tymi uczelniami lub podmiotami zgodnie  

z udzielonym pełnomocnictwem, 
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3) tworzenie dla Dyrektora Generalnego projektów zarządzeń i innych aktów 

wewnętrznych, zgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Szpitala Klinicznego, 

4) bieżące przekazywanie Dyrektorowi Generalnemu szczegółowych informacji  

i raportów odnośnie stanu realizowanych zadań przez nadzorowane komórki 

organizacyjne, mających wpływ na funkcjonowanie Szpitala Klinicznego oraz 

podejmowane decyzje przez Dyrektora Generalnego, 

5) racjonalne gospodarowanie powierzonym mieniem w celu optymalizacji wyniku 

finansowego, 

6) zapewnienie prawidłowej realizacji planów finansowo-rzeczowych  

w powierzonym zakresie działania, 

7) zapewnienie celowego i prawidłowego gospodarowania składnikami majątkowymi 

(aparaturą i sprzętem medycznym oraz innymi środkami trwałymi)  

w nadzorowanym Szpitalu Klinicznym, 

8) zabezpieczenie formalno - prawnej odpowiedzialności materialnej za składniki 

majątkowe w użytkowaniu pracowników Szpitala oraz zapewnienie należytych 

warunków organizacyjno-technicznych ochrony mienia, umożliwiających 

wyegzekwowanie tej odpowiedzialności (indywidualnej lub grupowej), 

9) nadzór nad zabezpieczeniem fachowej i starannej obsługi aparatury i sprzętu 

medycznego, 

10) nadzór nad zapewnieniem prawidłowego, oszczędnego i zgodnego z normami 

(ilościowymi i wartościowymi) gospodarowania lekami, środkami sanitarnymi  

i opatrunkowymi, oraz sprzętem medycznym jednorazowego użytku,  

a w szczególności: 

a) prawidłowego kształtowania się kosztów ponoszonych przez komórki medyczne 

na: leki, środki sanitarne i opatrunkowe oraz sprzęt medyczny jednorazowego 

użytku,  

b) terminowego badania ważności leków i prawidłowego ich przechowywania, 

c) prawidłowego prowadzenia ewidencji przychodowo-rozchodowej leków, 

środków odurzających, artykułów sanitarnych i opatrunkowych z apteki na 

oddziały szpitalne, 

d) prawidłowego dokumentowania ubytków i niedoborów leków i środków 

pomocniczych, 

e) prawidłowego gospodarowania i ewidencjonowania krwi na poszczególnych 

oddziałach i w pracowni, 

11) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym żywieniem chorych,  

12) organizowanie i sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonywania 

obowiązków zawodowych przez osoby wykonujące zawody medyczne w Szpitalu 

Klinicznym, 

13) nadzór nad właściwą, dostateczną, stałą i nieprzerwaną obsadą stanowisk pracy  

w Szpitalu Klinicznym przez osoby wykonujące zawód medyczny, posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i potrzebne doświadczenie wymagane na danym stanowisku 

pracy, 

14) nadzór nad właściwym przygotowaniem i prawidłowym funkcjonowaniem zaplecza 

diagnostycznego, oddziałów, poradni, zakładów, bloku operacyjnego i innych 

jednostek organizacyjnych i komórek medycznych, 

15) nadzór nad właściwym – zgodnym z obowiązującymi normami i planem zatrudnienia, 

rozmieszczeniem kadr personelu działalności medycznej,  

16) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, porządku  w poszczególnych 

komórkach organizacyjnych i na stanowiskach pracy, 

17) bieżąca, ogólna kontrola i analiza prawidłowego wykorzystania czasu pracy przez 

pracowników działalności medycznej,  
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18) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących 

działalności leczniczej, zawodów medycznych, przepisów sanitarnych, 

epidemiologicznych, prawa pracy, przepisów prawa w zakresie gospodarki lekami, 

przepisów bhp i p/poż oraz utrzymaniem właściwego stanu sanitarnego - 

higienicznego i estetycznego w podległych komórkach medycznych, 

19) nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem miejsc na leczenie pacjentów (łóżek 

szpitalnych), 

20) branie udziału w postępowaniach sądowych, administracyjnych, dyscyplinarnych  

i innych w sprawach medycznych, 

21) współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym w zakresie zawieranych umów, 

22) zarządzanie polityką jakości, a także prowadzenie i koordynowanie procesu 

akredytacji, 

23) kontrolowanie dokumentacji medycznej i nadzór nad jej prawidłowym  

i terminowym sporządzaniem, udostępnianiem oraz należytym jej przechowywaniem, 

24) opracowywanie w porozumieniu z ordynatorami i kierownikami komórek 

organizacyjnych, naczelną pielęgniarką wniosków dot. spraw organizacyjnych i 

wyposażania, 

25) dokonywanie analizy kosztów oddziałowych jednostkowych i ogólnych w oparciu o 

otrzymane materiały oraz czuwanie nad racjonalizacją kosztów, 

26) dokonywanie systematycznych wizytacji oddziałów szpitalnych i innych komórek 

medycznych, 

27) przyjmowanie codziennych zbiorczych raportów z oddziałów szpitalnych, komórek 

medycznych oraz pionu pielęgniarskiego z zakresu funkcjonowania szpitala w czasie 

dyżuru, 

28) zatwierdzanie planów oddziałowych dyżurów lekarskich, pielęgniarskich, ratowników 

medycznych,  

29) stały nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów dot. zakażeń szpitalnych oraz 

zawiadamianiem przez personel medyczny Inspekcji Sanitarnej  

o przypadkach chorób zakaźnych stwierdzonych w  szpitalu, 

30) załatwianie skarg i wniosków pacjentów i pracowników w zakresie realizowanych 

zadań, 

31) interweniowanie w przypadkach wymagających natychmiastowej lub pilnej 

interwencji (awaryjnych), w tym podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w 

celu ograniczenia niekorzystnych skutków tych zdarzeń, 

32) współpraca z Dyrektorem Generalnym i Dyrektorem ds. Ekonomicznych, Głównym 

Księgowym, Dyrektorem ds. Administracyjnych w zakresie powierzonych zadań, 

33) zastępowanie Dyrektora Generalnego podczas jego nieobecności lub niemożności 

sprawowania funkcji Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 

34) wspomaganie Dyrektora Generalnego w zarządzaniu Szpitalem Klinicznym. 

 

4. Dyrektor do spraw Lecznictwa jest zastępcą Dyrektora Generalnego jako Kierownika Szpitala  

    Klinicznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 § 19. 1.  Oddziałami szpitala kierują ordynatorzy lub kierownicy oddziałów. 

2. Innymi komórkami medycznymi szpitala kierują kierownicy tych komórek. 

3. Naczelna Pielęgniarka organizuje i nadzoruje opiekę pielęgniarską oraz pracę podległego 

personelu medycznego oraz współdziała w zakresie tej opieki ze wszystkimi komórkami 

organizacyjnymi i funkcjonalnymi Szpitala Klinicznego. 

 

§ 20.1. Ordynatorzy/kierownicy oddziałów oraz kierownicy innych komórek medycznych ustalają  

harmonogram pracy podległego personelu. 
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1) Dyrektor ds. Lecznictwa zatwierdza zbiorcze zestawienie dyżurów  personelu 

medycznego. 

2) Sekretarka medyczna zobowiązana jest do zgłoszenia raportu z przebiegu dyżuru 

lekarskiego w dniu następnym po zakończonym dyżurze do sekretariatu Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego. 

3) Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zobowiązany jest do zgłoszenia 

zbiorczego raportu  Dyrektorowi ds. Lecznictwa. 

2. Harmonogram pracy personelu pielęgniarskiego, średniego i pomocniczego oddziału 

ustala pielęgniarka oddziałowa, koordynator oddziału, pielęgniarka koordynująca lub 

kierownik i zatwierdza Naczelna Pielęgniarka. 

1) Pielęgniarka oddziałowa, koordynator oddziału, pielęgniarka koordynująca lub 

kierownik  zobowiązani są  do zgłoszenia raportu z przebiegu dyżuru  medycznego w 

dniu następnym po zakończonym dyżurze Naczelnej Pielęgniarce. 

2) Naczelna Pielęgniarka zobowiązana jest zgłosić raport Dyrektorowi  

ds. Lecznictwa. 

 

 

§ 21.1.  Utrzymana jest ścisła współpraca pomiędzy poszczególnymi komórkami medycznymi   

poprzez wzajemne konsultacje, badania diagnostyczne oraz zabiegi. 

      2. Komórki medyczne wykonujące świadczenia medyczne w zakresie lecznictwa 

stacjonarnego, pracują w systemie całodobowym i ostrodyżurowym.    

    

3. Koordynatorem okołooperacyjnej karty kontrolnej jest lekarz anestezjolog znieczulający 

pacjenta. W sytuacji prowadzenia zabiegu w znieczuleniu miejscowym bez udziału lekarza 

anestezjologa koordynatorem karty jest pielęgniarka anestezjologiczna.  Jeśli zabieg 

odbywa się bez udziału pielęgniarki anestezjologicznej – koordynatorem jest pielęgniarka 

operacyjna.    Koordynator okołooperacyjnej karty kontrolnej dokonuje wpisów w karcie 

na podstawie informacji udzielanych przez wszystkich członków zespołu operacyjnego. 

 

§ 22. W skład Szpitala Klinicznego wchodzą następujące komórki organizacyjne realizujące       

 zadania medyczne, stosownie do określonego zakresu działania w swoich specjalnościach: 

 

1. Szpitalny Oddział  Ratunkowy  

 

1) Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym kieruje ordynator/kierownik. 

 

2) Pod nieobecność ordynatora/kierownika oddziałem kieruje lekarz dyżurny odcinka 

ratunkowego. Ordynator/kierownik SOR przedstawia Dyrektorowi ds. Lecznictwa grafik 

pracy lekarzy, którzy zastępują ordynatora/kierownika w trakcie jego nieobecności. 

 

3) Oddział realizuje: 

a) przyjęcia, wstępną diagnostykę oraz podejmuje leczenie pacjentów w zakresie niezbędnym 

dla stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, a w szczególności:  

− pomoc ofiarom wypadków, zdarzeń masowych  i katastrof, 

− pomoc pacjentom urazowym albo osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

− świadczenie czynności ratunkowych w warunkach szpitalnych z wykorzystaniem 

własnego sprzętu i personelu. 

b) prowadzenie specjalizacji, 

c) prowadzenie staży podyplomowych oraz staży i praktyk personelu medycznego,  

d) prowadzenie działalności naukowej, 
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e) prowadzenie działalności szkoleniowej z standardzie BLS w resuscytacji krążeniowo-  

            oddechowej dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, samodzielnie lub we     

            współpracy z innymi jednostkami, 

f) współpracuje z innymi oddziałami, pracowniami, zakładami i poradniami  

Szpitala Klinicznego w zakresie leczenia pacjentów. 

 

4) Zasady organizacji pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:  

 

a) Wstępna segregacja medyczna (triage) wszystkich pacjentów Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu polega na szybkiej ocenie 

stanu pacjenta przez personel medyczny (pielęgniarkę/pielęgniarza, ratownika 

medycznego lub lekarza) w punkcie segregacji medycznej oraz przypisaniu określonego 

koloru pilności przyjęcia w zależności od stanu klinicznego pacjenta. Segregację medyczną 

(triage) przeprowadza się na podstawie badania podmiotowego (wywiad), wstępnego 

badania przedmiotowego (badanie fizykalne), określenia parametrów życiowych, a w 

niektórych przypadkach wykonania badania ekg. Na podstawie ww. czynności pacjentowi 

zostaje  przypisany jeden z pięciu kolorów pilności przyjęcia, co wiąże się z przyjęciem i 

badaniem pacjenta przez lekarza w określonym czasie. Segregacja medyczna ma na celu 

jak najszybsze udzielenie pomocy medycznej pacjentom będącym w stanie bezpośredniego 

zagrożenia życia (pacjenci z kolorem czerwonym).  

Kategorie kwalifikowania pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu określa załącznik nr 4 do niniejszego 

regulaminu.  

 

b) Lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego: 

− udziela świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym; 

− kieruje pacjenta na leczenie do oddziałów tutejszego Szpitala Klinicznego; 

− odmawia przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego; 

− potwierdza lub wystawia skierowanie z SOR na leczenie w innym szpitalu lub poradni 

w sytuacji potrzeby kontynuacji leczenia w dziedzinach medycyny, które nie występują 

w Szpitalu Klinicznym; 

− wystawia zlecenie na lotniczy i naziemny transport sanitarny. 

 

c) Pacjent zakwalifikowany przez personel gabinetu triage do koloru niebieskiego lub 

zielonego oraz zbadany przez lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zostaje 

poinformowany o możliwości uzyskania pomocy w POZ, w tym w Nocnej i Świątecznej 

Opiece Zdrowotnej. 

d) Maksymalny czas na podjęcie przez lekarza dyżurnego SOR decyzji o:  

- skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziału szpitalnego wynosi 12 godzin 

- odmowie przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego wynosi 6 godzin. 

e) Maksymalny czas na podjęcie przez lekarza oddziału szpitalnego decyzji o przyjęciu 

pacjenta na oddział wynosi 2 godziny. 

 

5) Do struktury oddziału włączone jest organizacyjnie całodobowo lądowisko, przygotowane do 

przyjęcia śmigłowca sanitarnego transportującego chorych do Szpitala Klinicznego lub ze 

Szpitala Klinicznego do innych podmiotów leczniczych. 

 

6) Ordynator/kierownik oddziału sprawuje nadzór nad działalnością Punktu Przyjęć Planowych. 
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7) Punkt Przyjęć Planowych realizuje: 

a) przyjęcia pacjentów planowych zakwalifikowanych do hospitalizacji  

w oddziałach szpitalnych,  

b) prowadzenie depozytu rzeczy osobistych i przedmiotów wartościowych  

       pacjentów. 

 

8) Nadzór nad udzielaniem świadczeń w zakresie Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

sprawuje ordynator/kierownik SOR. 

 

9) Nocna i świąteczna opieka zdrowotna realizuje: 

a) świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne 

od pracy, 

b) zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w dni 

ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 oraz zabiegi wynikające z ciągłości 

leczenia”. 

 

2. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

 

1)  Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii kieruje ordynator/kierownik. 

2)  Oddział realizuje: 

a) świadczenia zdrowotne w zakresie intensywnego leczenia dorosłych i dzieci powyżej  

3 roku życia z: 

− urazami wielonarządowymi, 

− niewydolnością krążeniową i oddechową, 

b) leczenie chorych po rozległych zabiegach operacyjnych, 

c) leczenie chorych z ciężkimi zatruciami, 

d) leczenie pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia, 

e) leczenie ciężkich urazów, 

f) leczenie krwotoków do mózgu, 

g) leczenie stanów zapalnych OUN przebiegających z niewydolnością oddechową, 

h) leczenie ciężkich seps i wstrząsów septycznych, 

i) leczenie ciężkich zapaleń trzustki, 

j) dializoterapię stanów ostrych (ostrej niewydolności wielonarządowej), 

k) leczenie nieprzytomnych, 

l) prowadzenie anestezji w pełnym zakresie oraz leczenie bólu pooperacyjnego, 

m) rozpoznawanie potencjalnych dawców narządów do transplantacji, diagnostykę śmierci 

mózgu i prowadzenie dawców, 

n) prowadzenie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, 

o) prowadzenie staży podyplomowych oraz staży i praktyk personelu medycznego,  

p) prowadzenie działalności naukowej, 

q) prowadzenie działalności szkoleniowej dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, 

samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami, 

r) współpracuje z innymi oddziałami, pracowniami, zakładami i poradniami Szpitala 

Klinicznego w zakresie leczenia pacjentów wymagających intensywnej terapii lub 

znieczulenia. 

 

3) Oddział posiada w swojej strukturze: 

 

a) Pododdział Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej 

− nadzór nad działalnością Pododdziału Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej sprawuje 

ordynator/kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
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− Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej kieruje zastępca 

ordynatora/kierownika ds. Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej, będący jednocześnie 

ordynatorem/kierownikiem pododdziału,  

− Pododdział realizuje: 

− prowadzenie długotrwałego wspomagania w zespołach niewydolności krążenia  

i oddychania opornych na inne sposoby leczenia, 

− intensywną terapię pooperacyjną w ramach oddziału pooperacyjnego  

z uwzględnieniem:  

- farmakologicznego i mechanicznego leczenia niewydolności lewo i prawo 

komorowej serca, 

- farmakologicznego i mechanicznego leczenia ostrej niewydolności oddechowej, 

- okołooperacyjnego leczenia nerko-zastępczego, 

- żywienia pozajelitowego u pacjentów tego wymagających, 

− prowadzenie chorych po operacjach kardiochirurgicznych z pełnym zakresem 

rehabilitacji pacjentów. 

 

4) W ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii działa Regionalne Centrum 

ECMO. 

− nadzór nad działalnością Regionalnego Centrum ECMO sprawuje ordynator/kierownik 

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

− działalnością Regionalnego Centrum ECMO kieruje kierownik - lekarz Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii,   

− Regionalne Centrum ECMO zajmuje się: leczeniem techniką pozaustrojową – ECMO,  

pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową i niewydolnością serca. Terapię ECMO 

prowadzi się do chwili uzyskania poprawy i stabilizacji stanu zdrowia lub wyleczenia 

choroby będącej przyczyną pobytu pacjenta w szpitalu. Zespół prowadzący terapię ECMO 

stanowią lekarze i pielęgniarki Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

 

 

3. Blok  Operacyjny 

  

1) Blokiem Operacyjnym kieruje kierownik. 

 

2) Blok Operacyjny realizuje zabiegi planowe i ostrodyżurowe w systemie całodobowym. 

 

3) Blok  Operacyjny posiada w swojej strukturze zespół sal operacyjnych. 

 

4) Blok realizuje: 

a) prowadzenie specjalizacji, 

b) prowadzenie działalności naukowej, 

c) prowadzenie staży podyplomowych oraz staży i praktyk personelu medycznego,  

d) prowadzenie działalności szkoleniowej dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, 

samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami, 

e) współpracę z innymi oddziałami, zakładami, pracowniami Szpitala Klinicznego w zakresie 

leczenia pacjentów wymagających znieczulenia. 

 

4. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków 

 

1) Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków kieruje 

ordynator/kierownik. 
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2) Oddział realizuje: 

a) świadczenia zdrowotne w zakresie intensywnej terapii noworodków i dzieci do 18-go roku 

życia, a w szczególności: 

− diagnostykę i leczenie niewydolności oddechowej z uwzględnieniem nieinwazyjnej  

i inwazyjnej wentylacji mechanicznej, HFOV i inhalacji tlenkiem azotu,  

− diagnostykę i leczenie niewydolności krążenia oraz wstrząsu z uwzględnieniem  

nieinwazyjnej (echokardiografia) i mało inwazyjnej diagnostyki układu krążenia, 

− diagnostykę i wielokierunkowe leczenie pacjentów z ciężkimi urazami, w tym  

wielonarządowymi, z ciężkimi oparzeniami i ciężkimi zatruciami, 

− diagnostykę i leczenie ciężkich, zagrażających życiu dysfunkcji ośrodkowego układu 

nerwowego z uwzględnieniem diagnostyki obrazowej (w tym NMR)  

i elektroencefalograficznej, 

− wielokierunkową opiekę okołooperacyjną, 

− diagnostykę i leczenie schorzeń typowych dla okresu noworodkowego, jak zespół 

zaburzeń oddychania, zespół przetrwałego nadciśnienia płucnego, martwicze zapalenie 

jelit, przetrwały przewód tętniczy i inne, 

− diagnostykę i leczenie wad wrodzonych - wrodzonej przepukliny przeponowej, 

wytrzewienia i innych wad przedniej ściany brzucha, wad przewodu pokarmowego, 

wodogłowia, przepukliny oponowo-rdzeniowej, guzów krzyżowo-ogonowych  

i innych, 

− diagnostykę wrodzonych wad serca i leczenie drożnego przewodu tętniczego, 

− diagnostykę i leczenie noworodków z ciężkim niedotlenieniem okołoporodowym  

z uwzględnieniem wykorzystania hipotermii terapeutycznej, 

− diagnostykę i wielokierunkowe leczenie noworodków urodzonych przedwcześnie,  

w tym ze skrajnie niską urodzeniową masą ciała, 

− wielokierunkową rehabilitację noworodków i dzieci i uwzględnieniem różnych form 

kinezyterapii oddechowej i rehabilitacji neurorozwojowej. 

b) przygotowanie dzieci wymagających przewlekłego leczenia w warunkach  

pozaszpitalnych, w tym instalację rurki tracheotomijnej, wykonywanie gastrostomii 

techniką endoskopową (PEG), 

c) znieczulenia do badań obrazowych (TK, NMR) i endoskopowych noworodków  

i dzieci leczonych w OAITDiN oraz innych oddziałach szpitala, 

d) transport noworodków karetką „N" z użyciem inkubatora transportowego i respiratora  

z możliwością stosowania tlenku azotu, 

e) prowadzenie staży kierunkowych i praktyk personelu medycznego w zakresie intensywnej 

terapii dzieci, 

f) prowadzenie działalności szkoleniowej dla potrzeb wewnętrznych lub zewnętrznych, 

g) prowadzenie działalności naukowej, 

h) współpracę z innymi oddziałami, zakładami, Szpitala Klinicznego w zakresie leczenia 

pacjentów wymagających intensywnej terapii. 

 

5. Oddział Pediatrii 

 

1) Oddziałem Pediatrii kieruje ordynator/kierownik. 

 

2) Oddział realizuje:  

a) diagnostykę i leczenie ostrych i przewlekłych schorzeń układu oddechowego: 

− leczenie zakażeń wirusowych, bakteryjnych górnych i dolnych dróg oddechowych, 

− diagnostykę wad wrodzonych układu oddechowego i mukowiscydozy, 

b) leczenie i diagnostykę chorób alergicznych u dzieci: 

− diagnostykę i leczenie astmy oskrzelowej z uwzględnieniem astmy wczesnodziecięcej, 
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− badania czynnościowe układu oddechowego: spirometrię, oscylometrię impulsową, 

oznaczanie tlenku azotu, wykonywanie testów skórnych śródskórnych i płatkowych,  

c) leczenie schorzeń dermatologicznych: atopowego zapalenia skóry, wyprysku kontaktowego, 

ostrej  i przewlekłej pokrzywki, 

d) diagnostykę alergii pokarmowej i alergii na leki,  

e) diagnostykę i immunoterapię dzieci uczulonych na jady owadów błonkoskrzydłych, 

f) diagnostykę i leczenie schorzeń serca i układu krążenia: 

− diagnostykę wad wrodzonych i nabytych serca, 

− diagnostykę i leczenie zaburzeń rytmu serca, chorób mięśnia sercowego i osierdzia, 

− diagnostykę i leczenie układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, 

omdlenia), 

g) pełną diagnostykę i holistyczne leczenie cukrzycy oraz zaburzeń gospodarki węglowodanowej 

u dzieci oraz profesjonalną edukację i reedukację diabetologiczną z uwzględnieniem 

nowoczesnych technologii: pompy insulinowe, systemy ciągłego monitorowania glikemii 

(CGM, FGM), 

h) holistyczną opiekę w zakresie lecznictwa stacjonarnego w ramach specjalności 

gastroenterologii dziecięcej oraz diagnostykę i leczenie chorób gastroenterologicznych, 

hepatologicznych i zaburzeń żywienia, 

i) diagnostykę i leczenie otyłości, 

j) leczenie wirusowych i bakteryjnych chorób układu pokarmowego, 

k) pełną diagnostykę (mikrobiologiczną, obrazową, biochemiczną) oraz leczenie w chorobach i 

wadach układu moczowego, 

l) diagnostykę i leczenie chorób tkanki łącznej u dzieci, a w szczególności młodzieńczego 

idiomatycznego zapalenia stawów i zapalenia naczyń,  

m) diagnostykę i leczenie chorób krwi u dzieci: niedokrwistości, leukopenii, małopłytkowości, 

wstępną diagnostykę chorób rozrostowych krwi (punkcja szpiku) oraz niedoborów 

immunologicznych, 

n) leczenie chorób infekcyjnych układu nerwowego, 

o) diagnostykę i wsparcie psychologiczne pacjentów oddziału,    

p) opiekę dietetyczną.   

 

3) Ponadto Oddział realizuje: 

a) prowadzenie specjalizacji z pediatrii, pneumonologii dziecięcej, alergologii, 

b) prowadzenie staży podyplomowych oraz staży i praktyk personelu medycznego, 

c) prowadzenie działalności naukowej, 

d) prowadzenie działalności szkoleniowej dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, 

samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami, 

e) działalność konsultacyjną dla innych oddziałów Szpitala Klinicznego, oraz innych 

szpitali z całego województwa, 

f) współpraca z innymi oddziałami, pracownikami, zakładami i poradniami Szpitala 

Klinicznego w zakresie leczenia pacjentów. 

 

4) Oddział posiada w swojej strukturze: 

 

a) Pododdział Gastroenterologii i Diabetologii Dziecięcej 

− nadzór nad działalnością Pododdziału Gastroenterologii i Diabetologii Dziecięcej 

sprawuje ordynator/kierownik Oddziału Pediatrii,  

− Pododdziałem Gastroenterologii i Diabetologii Dziecięcej kieruje zastępca 

ordynatora/kierownika ds. gastroenterologii i diabetologii dziecięcej, który jest 

kierownikiem pododdziału, 

− pododdział realizuje:  
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− holistyczną opiekę w zakresie lecznictwa stacjonarnego w ramach specjalności 

gastroenterologii dziecięcej oraz diagnostykę i leczenie chorób gastroenterologicznych, 

hepatologicznych i zaburzeń żywienia, 

− holistyczną opiekę w zakresie lecznictwa stacjonarnego w ramach specjalności 

diabetologia dzieci i młodzieży w zakresie diagnostyki  

i lecznictwa cukrzycy wieku rozwojowego, otyłości, zaburzeń gospodarki 

węglowodanowej oraz chorób towarzyszących,  

− wdrażanie nowoczesnych technologii diagnostyki i leczenia chorób z zakresu 

gastroenterologii i diabetologii dziecięcej, np.: pompy insulinowe, systemy ciągłego 

monitorowania glikemii (CGMS, FGM), 

− edukację i reedukację z zakresu cukrzycy prowadzoną przez edukatora, opiekę i edukację 

dietetyczną oraz diagnostykę i opiekę psychologiczną nad pacjentami pododdziału, 

− działalność konsultacyjną dla innych oddziałów Szpitala Klinicznego oraz innych 

podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, 

− działania związane z promocją zdrowia oraz profilaktyką pierwotną  

i wtórną schorzeń gastroenterologicznych, cukrzycy oraz otyłości,  

− działalność dydaktyczną i szkoleniową dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, 

samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w tym organizację szkoleń, 

kursów, konferencji i zjazdów naukowych, 

− prowadzenie specjalizacji lekarskich, 

− prowadzenie staży podyplomowych oraz staży i praktyk personelu medycznego, 

− działalność badawczą i naukową, 

− własne lub zlecone programy zdrowotne, badania kliniczne, projekty i granty 

badawczo-naukowe i wdrożeniowe, eksperymenty medyczne oraz badania związane z 

testowaniem nowych rozwiązań i produktów, które dotyczą schorzeń 

gastroentorologicznych i cukrzycy,  

− współpracę z oddziałami, pracowniami, zakładami i poradniami Szpitala Klinicznego 

oraz innymi ośrodkami w zakresie leczenia pacjentów, dydaktyki, szkoleń, badań 

naukowych i wdrażania nowych metod diagnostyki i leczenia,  

−  współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami i organizacjami w zakresie 

badawczo-naukowym, dydaktycznym i leczniczym. 

 

b) Pododdział Pediatrii i Alergologii  

− nadzór nad działalnością Pododdziału Pediatrii i Alergologii sprawuje 

ordynator/kierownik Oddziału Pediatrii,  

− Pododdziałem Pediatrii i Alergologii kieruje zastępca ordynatora/kierownika ds. 

pediatrii i alergologii, który jest kierownikiem pododdziału, 

− pododdział realizuje:  

− diagnostykę i leczenie ostrych i przewlekłych schorzeń układu oddechowego: 

- leczenie zakażeń wirusowych, bakteryjnych górnych i dolnych dróg 

oddechowych, 

- diagnostykę wad wrodzonych układu oddechowego  

i mukowiscydozy, 

− leczenie i diagnostykę chorób alergicznych u dzieci: 

- diagnostykę i leczenie astmy oskrzelowej z uwzględnieniem astmy 

wczesnodziecięcej, 

- badania czynnościowe układu oddechowego: spirometrię, oscylometrię 

impulsową, oznaczanie tlenku azotu, wykonywanie testów skórnych 

śródskórnych i płatkowych,  
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− leczenie schorzeń dermatologicznych: atopowego zapalenia skóry, wyprysku 

kontaktowego, ostrej  i przewlekłej pokrzywki, 

− diagnostykę alergii pokarmowej i alergii na leki,  

− diagnostykę i immunoterapię dzieci uczulonych na jady owadów 

błonkoskrzydłych, 

− diagnostykę i leczenie schorzeń serca i układu krążenia: 

- diagnostykę wad wrodzonych i nabytych serca, 

- diagnostykę i leczenie zaburzeń rytmu serca, chorób mięśnia sercowego 

i osierdzia, 

- diagnostykę i leczenie układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, 

zaburzenia rytmu serca, omdlenia), 

− leczenie wirusowych i bakteryjnych chorób układu pokarmowego, 

− pełną diagnostykę (mikrobiologiczną, obrazową, biochemiczną) oraz leczenie 

w chorobach i wadach układu moczowego, 

− diagnostykę i leczenie chorób tkanki łącznej u dzieci, a w szczególności 

młodzieńczego idiomatycznego zapalenia stawów i zapalenia naczyń,  

− diagnostykę i leczenie chorób krwi u dzieci: niedokrwistości, leukopenii, 

małopłytkowości, 

− wstępną diagnostykę chorób rozrostowych krwi (punkcja szpiku) oraz 

niedoborów immunologicznych, 

− leczenie chorób infekcyjnych układu nerwowego. 

 

5) Kierownik/Ordynator Oddziału Pediatrii sprawuje nadzór nad działalnością: Poradni 

Diabetologicznej dla Dzieci oraz Poradni Gastroenterologii Dziecięcej. 

 

6) Poradnia Gastroenterologii Dziecięcej realizuje:  

a) diagnostykę i leczenie dzieci ze schorzeniami z zakresu gastroenterologii,  

b) leczenie poszpitalne pacjentów hospitalizowanych w Pododdziale Gastroenterologii i 

Diabetologii Dziecięcej, 

c) stałą edukację dietetyczną (dietetyk) oraz opiekę psychologiczną,  

d) uczestnictwo  w programach badawczych. 
 

7) Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci realizuje: 

a) diagnostykę i holistyczną opiekę nad pacjentem z zaburzeniami gospodarki 

węglowodanowej i cukrzycą, 

b) diagnostykę i leczenie otyłości i zaburzeń gospodarki lipidowej, 

c) stałą edukację z zakresu diabetologii oraz opiekę psychologiczną i dietetyczną, 

d) uczestnictwo  w programach badawczych, 

e) uczestnictwo w obozach, warsztatach edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci  

z cukrzycą. 

 

6. Oddział Chirurgii  Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej 

 

1) Oddziałem Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej kieruje ordynator/kierownik, 

zastępca ordynatora/kierownika. 

 

2) Oddział realizuje: 

a) nieinwazyjną i inwazyjną diagnostykę i leczenie schorzeń z zakresu chirurgii ogólnej i 

onkologicznej, 
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b) wdrażanie nowych metod diagnostyki i leczenia chorób z zakresu schorzeń 

ogólnochirurgicznych i onkologicznych, 

c) wdrażanie nowych metod leczenia chirurgicznego małoinwazyjnego chorób 

ogólnochirurgicznych i onkologicznych, 

d) pełen zakres operacji w schorzeniach przewodu pokarmowego: 

− operacje chirurgiczne metodą laparoskopową, 

− operacje bariatryczne, 

− operacje wątroby, dróg żółciowych i śledziony, 

− operacje trzustki, 

− operacje żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego i odbytu, 

− operacje w zakresie chirurgii endokrynologicznej: tarczycy, przytarczyc i nadnerczy, 

− operacje przepuklin, 

− kompleksowe leczenie urazów wielonarządowych, 

e) działalność konsultacyjną dla innych oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

oraz innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, 

f) działania związane z promocją zdrowia oraz profilaktyką pierwotną i wtórną schorzeń z 

zakresu chorób ogólnochirurgicznych i onkologicznych, 

g) działalność dydaktyczną i szkoleniową dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, 

samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w tym organizację szkoleń, 

kursów, konferencji i zjazdów naukowych, 

h) prowadzenie specjalizacji z chirurgii ogólnej i onkologicznej, 

i) prowadzenie staży z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej i małoinwazyjnej, 

j) prowadzenie staży podyplomowych oraz staży i praktyk personelu medycznego,  

k) działalność badawczą i naukową, 

l) własne lub zlecone programy zdrowotne, badania kliniczne, projekty i granty badawczo-

naukowe i wdrożeniowe, eksperymenty medyczne oraz badania związane  

z testowaniem nowych rozwiązań i produktów,  

m) współpracę z oddziałami, pracowniami, zakładami i poradniami Uniwersyteckiego 

Szpitala Klinicznego w zakresie leczenia pacjentów, dydaktyki, szkoleń, badań naukowych 

i wdrażania nowych metod diagnostyki i leczenia, w tym w szczególności bieżącą i ścisłą 

współpracę z Oddziałem Kardiologii, Kardiochirurgii i Chorób Wewnętrznych 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, 

n) współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami i organizacjami w zakresie 

badawczo-naukowym, dydaktycznym i leczniczym. 

 

3) Ordynator/kierownik oddziału sprawuje nadzór nad działalnością Poradni Chirurgii Ogólnej, 

Onkologicznej i Małoinwazyjnej.  

 

4) Poradnia Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej realizuje: 

a) ambulatoryjną diagnostykę  i leczenie pacjentów w zakresie chirurgii ogólnej i  

onkologicznej, 

b) edukację pacjentów, 

c) opiekę i leczenie  poszpitalne pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii Ogólnej, 

Onkologicznej i Małoinwazyjnej  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. 

 

7. Oddział Chirurgii  Naczyniowej 

 

1) Oddziałem Chirurgii Naczyniowej kieruje ordynator/kierownik, zastępca 

ordynatora/kierownika. 
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2) Oddział realizuje: 

a) nieinwazyjną i inwazyjną diagnostykę i leczenie schorzeń z zakresu chirurgii naczyniowej, 

b) wdrażanie nowych metod diagnostyki i leczenia chorób z zakresu chorób naczyniowych, 

c) leczenie w zakresie chirurgii naczyniowej oraz kompleksową diagnostykę nieinwazyjną 

oraz inwazyjną pacjentów ze schorzeniami naczyń tętniczych i żylnych, 

d) zakres operacji naczyniowych: 

− zabiegi rekonstrukcyjne tętnic, udrażnianie naczyń obwodowych, wszczepianie protez 

naczyniowych, przeszczepów omijających z użyciem naczyń własnych chorego, 

− operacje niedrożności aortalnych i biodrowych z użyciem protez naczyniowych, 

− operacje tętniaków aorty brzusznej i tętniaków naczyń obwodowych, 

− przezskórne zabiegi naczyniowe z pełnym dostępem do Pracowni Naczyniowej i Sali 

hybrydowej, 

− sympatektomie piersiowe i lędźwiowe, 

− operacje w urazach naczyń i zatorach, 

− operacje u chorych dializowanych oraz zakładanie cewników do ciągłych dializ, 

− diagnostykę i leczenie zapalenia żył, 

− operacje żylaków kończyn dolnych, 

− przezskórne zabiegi naczyniowe: planowe i pilne inwazyjne zabiegi diagnostyczne i 

leczenie aorty, tętnic szyjnych i tętnic obwodowych w tym między innymi angiografię, 

diagnostyczne cewnikowanie i angiografię naczyń, obrazowanie 

wewnątrznaczyniowe, zabiegi przezskórnej angioplastyki tętnic (w tym implantację 

stentów), leczenie wewnątrznaczyniowe tętniaków łuku aorty, aorty piersiowej i 

brzusznej oraz tętniaków obwodowych, przezskórne embolizacje narządowe, 

e) działalność konsultacyjną dla innych oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

oraz innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, 

f) działania związane z promocją zdrowia oraz profilaktyką pierwotną i wtórną schorzeń z 

zakresu chorób naczyniowych, 

g) działalność dydaktyczną i szkoleniową dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, 

samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w tym organizację szkoleń, 

kursów, konferencji i zjazdów naukowych, 

h) prowadzenie specjalizacji z chirurgii naczyniowej, 

i) prowadzenie staży z zakresu chirurgii naczyniowej, 

j) prowadzenie staży podyplomowych oraz staży i praktyk personelu medycznego,  

k) działalność badawczą i naukową, 

l) własne lub zlecone programy zdrowotne, badania kliniczne, projekty i granty badawczo-

naukowe i wdrożeniowe, eksperymenty medyczne oraz badania związane  

z testowaniem nowych rozwiązań i produktów,  

m) współpracę z oddziałami, pracowniami, zakładami i poradniami Uniwersyteckiego 

Szpitala Klinicznego w zakresie leczenia pacjentów, dydaktyki, szkoleń, badań 

naukowych i wdrażania nowych metod diagnostyki i leczenia, w tym w szczególności 

bieżącą i ścisłą współpracę z Oddziałem Kardiologii, Kardiochirurgii i Chorób 

Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz Oddziałem Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, 

n) współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami i organizacjami w zakresie 

badawczo-naukowym, dydaktycznym i leczniczym. 

 

3) Ordynator/kierownik oddziału sprawuje nadzór nad działalnością Poradni Chirurgii 

Naczyniowej. 

 

4) Poradnia Chirurgii Naczyniowej realizuje: 

a) ambulatoryjną diagnostykę  i leczenie pacjentów w zakresie chirurgii naczyniowej, 
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b) edukację pacjentów, 

c) opiekę i leczenie  poszpitalnych pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii 

Naczyniowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. 

 

8. Oddział Chirurgii Dziecięcej   

 

1) Oddziałem Chirurgii Dziecięcej kieruje ordynator/kierownik. 

 

2) Oddział realizuje: 

a) kompleksową diagnostykę i leczenie w zakresie chirurgii dziecięcej, obejmującą chirurgię 

od noworodka do 18 roku życia, 

b) w zakresie chirurgii noworodka:  

− leczenie wodogłowia i innych wad centralnego układu nerwowego, 

− leczenie innych wad wrodzonych, w tym niektóre wady układu sercowo – naczyniowego, 

c) leczenie chirurgiczne jamy brzusznej, w tym chirurgię laparoskopową, 

d) leczenie urologiczne dzieci łącznie z badaniami urodynamicznymi i pełnym zakresem 

urologii endoskopowej, 

e) leczenie chirurgiczne urazów: urazy wielonarządowe, oparzenia termiczne i chemiczne,  

f) prowadzenie specjalizacji, 

g) prowadzenie staży podyplomowych oraz staży i praktyk personelu medycznego,  

h) prowadzenie działalności naukowej, 

i) prowadzenie działalności szkoleniowej dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, 

samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami, 

j) prowadzenie działalności konsultacyjnej dla innych oddziałów Szpitala Klinicznego, oraz 

innych szpitali z całego województwa, 

k) współpracę z innymi oddziałami, pracowniami, zakładami i poradniami Szpitala 

Klinicznego w zakresie leczenia pacjentów. 

 

3) Oddział posiada w swojej strukturze: 

 

a) Pracownię Urodynamiki i Elektromanometrii 

 

− nadzór nad Pracownią  Urodynamiki i Elektromanometrii sprawuje 

ordynator/kierownik oddziału, 

− pracownia realizuje: badania urodynamiczne u dzieci oraz dorosłych, badania 

manometryczne przewodu pokarmowego u dzieci, zajęcia uroterapii i edukacji dla 

dzieci. 

 

4) Ordynator/kierownik oddziału sprawuje nadzór nad działalnością Poradni Chirurgii 

Dziecięcej.  

 

5) Poradnia Chirurgii Dziecięcej realizuje: 

a) kompleksowe poradnictwo w zakresie chirurgii dziecięcej, 

b) leczenie poszpitalnych pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii Dziecięcej 

Szpitala Klinicznego. 

 

 

9. Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej 

1) Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej kieruje ordynator/kierownik. 

 

2) Oddział realizuje: 

a) leczenie chorych z urazami wielonarządowymi, 
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b) diagnozowanie i leczenie chorych urazowych i ze schorzeniami narządu ruchu, 

c) diagnozowanie i leczenie wad wrodzonych i nabytych narządu ruchu u dorosłych  

i dzieci, 

d) endoprotezoplastykę stawów, 

e) zabiegi rekonstrukcyjne, artroskopowe,  

f) prowadzenie specjalizacji, 

g) prowadzenie staży podyplomowych oraz staży i praktyk personelu medycznego,  

h) prowadzenie działalności szkoleniowej dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, 

samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami, 

i) prowadzenie działalności konsultacyjnej dla innych oddziałów Szpitala Klinicznego, oraz 

innych szpitali z całego województwa, 

j) współpracę z innymi oddziałami, pracowniami, zakładami i poradniami Szpitala 

Klinicznego w zakresie leczenia pacjentów, 

k) oddział współpracuje w zakresie opieki nad dziećmi z rodzicami lub przedstawicielami 

ustawowymi dzieci. 

 

3) Oddział posiada w swojej strukturze: 

 

a) Pododdział Rehabilitacji Narządu Ruchu 

− nadzór nad działalnością Pododdziału Rehabilitacji Narządu Ruchu sprawuje 

ordynator/kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, 

− Pododdziałem Rehabilitacji Narządu Ruchu kieruje zastępca ordynatora/kierownika ds. 

rehabilitacji narządu ruchu, który jest kierownikiem pododdziału, 

− pododdział realizuje: wczesną rehabilitację pooperacyjną u pacjentów po 

endoprotezoplastyce stawów kolanowych i biodrowych oraz urazach 

wielonarządowych- po zabiegach wykonanych na Oddziale Chirurgii Urazowo – 

Ortopedycznej. 

 

b) Pododdział Chirurgii Ortopedycznej i Ortopedii Dziecięcej  

− Pododdziałem Chirurgii Ortopedycznej i Ortopedii Dziecięcej kieruje kierownik 

pododdziału, 

− pododdział realizuje: diagnozowanie i leczenie dorosłych i dzieci z urazami narządu 

ruchu  oraz ze schorzeniami narządu ruchu, diagnozowanie i leczenie wad 

wrodzonych i nabytych narządu ruchu u dorosłych i dzieci, zabiegi rekonstrukcyjne u 

dorosłych i dzieci, zabiegi artroskopowe  u dorosłych i dzieci, prowadzenie 

specjalizacji, prowadzenie zajęć ze studentami, prowadzenie staży podyplomowych 

oraz staży i praktyk personelu medycznego, prowadzenie działalności naukowej, 

prowadzenie działalności szkoleniowej dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, 

samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami, prowadzenie działalności 

konsultacyjnej dla innych oddziałów Szpitala Klinicznego, oraz innych szpitali z 

całego województwa, współpracę z innymi oddziałami, pracowniami, zakładami i 

poradniami Szpitala Klinicznego w zakresie leczenia pacjentów, pododdział 

współpracuje w zakresie opieki nad dziećmi z rodzicami lub przedstawicielami 

ustawowymi dzieci. 

 

4) Ordynator/kierownik oddziału sprawuje nadzór nad działalnością Poradni Chirurgii Urazowo-

Ortopedycznej. 

 

5) Poradnia Chirurgii  Urazowo-Ortopedycznej realizuje: 

a) ambulatoryjne diagnozowanie i leczenie chorych urazowych i ze schorzeniami narządu 

ruchu, 
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b) ambulatoryjne diagnozowanie i leczenie wad wrodzonych i nabytych narządu ruchu  

u dorosłych i dzieci, 

c) działalność konsultacyjną dla pacjentów z innych przychodni i przychodni urazowo-

ortopedycznych województwa opolskiego, 

d) leczenie  poszpitalnych pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii Urazowo-

Ortopedycznej Szpitala Klinicznego. 

 

10. Oddział  Chirurgii Szczękowo – Twarzowej 

 

1) Oddziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej kieruje ordynator/kierownik. 

 

2) Oddział realizuje: 

a) specjalistyczne leczenie schorzeń z zakresu czaszki twarzowej i okolic przyległych, 

b) diagnostykę i leczenie pacjentów z następstwami urazów czaszki twarzowej, tak   

izolowanych urazów tej okolicy jak i towarzyszących urazom innych narządów, 

c) diagnostykę i leczenie pacjentów patologii zębopochodnych, wymagających hospitalizacji, 

d) diagnostykę i leczenie schorzeń zatok obocznych nosa, 

e) diagnostykę i leczenie pacjentów chorób gruczołów ślinowych, 

f) diagnostykę i leczenie wad rozwojowych szkieletu czaszki twarzowej, 

g) diagnostykę i leczenie wad nabytych układu stomatognatycznego, 

h) leczenie związanych z patologią obszaru czaszki twarzowej stanów zagrożenia życia, 

i) zabiegi związane z rozpoznawaniem i leczeniem nowotworów jamy ustnej i okolic 

anatomicznie przyległych, 

j) specjalistyczne świadczenia z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej powłok twarzy, jamy 

ustnej, szyi i innych okolic ludzkiego ciała zniekształconych, bądź utraconych  

w wyniku wad, nowotworów czy różnego rodzaju urazów, 

k) rekonstrukcji części twarzowej czaszki z użyciem przeszczepów kostnych lub/i materiałów 

allogennych, 

l) prowadzenie we współpracy z odziałem rehabilitacji, fachowego leczenia usprawniającego 

w zakresie funkcji poszczególnych narządów i układów leczonych na oddziale,  

m) prowadzenie specjalizacji oraz staży kierunkowych, 

n) prowadzenie staży podyplomowych oraz staży i praktyk personelu medycznego,  

o) prowadzenie działalności naukowej, 

p) prowadzenie działalności szkoleniowej dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, 

samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami, 

q) prowadzenie działalności konsultacyjnej dla innych oddziałów Szpitala Klinicznego, oraz 

innych szpitali z całego województwa, 

r) współpracę z innymi oddziałami, pracowniami, zakładami i poradniami Szpitala 

Klinicznego w zakresie leczenia pacjentów. 

  

3) Ordynator/kierownik oddziału sprawuje nadzór nad działalnością Poradni Chirurgii 

Stomatologicznej i Szczękowo - Twarzowej.  

 

4) Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo - Twarzowej realizuje: 

 

a) diagnostykę i leczenie chorób układu stomatognatycznego w zakresie chirurgii szczękowo-

twarzowej, chirurgii stomatologicznej, 

b) działalność konsultacyjną dla innych oddziałów Szpitala Klinicznego oraz szpitali  

z całego województwa. 

c) szkolenie specjalizacyjne w zakresie chirurgii stomatologicznej oraz prowadzenie staży 

kierunkowych dla lekarzy, lekarzy dentystów, innych specjalności medycyny,  
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d) leczenie poszpitalnych pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii Szczękowo-

Twarzowej  Szpitala Klinicznego. 

 

11. Oddział Kardiologii  

 

1) Oddziałem Kardiologii kieruje ordynator/kierownik. 

2) Zastępcą ordynatora/kierownika Oddziału Kardiologii jest I zastępca ds. interwencji sercowo 

– naczyniowych.  

 

3) Oddział Kardiologii realizuje: 

a) nieinwazyjną i inwazyjną diagnostykę i leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego, 

b) wdrażanie nowych metod diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, 

c) działalność konsultacyjną dla innych oddziałów Szpitala Klinicznego oraz innych 

podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, 

d) działania związane z promocją zdrowia oraz profilaktyką pierwotną i wtórną schorzeń 

układu sercowo-naczyniowego, 

e) działalność dydaktyczną i szkoleniową dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, 

samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w tym organizację szkoleń, 

kursów, konferencji i zjazdów naukowych, 

f) prowadzenie specjalizacji z kardiologii, 

g) prowadzenie stażu z zakresu kardiologii dla innych specjalności medycznych, 

h) prowadzenie staży podyplomowych oraz staży i praktyk personelu medycznego,  

i) działalność badawczą i naukową, 

j) własne lub zlecone programy zdrowotne, badania kliniczne, projekty i granty badawczo-

naukowe i wdrożeniowe, eksperymenty medyczne oraz badania związane  

z testowaniem nowych rozwiązań i produktów, które dotyczą schorzeń układu sercowo-

naczyniowego, 

k) współpracę z oddziałami, pracowniami, zakładami i poradniami Szpitala Klinicznego w 

zakresie leczenia pacjentów, dydaktyki, szkoleń, badań naukowych i wdrażania nowych 

metod diagnostyki i leczenia, w tym w szczególności bieżącą i ścisłą współpracę z 

Oddziałem Kardiochirurgii Szpitala Klinicznego, innymi ośrodkami kardiologiczno-

kardiochirurgicznymi oraz Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala 

Klinicznego, 

l) współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami i organizacjami w zakresie 

badawczo-naukowym, dydaktycznym i leczniczym. 

 

4) Oddział posiada w swojej strukturze: 

 

a) Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej  

− nadzór nad działalnością Pododdziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej sprawuje 

ordynator /kierownik Oddziału Kardiologii, 

− Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej kieruje II zastępca 

ordynatora/kierownika ds. intensywnej terapii kardiologicznej, 

− pododdział realizuje diagnostykę i leczenie pacjentów w ostrych stanach 

kardiologicznych, wymagających między innymi całodobowego monitorowania 

nieinwazyjnego i/lub inwazyjnego układu krążenia, farmakologicznego i/lub 

inwazyjnego wspomagania krążenia lub wspomagania wentylacji płuc ściśle 

współpracując z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

− na bieżąco i ściśle współpracuje z Pododdziałem Interwencji Sercowo-Naczyniowych. 
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b) Pododdział Interwencji Sercowo-Naczyniowych 

− nadzór nad działalnością Pododdziału Interwencji Sercowo-Naczyniowych sprawuje 

ordynator/kierownik Oddziału Kardiologii, 

− Pododdziałem Interwencji Sercowo-Naczyniowych kieruje I zastępca ordynatora/ 

kierownika ds. interwencji sercowo-naczyniowych, 

− pododdział realizuje diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, 

którzy nie wymagają hospitalizacji w Pododdziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej, w 

tym przyjęcia planowe oraz kontynuację leczenia po ostrych stanach kardiologicznych, 

− na bieżąco i ściśle współpracuje z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej. 

 

 

c) Pracownię Badań Hemodynamicznych 

− nadzór nad działalnością Pracowni Badań Hemodynamicznych sprawuje ordynator/ 

kierownik Oddziału Kardiologii, 

− pracownią kieruje koordynator Pracowni Badań Hemodynamicznych, 

− pracownia wykonuje planową i pilną inwazyjną diagnostykę i leczenie interwencyjne 

układu krążenia, w tym między innymi koronarografię, diagnostyczne cewnikowanie  

i angiografię jam serca i naczyń, obrazowanie wewnątrznaczyniowe, czynnościową ocenę 

hemodynamiki krążenia, zabiegi przezskórnej angioplastyki wieńcowej (w tym 

implantację stentów), mechaniczne wspomaganie krążenia, czasową stymulację serca, 

leczenie strukturalnych chorób serca (w tym m.in. przezskórne zabiegi zastawkowe, 

zamykanie uszka lewego przedsionka, przezskórne zamykanie nieprawidłowych połączeń 

jam serca, przezskórne usuwanie nieprawidłowych struktur z układu krążenia). 

 

 

d) Pracownię Elektrofizjologii 

− nadzór nad działalnością Pracowni Elektrofizjologii sprawuje ordynator/kierownik 

Oddziału Kardiologii, 

− pracownią kieruje koordynator Pracowni Elektrofizjologii,  

− pracownia prowadzi inwazyjną diagnostykę elektrofizjologiczną i inwazyjne leczenie 

zaburzeń rytmu serca, wykonując między innymi zabiegi implantacji stymulatorów serca, 

kardiowerterów/defibrylatorów, urządzeń resynchronizujących, wszczepialnych urządzeń 

rejestrujących, zabiegi usuwania elektrod, badania elektrofizjologiczne, ablacje klasyczne, 

ablacje przy użyciu systemów elektroanatomicznych oraz krioablacje. 

 

 

e) Pracownię Echokardiografii 

− nadzór nad działalnością Pracowni Echokardiografii sprawuje ordynator/kierownik 

Oddziału Kardiologii, 

− pracownia prowadzi echokardiograficzną diagnostykę chorób serca i naczyń, wykonuje 

badania przezklatkowe, przezprzełykowe, echokardiograficzne badania obciążeniowe oraz 

echokardiograficzną ocenę żywotności mięśnia sercowego.  

 

f) Pracownię Elektrokardiologii Nieinwazyjnej  

− nadzór nad działalnością Pracowni Elektrokardiologii Nieinwazyjnej sprawuje 

ordynator/kierownik Oddziału Kardiologii,  

− pracownia prowadzi nieinwazyjną elektrokardiograficzną diagnostykę układu krążenia, 

wykonując spoczynkowe badania elektrokardiograficzne, 24-godzinne lub dłuższe 

monitorowanie ekg metodą Holtera, elektrokardiograficzne próby wysiłkowe, badania 

ergospirometryczne, stymulacje przezprzełykowe, 24-godzinne monitorowanie ciśnienia 



     

 

Zarządzenie nr  96/2022 Dyrektora Generalnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu z dnia 22.12.2022 r.  

29 

 

tętniczego krwi, testy pochyleniowe oraz diagnostykę autonomicznego układu krążenia w 

zakresie chorób układu krążenia.  

 

      g)  Pracownię Diagnostyki Obrazowej Serca  

− nadzór nad działalnością Pracowni Diagnostyki Obrazowej Serca sprawuje 

ordynator/kierownik Oddziału Kardiologii,  

− pracownia zajmuje się diagnostyką kardiologiczną z wykorzystaniem tomografii 

komputerowej i rezonansu magnetycznego, korzystając z badań wykonywanych w 

Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, przy ścisłej współpracy z wszystkimi pracownikami 

Zakładu.  

 

5) Ordynator/kierownik Oddziału Kardiologii sprawuje nadzór nad działalnością Poradni 

Kardiologicznej. 

 

6) Poradnia Kardiologiczna realizuje: 

a) w ramach Poradni Konsultacyjnej ambulatoryjną diagnostykę i leczenie pacjentów ze 

schorzeniami układu krążenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 

b) w ramach Poradni Kardiologicznej Opieki Skoordynowanej dla Pacjentów po Zawale 

Serca, opiekę nad pacjentami po zawale serca w ramach kardiologicznej opieki 

skoordynowanej,  

c) w ramach Poradni Zaburzeń Rytmu Serca konsultacje w zakresie diagnostyki i leczenia 

zaburzeń rytmu serca, kwalifikację do zabiegów elektrofizjologicznych, kontrolę 

wszczepionych urządzeń (stymulatorów, kardiowerterów/defibrylatorów, urządzeń 

resynchronizujących). 

 

 

12.  Oddział Kardiochirurgii  

 

1) Oddziałem Kardiochirurgii kieruje ordynator/kierownik. 

2) Oddział realizuje: 

a) diagnostykę, profilaktykę i leczenie chorób serca i układu krążenia w zakresie 

kardiochirurgii dorosłych i dzieci, 

b) specjalistyczne, chirurgiczne leczenie nabytych i wrodzonych wad serca, 

c) chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca i jej powikłań, 

d) chirurgiczne leczenie urazów serca i wielkich naczyń, 

e) chirurgiczne leczenie wad i urazów aorty wstępującej i łuku aorty oraz aorty piersiowej, 

f) prowadzenie chorych po operacjach kardiochirurgicznych z pełnym zakresem rehabilitacji 

pacjentów, 

g) prowadzenie kwalifikacji pacjentów po diagnostyce kardiologicznej pod kątem dalszego 

leczenia operacyjnego, 

h) prowadzenie specjalizacji , 

i) prowadzenie staży podyplomowych oraz staży i praktyk personelu medycznego,  

j) prowadzenie działalności naukowej, 

k) prowadzenie działalności szkoleniowej dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, 

samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami, 

l) prowadzenie działalności konsultacyjnej dla innych oddziałów Szpitala Klinicznego, oraz 

innych szpitali z całego województwa, 

m) współpracę z innymi oddziałami, pracowniami, zakładami i poradniami Szpitala 

Klinicznego w zakresie leczenia pacjentów. 

  

3) Ordynator/kierownik oddziału sprawuje nadzór nad działalnością Poradni 

Kardiochirurgicznej. 



     

 

Zarządzenie nr  96/2022 Dyrektora Generalnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu z dnia 22.12.2022 r.  

30 

 

 

4) Poradnia Kardiochirurgiczna wykonuje: 

a) diagnostykę i leczenie pacjentów po operacjach serca, 

b) kwalifikacje pacjentów do leczenia operacyjnego, 

c) opatrunki u pacjentów leczonych ambulatoryjnie po operacjach serca, 

d) usuwanie szwów skórnych u pacjentów po operacjach serca, 

e) leczenie poszpitalnych pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Kardiochirurgii 

Szpitala Klinicznego. 

 

 

13.   Oddział Chorób Wewnętrznych  

 

1) Oddziałem Chorób Wewnętrznych kieruje ordynator/kierownik. 

 

2) Oddział realizuje: 

a) diagnostykę i leczenie chorób internistycznych pacjentów, 

b) prowadzenie specjalizacji, 

c) prowadzenie staży podyplomowych oraz staży i praktyk personelu medycznego,  

d) prowadzenie działalności naukowej i badawczej, 

e) prowadzenie działalności szkoleniowej dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, 

samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami, 

f) kształcenie studentów wydziału lekarskiego, 

g) prowadzenie działalności konsultacyjnej dla innych oddziałów Szpitala Klinicznego, oraz 

innych szpitali z całego województwa, 

h) współpracę z innymi oddziałami, pracowniami, zakładami i poradniami Szpitala 

Klinicznego w zakresie leczenia pacjentów. 

 

3) Oddział posiada w swojej strukturze: 

 

a)  Pododdział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii  

 

− nadzór nad działalnością Pododdziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii sprawuje 

ordynator/kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych, 

− Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii kieruje zastępca 

ordynatora/kierownika ds. gastroenterologii, który jest kierownikiem pododdziału,  

− pododdział realizuje: diagnostykę i leczenie pacjentów gastroenterologicznych,  prowadzi 

specjalizacje zawodowe, kształcenie studentów wydziału lekarskiego,  prowadzi 

działalność naukową i badawczą, współpracuje z innymi oddziałami, pracowniami, 

zakładami i poradniami Szpitala Klinicznego. 

 

b) Pododdział Chorób Wewnętrznych i Alergologii 

 

− nadzór nad działalnością Pododdziału Chorób Wewnętrznych i Alergologii sprawuje 

ordynator/kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych, 

− Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Alergologii kieruje zastępca 

ordynatora/kierownika ds. alergologii, który jest kierownikiem pododdziału,  

− pododdział realizuje:  

− pełny zakres diagnostyki i leczenia chorób alergicznych dróg oddechowych,  alergii 

skórnych,  alergii i nadwrażliwości pokarmowych,  anafilaksji  

i mastocytozy, nadwrażliwości na jady owadów (immunoterapia), alergii  

i nadwrażliwości na leki i środki diagnostyczne,  
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− ministerialne programy lekowe oraz badania kliniczne nad nowymi lekami, 

− konsultacje pacjentów hospitalizowanych w pozostałych oddziałach szpitala  

oraz pacjentów z innych szpitali,  

− współpracę z poradniami, zakładami i pracowniami szpitala w zakresie diagnostyki 

i leczenia pacjentów,   

− kształcenie studentów wydziału lekarskiego, 

− specjalizacje z alergologii oraz staże specjalizacyjne z alergologii dla innych 

specjalności lekarskich, 

− szkolenie podyplomowe w ramach interdyscyplinarnych kursów i konferencji 

naukowych, 

− działalność szkoleniową dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, samodzielnie 

lub we współpracy z innymi jednostkami, 

− działalność naukową, w tym współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami 

realizującymi pokrewny zakres działalności leczniczej i naukowej. 

 

c) Pracownia Alergologicznej Diagnostyki Czynnościowej  

− funkcjonuje w ramach Pododdziału Chorób Wewnętrznych i Alergologii,  

− nadzór nad działalnością Pracowni sprawuje kierownik Pododdziału Chorób 

Wewnętrznych i Alergologii, 

− pracownia zajmuje się diagnostyką alergologiczną z wykorzystaniem badań 

czynnościowych układu oddechowego, testów wysiłkowych i testów fizykalnych. 

 

d) Pododdział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii 

 

− nadzór nad działalnością Pododdziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i 

Diabetologii sprawuje ordynator/kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych, 

− Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii kieruje zastępca 

ordynatora/kierownika ds. Endokrynologii i Diabetologii, który jest kierownikiem 

pododdziału,  

− pododdział realizuje: diagnostykę i leczenie pacjentów z zakresu endokrynologii  

i diabetologii, prowadzi specjalizacje zawodowe, kształcenie studentów wydziału 

lekarskiego, prowadzi działalność naukową i badawczą, współpracuje z innymi 

oddziałami, pracowniami, zakładami i poradniami Szpitala Klinicznego. 

 

e) Pracownię Badań Endoskopowych 

− nadzór nad działalnością Pracowni Badań Endoskopowych sprawuje ordynator/ kierownik 

oddziału, 

− pracownia wykonuje: badania oraz zabiegi endoskopowe w zakresie przewodu 

pokarmowego, dróg żółciowych. 

 

4) Ordynator/kierownik oddziału sprawuje nadzór nad działalnością: Poradni Chorób 

Wewnętrznych, Poradni Gastroenterologicznej i Poradni Diabetologicznej.  

Poradnią Alergologiczną kieruje Kierownik Pododdziału Chorób Wewnętrznych i 

Alergologii. 

 

a)  Poradnia Chorób Wewnętrznych realizuje: 

− diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami z zakresu chorób wewnętrznych,  

− leczenie poszpitalnych pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych  

Szpitala Klinicznego. 
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b)  Poradnia Gastroenterologiczna realizuje: 

−  diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami gastroenterologicznymi, 

−  leczenie poszpitalnych pacjentów hospitalizowanych w Pododdziale Chorób 

Wewnętrznych i Gastroenterologii Szpitala Klinicznego. 

 

 c) Poradnia Alergologiczna realizuje:  

− ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów  

z chorobami alergicznymi, z wykorzystaniem badań czynnościowych układu 

oddechowego oraz testów alergicznych i badań laboratoryjnych, 

− leczenie poszpitalne pacjentów z chorobami alergicznymi hospitalizowanych  

w Szpitalu Klinicznym. 

 

d) Poradnia Diabetologiczna dla Dorosłych realizuje: 

− diagnostykę i leczenie wszystkich zaburzeń gospodarki węglowodanowej  

− edukację diabetologiczną, 

− profilaktykę powikłań cukrzycy, 

− uczestnictwo w programach badawczych, 

− działalność konsultacyjną. 

 

Poradnia Terapii Osobistą Pompą Insulinową Dorosłych realizuje: 

− leczenie cukrzycy dorosłych z wykorzystaniem pomp insulinowych,  

− edukację dietetyczną pacjentów i ich rodzin z praktycznego stosowania wymienników 

pokarmowych, 

− szkolenia z systemów ciągłego monitorowania glikemii.  

 

Poradnia Diabetologiczna dla Ciężarnych Chorych na Cukrzycę realizuje: 

− diagnostykę zaburzeń gospodarki węglowodanowej w ciąży,  

− opiekę nad pacjentką chorą na cukrzycę planującą ciążę  

− leczenie w ciąży pacjentek z cukrzycą przedciążową, 

− leczenie pacjentek z cukrzycą rozpoznaną w czasie ciąży. 

−  

e) Poradnia Endokrynologiczna realizuje: 

− diagnostykę i leczenie zaburzeń hormonalnych, 

− działalność konsultacyjną. 

 

 

14.   Oddział Urologii 

 

1) Oddziałem Urologii kieruje ordynator/kierownik. 

 

2) Oddział realizuje: 

a) diagnostykę i leczenie operacyjne otwarte i endoskopowe schorzeń układu moczowego, 

b) diagnostykę i leczenie operacyjne chorób nowotworowych układu moczowego, 

c) pełnoprofilowy zakres badań urodynamicznych, 

d) uczestnictwo w programach badawczych,  

e) prowadzenie specjalizacji, 

f) prowadzenie staży podyplomowych oraz staży i praktyk personelu medycznego, 

g) prowadzenie działalności naukowej, 

h) prowadzenie działalności szkoleniowej dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, 

samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami, 
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i) prowadzenie działalności konsultacyjnej dla innych oddziałów Szpitala Klinicznego, oraz 

innych szpitali z całego województwa, 

j) współpracę z innymi oddziałami, pracowniami, zakładami i poradniami Szpitala 

Klinicznego w zakresie leczenia pacjentów. 

 

3) Oddział posiada w swojej strukturze: 

 

a) Pracownię Endoskopii Urologicznej 

− Pracownią Endoskopii Urologicznej kieruje oraz nadzór nad jej działalnością sprawuje 

ordynator/kierownik oddziału, 

− pracownia wykonuje: zabiegi diagnostyczne i operacyjne endoskopowe, metodą 

małoinwazyjną w zakresie dolnych dróg moczowych. 

 

b) Pracownię Litotrypsji 

− Pracownią Litotrypsji kieruje oraz nadzór nad jej działalnością sprawuje 

ordynator/kierownik oddziału, 

− pracownia wykonuje: zabiegi diagnostyczne i operacyjne endoskopowe, metodą 

małoinwazyjną w zakresie dolnych i górnych  dróg moczowych, a w szczególności 

mające na celu rozkruszenie i ewakuację kamieni moczowych, 

 

4) Ordynator/kierownik oddziału sprawuje nadzór nad działalnością Poradni Urologicznej.   

 

5) Poradnia Urologiczna realizuje: 

a) diagnostykę i leczenie ambulatoryjne  pacjentów ze schorzeniami układu moczowego  

u kobiet i moczowo-płciowego u mężczyzn, 

b) kwalifikacje pacjentów do leczenia szpitalnego, 

c) leczenie poszpitalnych pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Urologii Szpitala 

Klinicznego. 

 

15.   Oddział Laryngologii 

 

1) Oddziałem Laryngologii kieruje ordynator/kierownik. 

 

2) Oddział realizuje: 

a) diagnostykę, leczenie i rehabilitację schorzeń z zakresu laryngologii oraz chirurgii głowy  

i szyi, w tym: 

− leczenie zachowawcze nagłego pogorszenia słuchu, szumów usznych, zaburzeń 

równowagi, porażeń obwodowych nerwu twarzowego, a także stanów zapalnych  

w zakresie nosa, gardła, krtani oraz tkanek miękkich w zakresie głowy i szyi,  

− leczenie operacyjne urazów w zakresie głowy i szyi, 

− leczenie operacyjne schorzeń w zakresie nosa, zatok, uszu, migdałków, krtani 

i ślinianek, w tym operacje endoskopowe nosa i zatok, operacje mikrochirurgiczne krtani, 

wszczepianie implantów zakotwiczonych w kości w wybranych przypadkach uszkodzeń 

słuchu,  

− leczenie operacyjne zmian nowotworowych w zakresie głowy i szyi, 

− usuwanie ciał obcych z nosa, gardła, krtani, tchawicy, oskrzeli, ucha, przełyku,  

− rehabilitację foniatryczną pacjentów po operacji całkowitego usunięcia krtani 

b) prowadzenie specjalizacji, 

c) prowadzenie staży podyplomowych oraz staży i praktyk personelu medycznego, 

d) prowadzenie działalności naukowej, 
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e) prowadzenie działalności szkoleniowej dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, 

samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami, 

f) prowadzenie działalności konsultacyjnej dla innych oddziałów Szpitala Klinicznego, oraz 

innych szpitali z całego województwa, 

g) współpracę z innymi oddziałami, pracowniami, zakładami i poradniami Szpitala Klinicznego 

w zakresie leczenia pacjentów. 

 

3) Ordynator/kierownik oddziału sprawuje nadzór nad działalnością Poradni Laryngologicznej. 
 

 

4) Poradnia Laryngologiczna realizuje: 

a) diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami nosa, zatok, uszu, gardła, krtani, 

b) drobne zabiegi w zakresie ww. narządów, 

c) leczenie poszpitalne pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Laryngologii Szpitala 

Klinicznego. 

 

 

16. Oddział Okulistyki 

 

1) Oddziałem Okulistyki kieruje ordynator/kierownik. 

 

2) Oddział realizuje: 

a) diagnostykę i leczenie zachowawcze oraz zabiegowe w schorzeniach gałki ocznej: 

− leczenie chirurgiczne zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki, 

− wykonywanie zabiegów witrektomii, 

− leczenie chirurgiczne oraz laserowe jaskry, 

− leczenie chirurgiczne oraz laserowe odwarstwienia siatkówki, 

− leczenie operacyjne zeza, 

− leczenie urazów oka, 

− diagnostykę i leczenie neuro- i retinopatii, 

− leczenie zwyrodnień siatkówki z zastosowaniem terapii fotodynamicznej, 

b) prowadzenie specjalizacji,  

c) prowadzenie staży podyplomowych oraz staży i praktyk personelu medycznego,  

d) prowadzenie działalności naukowej, 

e) prowadzenie działalności szkoleniowej dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, 

samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami, 

f) prowadzenie działalności konsultacyjnej dla innych oddziałów Szpitala Klinicznego, oraz 

innych szpitali z całego województwa, 

g) współpracę z innymi oddziałami, pracowniami, zakładami i poradniami Szpitala 

Klinicznego w zakresie leczenia pacjentów. 

 

3) Ordynator/kierownik oddziału sprawuje nadzór nad działalnością Poradni Okulistycznej. 

 

4) Poradnia Okulistyczna realizuje: 

a) diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami siatkówki i  jaskry, 

b) diagnostykę i leczenie zeza i niedowidzenia oraz innych schorzeń oka u dzieci, 

− diagnostykę retinopatii wcześniaków, 

c) leczenie poszpitalne pacjentów operowanych w Oddziale Okulistyki Szpitala Klinicznego,  

− konsultacje pacjentów z innych oddziałów Szpitala Klinicznego, 

− diagnostykę i leczenie chorób oczu, 

d) drobne zabiegi aparatu ochronnego oka, 
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e) leczenie poszpitalnych pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Okulistyki Szpitala 

Klinicznego. 

 

17.   Oddział Nefrologii 

 

1) Oddziałem Nefrologii kieruje ordynator/kierownik. 

 

2) Oddział realizuje: 

a) specjalistyczną diagnostykę i leczenie chorób nerek, 

b) leczenie nerkozastępcze, 

c) przygotowywanie chorych do przeszczepu nerki, 

d) prowadzenie chorych po  przeszczepach, 

e) diagnostykę nadciśnienia tętniczego, 

f) prowadzenie specjalizacji, 

g) prowadzenie staży podyplomowych oraz staży i praktyk personelu medycznego, 

h) prowadzenie działalności naukowej, 

i) prowadzenie działalności szkoleniowej dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, 

samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami, 

j) prowadzenie działalności konsultacyjnej dla innych oddziałów Szpitala Klinicznego, oraz 

innych szpitali z całego województwa, 

k) współpracę z innymi oddziałami, pracowniami, zakładami i poradniami Szpitala 

Klinicznego w zakresie leczenia pacjentów . 

 

3) Oddział posiada w swojej strukturze: 

 

a) Stację Dializ 

− nadzór nad działalnością Stacji Dializ sprawuje ordynator/kierownik oddziału, 

− Stacją Dializ kieruje kierownik, 

− Stacja Dializ wykonuje: leczenie nerkozastępcze (hemodializy).  

 

b) Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej 

− nadzór nad działalnością Zespołu Domowej Dializoterapii Otrzewnowej sprawuje 

ordynator/kierownik oddziału, 

− Zespołem Domowej Dializoterapii Otrzewnowej kieruje kierownik Stacji Dializ, 

− Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej wykonuje: leczenie nerkozastępcze 

(dializy otrzewnowe CADO, ADO), edukację pacjentów w zakresie dializy otrzewnowej 

wykonywanej w warunkach domowych. 

 

4) Ordynator/kierownik oddziału sprawuje nadzór nad działalnością Poradni Nefrologicznej. 
 

5) Poradnia Nefrologiczna realizuje: 

a) diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami nerek, 

b) diagnostykę i leczenie nadciśnienia tętniczego,  

c) program lekowy leczenia niedokrwistości u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek 

przed dializami, 

d) leczenie poszpitalnych pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Nefrologii Szpitala 

Klinicznego, 

e) program lekowy leczenia autosomalnie dominującej postaci zwyrodnienia 

wielotorbielowatego nerek, 

f) program lekowy leczenia pacjentów z chorobami nerek. 
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18. Oddział Neurochirurgii 

 

1) Oddziałem Neurochirurgii kieruje ordynator/kierownik. 

 

2) Oddział realizuje: 

a) pełnoprofilową działalność neurochirurgiczną i neurotraumatologiczną dla dorosłych  

i dzieci, 

b) chirurgiczne leczenie chorób naczyniowych mózgu (tętniaki, naczyniaki, krwiaki, zespoły 

niedokrwienne), 

c) leczenie neuroonkologiczne (guzy mózgu, kanału kręgowego, nerwów obwodowych), 

d) chirurgiczne leczenie urazów czaszkowo – mózgowych, rdzenia, urazów nerwów 

obwodowych, 

e) leczenie krwotoczne powikłań udarów mózgowych, 

f) leczenie operacyjne chorób przeciążeniowych kręgosłupa, zespołów cieśni, 

g) rehabilitację pooperacyjną, 

h) prowadzenie specjalizacji, 

i) prowadzenie staży podyplomowych oraz staży i praktyk personelu medycznego,  

j) prowadzenie działalności naukowej, 

k) prowadzenie działalności szkoleniowej dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, 

samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami, 

l) prowadzenie działalności konsultacyjnej dla innych oddziałów Szpitala Klinicznego, oraz 

innych szpitali z całego województwa, 

m) współpracę z innymi oddziałami, pracowniami, zakładami i poradniami Szpitala 

Klinicznego w zakresie leczenia pacjentów. 

 

3) Ordynator/kierownik oddziału sprawuje nadzór nad działalnością Poradni 

Neurochirurgicznej. 

 

4) Poradnia Neurochirurgiczna realizuje: 

a) diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami głowy i kręgosłupa, 

b) leczenie poszpitalnych pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Neurochirurgii 

Szpitala Klinicznego. 

 

19. Poradnia Stomatologiczna 

 

1) Poradnią Stomatologiczną kieruje kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych. 

 

2) Poradnia realizuje: 

a) diagnostykę, leczenie chorób jamy ustnej i układu stomatognatycznego, 

b) działalność konsultacyjną, 

c) szkolenie podyplomowe w zakresie: 

− prowadzenie specjalizacji z zakresu pedodoncji, 

− prowadzenie staży cząstkowych do specjalizacji stomatologicznych z zakresu 

pedodoncji,  

− staże dla studentów stomatologii.  

 

20. Medycyna Pracy 

 

1) Komórka realizuje:  

a) profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami w celu zapobiegania powstawania i 

szerzenia się niekorzystnych skutków zdrowotnych mających związek z warunkami lub 

charakterem pracy poprzez:  
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− wykonywanie badań wstępnych,  okresowych i kontrolnych przewidzianych  

w Kodeksie Pracy,  

− orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i przepisów 

wydanych na jego podstawie,  

− prowadzenie wczesnej diagnostyki chorób zawodowych i innych chorób związanych z 

wykonywaną pracą,  -  

b) badania i orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych, 

c) przeprowadzanie szczepień pracowników, 

d) prowadzenie i monitorowanie profilaktyki ekspozycji zawodowych pracowników,  

e) współpracę z Działem BHP i p.poż w ocenie ryzyka zawodowego, czynników szkodliwych 

i uciążliwych na poszczególnych stanowiskach pracy. 

 

21. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi 

 

1) Pracownią Immunologii Transfuzjologicznej i Bankiem Krwi kieruje kierownik. 

2) Pracownia realizuje: 

a) całodobowe zaopatrzenie oddziałów szpitalnych w krew i jej składniki, 

b) badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej warunkujące bezpieczne przetoczenie 

krwi i jej składników, 

c) identyfikację i rejestrowanie nieprzewidzianych zdarzeń związanych z przetoczeniem,  

d) współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.  

 

22. Zakład Diagnostyki Obrazowej 

 

1) Zakładem Diagnostyki Obrazowej wraz z pracowniami kieruje kierownik zakładu. 

2) Zakład realizuje: 

a) pełny zakres badań wykonywanych dla pacjentów Szpitala Klinicznego oraz pacjentów 

kierowanych z innych jednostek opieki zdrowotnej, w tym: 

- pełny zakres badań  obrazowych, 

- badania USG oraz techniką dopplerowską, 

- badania TK z badaniami serca włącznie, 

- badania MR,  

- radiologię konwencjonalną, 

- badania naczyniowe,  

- zabiegi endowaskularne, 

b) prowadzenie specjalizacji, 

c) prowadzenie działalności naukowej, 

d) działalność dydaktyczna dla studentów.  

 

23. Zakład  Mikrobiologii 

 

1) Zakładem Mikrobiologii wraz z pracowniami kieruje kierownik zakładu. 

2) Zakład realizuje: 

a) pełny zakres badań bakteriologicznych przy użyciu automatycznych systemów 

bakteriologicznych wykonywanych dla pacjentów Szpitala Klinicznego oraz pacjentów 

kierowanych z innych jednostek opieki zdrowotnej, w tym: 

- diagnostykę zakażeń bakteryjnych, 

- badania stanu higieny środowiska szpitalnego, 

- biologiczną kontrolę procesu sterylizacji, 

- kontrolę jałowości materiałów, płynów i narzędzi, 

- wykrywanie zakażeń szpitalnych i ich analiza mikrobiologiczna, 
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b) diagnostykę schorzeń o etiologii grzybiczej w zakresie grzybów drożdżopodobnych wraz 

z oznaczeniem ich oporności na leki przeciwgrzybicze, 

c) diagnostykę inwazji pasożytniczych przy użyciu metod mikroskopowych (mikroskop 

optyczny i fluorescencyjny) oraz immunoenzymatycznych, 

d) diagnostykę wybranych schorzeń o etiologii wirusowej (WZW typu A, B, C i E, biegunki, 

różyczka, cytomegalia, HIV/AIDS, SARS CoV-2  i inne – w zależności od 

zapotrzebowania) przy użyciu metod serologicznych oraz metod biologii molekularnej,  

e) szkolenia, staże i praktyki dla: 

- specjalizujących się lekarzy i diagnostów laboratoryjnych, 

- pracowników laboratoriów mikrobiologicznych,  

- studentów wyższych uczelni, 

- pracowników medycznych Szpitala Klinicznego, 

f) współpracę z uczelniami i instytutami naukowymi oraz organizacjami krajowymi  

    i międzynarodowymi w zakresie badań nad rozprzestrzenieniem się drobnoustrojów  

    i ich opornością na leki. 

 

24. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 

 

1) Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z pracowniami kieruje kierownik zakładu. 

2) Zakład realizuje: 

a) szeroki zakres badań wykonywanych w systemie całodobowym dla pacjentów Szpitala 

Klinicznego oraz pacjentów kierowanych z innych jednostek opieki zdrowotnej, w tym: 

- badania podstawowe krwi i moczu, 

- diagnostykę hormonalną, 

- markery nowotworowe, 

- diagnostykę alergologiczną, 

- diagnostykę zawału mięśnia sercowego, 

- diagnostykę hematologiczną, w tym wysokospecjalistyczną, 

- diagnostykę układu krzepnięcia, skazy krwotoczne osoczowe i płytkowe, trombofilie, 

- diagnostykę autoimmunologiczną i inne, 

- badania z zakresu toksykologii medycznej i sądowej, 

- opinie sądowo-toksykologiczne. 

b) szkolenia, staże i praktyki specjalizacyjne dla: 

- diagnostów laboratoryjnych i lekarzy, 

- studentów wyższych uczelni, 

c) udział w realizowanych programach badawczych poprzez wykonywanie badań 

laboratoryjnych. 

  

25. Zakład Rehabilitacji 

 

1) Zakładem Rehabilitacji wraz z poradnią i pracowniami kieruje kierownik zakładu. 

2) Zakład realizuje: 

a) zabezpieczenie potrzeb z zakresu rehabilitacji medycznej dla pacjentów szpitalnych, 

b) zabezpieczenie potrzeb pacjentów z zakresu rehabilitacji medycznej kierowanych przez 

lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz  lekarzy specjalistów. 

 

26. Zakład Patomorfologii 

 

1) Zakładem Patomorfologii kieruje kierownik. 

2) Zakład realizuje: 

a) badania sekcyjne,  

b) badania histopatologiczne,  
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c) badania cytologiczne dla pacjentów Szpitala Klinicznego oraz pacjentów kierowanych z 

innych zakładów opieki zdrowotnej. 

 

27. Zakład Medycyny Sądowej – Referencyjny Ośrodek Uniwersytetu Opolskiego 

 

1) Zakładem Medycyny Sądowej kieruje kierownik. 

2) Zakład realizuje: 

a) badania sekcyjne z zakresu medycyny sądowej, 

b) obdukcje i badania sądowo-lekarskie,  

c) opinie sądowo-lekarskie, 

 

28. Sekcja Statystyki Medycznej i Archiwum 

 

1) Sekcją Statystyki Medycznej i Archiwum kieruje kierownik. 

2) Do zadań Sekcji Statystyki Medycznej i Archiwum należy w szczególności: 

a) prowadzenie „księgi głównej szpitala”, 

b) gromadzenie i analiza danych statystycznych dotyczących oddziałów szpitalnych a 

w szczególności: 

− nadzór nad prawidłowością danych wprowadzanych do komputerowego systemu, 

− bieżąca kontrola i weryfikacja dziennych raportów ruchu chorych, 

− kontrola prawidłowości wystawiania kart statystycznych szpitala MZSzp-11, 

− przesyłanie danych z kart statystycznych szpitalnych ogólnych do MZSzp-11 do 

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny,  

− wprowadzanie danych do portalu łóżka szpitalne on-line, 

− sporządzanie wskaźników statystycznych dotyczących działalności szpitala,  

w tym: liczby leczonych (z ruchem międzyoddziałowym, bez ruchu 

międzyoddziałowego), liczby osobodni, liczby zmarłych, liczby wypisanych, 

średniego czasu leczenia, średniego wykorzystania łóżek, liczby chorych na łóżko 

(przelotowości), śmiertelności szpitalnej, 

− sporządzanie i udostępnianie miesięcznych, kwartalnych zestawień dot. danych 

statystycznych dla komórek organizacyjnych szpitala oraz działających zespołów 

i komitetów,  

− sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności szpitala dla Urzędu 

Wojewódzkiego oraz Urzędu Statystycznego, 

− prowadzenie ewidencji zgonów, 

c) sporządzanie i udostępnianie sprawozdań statystycznych (miesięcznych, 

kwartalnych i rocznych) dotyczących liczby pacjentów przyjętych w poradniach 

specjalistycznych działających w Szpitalu Klinicznym, 

d) nadzorowanie przesyłania  danych o zachorowalności na nowotwory do 

Regionalnego Rejestru Nowotworów w Opolu, 

e) udostępnianie dokumentacji medycznej upoważnionym podmiotom  

i instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3)   Do zadań  Archiwum w szczególności należy: 

a) przejmowanie akt z komórek organizacyjnych szpitala wg obowiązujących przepisów, 

b) sprawdzanie czy przekazane akta zostały prawidłowo skompletowane, sklasyfikowane, 

zakwalifikowane oraz uporządkowane i zewidencjonowane, 

c) zachowanie kolejności układanych w archiwum teczek zgodnie z kolejnością 

poszczególnych pozycji spisów zdawczo odbiorczych, 

d) nadawanie przyjętym do archiwum teczkom z aktami sygnatury archiwalnej, 

e) prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

f) udostępniania przechowywanych akt, 
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g) wydzielanie, ocena i przygotowanie do brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której 

minął obowiązujący okres przechowywania, 

h) przygotowanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego wg 

obowiązujących przepisów, 

i) prowadzenia profilaktyki archiwalnej w zakresie utrzymania akt w dobrym stanie. 

4) Kierownik Sekcji Statystyki Medycznej i Archiwum sprawuje nadzór organizacyjny nad 

obsługą administracyjną wykonywaną przez sekretarki/sekretarzy medyczne/ych oddziałów 

szpitalnych, zakładów, bloku operacyjnego i pracowni, których zadania określone są 

odrębnymi zakresami zadań i obowiązków. 

 

29. Apteka 

 

1) Apteką kieruje kierownik. 

2) Apteka realizuje: 

a) racjonalną gospodarkę lekową dla oddziałów szpitalnych, pracowni, poradni 

specjalistycznych i zakładów, 

b) zaopatrzenie w materiały opatrunkowe oddziały szpitalne, pracownie, zakłady  

i poradnie specjalistyczne oraz innych komórek medycznych, 

c) analizę kosztów farmakoterapii, 

d) analizę zużycia leków, 

e) kontrolę dystrybucji, zużycia i przechowywania leków w oddziałach szpitalnych,  

f) sporządzanie leków recepturowych,  

g) sporządzenie leków aptecznych,  

h) przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych, 

i) organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne, 

j) udział w monitorowaniu działań niepożądanych związanych z produktami leczniczymi i 

wyrobami medycznymi, 

k) udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala, 

l)   udział w racjonalizacji farmakoterapii, 

m) współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami 

medycznymi w szpitalu,  

n) prowadzenie ewidencji badanych produktów leczniczych oraz produktów leczniczych i 

wyrobów medycznych otrzymywanych w formie darowizny,  

o) ustalanie procedur wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych przez 

aptekę szpitalną na oddziały oraz dla pacjenta. 

 

30. Specjalista ds. Epidemiologii 

 

1) Specjalista ds. Epidemiologii podlega  Dyrektorowi ds. Lecznictwa. 

2) Specjalista ds. Epidemiologii: 

a) współuczestniczy wraz z zespołem i komitetem działającymi w Szpitala Klinicznego  

w wypracowywaniu strategii działań zakładu w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń 

szpitalnych, 

b) nadzoruje pracę personelu we wszystkich komórkach medycznych i organizacyjnych  

w odniesieniu do zagadnień profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych, 

c) uczestniczy w opracowywaniu procedur dotyczących zagadnień profilaktyki  i nadzoru   

nad zakażeniami szpitalnymi, 

d) prowadzi rejestr zakażeń szpitalnych oraz drobnoustrojów alarmowych, 

e) prowadzi systematyczną edukację personelu medycznego z zakresu zakażeń szpitalnych, 

f) przedstawia informację z realizacji zadań programowych dotyczących zakażeń szpitalnych  

Dyrektorowi ds. Lecznictwa i Naczelnej Pielęgniarce. 
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31. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych 

 

1) Zespołem Kontroli Zakażeń  Szpitalnych kieruje Przewodniczący Zespołu. 

2) Zespół realizuje: 

a) opracowywanie i aktualizowanie systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, 

b) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie działań zapobiegających szerzeniu się 

zakażeń i chorób zakaźnych oraz przedstawianie wyników i wniosków z tej kontroli 

Dyrektorowi ds. Lecznictwa i Komitetowi Zakażeń Szpitalnych, 

c) szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych, 

d) konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych,  

u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną. 

 

32. Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych 

 

1. Komitetem Kontroli Zakażeń Szpitalnych kieruje Przewodniczący Komitetu. 

2. Komitet realizuje: 

a) opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń 

szpitalnych, 

b) ocenę wyników kontroli wewnętrznej przedstawianych przez Zespół Kontroli Zakażeń 

Szpitalnych, 

 

33.  Zespół ds. Jakości 

 

Skład i zadania Zespołu ds. Jakości reguluje odrębne zarządzenie Dyrektora Generalnego Szpitala 

Klinicznego. 

 

34.  Komitet Terapeutyczny 

 

Skład i zadania Komitetu Terapeutycznego reguluje odrębne zarządzenie Dyrektora Generalnego 

Szpitala Klinicznego. 

 

35. Zespół ds. Oceny Przyjęć Pacjentów 

 

Skład i zadania Zespołu ds. Oceny Przyjęć Pacjentów reguluje odrębne zarządzenie Dyrektora 

Generalnego Szpitala Klinicznego. 

 

36. Zespół Urazowy 

 

Skład i zadania Zespołu Urazowego reguluje odrębne zarządzenie Dyrektora Generalnego Szpitala 

Klinicznego. 

 

37. Zakres zadań Zakładowego Inspektora Ochrony Radiologicznej 

 

1. Zakładowy Inspektor Ochrony Radiologicznej podlega bezpośrednio Dyrektorowi  

ds. Lecznictwa  

 

2. Do zadań Zakładowego Inspektora Ochrony Radiologicznej w szczególności należy: 

 

1) sprawowanie wewnętrznego nadzoru nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa 

jądrowego i ochrony radiologicznej w Szpitalu Klinicznym, 
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2) nadzór nad przestrzeganiem przez Szpital Kliniczny warunków zezwolenia na 

wykonywanie działalności związanej z narażeniem, w tym: 

a) nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy oraz nad 

prowadzeniem dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 

radiologicznej, w tym dotyczącej pracowników i innych osób, przebywających  

w jednostce w warunkach narażenia, z wyjątkiem pacjentów poddanych terapii  

i diagnostyce z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, 

b) nadzór nad spełnianiem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na 

danym stanowisku pracy, w tym dotyczących szkolenia pracowników na stanowisku pracy 

w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, 

c) opracowanie programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i pomiarów oraz 

ewidencji dawek indywidualnych i przedstawienie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi 

Generalnemu  Szpitala Klinicznego, 

d) współpraca z zakładowymi służbami bezpieczeństwa i higieny pracy, osobami 

wdrażającymi program zapewnienia jakości, służbami przeciwpożarowymi i ochrony 

środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym,  

e) wydawanie opinii w zakresie ochrony przed promieniowaniem, stosownie do charakteru 

działalności i potrzeb danej jednostki organizacyjnej, 

f) występowanie do Dyrektora Generalnego Szpitala Klinicznego z wnioskiem  

o wstrzymywanie prac w warunkach narażenia, gdy są naruszone warunki zezwolenia lub 

inne przepisy z zakresu ochrony przed promieniowaniem jonizującym,  

g) nadzór nad postępowaniem wynikającym z zakładowego planu postępowania awaryjnego, 

jeżeli na terenie jednostki organizacyjnej zaistnieje zdarzenie radiacyjne. 

3) występowanie do Dyrektora Generalnego Szpitala Klinicznego z wnioskiem o zmianę 

warunków pracy pracowników, w szczególności w sytuacji, gdy wyniki pomiarów dawek 

indywidualnych uzasadniają taki wniosek, 

4) wydawanie opinii, w ramach badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów 

pomiarowych, w zakresie skuteczności stosowanych środków i technik ochrony przed 

promieniowaniem jonizującym oraz sprawności i właściwego użytkowania przyrządów 

pomiarowych,  

5) sprawdzanie kwalifikacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego  

i ochrony radiologicznej oraz występowanie z wynikającymi z tego wnioskami do 

Dyrektora Generalnego Szpitala Klinicznego,  

6) występowanie do Dyrektora Generalnego Szpitala Klinicznego z wnioskiem  

o wprowadzenie zmian w instrukcjach pracy, jeżeli wnioskowane zmiany nie zwiększają 

limitów użytkowych dawki określonych w zezwoleniu.  

 

38. Zakres zadań Kaplicy Wielowyznaniowej 

 

1. Kapelan Szpitalny podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds. Lecznictwa  

 

2. Do zadań Kapelana Szpitalnego w szczególności należy: 

 

1) zapewnienie pacjentom hospitalizowanym w Szpitalu Klinicznym opieki duszpasterskiej w 

zależności od wyznania, 

2) zapewnienie posługi sakramentalnej dla pacjentów leżących wyznania rzymsko-

katolickiego, 

3) zapewnienie nabożeństw zgodnie z kalendarzem liturgicznym, 

4) współpraca z duszpasterzami innych wyznań. 
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39.  Zakres  zadań  Działu Żywienia  

 

1. Dział Żywienia podlega bezpośrednio Naczelnej Pielęgniarce. 

 

2. Do zadań Działu Żywienia w szczególności należy: 

 

1) planowanie i przygotowywanie posiłków dla pacjentów szpitalnych, w tym diet dla 

pacjentów dorosłych oraz dzieci, w tym: niemowląt i noworodków,  

2) planowanie i przygotowywanie posiłków dla konsumentów stołówki,  

3) sprawowanie nadzoru nad realizacją norm żywieniowych, 

4) gospodarowanie środkami spożywczymi,  

5) współpraca z ordynatorami/kierownikami, pielęgniarkami oddziałowymi i 

koordynatorami oddziałów w zakresie żywienia pacjentów. 

 

40.  Zakres  zadań  Działu Higieny i Obsługi Żywienia  

 

1. Dział Higieny i Obsługi Żywienia podlega bezpośrednio Naczelnej Pielęgniarce. 

 

2. Do zadań Działu Higieny i Obsługi Żywienia w szczególności należy: 

 

1) dbanie o czystość, ład i porządek na terenie Szpitala Klinicznego poprzez dokładne  

i systematyczne sprzątanie oddziałów, bloku operacyjnego, pracowni, zakładów 

diagnostycznych, apteki i innych komórek organizacyjnych zgodnie z ustalonym 

harmonogramem pracy, 

2) prowadzenie dokumentacji procesu mycia i dezynfekcji  uzupełnianie środków 

sanitarno-higienicznych,   
3) prowadzenie gospodarki bielizną pościelową, barierową, roboczą i ochronną, 

4) zmiana bielizny pościelowej i mycie łóżka oraz szafki przyłóżkowej po wypisaniu pacjenta  

z oddziału, 

5) wykonywanie usług porządkowych, mycia i dezynfekcji pomieszczeń: 

administracyjnych, holi, ciągów komunikacyjnych, magazynów, warsztatów z 

zachowaniem należytej staranności, oraz zasad  bhp i p/poż podczas pracy, 

6) przestrzeganie obowiązujących w Szpitalu Klinicznym regulaminów, procedur  

i instrukcji oraz zasad sanitarno-epidemiologicznych, w zakresie pełnienia usług 

porządkowych, 

7) wykonywanie czynności w zakresie dystrybucji posiłków dla pacjentów w odzieży 

ochronnej przeznaczonej tylko do tej pracy przy przestrzeganiu obowiązujących 

procedur w zakresie dystrybucji posiłków  

8) transport posiłków z Kuchni do oddziału zgodnie z obowiązującymi procedurami,  

9) dystrybucja posiłków dla pacjentów z podziałem na poszczególne diety pod nadzorem 

pielęgniarki , 

10) karmienie pacjentów w razie zaistnienia takiej potrzeby pod nadzorem pielęgniarki,   

11) utrzymanie w czystości kuchenki i zmywalni w oddziale wraz z windą kuchenną  

i pomieszczeniem dekontaminacji resztek pokonsumpcyjnych zgodnie z 

obowiązującymi procedurami, 

12) przestrzeganie obowiązujących w Szpitalu Klinicznym regulaminów, procedur  

i instrukcji oraz zasad sanitarno-epidemiologicznych, w zakresie pełnienia usług 

żywienia pacjentów i dystrybucji  posiłków. 
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41.  Centralna Sterylizatornia  

 

1) Centralna Sterylizatornia podlega bezpośrednio Naczelnej Pielęgniarce. 

2) Centralną Sterylizatornią kieruje kierownik. 

 

3) Do zadań Centralnej Sterylizatorni należy: 

a) przyjmowanie sprzętu medycznego przygotowanego do procesu dekontaminacji  

z oddziałów szpitalnych, poradni, pracowni, zakładów oraz bloku operacyjnego, 

b) dezynfekcję i mycie sprzętu medycznego, 

c) przygotowanie zestawów materiałów opatrunkowych oraz bielizny operacyjnej i 

zabiegowej, 

d) kontrolę jakościową i ilościową zestawu narzędzi medycznych, bielizny i materiałów 

opatrunkowych, 

e) przeprowadzanie procesów sterylizacji sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych i 

bielizny oraz ich monitorowanie, 

f) przechowywanie oraz ekspedycja materiału po sterylizacji, 

g) mycie i dezynfekcja obuwia operacyjnego, wózków i kontenerów na leki. 

 

42. Pracownik Socjalny 

 

1) Pracownik socjalny podlega bezpośrednio Naczelnej Pielęgniarce 

 

2) Do zadań Pracownika Socjalnego w szczególności należy: 

a) występowanie, w imieniu chorego lub na zlecenie ordynatora/kierownika oddziału, do  

właściwych  podmiotów leczniczych w sprawie zapewnienia pacjentowi dalszej opieki 

medycznej, 

b) przeprowadzanie wywiadu środowiskowego tj. badanie środowiska chorego, jego 

warunków rodzinnych i mieszkaniowych oraz warunków pracy, 

c) nawiązywanie kontaktów z instytucjami użyteczności publicznej, organizacjami              

pozarządowymi i samorządowymi, NFZ w sprawach socjalnych, zawodowych  

i rodzinnych pacjentów, 

d) dążenie do udzielenia pomocy osobom bezdomnym poprzez umieszczenie  

w schroniskach, noclegowniach, ośrodkach Monaru itp.), 

e) podejmowanie działań zmierzających do ustalenia tożsamości pacjentów NN (współpraca 

z Policją, Strażą Miejską, ośrodkami pomocy społecznej, szpitalami, pogotowiem 

ratunkowym), 

f) współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala,  

g) pomoc w ubezpieczeniu pacjenta w Miejskim  Ośrodku Pomocy Rodzinie.  

 

 

 

Rozdział 3 

 

Organizacja i zadania poszczególnych administracyjnych 

 komórek organizacyjnych i funkcjonalnych oraz samodzielnych stanowisk pracy 

 

 

§ 23.  Zakres zadań Głównego Księgowego 

 

1. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu. 

 

2. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:  
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1) bieżące przekazywanie Dyrektorowi Generalnemu szczegółowych informacji odnośnie 

bieżącej kondycji finansowej Szpitala Klinicznego w ramach prowadzonej 

sprawozdawczości oraz rachunkowości zarządczej Jednostki oraz stanu realizowanych zadań 

przez nadzorowane komórki organizacyjne, mających wpływ na funkcjonowanie Szpitala 

Klinicznego oraz podejmowane decyzje przez Dyrektora Generalnego, 

2) zapewnienie terminowego, prawidłowego, rzetelnego i kompleksowego ustalenia  

i funkcjonowania systemu obiegu informacji ekonomicznych, niezbędnych do planowania 

działalności finansowo-gospodarczej, podejmowania prawidłowych decyzji i sprawowania 

kontroli oraz oceny wykonania zadań gospodarczych, 

3) organizowanie i koordynowanie procesu planistycznego w zakresie działalności operacyjnej 

i finansowej, w tym inwestycyjnej, 

4) bieżące definiowanie i realizacja działań w zakresie optymalizacji kosztów i przychodów 

Szpitala Klinicznego, nadzór nad gromadzeniem, przetwarzaniem i przepływem danych 

finansowych Szpitala Klinicznego oraz zarządzanie płynnością finansową i rentownością 

Szpitala Klinicznego, 

5) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegające 

zwłaszcza na: zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i 

kontroli dokumentów finansowo-księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg 

operacji gospodarczych, bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości, 

6) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  

i zasadami polegające zwłaszcza na: przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych  

i ochrony wartości pieniężnych, zapewnieniu terminowego ściągania należności  

i dochodzenia roszczeń oraz zapewnieniu terminowego dokonywania płatności za 

zobowiązania Szpitala Klinicznego,  

7) nadzór nad prawidłowym obliczaniem podatku dochodowego od osób prawnych oraz 

prawidłowym ustalaniem podatku od towarów i usług jak i sporządzanie deklaracji tego 

podatku, 

8) nadzór nad terminowym regulowaniem i realizacją zobowiązań publiczno-prawnych, 

9) nadzór nad prawidłową ewidencją i rozliczaniem dotacji, darowizn oraz nad prowadzeniem  

ewidencji środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 

10) zapewnienie prawidłowej oraz terminowej wypłaty wynagrodzeń oraz zasiłków  

z ubezpieczenia społecznego, 

11) zapewnienie prawidłowego oraz terminowego naliczania oraz odprowadzania składek na 

ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, 

12) zapewnienie prawidłowego oraz terminowego naliczania i odprowadzania podatku 

dochodowego od osób fizycznych i prawnych, 

13) zapewnienie prawidłowego oraz terminowego rozliczania zaliczek oraz delegacji 

służbowych, 

14) nadzór nad kasą Szpitala i operacjami gotówkowymi w Szpitalu Klinicznym, 

15) nadzór nad terminowym oraz prawidłowym przeprowadzaniem i rozliczaniem 

inwentaryzacji składników majątkowych, druków ścisłego zarachowania, 

16) zapewnienie zgodności procedur finansowych i działań inwestycyjnych oraz pozostałych 

działań realizowanych przez podległe komórki organizacyjne z obowiązującymi przepisami 

prawa, 

17) zapewnienie skutecznej ochrony  powierzonego mienia i terminowego rozliczania osób 

odpowiedzialnych majątkowo za powierzone mienie, 

18) przygotowywanie planu rzeczowo-finansowego obejmującego: plany inwestycyjne, 

remontowe, zakupowe z uwzględnieniem możliwości ekonomicznych Szpitala Klinicznego 

oraz ich realizacja po zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego, 

19) nadzór nad właściwym – zgodnym z obowiązującymi normami i planem zatrudnienia, 

rozmieszczeniem kadr personelu podległych działów,  
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20) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, porządku w poszczególnych komórkach 

organizacyjnych i na stanowiskach pracy, 

21) bieżąca, ogólna kontrola i analiza prawidłowego wykorzystania czasu pracy przez 

pracowników podległych działów, 

22) przestrzeganie oraz nadzór nad przestrzeganiem w podległych strukturach organizacyjnych 

obowiązujących przepisów prawa, w tym: prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, 

przepisów w zakresie realizacji programów, w tym polityki spójności finansowanych ze 

środków budżetu Unii Europejskiej lub budżetu państwa,  prawa pracy, przepisów o 

rachunkowości, przepisów dotyczących finansów publicznych, w odpowiednim zakresie 

przepisów dotyczących działalności leczniczej, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, 

statutu, a także przepisów bhp i p/poż,  

23) dokonywanie analizy kosztów jednostkowych i ogólnych podległych komórek 

organizacyjnych w oparciu o otrzymane materiały oraz czuwanie nad racjonalizacją kosztów, 

24) racjonalne gospodarowanie powierzonym mieniem w celu optymalizacji wyniku 

finansowego, 

25) zarządzanie polityką bezpieczeństwa i ryzykiem, polityką jakości, a także udział  

w procesie uzyskiwania niezbędnych akredytacji, poddawanie Szpitala Klinicznego kontroli 

i audytowi, 

26) branie udziału w postępowaniach sądowych, administracyjnych i innych, 

27) prawidłowe, rzetelne, celowe, racjonalne i gospodarne zarządzanie mieniem Szpitala 

Klinicznego, 

28) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w 

zakresie powierzonych obowiązków, 

29) załatwianie skarg i wniosków w zakresie realizowanych zadań, 

30) kompleksowy nadzór nad sprawami finansowo-księgowymi, w tym rachunkowymi  

i zarządzania finansami publicznymi powierzonymi Szpitalowi Klinicznemu,  

w szczególności w zakresie kompetencji i zadań powierzonych Zastępcy Głównego 

Księgowego, 

31) współpraca z Dyrektorem Generalnym, Dyrektorem ds. Lecznictwa, Dyrektorem ds. 

Ekonomicznych, Dyrektorem ds. Administracyjnych w zakresie powierzonych zadań, 

32) wspomaganie Dyrektora Generalnego w zarządzaniu Szpitalem Klinicznym. 

33) Główny Księgowy bezpośrednio kieruje, nadzoruje i wykonuje powierzone mu obowiązki 

przy pomocy Działu Finansowo-Księgowego i Działu Ewidencji Majątku i Inwentaryzacji i 

ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 

 

 

§ 24.   Zakres zadań Działu Finansowo - Księgowego 

 

1. Dział Finansowo-Księgowy podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Finansowo-

Księgowego, pośrednio Głównemu Księgowemu. 

 

2. Do zadań Działu Finansowo-Księgowego w szczególności należy: 

 

1) wystawianie faktur za świadczone usługi medyczne i inne usługi, 

2) rozliczanie podatków, w tym sporządzanie deklaracji podatkowych dot. podatku od 

nieruchomości, 

3) przygotowywanie dowodów księgowych do księgowania, 

4) prowadzenie ksiąg rachunkowych, 

5) prowadzenie, archiwizacja ksiąg rachunkowych związanych z projektami 

współfinansowanymi przez Unię Europejską, 
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6) przestrzeganie prawidłowego sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów 

w celu zapewnienia właściwego przebiegu operacji gospodarczych, prawidłowego 

prowadzenia rachunkowości i kontroli wewnętrznej, 

7) przestrzeganie zasad rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości i przestrzeganie 

przepisów podatkowych, 

8) organizowanie i doskonalenie systemu księgowości w sekcji, 

9) zapewnienie prawidłowego i terminowego: dochodzenia roszczeń, uzgadniania, analizy sald 

z kontrahentami, ściągania należności i regulowania zobowiązań, 

10) prowadzenie windykacji należności od dłużników zgodnie z procedurą windykacji, 

11) zapewnienie terminowości i merytorycznej zgodności danych liczbowych zawartych  

w opracowaniach i sprawozdaniach z dokumentami źródłowymi, 

12) opracowywanie, analiza i sporządzanie materiałów do sprawozdań, 

13) przechowywanie, archiwizacja i zabezpieczanie dokumentów księgowych, 

14) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur, rachunków i innych 

dokumentów, 

15) terminowe przekazywanie przelewów do banku, 

16)    współpraca z Sekcją Pozyskiwania i Rozliczeń Środków Zewnętrznych w zakresie     

   rozliczeń środków zewnętrznych,  

17) prowadzenie ewidencji środków trwałych w systemie „Simple” z zadaniem programowym 

naliczania umorzenia /amortyzacji/, 

18) ewidencja księgowa wszystkich składników majątkowych na podstawie rozliczeń Działu 

Ewidencji Majątku i Inwentaryzacji,  

19) prowadzenie analitycznej ewidencji rozrachunków z pracownikami w zakresie  wszelkich 

tytułów, 

20) uzgadnianie w systemie informatycznym Simple, kont rozrachunkowych dot. rozrachunków 

z tytułu wynagrodzeń, rozrachunków z urzędem skarbowym, z Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych i  innych, 

21)   prowadzenie całokształtu działań związanych z dokonywaniem płatności zobowiązań: 

a) sprawdzanie faktur pod względem formalno-rachunkowym, 

b) sporządzanie przelewów, 

c) dokonywanie płatności zatwierdzonych faktur, 

22)    dokonywanie płatności zobowiązań wobec kontrahentów i pracowników, 

23) rozliczanie delegacji służbowych oraz zaliczek pracowników, 

24) przeprowadzanie inwentaryzacji sald należności i zobowiązań, 

25) dokonywanie operacji gotówkowych i bezgotówkowych, 

26) sporządzanie raportów kasowych z dokonanych operacji, 

27) rozliczanie upoważnionych pracowników z przyjmowanych wpłat, 

28) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, 

29) zapewnienie prawidłowego przechowywania gotówki oraz druków ścisłego zarachowania, 

30) przestrzeganie prawidłowego sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów 

w celu zapewnienia właściwego przebiegu operacji gospodarczych, prawidłowego 

prowadzenia rachunkowości i kontroli wewnętrznej, 

31) przestrzeganie zasad rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości, przestrzeganie 

przepisów podatkowych, 

32) organizowanie i doskonalenie systemu księgowości w sekcji, 

33) zapewnienie prawidłowego i terminowego dochodzenia roszczeń, terminowego ściągania 

należności i regulowania zobowiązań wraz z potwierdzeniem sald z kontrahentami, 

34) przechowywanie, archiwizacja i zabezpieczanie dokumentów kasowych. 

35) kompleksowe prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej obrotu materiałowego 

w magazynie głównym, 

36) kontrola i weryfikacja dokumentów księgowych dotyczących obrotu materiałowego- 
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magazyn główny, 

37) wycena dokumentów przyjęcia do magazynu głównego, 

38) dekretacja,  księgowanie,  zatwierdzanie  analityczne  i  syntetyczne,   dokumentów 

zakupu materiałów, rozliczanie zakupów: magazynu głównego, apteki, artykułów 

żywnościowych, 

39) wycena, księgowanie i rozliczanie inwentaryzacji materiałów, 

40) wycena materiałów dla potrzeb komórek wewnętrznych jednostki, 

41) sporządzanie  wykazów    środków    trwałych    niższej    wartości    (wyposażenia) 

stanowiących rozchód z magazynu, 

42) sporządzanie   informacji,   analiz   z   zakresu   gospodarki   materiałowej   -   stany 

magazynowe, obroty, rotacja zapasów materiałów itp., 

43)    przygotowywanie materiałów do analiz i  sprawozdań z zakresu gospodarki magazynowej,  

44)     realizacja opłat abonamentowych za RTV. 

 

 

§ 25.  Zakres zadań Działu Ewidencji Majątku i Inwentaryzacji 

 

1. Dział Ewidencji Majątku i Inwentaryzacji podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu. 

 

2. Do zadań  Działu Ewidencji Majątku i Inwentaryzacji w szczególności należy: 
   

1) całokształt działań w pracy ciągłej, zmierzających do bieżącego ustalania składników 

majątkowych Szpitala Klinicznego, 

2) prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych w systemie „Simple” z zadaniem 

programowym naliczania umorzenia /amortyzacji/, 

3) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowo-asortymentowej wszystkich składników 

majątkowych Szpitala Klinicznego, 

3a)   wystawianie dowodów OT na zakupione środki trwałe, prowadzenie rejestru dowodów 

 OT,  

oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi w tym zakresie,  

4) opracowanie rocznego planu inwentaryzacji ciągłej wszystkich składników majątkowych 

Szpitala Klinicznego z zachowaniem obowiązujących cykli inwentaryzacji i przedstawianie 

do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu, 

5) przeprowadzanie inwentaryzacji ciągłej wszystkich składników majątkowych zgodnie  

z planem inwentaryzacji, 

6) przeprowadzanie inwentaryzacji doraźnych zgodnie z zaistniałymi potrzebami, 

7) bieżące ustalanie i rozliczanie ilościowo- wartościowe różnic inwentaryzacyjnych, 

8) rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za powierzone mienie, 

9) uzgadnianie stanów ilościowych i wartościowych składników majątku, podlegających 

ewidencji, 

10) organizowanie okresowych kasacji składników majątkowych nie nadających się do 

dalszego użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

11) prowadzenie spraw związanych ze zmianą miejsca użytkowania składników majątku 

będących na stanie komórek organizacyjnych Szpitala Klinicznego, 

12) dokumentowanie kasacji składników majątkowych nienadających się do dalszego 

użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

13) wnioskowanie do Dyrektora Generalnego o rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych 

za powierzone mienie, 

14) prowadzenie wszelkiej korespondencji w zakresie powierzonych zadań, 

15) bieżąca współpraca z Działem Finansowo- Księgowym w zakresie realizacji zadań, 

16) prowadzenie komputerowej ewidencji środków trwałych do naliczania amortyzacji, 
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17) uzgadnianie, okresowo, stanów księgowych (wartościowo) prowadzonej ewidencji 

składników majątkowych ze stanem księgowym prowadzonej ewidencji w Dziale 

Finansowo- Księgowym, 

18) prowadzenie ewidencji środków pochodzących z darowizn, 

19) sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarowania majątkiem trwałym  

i przekazywanie ich do zatwierdzenia Radzie Społecznej oraz jednostkom nadrzędnym, 

20) wycena inwentaryzowanych składników majątkowych, rozliczanie różnic 

inwentaryzacyjnych oraz pełne i rzetelne udokumentowanie wyników inwentaryzacyjnych, 

21) przekazywanie rozliczonych inwentaryzacji składników majątkowych do Działu 

Finansowo- Księgowego, 

22) nadzór i kontrola nad terminowym i prawidłowym przekazywaniem do Działu Finansowo- 

Księgowego naliczonej amortyzacji, dokumentów majątku trwałego  

z wyodrębnieniem dokumentów dotyczących projektów współfinansowanych przez Unię 

Europejską, 

23) nadzór i kontrola nad prawidłowym prowadzeniem ewidencji środków trwałych  

z wyodrębnieniem projektów współfinansowanych z przez Unię Europejską, 

24) obsługa programu finansowo- księgowego „Simple” w zakresie analityki w module „Środki 

trwałe” z wyodrębnieniem środków trwałych współfinansowanych przez Unię Europejską, 

25) monitoring i pomiar wskaźników zmodernizowanego sprzętu zamontowanego  

w Szpitalu Klinicznym, monitoring i pomiar wskaźników średniego wieku aparatury 

według danych inwentarzowych, 

26) monitoring i pomiar wskaźników zakupionych i wyposażonych środków transportu 

sanitarnego, monitoring i pomiar wskaźników średniego wieku aparatury medycznej  

w Szpitalu Klinicznym według danych inwentarzowych, 

27) dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowego obiegu dokumentów 

księgowych z wyodrębnieniem projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, 

dokonywanie  okresowego kontrolowania zgodności ewidencji ze stanem faktycznym 

 

 

§ 26.   Zakres zadań Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych –  

Chorobach Sercowo-Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa 

 

1. Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo-

Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu 

 

2. Do zadań  Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach 

Sercowo-Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa w szczególności należy: 

 

1) stworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej do opracowania, testowania oraz 

transferu nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w branży medycznej, 

związanej w szczególności z chorobami sercowo-naczyniowymi, chorobami kręgosłupa, 

diagnostyką obrazową oraz problemami schorzeń wieku podeszłego; 

2) stworzenie infrastruktury do badań problemów zdrowotnych społeczności lokalnej ze 

szczególnym uwzględnieniem starzejącego się społeczeństwa; 

3) stworzenie infrastruktury dla projektów interwencyjnych o znaczeniu społecznym 

szczególnie dedykowanych populacjom senioralnym; 

4) stworzenie infrastruktury do tworzenia rozwiązań z zakresu „big-data”, w tym integracji 

administracyjnych i klinicznych baz danych, w celu analizy epidemiologii i tworzenia 

modeli prognostycznych; 

5) umożliwienie projektowania i realizacji wielokierunkowych badań z zastosowaniem 

nowoczesnych i innowacyjnych technologii oraz analiz „big-data”; 

6) poprawa jakości profilaktyki i leczenia, w wyniku rozwoju innowacyjnych rozwiązań i 
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technologii oraz analiz „big-data”; 

7) współpraca pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami 

działającymi w branży medycznej z kraju i ze świata;  

8) udział w programach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 

Narodowe Centrum Nauki, Opolski Urząd Marszałkowski oraz konkursach ogłaszanych 

na szczeblu Centralnym przez Ministerstwa oraz Agendy Rządowe, a także na szczeblu 

międzynarodowym ogłaszanych przez organizacje i struktury europejskie, 

9) opracowywanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac 

rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności; 

10) prowadzenie działalność badawczo-naukową w ramach: 

a. części gospodarczej, gdzie prowadzone są innowacyjne badania naukowe,  

b. współpracując z innymi jednostkami naukowymi oraz podmiotami zewnętrznymi, 

świadcząc swoje usługi komercyjnie 

c. części niegospodarczej, gdzie prowadzone są innowacyjne badania naukowe, bez 

osiągnięcia celu komercyjnego  

11) wsparcie zespołów naukowych w przygotowaniu  projektów dotyczących  

badań naukowych  w zakresie : 

a. monitorowania dostępnych programów wsparcia źródeł finasowania badań 

naukowych 

b. informowania zespołów naukowych o możliwościach wsparcia dla realizowanych 

projektów badawczych 

c. wsparcie zespołów naukowych w pozyskaniu finasowania na projekty badawcze 

w tym w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej 

d. realizacja i rozliczanie projektów  

e. wsparcie zespołów naukowych w przygotowaniu procesów związanych z 

zamówieniami publicznymi dotyczącymi badań naukowych 

f. monitoring realizacji budżetów realizowanych projektów związanych z badaniami 

naukowymi 

g. wsparcie zespołów naukowych w rozliczaniu projektów badawczych  

h. wsparcie zespołów naukowych w sprawozdawczości realizowanych projektów 

badawczych 

i. kontrola finansowa realizowanych projektów 

j. kontrola kwalifikowalności wydatków w projektach. 

 

§ 27. Zakres zadań Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych 

 

1. Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych podlega bezpośrednio Dyrektorowi 

Generalnemu. 

 

2. Do zadań Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w szczególności  należy: 

 

1) Nadzór i koordynacja badań klinicznych, eksperymentów medycznych i innych badań 

naukowych z obszaru klinicznego realizowanych w oparciu o bazę Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego, w tym: 

a. kierowanie procesami wstępnej kwalifikacji i oceny możliwości przeprowadzania badań 

(feasibility study). 

b. nadzorowanie i koordynowanie procesów związanych z negocjacjami umów na badania; 

c. koordynowanie procesów związanych z uruchamianiem badań (fazy start – up badań); 

d. prowadzenie bieżącej korespondencji z podmiotami zewnętrznymi i badaczami w 

sprawie planowanych do realizacji lub prowadzonych badań;  
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e. nadzorowanie warunków współpracy ze sponsorami, organizacjami działającymi na 

zlecenie (CRO), podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w realizacji badań; 

f. koordynowanie i wsparcie procesów rozliczeń finansowych badań; 

g. koordynowanie aktywności zespołów badawczych (badania komercyjne i 

niekomercyjne); 

h. prowadzenie rejestrów wykonywanych badań. 

2) Wsparcie pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Uniwersytetu Opolskiego 

oraz doktorantów i studentów w obszarze projektowania, planowania, monitorowania i 

realizacji badań klinicznych. 

3) Podnoszenie kompetencji kadry Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersytetu 

Opolskiego w obszarze projektów naukowych realizowanych w formie badań klinicznych i 

eksperymentów medycznych. 

4) Nadzór nad informatycznym systemem wsparcia badań klinicznych. 

5) Koordynacja współpracy, w zakresie prowadzenia badań klinicznych oraz prac naukowo-

badawczych, z ośrodkami naukowymi, podmiotami leczniczymi, stowarzyszeniami 

pacjenckimi i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze zdrowia.  

6) Współpraca z partnerami i interesariuszami w ramach Polskiej Sieci Badań Klinicznych. 

 

§ 28.   Zakres zadań Działu Personalnego 

 

1. Dział Personalny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu. 

 

2. Do zadań Działu Personalnego w szczególności należy: 

 

1) Prowadzenie spraw osobowych, w tym: 

a) realizowanie polityki zatrudnienia pracowników Szpitala we współdziałaniu 

z kierownikami komórek organizacyjnych  Szpitala Klinicznego, 

b) nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania obowiązującego w Szpitalu Klinicznym 

Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania, 

c) nadzorowanie realizacji przepisów prawa pracy i prowadzenie działalności 

informacyjnej w tym zakresie, 

d) analizowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników, 

e) realizowanie polityki: kadrowej, płacowej, szkoleniowej, socjalnej oraz ocen  

i awansów zawodowych, określonej przez Dyrektora Generalnego,  

f) załatwianie wszelkich spraw związanych z przyjmowaniem do pracy w ramach 

stosunku pracy oraz kontrolowanie i rejestrowanie umów o dzieło i umów zleceń,  

z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych 

i zdrowotnych,  

g) załatwianie wszelkich spraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, 

h) załatwianie spraw dotyczących urlopów pracowniczych,  

i) opracowywanie zasad dyscypliny pracy oraz współdziałanie z komórkami 

organizacyjnymi Szpitala Klinicznego w organizowaniu kontroli przestrzegania 

dyscypliny pracy, 

j) prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników, w szczególności 

poprzez: 

- weryfikowanie badań lekarskich pracowników, 

- przenoszenie na wniosek na odpowiednie stanowisko pracy – zgodnie  

z zaleceniami lekarskimi – kobiet w ciąży, pracowników po wypadkach przy pracy 

lub z  objawami choroby zawodowej, 
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- wydawanie dokumentów potwierdzających uprawnienia do świadczeń 

zdrowotnych (potwierdzanie zatrudnienia), 

k) prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych pracowników i ich rodzin, 

l) prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczącej zatrudnienia rezydentów  

i stażystów, 

m) prowadzenie akt osobowych i innych w zakresie spraw pracowniczych oraz ich 

ewidencji, 

n) współpraca w zakresie zatrudnienia i funduszu płac, prowadzenie właściwej 

gospodarki funduszem płac oraz bieżące kontrolowanie jego wykonania,  

o) prowadzenie pracowniczego programu kapitałowego dla pracowników Szpitala 

Klinicznego. 

 

2) Prowadzenie spraw z zakresu kształcenia, dokształcania i podnoszenia kwalifikacji 

pracowników, w tym organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników. 

 

3) Prowadzenie spraw socjalnych, w tym: 

a) opracowywanie kryteriów i form udzielania pomocy z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych na cele socjalne, realizowanie wniosków o udzielenie pomocy 

socjalnej – przy współpracy pracodawcy i organizacji związkowych, 

b) administrowanie zakładowym funduszem socjalnym; realizowanie decyzji pracodawcy i 

związków zawodowych działających w Szpitalu Klinicznym w zakresie podziału 

funduszu socjalnego na poszczególne cele,  

c) opracowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych z zakresu funduszu socjalnego, 

d) udzielanie świadczeń socjalnych: 

- udzielanie świadczeń socjalnych indywidualnych w formie: zapomogi, świadczeń na rzecz 

emerytowanych pracowników, 

- udzielanie świadczeń socjalnych grupowych w formie: dofinansowania do wypoczynku 

pracowników i ich rodzin, 

- udzielanie pożyczek na remont mieszkania,   

 

4) Prowadzenie spraw  w zakresie rozliczeń płac w tym: 

a) prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych pracowników za pomocą systemu 

komputerowego Simple, 

b) naliczanie wynagrodzeń pracowników w podziale na grupy zawodowe, 

c) naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i innych płatnych ze 

środków ZUS, 

d) sporządzanie list płac pracowników Szpitala Klinicznego, 

e) dokonywanie obowiązkowych potrąceń z wynagrodzeń oraz zajęć poborów zgodnie  

z decyzjami odpowiednich organów, 

f) sporządzanie list wypłat zasiłków chorobowych i innych wynikających  

z ubezpieczenia społecznego, 

g) uzgadnianie zwrotów wynagrodzeń, 

h) uzgadnianie konta depozytowego, na którym przechowywane są niepodjęte  

w terminie przez pracowników pobory,    

i) bieżące prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników Szpitala Klinicznego, 

j) okresowe analizowanie stanu należności pracowniczych i egzekwowanie tych należności 

(z tyt. pożyczek mieszkaniowych), 

k) rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, 

l) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń oraz przesyłanie informacji  

o wysokości zarobków do właściwych instytucji, 

m) powiadamianie ZUS o wysokości rocznych zarobków uzyskanych przez emerytów  

i rencistów zatrudnionych w szpitalu.  
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n) sporządzanie dokumentacji w zakresie finansowym dla celów emerytalnych  

i rentowych, 

o) prowadzenie korespondencji w sprawach zarobków i zasiłków pracowników Szpitala 

Klinicznego, 

p) wydawanie na prośbę zainteresowanego zaświadczeń informujących o uzyskiwanych 

dochodach, 

q) sporządzanie rocznych informacji dla Urzędów Skarbowych o zarobkach pracowników i 

zaliczkach pobranych dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.  

r) sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS,  

s) sporządzanie zaświadczeń płatnika składek dla osób przebywających na zwolnieniach 

lekarskich po ustaniu zatrudnienia, 

t) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń, zasiłków  

z ubezpieczenia społecznego i potrąceń, 

u) sporządzanie rocznych informacji dla ZUS-u o zatrudnieniu pracowników  

w szczególnych warunkach lub wykonujących pracę o szczególnym charakterze, 

v) sporządzanie rocznych informacji dla ZUS-u o danych do ustalenia składki na 

ubezpieczenie wypadkowe, 

w) kontrola wieku pracowników uprawniających płatnika do zwolnienia z opłacania składek 

na FP i FGŚP, 

x) bieżące rozliczanie wynagrodzeń lekarzy rezydentów w dedykowanym systemie 

informatycznym w Ministerstwie Zdrowia. 

 

5) Prowadzenie spraw techniczno-organizacyjnych związanych z  funkcjonowaniem działu,  

w tym: 

a) obsługa administracyjna komisji konkursowych dotyczących przeprowadzanych 

konkursów na stanowisko ordynatora, naczelnej pielęgniarki, pielęgniarki oddziałowej, 

koordynatora oddziału, 

b) sporządzanie kontrolnych analiz z zakresu zatrudnienia i płac, 

c) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej, analiz, 

zestawień z zakresu zatrudnienia i płac. 

 

§ 29.   Zakres zadań Działu Organizacyjno-Prawnego 

 

1. Dział Organizacyjno-Prawny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu. 

 

2. W skład Działu Organizacyjno-Prawnego wchodzi: 

1) Biblioteka 

2) Kancelaria  

 

3. Do zadań Działu Organizacyjno-Prawnego w szczególności należy: 

 

1)  aktualizacja danych zawartych w  Krajowym Rejestrze Sądowym, 

2)  aktualizacja danych zawartych w Rejestrze Podmiotów Leczniczych prowadzonym przez 

Wojewodę Opolskiego,  

3)  opracowywanie projektów zmian statutu Szpitala Klinicznego, 

4)  opracowywanie zmian regulaminu organizacyjnego Szpitala Klinicznego, 

5)  opracowywanie zmian instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt, 

6)  obsługa posiedzeń Rady Społecznej poprzez: 

− obsługę biurową,  

− przygotowywanie projektów uchwał do materiałów przedłożonych przez komórki 

merytoryczne realizujące dany przedmiot działalności,  

− protokołowanie posiedzeń,  
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− przekazywanie komórkom merytorycznym do dalszej realizacji uchwał i wniosków Rady 

Społecznej, 

7)  obsługa posiedzeń Komitetu Terapeutycznego poprzez protokołowanie,  

8)  obsługa posiedzeń Zespołu ds. Etyki poprzez protokołowanie,  

9)  prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Generalnego, przechowywanie oryginałów    

zarządzeń Dyrektora Generalnego,    

10)  publikacja zarządzeń Dyrektora Generalnego na wewnętrznej stronie Szpitala Klinicznego 

– Intranet, 

11)  aktualizowanie danych zawartych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala 

Klinicznego, 

12)  sporządzanie wykazów aktów prawnych na potrzeby Pełnomocnika Dyrektora  

ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz Koordynatora ds. Systemu Zarządzania: 

Jakością, Środowiskiem, BHP i komórek organizacyjnych, 

13)  sporządzanie miesięcznych grafików dyżurów lekarskich, 

14)  sporządzanie list pacjentów szpitalnych na potrzeby wyborów zarządzonych w RP, 

15)  prowadzenie korespondencji z organami administracji publicznej, innymi organizacjami i 

instytucjami, a także komórkami własnej jednostki w zakresie ustalonym przez Dyrektora 

Generalnego,  

16)  prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,  

17)  zamawianie i ewidencja pieczątek dla komórek organizacyjnych Szpitala Klinicznego, 

18)  współpraca z Uniwersytetem Opolskim oraz innymi uczelniami wyższymi, instytucjami i 

organizacjami zajmującymi się podnoszeniem kwalifikacji personelu medycznego oraz 

niemedycznego w zakresie praktycznej nauki zawodu 

19)  organizacja i koordynacja przebiegu praktyk studenckich, uczniowskich, zawodowych, w 

tym koordynowanie procesu wyrażania zgód dla Uczelni wyższych/studentów/ uczniów 

na odbycie praktyk w Szpitalu Klinicznym, koordynowanie zawierania stosownych 

umów i sposobu ich realizacji przez poszczególne komórki organizacyjne Szpitala 

Klinicznego oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, 

20)  organizowanie stałej kontroli pracy komórek organizacyjnych wytypowanych na 

podstawie sporządzonych rocznych planów kontroli, 

21)  organizowanie kontroli doraźnej na zlecenie Dyrektora Generalnego, 

22)  koordynowanie pracy Zespołu powoływanego do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej, 

23)  weryfikacja stanu realizacji poleceń służbowych i Zarządzeń Dyrektora i raportowanie w 

tym zakresie 

24)  współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi, 

25)  współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych oraz pracownikami 

merytorycznymi szpitala w zakresie przeprowadzanej kontroli, 

26)  prowadzenie Centralnego Rejestru Umów,  

27)  prowadzenie rejestru poleceń służbowych, 

28)  prowadzenie i aktualizacja ewidencji zespołów, komitetów i komisji funkcjonujących w 

USK w Opolu. 

 

4.  Do zadań Biblioteki w szczególności należy: 

 

1) prowadzenie ksiąg inwentarzowych zakupionych książek, 

2) prowadzenie ewidencji czytelników, 

3) wypożyczanie książek, czasopism, aktów prawnych pracownikom szpitala  

i pacjentom Szpitala Klinicznego, 

4) dokonywanie zakupów książek, 

5) prenumerata czasopism oraz aktów prawnych, 

6) dokonywanie przeglądu stanu książek i ubytkowanie zniszczonych egzemplarzy. 

 



     

 

Zarządzenie nr  96/2022 Dyrektora Generalnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu z dnia 22.12.2022 r.  

55 

 

5.  Do zadań Kancelarii w szczególności należy: 

 

1)  przyjmowanie, segregowanie i dziennikowanie korespondencji i wpływających przesyłek 

pocztowych, 

2)    codzienne przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu, Dyrektorowi ds. Lecznictwa, 

Dyrektorowi ds. Ekonomicznych oraz Dyrektorowi ds. Administracyjnych korespondencji, 

3)  rozdział zadekretowanej korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych, 

4)  dystrybucja zamówionej prasy i czasopism fachowych, 

5)  przyjmowanie korespondencji do wysyłki - kopertowanie i ewidencjonowanie, ekspedycja 

poczty, 

6)  kompletowanie i przechowywanie dokumentacji Dyrektora Generalnego, Dyrektora ds. 

Lecznictwa, Dyrektora ds. Ekonomicznych oraz Dyrektora ds. Administracyjnych,  

7)  prowadzenie terminarza spraw Dyrektora Generalnego, 

8)  przyjmowanie interesantów i gości Dyrektora  Generalnego, Dyrektora ds. Lecznictwa,  

        Dyrektora ds. Ekonomicznych oraz Dyrektora ds. Administracyjnych, 

9)  obsługa telekomunikacyjna Dyrektora Generalnego, Dyrektora ds. Lecznictwa, Dyrektora 

ds. Ekonomicznych oraz Dyrektora ds. Administracyjnych (telefon, fax, ksero itp), 

10)  obsługa informatyczna Dyrektora Generalnego, Dyrektora ds. Lecznictwa, Dyrektora ds. 

Ekonomicznych oraz Dyrektora ds. Administracyjnych, 

11)  udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych 

komórek organizacyjnych, 

12)  obsługa oficjalnego adresu poczty elektronicznej Szpitala Klinicznego. 

 

 

§ 30.     Zakres zadań Działu Zamówień Publicznych  

 

1. Dział Zamówień Publicznych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu. 

 

2. Do zadań Działu Zamówień Publicznych w szczególności należy:  

 

1) prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 

2) prowadzenie rejestru  umów, 

3)  

4) przyjmowanie wniosków w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówień  

publicznych oraz sprawdzanie ich poprawności, 

5)    zebranie oświadczeń o odpowiedzialności od członków powołanej komisji przetargowej 

oraz 

  oświadczeń o niewykluczeniu z postępowania w oparciu o ustawę PZP, 

6) sporządzanie SWZ wraz z członkami komisji przetargowej pod względem formalno-

prawnym, 

7) publikacja ogłoszeń o zamówieniu, SWZ, wyjaśnień, odpowiedzi oraz wyboru 

najkorzystniejszej oferty, 

8) przyjmowanie ofert i udział w otwarciu ofert, 

9) sprawdzenie ofert pod względem formalno-prawnym, 

10) udział w spotkaniach komisji oceniającej złożone oferty, 

11) sporządzanie wniosków komisji przetargowej, 

12) prowadzenie protokołu postępowania, 

13) sporządzanie dokumentacji przetargowej pod względem formalnym,  

14) współpraca z Biurem Radców Prawnych przy sporządzaniu SWZ i umów oraz  interpretacji 

i zagadnień prawnych, 

15) przestrzeganie terminów wynikających z PZP, 

16) sporządzanie umów, 
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17) udostępnianie dokumentacji wykonawcom do wglądu, 

18) sporządzanie wniosków w sprawie zwrotu wadium, 

19) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Zamówień Publicznych Sprawozdania  

z udzielonych zamówień publicznych za rok ubiegły, 

20) aktualizacja regulaminów i zarządzeń w sprawie prowadzenia zamówień publicznych, 

21) przechowywanie  dokumentacji przetargowej wraz z ofertami w nienaruszonym stanie. 

 

§ 31.   Zakres Zadań Działu BHP i p.poż  

 

1. Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i p.poż podlega bezpośrednio Dyrektorowi 

Generalnemu.  

 

2. Do zadań Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i p.poż. z zakresu BHP w szczególności 

należy: 

 

1) prowadzenie rejestrów szkoleń BHP oraz nadzór nad terminowością prowadzenia szkoleń 

BHP, 

2) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy  

w zakresie:  

a) stanu bhp, 

b) przestrzegania przepisów i zasad bhp przez pracowników na wszystkich stanowiskach 

pracy, 

c) pracy urządzeń technicznych i maszyn pod kątem bezpieczeństwa osób obsługujących, 

d) obiektów - pod kątem bezpieczeństwa osób w nich pracujących, 

e) ładu i porządku w pomieszczeniach pracy, 

f) zasad przydziału pracownikom odzieży i roboczej i obuwia roboczego oraz środków 

ochrony indywidualnej, 

g) realizacji finansowej i merytorycznej planów poprawy warunków bhp, 

h) nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny, pełnego wykorzystania czasu pracy przez 

podległych pracowników. 

3) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz 

składanie wniosków zmierzających do usuwania tych zagrożeń, 

4) przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku analizy stanu bezpieczeństwa  

i higieny pracy wraz z propozycjami przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych 

mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników zatrudnionych w 

Szpitalu Klinicznym, 

5) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie 

propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno - 

organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bhp, 

6) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu lub jego części  

oraz zgłaszanie wniosków dotyczących tematyki bhp,  

7) udział w przekazywaniu do użytkowania przebudowywanych lub modernizowanych 

obiektów, urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników, 

8) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w stosowanych i nowo wprowadzanych 

procesach pracy, 

9) udział w opracowywaniu zarządzeń, regulaminów i ogólnych instrukcji dotyczących bhp 

oraz w ustalaniu zadań, w zakresie bhp, osób kierujących pracownikami, 

10) opiniowanie szczegółowych instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy, 

11) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu 

wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz 

zachorowań na choroby zawodowe a także kontrola realizacji tych wniosków,  

12) doradztwo w zakresie stosowania przepisów i zasad bhp, 
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13) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, nadzór nad 

dokumentowaniem ryzyka zawodowego oraz informowaniem o wielkości ryzyka 

zainteresowanych pracowników,  

14) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których 

występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz 

doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, 

15) współpraca z jednostkami szkolącymi oraz komórkami organizacyjnymi w zakresie 

organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń bhp, 

16) współpraca z jednostkami wykonującymi badania i pomiary czynników szkodliwych dla 

zdrowia lub warunków uciążliwych w środowisku pracy w zakresie organizowania tych 

badań i pomiarów oraz ustalania sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami 

lub warunkami, 

17) współpraca ze społeczną inspekcją pracy oraz z zewnętrznymi organami kontroli warunków 

pracy (PIP, Inspekcja Sanitarna itp.) 

18) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

pracownikami w zakresie: oceny ryzyka zawodowego, podejrzeń o choroby zawodowe, 

badań i pomiarów czynników występujących w środowisku pracy, 

19) uczestniczenie w pracach powołanej przez pracodawcę Komisji Bezpieczeństwa  

Pracy oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bhp, 

20) prowadzenie dokumentacji w zakresie wydanych decyzji przez Państwową Inspekcję Pracy 

oraz prowadzenie korespondencji z tego zakresu, 

21) terminowe sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystycznych, 

22) przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów i zasad bhp wykonawców pracujących 

na terenie Szpitala Klinicznego zgodnie z zawartą umową, 

23) występowanie do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych 

zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień  

w zakresie bhp, 

24) występowanie do pracodawcy z wnioskami o zastosowanie kar porządkowych  

w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bhp, 

25) niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie 

wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników lub innych osób, 

26) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej, 

27) niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem 

wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego albo 

innych osób, 

28) wnioskowanie do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w części zakładu pracy lub 

na stanowisku pracy w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub 

zdrowia pracowników albo innych osób.  

 

3. Do zadań Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i p.poż. z zakresu p.poż.  

w szczególności należy: 

 

1) nadzór nad przestrzeganiem przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych, 

technicznych oraz zgłaszanie potrzeb w tym zakresie, 

2) analizowanie oraz zgłaszanie potrzeb dotyczących wyposażenia obiektów szpitala  

w sprzęt pożarniczy, ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

3) nadzór nad zapewnieniem osobom przebywającym w obiektach szpitala bezpieczeństwa i 

możliwości ewakuacji, 

4) analiza oraz zgłaszanie potrzeb w zakresie odpowiednich warunków ochrony 

przeciwpożarowej w zakresie bezpieczeństwa osób, 

5) nadzór nad przygotowaniem obiektów do prowadzenia ewakuacji, 
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6) prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu p/poż w szpitalu, 

7) prowadzenie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie: 

a) stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu, 

b) znajomości przez pracowników zasad bezpieczeństwa pożarowego, w tym instrukcji 

postępowania na wypadek pożaru i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, 

c) stanu technicznego sprzętu i urządzeń p/poż, 

d) przebiegu realizacji zadań i planów dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa 

pożarowego, 

e) drożności wewnętrznych dróg pożarowych, komunikacyjnych oraz ewakuacyjnych, 

f) prawidłowości składowania i magazynowania materiałów palnych, 

g) możliwości dojazdu jednostek ochrony przeciwpożarowej, 

h) stanu wyposażenia i wykończenia pod względem stosowanych materiałów palnych, 

i) przeciwpożarowego zaopatrzenia  wodnego, 

j) okresowych przeglądów urządzeń przeciwpożarowych oraz podręcznego sprzętu 

gaśniczego. 

8) udział w ustalaniu okoliczności oraz przyczyn pożarów powstałych na terenie Szpitala 

Klinicznego, 

9) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu dokumentacji służącej ochronie p/poż. 

10) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala Klinicznego w zakresie ochrony 

p/poż, 

11) wykonywanie kontroli stanu  p/poż zgodnie z planami kontroli, 

12) przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu Szpitala Klinicznego protokołów z kontroli wraz 

z wnioskami dotyczącymi poprawy stanu ochrony p/poż. 

13) występowanie do kierowników komórek organizacyjnych z wnioskami usunięcia  

stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie ochrony p/poż, 

14) występowanie do Dyrektora Generalnego Szpitala Klinicznego o zastosowanie kar 

porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków 

w zakresie ochrony p/poż, 

15) nakazanie wstrzymania prac stwarzający szczególne zagrożenie dla życia, zdrowia  

i mienia, 

16) odsunięcie od wykonywania czynności pracownika, który swoim postępowaniem lub 

sposobem wykonywania zadań stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 

własnego albo innych osób, 

17) przegląd oraz legalizacja gaśnic (lub zakup nowych).  

 

§ 32.   Zakres zadań Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych 

 

1. Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych podlega bezpośrednio 

Dyrektorowi Generalnemu. 

 

2. Do zadań Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych w szczególności należy: 

 

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Szpitalu Klinicznym, 

2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, 

przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne, 

3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych 

informacji, 

4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów dotyczących informacji 

niejawnych, 

5) opracowanie planu ochrony informacji niejawnych Szpitala Klinicznego  

i nadzorowanie jego realizacji, 
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6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych, 

7) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o 

ochronie informacji niejawnych, 

8) przeprowadzanie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających,  

9) współpraca z  właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony 

państwa oraz informowanie Dyrektora Generalnego o przebiegu tej współpracy, 

10) bezpośrednie nadzorowanie obiegu dokumentów niejawnych w Szpitalu Klinicznym, 

11) udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych, osobom posiadającym  stosowne 

poświadczenie bezpieczeństwa, 

12) kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów niejawnych 

w Szpitalu Klinicznym, 

13) prowadzenie okresowej weryfikacji dokumentów niejawnych w celu obniżenia lub  

zniesienia klauzul tajności oraz przedłużenia ochrony dokumentów, 

14) prowadzenie dzienników i książek ewidencyjnych materiałów zawierających informacje 

niejawne, 

15) sprawowanie nadzoru nad dystrybucją preparatu stabilnego jodu (tabletek jodku potasu), 

16) opracowywanie i przedkładanie Dyrektorowi Generalnemu  projektów dokumentów: 

a) planowania przedsięwzięć obronnych i obrony cywilnej, 

b) wniosków i propozycji w zakresie realizacji zadań obronnych, 

c) organizacji systemu osiągania wyższych stanów gotowości obronnej oraz zapewnienia 

jego funkcjonowania, 

17) przedstawianie do uzgodnienia i zatwierdzenia, dokumentów planistycznych, organom 

nadzorującym i kierującym realizację zadań obronnych przez Szpital Kliniczny, 

18) współpraca i współdziałanie z organami administracji publicznej, innymi organizacjami i 

instytucjami, a także komórkami organizacyjnymi własnej jednostki w zakresie 

doskonalenia systemu obronnego, 

19) prowadzenie korespondencji z organami administracji publicznej, innymi organizacjami i 

instytucjami, a także z komórkami własnej jednostki w zakresie ustalonym przez 

Dyrektora Generalnego. 

 

 

§ 33   Zakres zadań Sekcji Komunikacji i Promocji  

 

1. Sekcja Komunikacji i Promocji podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu. 

 

2. Do zadań Sekcji Komunikacji i Promocji w szczególności należy: 

 

1) współpraca z mediami lokalnymi w zakresie promocji szpitala, 

2)  dbanie o wizerunek medialny szpitala, dyrekcji oraz pracowników, 

3) monitorowanie, analizowanie i interpretowanie przekazów medialnych pod kątem szans 

lub zagrożeń dla wizerunku szpitala, sporządzanie i przedstawianie dyrekcji okresowych 

sprawozdań w wymienionym zakresie,  

4) organizowanie konferencji prasowych i aranżowanie wywiadów prasowych z dyrekcją 

szpitala, 

5)  przygotowywanie materiałów dla dyrekcji do medialnych wystąpień, 

6) udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne,  

a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu, dotyczące 

działalności szpitala, 

7) zapobieganie kryzysom zagrażającym wizerunkowi szpitala i zarządzanie sytuacją  

kryzysową, podejmowanie szybkich i skutecznych działań mających na celu utrzymanie 

lub odbudowanie dobrego wizerunku; 

8) doradzanie z zakresu strategii wizerunkowej, 
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9) prowadzenie i inicjowanie działań komunikacyjnych pomiędzy pracownikami szpitala a 

podmiotami zewnętrznymi,  

10)  współudział w promocji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, 

11) współudział w realizacji obowiązków nałożonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej, 

12)  przygotowywanie materiałów promocyjnych szpitala, w tym zdjęcia, filmy,   

13)  merytoryczne prowadzenie i aktualizacja mediów własnych w szczególności: strony  

 www, intranet, FB, YT, oraz promocja działalności szpitala w tych mediach, 

14) organizowanie i prowadzenie spotkań, eventów, oraz innych uroczystości zleconych przez 

Dyrektora Generalnego.  

 

 

§ 34.     Zakres zadań Zespołu Obsługi Prawnej   

 

1. Zespół Obsługi Prawnej podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu. 

2. Do zadań Zespołu Obsługi Prawnej w szczególności należy: 

1) Kompleksowa obsługa prawna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu; 

2) Wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniu przed: 

a. Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed naczelnym lub 

centralnym organem administracji państwowej; 

b. sądem okręgowym, przed sądem apelacyjnym, przed wojewódzkim sądem 

administracyjnym oraz przed organem drugiej instancji w postępowaniu 

administracyjnym; 

c. innymi organami orzekającymi, w tym m.in.: Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o 

Zdarzeniach Medycznych;  Krajową Izbą Odwoławczą; Regionalną Izbą 

Obrachunkową; Regionalną Komisją Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych; Główną Komisją Orzekającą w sprawach o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych; Najwyższą Izbą Kontroli; oraz innymi organami 

kontrolnymi lub nadzorczymi.  

3) Wykładnia zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych;  

4) Sporządzanie opinii prawnych w pełnym zakresie spraw realizowanych w Uniwersyteckim 

Szpitalu Klinicznym w Opolu lub których stroną jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny w 

Opolu; 

5) Udzielanie opinii prawnych, porad prawnych, wyjaśnień i rekomendacji dotyczących 

obowiązującego stanu prawnego w bieżących sprawach dotyczących funkcjonowania USK 

wymagających wsparcia prawnego; 

6) Opiniowanie pod względem formalno-prawnym wewnętrznych aktów prawnych: zarządzeń 

i poleceń Dyrektora Generalnego USK w Opolu oraz uchwał Rady Społecznej USK w 

Opolu, a także regulaminów, procedur i klauzul obowiązujących w USK w Opolu; 

7) Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów, porozumień aneksów do 

umów i porozumień, których stroną jest USK w Opolu; 

8) Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów o udzielenie zamówień 

publicznych (w tym: opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji warunków 

zamówienia w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami);  

9) Wsparcie formalno–prawne przy przygotowywaniu odpowiedzi na pytania oferentów w 

zakresie zastosowanych zapisów wzorów umów publikowanych przy ogłaszaniu 

postępowań publicznych; 

10) Uczestniczenie w prowadzonych przez USK rokowaniach, których celem jest nawiązanie, 

zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów długoterminowych, 

nietypowych lub o znacznej wartości; 
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11) Obsługa prawna w sprawach wymagających współpracy ze związkami zawodowymi. 

12) Pomoc prawna w zakresie udostępnienia informacji publicznej w tym opracowywanie we 

współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi projektów odpowiedzi lub decyzji 

administracyjnych. 

13) Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów upoważnień  

i pełnomocnictw wydawanych przez Dyrektora Generalnego USK w Opolu; 

14) Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z windykacją należności (w tym 

opracowywanie wniosków o wszczęcie sądowego postępowania egzekucyjnego, 

sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności). 

15) Udzielanie informacji komornikom sądowym w związku z zajęciami wierzytelności, na 

podstawie informacji otrzymanych od właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej 

USK w Opolu;  

16) Współpraca z brokerem oraz ubezpieczycielem USK w Opolu w zakresie likwidacji szkód 

medycznych zgłaszanych do USK w Opolu przez podmioty zewnętrzne;  

17) Monitorowanie zmian przepisów krajowych i UE mających wpływ na działalność USK w 

Opolu oraz sygnalizowanie kierownikom komórek organizacyjnych/ pracownikom 

zajmującym samodzielne stanowiska pracy konieczności aktualizacji procedur  

i regulaminów; 

18) Prowadzenie rejestru spraw realizowanych przez Zespół Obsługi Prawnej w tym:  

a. rejestru wydanych opinii;  

b. rejestru roszczeń z tytułu błędów medycznych wniesionych do: sądów; Wojewódzkiej 

Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu;  firmy ubezpieczeniowej,  

z którą USK w Opolu zawał umowę odpowiedzialności cywilnej; 

3. Koordynację zadań pomocy prawnej świadczonej przez Zespół Obsługi Prawnej realizuje 

powołany przez Dyrektora Generalnego Koordynator Zespołu Obsługi Prawnej, do zadań 

którego należy:  

1) rozdzielanie spraw pomiędzy poszczególnych radców prawnych celem ich załatwienia, 

2) kontroli przestrzegania terminów procesowych oraz  terminów określonych  

w przepisach dla załatwiania spraw, 

3) nadzór nad prowadzeniem rejestru spraw realizowanych przez Zespół Obsługi Prawnej, 

4) czuwanie nad zapewnieniem ciągłości obsługi prawnej,  

5) dbanie o prawidłowy rozkład czasu pracy radców prawnych, uwzględniający potrzeby 

jednostki organizacyjnej oraz postanowienia ustawy o radcach prawnych; 

6) sygnalizowanie Dyrektorowi Generalnemu zauważonych problemów mających związek z 

funkcjonowaniem podmiotu leczniczego i Zespołu Obsługi Prawnej. 

 

 

§ 35.  Zakres zadań Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
 

 

1. Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania podlega bezpośrednio 

Dyrektorowi Generalnemu. 

 

2. Pełnomocnikowi Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania podlegają: 

1)   Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością 

2)   Koordynator ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego 

3)   Koordynator ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 

4)   Koordynator ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 
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3. Do zadań Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania  

w szczególności należy: 

 

1) uczestniczenie w opracowywaniu i planowaniu strategii Szpitala Klinicznego, 

2) przygotowanie Szpitala Klinicznego do certyfikacji i audytów nadzoru w zakresie 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania, 

3) opracowanie, wdrożenie i aktualizowanie dokumentacji Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania, 

4) opiniowanie opracowanych procedur i standardów oraz instrukcji objętych Zintegrowanym 

Systemem Zarządzania, 

5) współuczestniczenie w kierowaniu polityką: jakości, środowiskową oraz bezpieczeństwa i 

higieny pracy zgodnie z celami komórek organizacyjnych, a także celami Szpitala 

Klinicznego, 

6) nadzorowanie pracy Koordynatorów ds. Systemu Zarządzania: Jakością, Środowiskowego 

oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, 

7) planowanie, nadzorowanie przebiegu i omawianie z kierownikami komórek 

organizacyjnych i auditorami auditów wewnętrznych, 

8) koordynowanie i nadzorowanie działań poauditowych i pozaauditowych, 

9) wdrożenie i ocena skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych, 

10) wnioskowanie o przeprowadzenie auditów celowych, 

11) kontrola komórek organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania, 

12) prowadzenie dokumentacji i rejestrów obowiązujących w Zintegrowanym Systemie 

Zarządzania, 

13) przygotowywanie kompleksowych materiałów dla Dyrektora Generalnego z zakresu 

funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania, 

14) planowanie i prowadzenie szkoleń oraz spotkań dla personelu z zakresu Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania, 

15) wnioskowanie o kierowanie koordynatorów oraz auditorów wewnętrznych na szkolenia, 

konferencje i inne formy doskonalenia, 

16) dokonywanie systematycznej oceny funkcjonowania systemu jakości, bhp oraz 

środowiskowego, 

17) bieżące informowanie koordynatorów oraz kierowników komórek organizacyjnych  

o wszystkich nowościach i omawianie propozycji doskonalenia w zakresie Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania, 

18) przygotowanie przeglądu kierownictwa,  

19) kompleksowe prowadzenie, nadzorowanie oraz koordynowanie spraw związanych  

z wdrażaniem i funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie  

z obowiązującymi normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, 

ISO/IEC 27001: 2013. 

 

4. Do zadań Koordynatora ds. Systemu Zarządzania: 

 

− Jakością, zgodnie z normą ISO 9001:2015 

− Środowiskowego, zgodnie z normą ISO 14001: 2015 

− BHP, zgodnie z normą  BS OHSAS 18001: 2007 

− Bezpieczeństwem Informacji, zgodnie z normą ISO/IEC 27001: 2013 

 w szczególności  należy: 

 

1) przygotowanie Szpitala Klinicznego do certyfikacji i audytów nadzoru Systemu Zarządzania 

zgodnie z właściwą normą, 

2) opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania zgodnie z właściwą normą, 
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3) opiniowanie, wdrażanie i nadzorowanie opracowanych procedur objętych systemem, 

procedur i standardów oraz instrukcji zgodnie z właściwą normą, 

4) kontrolowanie dokumentacji systemowej, objętej system i dokumentacji obowiązującej w 

Szpitalu Klinicznym zgodnie z właściwą normą, 

5) współuczestniczenie w kierowaniu polityką  zgodnie z celami komórek organizacyjnych i 

celami ogólnymi Szpitala Klinicznego, 

6) uczestniczenie w auditach wewnętrznych, 

7) nadzorowanie działań poauditowych i pozaauditowych w oparciu o System Zarządzania 

zgodnie z właściwą normą, 

8) współocenianie skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych z zgodnie  

z właściwą normą, 

9) wnioskowanie o przeprowadzenie auditów celowych, 

10) kontrolowanie komórek organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Systemu Zarządzania 

zgodnie z właściwą normą, 

11) prowadzenie dokumentacji i rejestrów obowiązujących w Systemie Zarządzania zgodnie z 

właściwą normą oraz analiz zarejestrowanych niezgodności, 

12) przygotowywanie kompleksowych materiałów dla Pełnomocnika Dyrektora  

ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania z zakresu funkcjonowania Systemu Zarządzania 

zgodnie z właściwą normą, 

13) planowanie i prowadzenie szkoleń, spotkań dla personelu z zakresu wdrażania zgodnie  

z właściwą normą, 

14) kompleksowe prowadzenie, ocenianie i nadzorowanie oraz koordynowanie spraw 

związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem Systemu Zarządzania zgodnie  

z właściwą normą, 

15) bieżące informowanie kierowników komórek organizacyjnych o wszystkich nowościach i 

przedstawianie propozycji doskonalenia  w zakresie Systemu Zarządzania zgodnie  

z właściwą normą. 

 

 

§ 36.   Zakres zadań Pełnomocnika Dyrektora ds. Praw Pacjenta 

 

1. Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu. 

 

2. Do zadań Pełnomocnika Dyrektora ds. Praw Pacjenta w szczególności należy: 

 

1) informowanie pacjentów o ich prawach i obowiązkach, 

2) czuwanie nad przestrzeganiem praw i obowiązków pacjenta obowiązujących w Szpitalu 

Klinicznym, 

3) prowadzenie działań, mających na celu upowszechnienie regulaminu praw i obowiązków 

pacjenta wśród pacjentów i personelu Szpitala Klinicznego, 

4) przedkładanie Dyrektorowi Generalnemu wniosków i propozycji rozwiązań dotyczących 

przestrzegania praw i obowiązków pacjenta, 

5) prowadzenie rejestru skarg i wniosków, 

6) rozpoznawanie i załatwianie skarg i wniosków, sporządzanie analiz skarg i wniosków. 

 

 

§ 37.   Zakres zadań Pełnomocnika Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa 

 

1. Pełnomocnik Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa podlega bezpośrednio Dyrektorowi 

Generalnemu. 

 



     

 

Zarządzenie nr  96/2022 Dyrektora Generalnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu z dnia 22.12.2022 r.  

64 

 

2. Do zadań Pełnomocnika Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa w szczególności należy: 

 

1) wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemie 

informacyjnym wykorzystywanym do świadczenia usługi kluczowej, zapewniającego: 

a) prowadzenie systematycznego szacowania ryzyka wystąpienia incydentu oraz zarządzanie 

tym ryzykiem, 

b) wdrożenie odpowiednich i proporcjonalnych do oszacowanego ryzyka środków 

technicznych i organizacyjnych, uwzględniających najnowszy stan wiedzy, w tym: 

− utrzymanie i bezpieczną eksploatację systemu informacyjnego, 

− bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, uwzględniające kontrolę dostępu, 

− bezpieczeństwo i ciągłość dostaw usług, od których zależy świadczenie usługi 

kluczowej, 

− wdrażanie, dokumentowanie i utrzymywanie planów działania umożliwiających 

ciągłe i niezakłócone świadczenie usługi kluczowej oraz zapewniających poufność, 

integralność, dostępność i autentyczność informacji, 

− objęcie systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej 

systemem monitorowania w trybie ciągłym; 

2) zbieranie informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa i podatnościach na incydenty 

systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej; 

3) zarządzanie incydentem; 

4) stosowanie środków zapobiegających i ograniczających wpływ incydentów na 

bezpieczeństwo systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi 

kluczowej, w tym: 

− stosowanie mechanizmów zapewniających poufność, integralność, dostępność i 

autentyczność danych przetwarzanych w systemie informacyjnym, 

− dbałość o aktualizację oprogramowania, 

− ochronę przed nieuprawnioną modyfikacją w systemie informacyjnym, 

− niezwłoczne podejmowanie działań po dostrzeżeniu podatności lub zagrożeń 

cyberbezpieczeństwa; 

5) opracowanie, stosowanie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa 

systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej; 

6) niezwłoczne zgłaszanie incydentu poważnego, do właściwego CSIRT oraz sektorowego 

zespołu cyberbezpieczeństwa; 

7) obsługa incydentu, w tym: wykrywanie, rejestrowanie, analizowanie, klasyfikowanie, 

priorytetyzowanie, podejmowanie działań naprawczych i ograniczanie skutków incydentu; 

8) współdziałanie podczas obsługi incydentu poważnego i incydentu krytycznego z właściwym 

CSIRT oraz sektorowym zespołem cyberbezpieczeństwa; 

9) zarządzanie incydentem, w tym: obsługa incydentu oraz wyszukiwanie powiązań między 

incydentami, usuwanie przyczyn ich wystąpienia oraz opracowywanie wniosków 

wynikających z obsługi incydentu; 

10) prowadzenie działań edukacyjnych wobec użytkowników, 

11) organizacja przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego 

wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej oraz dokonanie obowiązków 

informacyjnych, 

12) utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, 

13) współpraca z Dyrektorem Generalnym, Dyrektorem ds. Lecznictwa, Dyrektorem ds. 

Ekonomicznych, Dyrektorem ds. Administracyjnych, Głównym Księgowym oraz 

kierownikami komórek organizacyjnych i pracownikami samodzielnych stanowisk pracy  w 

zakresie powierzonych zadań. 
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§ 38.  Zakres zadań Audytora Wewnętrznego   

 

1. Audytor Wewnętrzny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu. 

 

2. Do zadań Audytora Wewnętrznego w szczególności należy: 

 

1) zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji przepisów dotyczących audytu 

wewnętrznego, 

2) dostarczanie Dyrektorowi Generalnemu obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, 

efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli zarządczej w zakresie: 

a) zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi  

w jednostce procedurami wewnętrznymi, 

b) efektywności, skuteczności i gospodarności podejmowanych działań, 

c) wiarygodności sprawozdań (finansowych i operacyjnych), 

d) ochrony zasobów, 

e) efektywności i skuteczności przepływu informacji (wewnętrznej i zewnętrznej), 

f) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, 

g) zarządzania ryzykiem, 

3) wspomaganie Dyrektora  Generalnego w efektywnym zarządzaniu szpitalem w celu 

usprawnienia funkcjonowania jednostki i poprawienia racjonalności wykorzystania 

środków publicznych – czynności doradcze, 

4) przeprowadzanie identyfikacji i analizy ryzyka w zakresie niezbędnym w planowaniu  

czynności audytowych w zakresie długoterminowym, rocznym i w planowaniu zadań 

audytowych, 

5) opracowanie rocznego i wieloletniego planu audytu, opartego na analizie ryzyka,  

z ustaleniem kolejności poddania obszarów ryzyka audytowi wewnętrznemu, biorąc pod 

uwagę stopień ich ważności oraz uwzględniając czynniki organizacyjne – terminowe 

przedkładanie przedmiotowego dokumentu Dyrektorowi Generalnemu oraz Rektorowi 

Uniwersytetu Opolskiego, 

6) opracowanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni – terminowe 

przedkładanie dokumentu Dyrektorowi Generalnemu oraz Rektorowi Uniwersytetu 

Opolskiego, 

7) opracowanie i terminowe przedkładanie do Ministerstwa Finansów rocznej informacji  

o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego,  

8) przeprowadzanie zadań audytowych, zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym  

w przepisach prawnych, powszechnie obowiązującymi standardami oraz przyjętą metodyką 

audytu, 

9) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych, zawierających ustalenia 

i wnioski poczynione w trakcie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz określenie i 

analizę przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień, 

10) przedkładanie Dyrektorowi Generalnemu opinii na temat skuteczności systemów kontroli 

zarządczej w audytowanych obszarach, 

11) przedkładanie Dyrektorowi Generalnemu rekomendacji dotyczących usunięcia 

stwierdzonych uchybień lub wprowadzenia usprawnień, 

12) przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie oceny dostosowania działań do 

zgłaszanych uwag i wniosków, mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień lub 

usprawnienie funkcjonowania jednostki w audytowanych obszarach, 

13) prowadzenie rejestru upoważnień wydanych przez Dyrektora Generalnego do 

przeprowadzania zadań audytowych, 

14) prowadzenie rejestru zadań audytowych, 

15) prowadzenie bieżących akt audytu celem dokumentowania przebiegu i wyników zadań 

audytowych, 
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16) prowadzenie akt stałych audytu w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, 

które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego,  

17) współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi,  

18)  współpraca z pracownikami merytorycznymi szpitala w zakresie będącym przedmiotem   

  kontroli. 

 

 

§ 39.   Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych  

 

1. Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu.  

 

2. Do zadań Inspektora Ochrony Danych w szczególności należy: 

 

1) realizowanie obowiązku informacyjnego,  

2) monitorowanie przestrzegania przepisów prawa poprzez: 

a) zbieranie informacji w celu identyfikacji procesów przetwarzania, 

b) analizowanie i sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych, 

c) informowanie, doradzanie i rekomendowanie określonych działań administratorowi  

lub podmiotowi przetwarzającemu, 

3)    udzielanie zaleceń w zakresie ochrony danych oraz monitorowanie ich realizacji, 

4)  współpraca z organem nadzorczym, w tym pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla 

organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, oraz 

prowadzenie konsultacji.  

 

 

§ 40.  Zakres zadań Specjalisty ds. Jakości  
 

 

1. Specjalista ds. Jakości podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu. 

 

2. Do zadań Specjalisty ds. Jakości w szczególności należy: 

 

1) uczestniczenie w opracowaniu i planowaniu strategii Szpitala Klinicznego,  

2) przygotowanie Szpitala Klinicznego do akredytacji przez Centrum Monitorowania 

Jakości    

       w Ochronie Zdrowia,  

3) nadzorowanie funkcjonowania systemu akredytacji,   

4) opracowanie, wdrożenie i  aktualizacja dokumentacji systemu akredytacji,  

5) nadzorowanie obiegu dokumentacji z zakresu akredytacji, 

6) opiniowanie  opracowanych  procedur objętych  standardami akredytacyjnymi,  

7) planowanie rocznego harmonogramu akredytacyjnych wizyt wewnętrznych  

       w komórkach organizacyjnych,  

8) nadzór nad prawidłowym przebiegiem akredytacyjnych wizyt wewnętrznych,   

9) omawianie akredytacyjnych wizyt wewnętrznych z kierownikami komórek 

organizacyjnych,  

10) prowadzenie i sprawdzanie skuteczności działań  pokontrolnych,   

11) uczestniczenie w pracach Zespołów i Komitetów,  

12) nadzorowanie i koordynowanie analiz pod kątem spełnienia standardów 

akredytacyjnych,  

13) prowadzenie dokumentacji  i rejestrów wynikających ze standardów akredytacyjnych,  

14) nadzorowanie obiegu dokumentacji z zakresu akredytacji, 
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15) planowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu podnoszenia jakości świadczonych usług 

medycznych na rzecz pacjentów zgodnie ze standardami akredytacyjnymi,  

16) dokonywanie systematycznej oceny funkcjonowania  standardów akredytacyjnych,  

17) kompletowanie niezbędnych materiałów przy utrzymaniu i doskonaleniu jakości 

świadczonych usług medycznych na rzecz pacjentów zgodnie ze standardami 

akredytacyjnymi, 

18) bieżące informowanie i przygotowanie sprawozdań dotyczących funkcjonowania 

systemu akredytacji dla  Dyrektora Generalnego,  

19) uczestniczenie w wizytach akredytacyjnych prowadzonych przez Centrum 

Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.  

20) przygotowanie, przeprowadzanie oraz opracowywanie wyników corocznej samooceny 

kontroli zarządczej, 

21) realizowanie spraw związanych z kontrolą zarządczą. 

 

 

 

Rozdział 4 

 

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i funkcjonalnych  

oraz samodzielnych stanowisk pracy podległych  

Dyrektorowi ds. Ekonomicznych  

 

 

§ 41.1. Dyrektor ds. Ekonomicznych nadzoruje pracę  podległych  jemu – na podstawie niniejszego 

Regulaminu Organizacyjnego – struktur organizacyjnych, w tym jednostek i komórek 

organizacyjnych, działów, sekcji, stanowisk  – w pełnym zakresie oraz ponosi pełną 

odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność materialną, odszkodowawczą za szkodę 

wyrządzoną Szpitalowi Klinicznemu w związku, podczas lub przy okazji wykonywania 

powierzonych zadań i obowiązków, a także (w razie stosowania) odpowiedzialność 

funkcyjną, zawodową i służbową – za realizowane przez te struktury organizacyjne zadania 

oraz ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone jemu i realizowane przez siebie  

zadania. 

 

2. Dyrektor ds. Ekonomicznych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu. 

 

3. Do zadań Dyrektora do spraw Ekonomicznych należy w szczególności:  

 

1) kompleksowe administrowanie i zarządzanie podległymi strukturami organizacyjnymi,  

w tym jednostkami i komórkami organizacyjnymi, działami, sekcjami i stanowiskami, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi Szpitala Klinicznego, 

2) tworzenie dla Dyrektora Generalnego projektów zarządzeń i innych aktów wewnętrznych, 

zgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania Szpitala Klinicznego, 

3) bieżące przekazywanie Dyrektorowi Generalnemu szczegółowych informacji odnośnie 

bieżącej kondycji finansowej Szpitala Klinicznego w ramach prowadzonej 

sprawozdawczości oraz rachunkowości zarządczej Jednostki oraz stanu realizowanych zadań 

przez nadzorowane komórki organizacyjne, mających wpływ na funkcjonowanie Szpitala 

Klinicznego oraz podejmowane decyzje przez Dyrektora Generalnego, 

4) tworzenie krótkoterminowej i długoterminowej polityki finansowej i inwestycyjnej Szpitala 

Klinicznego oraz monitorowanie jej realizacji w ramach działań krótko  

i  długoterminowych,  
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5) organizowanie i koordynowanie procesu planistycznego w zakresie działalności operacyjnej 

i finansowej, w tym inwestycyjnej, 

6) przygotowywanie budżetu dla Szpitala Klinicznego oraz budżetów cząstkowych, a także 

nadzór i kontrola ich realizacji - prowadzenie systemu budżetowania kosztów  

i przychodów w odniesieniu  do komórek merytorycznych działalności podstawowej, 

7) tworzenie, prowadzenie, realizacja i kontrolowanie polityki sprzedaży usług medycznych 

oraz usług w ramach statutowej działalności gospodarczej, 

8) nadzór nad systemem sprawozdawczości i rozliczeń usług z NFZ oraz innymi podmiotami, 

na rzecz których realizowane są świadczenia medyczne oraz nadzór nad systemem kalkulacji 

kosztów realizowanych procedur medycznych, 

9) zapewnienie zgodności procedur finansowych i działań inwestycyjnych oraz pozostałych 

działań realizowanych przez podległe komórki organizacyjne z obowiązującymi przepisami 

prawa, 

10) zapewnienie skutecznej ochrony powierzonego mienia i terminowego rozliczania osób 

odpowiedzialnych majątkowo za powierzone mienie, 

11) nadzór nad właściwym – zgodnym z obowiązującymi normami i planem zatrudnienia, 

rozmieszczeniem kadr personelu podległych działów,  

12) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, porządku w poszczególnych komórkach 

organizacyjnych i na stanowiskach pracy, 

13) bieżąca, ogólna kontrola i analiza prawidłowego wykorzystania czasu pracy przez 

pracowników podległych działów, 

14) przestrzeganie oraz nadzór nad przestrzeganiem w podległych strukturach organizacyjnych 

obowiązujących przepisów prawa, w tym: prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, 

przepisów w zakresie realizacji programów, w tym polityki spójności finansowanych ze 

środków budżetu Unii Europejskiej lub budżetu państwa,  prawa pracy, przepisów o 

rachunkowości, przepisów dotyczących finansów publicznych, w odpowiednim zakresie 

przepisów dotyczących działalności leczniczej, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, 

statutu, a także przepisów bhp i p/poż,  

15) dokonywanie analizy kosztów jednostkowych i ogólnych podległych komórek 

organizacyjnych w oparciu o otrzymane materiały oraz czuwanie nad racjonalizacją kosztów, 

16) racjonalne gospodarowanie powierzonym mieniem w celu optymalizacji wyniku 

finansowego, 

17) zarządzanie polityką bezpieczeństwa i ryzykiem, polityką jakości, a także udział  

w procesie uzyskiwania niezbędnych akredytacji, poddawanie Szpitala Klinicznego kontroli 

i audytowi, 

18) współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym w zakresie zawierania  

i wykonywania zawartych umów, 

19) branie udziału w postępowaniach sądowych, administracyjnych i innych, 

20) prawidłowe, rzetelne, celowe, racjonalne i gospodarne zarządzanie mieniem Szpitala 

Klinicznego, 

21) załatwianie skarg i wniosków w zakresie realizowanych zadań, 

22) współpraca z Dyrektorem Generalnym, Dyrektorem ds. Lecznictwa, Dyrektorem ds. 

Administracyjnych, Głównym Księgowym w zakresie powierzonych zadań, 

23) wspomaganie Dyrektora Generalnego w zarządzaniu Szpitalem Klinicznym. 

24) Dyrektor ds. Ekonomicznych bezpośrednio kieruje, nadzoruje i wykonuje powierzone mu 

obowiązki przy pomocy Działu Kontraktowania i Rozliczeń, Działu Controllingu oraz Działu 

Logistyki i ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 

 

 

§ 42.  Zakres  zadań  Działu  Kontraktowania i Rozliczeń   

 

1. Dział Kontraktowania i Rozliczeń podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds. Ekonomicznych.   
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2. W skład Działu wchodzą: 

1) Sekcja Kontraktowania 

2) Sekcja Rozliczeń  

3) Sekcja Kodowania  

 

3. Do zadań Sekcji Kontraktowania w szczególności należy: 

 

1) organizowanie konkursów ofert na usługi nieświadczone przez zakład, 

2) przygotowywanie materiałów ofertowych do konkursów i przetargów na usługi medyczne 

dla Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych i zakładów opieki zdrowotnej, 

3) współpraca z NFZ, Ministerstwem Zdrowia i zakładami opieki zdrowotnej, 

4) wycena procedur medycznych, 

5) opracowywanie cenników na usługi świadczone przez zakład, 

6) kontraktowanie świadczonych usług ( z NFZ, MZ, ZUS, ZOZ), 

7) przygotowywanie ofert na realizację programów profilaktycznych, 

8) rozliczanie umów w zakresie realizacji programów profilaktycznych i zdrowotnych, 

9) kontrola komórek merytorycznych w zakresie ewidencji usług medycznych  

i   przestrzegania  postanowień w zawartych umowach,  

10) organizowanie konkursów ofert i zawieranie umów w zakresie udzielania świadczeń przez 

lekarzy lub inne osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania 

świadczeń zdrowotnych, 

11) aktualizowanie danych w Portalu Świadczeniodawcy dotyczących zatrudnienia personelu 

medycznego. 

 

4. Do zadań Sekcji Rozliczeń w szczególności należy: 

 

1) rozliczanie wykonanych usług medycznych zgodnie z zawartymi umowami z NFZ, MZ, 

ZUS, 

2) szkolenie i instruktaż dla komórek medycznych w zakresie rozliczania wykonanych usług, 

3) rozliczanie usług medycznych świadczonych na rzecz: 

a) pacjentów z Unii Europejskiej na podstawie przepisów o koordynacji, 

b) pacjentów  nieubezpieczonych, którzy spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa 

w  ustawie o pomocy społecznej, 

c) innych nieubezpieczonych, 

d) pacjentów z zakładów karnych, 

4) sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę rozliczania umów zawartych  

z innymi zakładami opieki zdrowotnej, 

5) współpraca w zakresie  rozliczania usług medycznych z Działem Finansowo-Księgowym, 

Działem Informatyki, Sekcją Statystyki Medycznej i Archiwum, oraz poszczególnymi 

komórkami organizacyjnymi pionu medycznego (poradnie, oddziały, zakłady, pracownie), 

6) sporządzanie sprawozdań z miesięcznej realizacji projektów współfinansowanych przez 

Unię Europejską, 

7) sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z realizacji zawartych umów dla dyrekcji Szpitala 

Klinicznego, 

8) comiesięczne uzupełnianie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyki, 

9) weryfikowanie  bieżących danych rozliczeniowych, 

10) przesyłanie za pomocą systemu komputerowego danych do Narodowego Funduszu 

Zdrowia, niezbędnych do rozliczenia zawartych umów, 

11) generowanie sprawozdań finansowych i rzeczowych za pomocą ewidencyjno-

rozliczeniowego programu komputerowego, 
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12) dokonywanie korekt sprawozdań finansowych i rzeczowych za pomocą ewidencyjno-

rozliczeniowego programu komputerowego, 

13) rozliczanie umów w zakresie udzielania świadczeń przez lekarzy lub inne osoby  

legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych. 

 

5. Do zadań Sekcji Kodowania w szczególności należy: 

 

1) monitorowanie, weryfikacja i uzupełnianie danych gromadzonych i przekazywanych    

na podstawie obowiązujących przepisów,  

2) weryfikacja  kompleksowości  danych administracyjnych,  a w przypadku ich braku, 

podejmowanie działań mających na celu ich uzupełnienia.  

3) weryfikacja pod kątem kompletności historii choroby w wersji papierowej  

i elektronicznej,  a w przypadku braku wpisów podejmowanie działań mających na celu ich 

uzupełnienie,  

4) proponowanie personelowi medycznemu alternatywnych rozwiązań w zakresie kodowania 

świadczeń,  

5) przypisanie właściwego kodu rozliczeniowego dla poszczególnych świadczeń,  

6) monitorowanie zrealizowanych świadczeń pod kątem możliwości ich indywidualnego 

rozliczenia,  

7) podejmowanie działań mających na celu kompleksowe i terminowe wpisywanie 

zrealizowanych procedur i świadczeń medycznych przez personel medyczny do historii 

choroby w wersji papierowej i elektronicznej,  

8) sprawdzanie kompleksowości wpisów dotyczących zleconych procedur diagnostycznych,   

9) monitorowanie kompleksowości wymaganej dokumentacji przy rozliczaniu świadczeń 

udzielonych osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.  

10) kompletowanie dokumentacji  niezbędnej do  rozliczenia  świadczeń na rzecz pacjentów 

nieubezpieczonych. 

 

§ 43.  Zakres  zadań  Działu  Controllingu 

1. Dział Controllingu podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds. Ekonomicznych. 

2. Do zadań Działu Controllingu w szczególności należy: 

 

a) organizowanie i koordynowanie procesu planistycznego szpitala w zakresie działalności 

operacyjnej i finansowej oraz inwestycyjnej,  

b) opracowanie planu finansowego i inwestycyjnego jednostki, 

c) bieżąca analiza, monitorowanie i badanie przyczyn odchyleń wyniku finansowego  

w stosunku do planu finansowego,  

d) prowadzenie zadań związanych z procesem tworzenia i realizacji budżetów 

poszczególnych jednostek/komórek organizacyjnych Szpitala Klinicznego oraz bieżąca 

kontrola    ich    realizacji, 

- opracowywanie aktów wewnętrznych regulujących proces budżetowania, 

- planowanie budżetów cząstkowych dla jednostek/komórek organizacyjnych Szpitala 

Klinicznego oraz bieżąca kontrola ich realizacji, 

- okresowa analiza i badanie przyczyn rozbieżności założeń budżetowych,  

- przygotowywanie na rzecz Dyrektora Generalnego, Dyrektora ds. Ekonomicznych,  

Głównego Księgowego, Dyrektora ds. Lecznictwa oraz kierowników jednostek 
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budżetowych okresowej informacji finansowej oraz sprawozdań analitycznych w 

zakresie realizacji budżetów. 

e) rozliczanie kosztów wg rachunku kosztów,  

f) sporządzanie okresowych analiz ekonomicznych i tematycznych ze szczególnym 

uwzględnieniem kształtowania się kosztów wg miejsc powstania, 

g) analiza kosztów mających wpływ na kształtowanie się cen za usługi medyczne, 

h) opracowanie i analiza kosztów w podziale na procedury, koszty hospitalizowanego, 

koszty badań, koszty osobodnia, 

i) sporządzanie innych analiz związanych z rachunkiem kosztów, 

j) analiza sprawozdań finansowych,  

k) przygotowanie danych do sporządzenia analiz ekonomicznych i tematycznych dla 

projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, 

l) sporządzanie innych analiz, zleconych przez bezpośredniego przełożonego, 

m) dokonywanie wtórnej kontroli merytorycznej i formalnej dowodów stanowiących 

podstawę dokonywania analiz,  

n) dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowego obiegu dokumentów  

w zakresie analizy kosztów, 

o) wycena procedur medycznych, 

p) opracowywanie cenników na usługi świadczone przez zakład.  

 

 

§ 44.     Zakres zadań Działu Logistyki 

 

1. Dział Logistyki podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds. Ekonomicznych. 

 

2. Do zadań Działu Logistyki w szczególności należy:  

 

1) opracowanie planów zakupów wraz z wyceną: 

a) środków trwałych wyższej wartości,  

b) środków  trwałych niższej wartości o charakterze wyposażenia, 

2) sporządzanie planu zakupu w oparciu o zgłoszone przez komórki organizacyjne potrzeby 

wraz z wyceną dotyczącą: 

a) sprzętu do zabiegów chirurgicznych i diagnostycznych, 

b) materiałów dla komórek pionu technicznego, 

c) sprzętu gospodarczego, 

d) innych materiałów, 

3) zgłaszanie potrzeb do Działu Zamówień Publicznych o przeprowadzenie procedury 

przetargowej w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy, 

4) terminowa realizacja planu zaopatrzenia,  

5) dokonywanie zakupów nie podlegających ustawie – Prawo zamówień publicznych do 

wartości 130.000 PLN. 

6) dokumentowanie procedury dokonywania zakupów do wartości 130.000 PLN, 

7) prowadzenie rejestru zamówień na zakup sprzętu medycznego i technicznego oraz 

gospodarczego, 

8) realizacja umów otrzymanych z Działu Zamówień Publicznych,  

9) prowadzenie rejestru faktur przekazanych do Działu Finansowo-Księgowego oraz 

dowodów  PZ, 

10) występowanie z reklamacjami do dostawców wadliwych towarów, sporządzanie 

protokołów wadliwych dostaw,  

11) prowadzenie spraw związanych z realizacją zamówień na druki, ewidencjonowanie ich  

rozdziału na poszczególne komórki organizacyjne Szpitala Klinicznego oraz 

rozliczanie ich zużycia, 
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12) zaopatrywanie poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala w materiały 

biurowe. 

13) przyjmowanie do magazynu i wydawanie z magazynu materiałów na podstawie 

obowiązujących dowodów obrotu materiałowego, 

14) prowadzenie ewidencji ilościowej materiałów w jednostkach naturalnych, oddzielnie na 

każdy składnik według symboli indeksów materiałowych,  znajdujących się na stanie 

magazynu, 

15) prowadzenie samokontroli zgodności stanu faktycznego z ewidencją magazynową, 

16) należyte rozmieszczenie w magazynie materiałów, w szczególności według: grup, 

rodzajów, częstotliwości wydawania, 

17) utrzymanie porządku w magazynie oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów  

w zakresie BHP i P/POŻ, 

18) zabezpieczenie przechowywanych zapasów przed zniszczeniem i uszkodzeniem, 

19) zabezpieczenie pomieszczeń magazynowych przed włamaniem poprzez codzienną 

kontrolę urządzeń monitorujących i zabezpieczających,  

20) coroczna weryfikacja zapasów magazynowych, w zakresie dalszej ich przydatności, 

21) gromadzenie zapasów materiałowych tylko w ilości niezbędnej do prawidłowego 

wykonania zadań przez komórki organizacyjne, 

22) analizowanie i zgłaszanie na piśmie kierownikowi Działu Logistyki staniu zapasów, 

które mogą mieć charakter zapasów zbędnych lub nadmiernych, biorąc pod uwagę: 

a) znikomy ruch materiałów lub całkowity brak ruchu materiałów przez dłuższy czas, 

b) stan zapasów przekraczający maksymalny stan zapasów lub normatywny stan 

zapasów, w przypadku materiałów, dla których zostały one ustalone, 

c) stan zapasów przekraczający znacznie zgłaszane zapotrzebowanie, 

d) upływ terminów ważności powstałych zapasów, 

23) racjonalne przechowywanie wszystkich materiałów w sposób zabezpieczający je przed: 

zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą wartości użytkowej, kradzieżą lub pożarem, 

24) przestrzeganie Instrukcji Gospodarki Magazynowej. 

25) organizacja, prowadzenie i realizacja zadań transportowych w części dotyczącej 

zachowania i przestrzegania wymaganego reżimu technologicznego funkcjonowania 

podstawowych komórek organizacyjnych Szpitala Klinicznego w zakresie świadczenia 

usług transportu polegających na: 

a) odbiorze i transporcie tzw. materiałów brudnych ( mopy, bielizna, pościel, materace  

i itp.) z  komórek organizacyjnych oraz dostarczeniu ich do pralni, 

b) odbiorze i transporcie tzw. materiałów czystych (jak wyżej) z  pralni do komórek 

organizacyjnych,  

c) odbiorze i transporcie materiałów i zestawów sterylnych z Centralnej Sterylizatornii do 

komórek organizacyjnych, 

d) odbiorze i transporcie tzw. „brudnych materiałów i zestawów sterylnych” z  komórek 

organizacyjnych  do Centralnej  Sterylizatornii,  

e)  odbiorze i transporcie medykamentów w tym: leków, płynów infuzyjnych i materiałów 

medycznych z Apteki do ustalonych odbiorców, 

f) odbiorze i transporcie środków medycznych do wyznaczonych miejsc magazynowych 

Stacji  Dializ, 

g)  prowadzeniu kompleksowej procedury związanej z procesem utylizacji odpadów 

medycznych (zbieranie, ważenie, spisywanie  i  wywożenie  odpadów  medycznych  

z komórek organizacyjnych  wytwarzających  odpady medyczne do spalarni odpadów), 

h)  prowadzenie kompleksowej procedury związanej z procedura utylizacji tzw. odpadów 

komunalnych (zbieranie  i  wywożenie  odpadów  ogólnych z komórek organizacyjnych 

do śmietnika  i  prasy  zgniatającej), 
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i)  odbiór i transport towaru (medycznego, chemicznego, gospodarczego, papierniczego, 

szklanego i inn.) oraz przewożenie maszyn i urządzeń z magazynu głównego do komórek 

organizacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniami, 

j)  dostarczanie paczek i innych przesyłek z magazynu głównego do adresata za 

pokwitowaniem w zeszycie przesyłek, 

k)  odbiór i transport materiałów biologicznych z oddziałów, poradni, pracowni, bloku 

operacyjnego  i dostarczenie do  Zakładu  Patomorfologii, 

l)  odbieranie i przewożenie  osób  zmarłych z oddziałów lub Pro Morte  do chłodni  Zakładu 

Patomorfologii, 

m)  utrzymywanie  pomieszczeń  Pro Morte  i  wózkowni  w  należytym stanie sanitarno – 

higienicznym, 

n)  przestrzeganiu procedur utrzymywania sprzętu służącego do transportu w należytym 

stanie sanitarno – higienicznym, 

o)  wykonywanie wszystkich innych usług transportowych związanych  

z przemieszczeniem i zmianą miejsca lokalizacji materiałów, sprzętu i wyposażenia, 

26) prowadzenie działań związanych z bieżącą i terminową dystrybucją i rozliczaniem 

dostaw wody źródlanej  do  wyznaczonych  miejsc, 

27) prowadzenie miesięcznych  rozliczań ze zbieranych ilości odpadów medycznych jakie 

zostały wytworzone przez poszczególne komórki i przewiezione do spalarni celem ich 

utylizacji, 

28) przyjmowanie, opracowywanie i koordynowanie harmonogramów realizacji zleceń  

i zgłoszeń  w zakresie sprawnego realizowania usług transportowych, 

29) prowadzenie bieżącego monitoringu nad procesem prawidłowego użytkowania  

i  eksploatacji  środków  transportowych  o napędzie  elektrycznym, 

30) prowadzenie zadań w zakresie organizacji i realizacji usług transportowych  

w obszarze transportu ambulansów „N” i „P”, oraz potrzeb administracji – zgodnie z 

obowiązującymi w tym względzie przepisami, 

31) prowadzenie rejestru kart drogowych i ich bieżące rozliczanie, 

32) opracowanie prawidłowej, rzetelnej i terminowej sprawozdawczości, statystyk  

i analiz, w zakresie usług transportowych, 

33) przygotowywanie i opracowywanie wspólnie i przy udziale komórek organizacyjnych 

Szpitala Klinicznego planów i potrzeb przewozowych w części medycznej i nie 

medycznej, 

34) utrzymanie właściwego stanu technicznego, sprawności eksploatacyjnej, niezawodności 

i właściwego wyglądu estetycznego środków transportowych Szpitala Klinicznego  wraz 

z ich wyposażeniem, 

35) nadzór nad przeprowadzaniem okresowych przeglądów technicznych, rejestracyjnych 

oraz prowadzeniem całości spraw związanych z koniecznością zlecania napraw 

awaryjnych i remontów środków transportowych na zewnątrz oraz dokonywanie ich 

rozliczeń i wymaganej ewidencji w dokumentacji każdego pojazdu, 

36) prowadzenie racjonalnej gospodarki paliwowej ze szczególnym z uwzględnieniem 

spraw związanych z zużyciem i rozliczeniem paliw oraz innych materiałów i części 

eksploatacyjnych zużytych przez środki transportowe, 

37) prowadzenie rejestru umów realizowanych przez sekcję oraz merytoryczne ich 

rozliczanie, 

38) przedkładanie informacji i danych niezbędnych przy dokonaniu ubezpieczeń 

komunikacyjnych środków transportowych w zakresie OC, AC, NW, 

39) kontrola i weryfikacja wykonania zleconych zadań przewozowych, 

40) prowadzenie działań w zakresie racjonalnego wykorzystania posiadanych środków 

transportowych, 

41) prowadzenie książek pojazdów wraz z wymaganą  ewidencją, 
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42) prowadzenie kontroli i ewidencji rozliczenia zakupionych części zamiennych, 

materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów wykorzystanych w procesie eksploatacji 

środków transportowych, 

43) prowadzenie zadań związanych z procesem prawidłowego stosowania i przestrzegania 

zasad użytkowania i eksploatacji środków transportowych o napędzie elektrycznym  

i spalinowym,  

44) prowadzenie zadań w zakresie procedury uzyskiwania zezwoleń i aktualnej ewidencji 

osób posiadających uprawnienia do prowadzenia wózków platformowych. 

 

 

Rozdział 5 

 

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i funkcjonalnych  

oraz samodzielnych stanowisk pracy podległych  

Dyrektorowi ds. Administracyjnych  

 

§ 45.1. Dyrektor ds. Administracyjnych nadzoruje pracę  podległych  jemu – na podstawie 

niniejszego regulaminu organizacyjnego – struktur organizacyjnych, w tym jednostek i 

komórek organizacyjnych, działów, sekcji, stanowisk  – w pełnym zakresie oraz ponosi 

pełną odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność materialną, odszkodowawczą za szkodę 

wyrządzoną Szpitalowi Klinicznemu w związku, podczas lub przy okazji wykonywania 

powierzonych zadań i obowiązków, a także (w razie stosowania) odpowiedzialność 

funkcyjną, zawodową i służbową – za realizowane przez te struktury organizacyjne zadania 

oraz ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone jemu i realizowane przez siebie  

zadania. 

 

2.     Dyrektor ds. Administracyjnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu. 

 

3.     Do zadań Dyrektora do spraw Administracyjnych w szczególności należy:  

 

1) kompleksowe administrowanie i zarządzanie podległymi strukturami organizacyjnymi,  

w tym jednostkami i komórkami organizacyjnymi, działami, sekcjami i stanowiskami, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi Szpitala Klinicznego, 

2) tworzenie dla Dyrektora Generalnego projektów zarządzeń i innych aktów wewnętrznych, 

zgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania Szpitala Klinicznego, 

3) bieżące przekazywanie Dyrektorowi Generalnemu szczegółowych informacji odnośnie 

spraw Szpitala Klinicznego w ramach zadań realizowanych przez nadzorowane komórki 

organizacyjne, mających wpływ na funkcjonowanie Szpitala Klinicznego oraz podejmowane 

decyzje przez Dyrektora Generalnego, 

4) współpraca z Uniwersytetem Opolskim, w tym między innymi prorektorem 

odpowiedzialnym za sprawy medyczne i kierownikami struktur Uniwersytetu Opolskiego 

prowadzących kształcenie w zawodach medycznych oraz działalność badawczą w dziedzinie 

nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym w szczególności w zakresie: 

a) tworzenia i funkcjonowania klinik, zakładów klinicznych,  pracowni oraz ośrodków 

naukowo-badawczych; 

b) udostępniania jednostek organizacyjnych Szpitala Klinicznego na potrzeby kształcenia 

klinicznego, kształcenia praktycznego i praktyk oraz badań naukowych; 

c) sporządzania, koordynowania i rozliczania zawartych umów w przedmiocie realizacji 

zadań dydaktycznych oraz projektów badawczych w powiązaniu z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia;  
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5) nadzorowanie sporządzania i rozliczania zawartych umów pomiędzy innymi uczelniami 

wyższymi w przedmiocie realizacji zadań dydaktycznych oraz projektów badawczych w 

powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia; 

6) nadzorowanie realizacji ustalonej polityki Szpitala Klinicznego w zakresie obsługi 

administracyjnej badań klinicznych, badań obserwacyjnych oraz innych prac badawczych 

prowadzonych w USK w Opolu,  

7) nadzorowanie prowadzonej współpracy z ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi 

krajowymi i zagranicznymi w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych i 

popularyzacyjnych; 

8) inicjowanie bieżących i wieloletnich programów inwestycyjnych w zakresie rozbudowy bazy 

dydaktycznej Szpitala Klinicznego oraz jej doposażania, kwalifikowane jak programy 

służące wdrażaniu i rozwijaniu zakresu działalności klinicznej; 

9) koordynowanie programów wsparcia finansowego dla utworzenia i rozwoju Centrum Badań 

i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo-Naczyniowych i 

Chorobach Kręgosłupa, działającego jako wiodący ośrodek dla innowacyjnych, 

nowoczesnych technologii, stanowiący wspólną przestrzeń badawczą wydziałów 

Uniwersytetu Opolskiego, w ścisłym powiązaniu z innymi jednostkami naukowo-

badawczymi oraz otoczeniem gospodarczym; 

10) współtworzenie krótkoterminowej i długoterminowej polityki inwestycyjnej Szpitala 

Klinicznego w zakresie działalności dydaktycznej oraz monitorowanie jej realizacji w 

ramach działań krótko i  długoterminowych,  

11) nadzór nad terminowym oraz prawidłowym przeprowadzaniem i rozliczaniem 

inwentaryzacji składników majątkowych, 

12) współpraca z Dyrektorem ds. Ekonomicznych oraz Działem  Eksploatacyjno-Technicznym 

przy przygotowywaniu planu rzeczowo-finansowego obejmującego: plany inwestycyjne, 

remontowe, zakupowe z uwzględnieniem możliwości ekonomicznych Szpitala Klinicznego 

oraz ich nadzorowanie po zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego, 

13) organizowanie i sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonywania obowiązków 

zawodowych przez osoby świadczące pracę na rzecz Szpitala Klinicznego, 

14) nadzór nad właściwą i dostateczną obsadą stanowisk pracy w Szpitalu Klinicznym przez  

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie wymagane na danym 

stanowisku pracy, 

15) nadzór nad właściwym – zgodnym z obowiązującymi normami i planem zatrudnienia, 

rozmieszczeniem kadr personelu podległych działów,  

16) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, porządku w poszczególnych komórkach 

organizacyjnych i na stanowiskach pracy, 

17) bieżąca, ogólna kontrola i analiza prawidłowego wykorzystania czasu pracy przez 

pracowników podległych działów, 

18) przestrzeganie oraz nadzór nad przestrzeganiem w podległych strukturach organizacyjnych, 

w tym jednostkach i komórkach organizacyjnych obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, w odpowiednim zakresie 

przepisów o rachunkowości, o finansach publicznych, o działalności leczniczej, 

wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, statutu, a także przepisów bhp i p/poż i innych, 

19) racjonalne gospodarowanie powierzonym mieniem w celu optymalizacji wyniku 

finansowego, 

20) prawidłowe, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa prowadzenie  

i organizowanie zapytań ofertowych, 

21) zarządzanie polityką bezpieczeństwa i ryzykiem, polityką jakości, a także udział  

w procesie uzyskiwania niezbędnych akredytacji, poddawanie Szpitala Klinicznego kontroli 

i audytowi, 

22) branie udziału w postępowaniach sądowych, administracyjnych i innych, 
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23) prawidłowe, rzetelne, celowe, racjonalne i gospodarne zarządzanie mieniem Szpitala 

Klinicznego, 

24) zabezpieczenie w nadzorowanym pionie - udokumentowanej i formalno-prawnej 

odpowiedzialności materialnej za składniki majątkowe oraz zapewnienie należytych 

warunków organizacyjno - technicznych ochrony mienia, umożliwiających 

wyegzekwowanie tej odpowiedzialności (indywidualnej lub grupowej), 

25) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w 

zakresie powierzonych obowiązków, 

26) załatwianie skarg i wniosków w zakresie realizowanych zadań oraz  interweniowanie  

w przypadkach nadzwyczajnych i awaryjnych, 

27) współpraca z Dyrektorem Generalnym, Dyrektorem ds. Lecznictwa i Dyrektorem ds. 

Ekonomicznych oraz kierownikami komórek organizacyjnych oraz pracownikami 

samodzielnych stanowiska pracy Szpitala Klinicznego w zakresie powierzonych zadań, 

28) interweniowanie w przypadkach wymagających natychmiastowej lub pilnej interwencji 

(awaryjnych), w tym podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu ograniczenia 

niekorzystnych skutków tych zdarzeń w nadzorowanym obszarze, 

29) wspomaganie Dyrektora Generalnego w zarządzaniu Szpitalem Klinicznym. 

 

 

§ 46.     Zakres zadań Działu Eksploatacyjno-Technicznego 

1. Dział Eksploatacyjno-Techniczny podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds. 

Administracyjnych. 

 

2. Do zadań Działu Eksploatacyjno-Technicznego  w szczególności należy: 

1) współpraca z Sekcją Inwestycji i Centrum Informatycznym poprzez wzajemną wymianę 

danych i informacji na temat infrastruktury w budynkach USK, bieżącą ocenę zgłaszanych 

awarii a także sporządzanie protokołów awaryjnych i wniosków przetargowych 

dotyczących ich usunięcia oraz nadzorowanie prac wykonawczych, 

2)  egzekwowanie zadań wynikających z ustawy o gospodarce energetycznej, 

3) współdziałanie z organem państwowym nadzoru i kontroli nad gospodarką paliwowo-

energetyczną w zakresie usprawnienia i modernizacji gospodarki energetycznej oraz 

optymalnego wykorzystania paliw i energii, 

4) prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnych urządzeń energetycznych oraz 

zapewnienie sprawności energetycznej, 

5) zapewnienie racjonalnej eksploatacji urządzeń energetycznych i sieci pod kątem 

utrzymania urządzeń w pełnej sprawności technicznej oraz bieżącej konserwacji i napraw 

wynikających z ich obsługi, 

6) koordynacja i planowanie oraz nadzór nad wykonawstwem prac konserwacyjnych, 

modernizacyjnych, remontowych urządzeń energetycznych, 

7) analizowanie zużycia paliw i energii oraz inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie 

przedsięwzięć powodujących ich optymalizację, 

8) organizowanie i sprawowanie nadzoru nad racjonalnym prowadzeniem gospodarki 

paliwowo-energetycznej, 

9) udział w przyjmowaniu urządzeń do eksploatacji oraz nadzór nad rozruchem nowych 

urządzeń, 

10) opiniowanie projektów budowy, rozbudowy, modernizacji, remontów urządzeń 

energetycznych, obiektów i sieci w tym zakupów licencyjnych nowych technologii  

w części związanych z racjonalnym doborem nośników energetycznych, 

11) opracowywanie oraz nadzór nad realizacją planów i programów efektywnego użytkowania 

paliw i energii, 
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12) współpraca w dziedzinie doskonalenia służby energetycznej, ścisła kontrola posiadania 

aktualnych uprawnień kwalifikacyjnych przez podległych pracowników obsługi  

i konserwacji urządzeń energetycznych, 

13) opracowywanie planów zaopatrzenia w części zamienne i materiały pod kątem 

realizowanych zadań, 

14) prowadzenie paszportów maszyn, urządzeń, obiektów i budowli, 

15) kontrola nad gospodarką częściami zamiennymi i materiałami, 

16) eksploatacja sieci energetycznych (linie kablowe, stacje transformatorowe, instalacje), 

17) eksploatacja i konserwacja urządzeń prostownikowych, akumulatorowych, kondensatorów 

energetycznych do kompensacji mocy biernej, zespołów prądotwórczych, elektrycznych 

urządzeń napędowych, elektrycznych spawarek, urządzeń oświetlenia elektrycznego, 

elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, aparatury kontrolno-

pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania oraz 

zabezpieczeń dla urządzeń i instalacji w/w, eksploatacja dźwigów, 

18) eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania  

i zabezpieczeń zainstalowanych w szpitalu, zestawów przyłóżkowych ELTEG, systemu 

przeciwpożarowego i oddymiania, 

19)  prowadzenie działań związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania zamków 

szyfrowych, głowic magnetycznych  na  terenie  wszystkich  obiektów szpitalnych  oraz 

rogatek  parkingowych, 

20) kontrola systemów nadzorujących pracę układów zainstalowanych na dyspozytorni, 

obserwacja systemu nadzoru i monitoringu p/poż. 

21) współpraca z Zakładem Energetycznym w Opolu, Urzędem Dozoru Technicznego oraz 

Urzędem Regulacji Energetyki, 

22) opracowywanie planów zaopatrzenia w części zamienne, materiały, paliwo oraz planów 

remontów, przeglądów, oględzin i konserwacji urządzeń i instalacji energetycznej oraz 

aparatury AKP w obiektach Szpitala Klinicznego, 

23) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej oraz instrukcji 

eksploatacyjnych urządzeń i instalacji energetycznych oraz aparatury AKP, 

24) udział w przyjmowaniu urządzeń i instalacji oraz aparatury AKP do eksploatacji, 

25) opracowywanie programów pracy urządzeń i instalacji energetycznych i ich kontrola, 

26) nadzór nad dostawą energii elektrycznej  do obiektów Szpitala Klinicznego, 

27) bieżąca kontrola zużycia paliwa, energii elektrycznej i ich rejestracja w dobowych 

raportach, 

28) usuwanie zaistniałych awarii w urządzeniach i instalacjach oraz eliminowanie przyczyn 

powodujących ich powstawanie, koordynowanie usunięcia awarii w urządzeniach i 

instalacjach nadzorowanych przez sekcję, 

29) kontrola podległych pracowników w zakresie posiadania aktualnych uprawnień 

eksploatacji i dozoru, 

30) terminowe wykonywanie planów remontów, przeglądów i konserwacji urządzeń i 

instalacji energetycznych, 

31) eksploatacja urządzeń i instalacji klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa, 

32) opracowywanie planów zaopatrzenia w części zamienne, materiały, paliwo oraz 

opracowywanie planów remontów, przeglądów, oględzin i konserwacji urządzeń i 

instalacji klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa oraz instalacji gazów medycznych, 

technicznych  i energetycznych, 

33) eksploatacja i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń specjalistycznych 

wszystkich maszynowni gazów medycznych takich jak: 

- stacji sprężonego powietrza, 

- stacji zgazowania ciekłego tlenu oraz rozprężania tlenu, 

- rozprężania podtlenku azotu, 

- stacji próżni, 
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- pomp, dmuchaw, sprężarek, instalacji sprężonego powietrza, sieci zewnętrznych  

i wewnętrznych gazów medycznych, 

34) eksploatacja i utrzymanie sprawności technicznej urządzeń i instalacji gazu technicznego 

i energetycznego, 

35) zawieranie umów o dostawę gazu i kontrola ich realizacji, 

36) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej oraz instrukcji 

eksploatacyjnych urządzeń i instalacji klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa oraz gazów 

medycznych, 

37) udział w przyjmowaniu urządzeń i instalacji klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa oraz 

gazów medycznych do eksploatacji, 

38) opracowywanie programów pracy urządzeń i instalacji klimatyzacji, wentylacji                          

i chłodnictwa oraz gazów medycznych i ich kontrola, 

39) bieżąca kontrola zużycia gazów oraz ich rejestracja, 

40) usuwanie zaistniałych awarii w urządzeniach i instalacjach oraz eliminowanie przyczyn 

powodujących ich powstawanie, koordynowanie usunięcia awarii w urządzeniach i 

instalacjach nadzorowanych przez sekcję, 

41) terminowe wykonywanie planów remontów, przeglądów i konserwacji urządzeń i 

instalacji, 

42) eksploatacja i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej ujęcia wodnego- hydroforowni, 

pomp, ssaw, wentylatorów, dmuchaw, sprężarek, instalacji sprężonego powietrza, sieci 

zewnętrznych i wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, deszczowych, 

43) utrzymanie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów Szpitala Klinicznego 

wraz z jego wyposażeniem, 

44) realizacja remontów i konserwacji budynków, maszyn, urządzeń mechanicznych, instalacji 

sanitarnych wewnętrznych, 

45) realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska w tym: 

- prowadzenie dokumentacji w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska 

tj.  uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń i decyzji, 

- prowadzenie sprawozdawczości w wymaganym przepisami zakresie, 

- analiza jakości ścieków i określanie przyczyn występowania przekroczeń 

dopuszczalnych norm, 

46) współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego, Urzędem  Dozoru 

Technicznego oraz Urzędem Regulacji Energetyki, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, 

47) opracowywanie planów zaopatrzenia w części zamienne, materiały oraz planów 

remontów, przeglądów, oględzin i konserwacji urządzeń i instalacji w obiektach Szpitala 

Klinicznego, 

48) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej oraz instrukcji 

eksploatacyjnych, 

49) opracowywanie programów pracy urządzeń i instalacji energetycznych i ich kontrola, 

50) bieżąca kontrola zużycia wody oraz jej rejestracja, 

51) usuwanie zaistniałych awarii w urządzeniach i instalacjach oraz eliminowanie przyczyn 

powodujących ich powstawanie, koordynowanie usunięcia awarii w urządzeniach i 

instalacjach nadzorowanych przez sekcję, 

52) wykonywanie planowanych remontów, przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji, 

prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, 

53) prowadzenie racjonalnej gospodarki w zakresie usług komunalnych  

54) weryfikację terminowej i jakościowej realizacji świadczonych usług wywozu śmieci i 

odpadów komunalnych z obiektów Szpitala Klinicznego, 

55) opracowywanie i sporządzanie sprawozdań, projektów planów inwestycyjnych i 

remontowych oraz projektów planów rzeczowo-finansowych, 

56) przegląd instalacji i urządzeń podlegających pod UDT, 
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57) przegląd instalacji gazowych, 

58) kontrole, podgląd szczelności urządzeń instalacji chłodniczych zarejestrowanych w CRO, 

instalacji elektrycznych, instalacji pożarowych (SSP itd.), instalacji ochrony 

odgromowej/uziemiającej – piorunochronnej, 

59) przekazywanie raportów z kontroli, przeglądów do Sekcji Inwestycyjnej, 

60) eksploatacja urządzeń i instalacji poczty pneumatycznej. 

 

3. Do zadań Sekcji Eksploatacji  w szczególności należy: 

1) przeprowadzanie  bieżących  kontroli  i  przeglądów  stanu  technicznego  budynków 

zgodnie z art.62 Ustawy Prawo Budowlane, 

2) przeprowadzenie wizji lokalnej w przypadku zgłoszenia awarii, sporządzenie protokołu 

awarii, zabezpieczenie  oraz z określeniem przyczyn oraz sposobu usunięcia awarii w tym 

szacunkowy koszt niezbędnych prac naprawczych, 

3) nadzorowanie  określonych  przepisami  końcowych  i  okresowych  pomiarów 

elektrycznych, 

4) współpracę  z  Centrum Informatycznym  w  zakresie  projektowania  i  wykonywania 

instalacji  teleinformatycznej -przekazywanie  niezbędnych  informacji  o  istniejącej 

infrastrukturze teletechnicznej i elektryczne, 

5) prowadzenie    eksploatacji,    konserwacji    i napraw  instalacji  oraz  urządzeń 

energetycznych  zgodnie  z  przepisami  Prawa  Energetycznego,  szczegółowymi 

przepisami  o  eksploatacji  poszczególnych  urządzeń  energetycznych,  Polskimi 

Normami  i  obowiązującymi  instrukcjami  oraz  nadzór  nad  oszczędną  i  racjonalną 

gospodarką mediami, zużywaniem paliw i energii, 

6) zarządzanie  racjonalną  gospodarką  urządzeniami  i  zasobami  wszystkich  sieci 

eksploatowanych i konserwowanych przez Dział Eksploatacyno-Techniczny, 

7) zapewnienie prawidłowej i bezawaryjnej eksploatacji pod kątem utrzymania w pełnej 

ciągłości  pracy  i  sprawności  technicznej  oraz  bieżącej  konserwacji  i  napraw 

wynikających z obsługi następujących instalacji i urządzeń: elektro-energetycznych, 

gazów  medycznych,  wodociągowo-sanitarnych, sieci  i  węzłów  ciepłowniczych;  sieci  

i systemów  instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji,  instalacji  poczty  pneumatycznej, 

kontrolno-pomiarowych, piorunochronnych, uziemiających, mechanizmów i urządzeń 

podlegających   UDT,   eksploatacji   obiektów   budowlanych z   uwzględnieniem 

wykonywania robót ślusarsko -hydraulicznych oraz murarsko -stolarskich, 

8) nadzór nad zaopatrzeniem oddziałów i zakładów w potrzebną ilość gazów medycznych, 

właściwe prowadzenie magazynu gazów medycznych, ewidencja dokumentacji butli z 

gazami  oraz  zbiorników  z  ciekłym  tlenem  i  stacjonarnych  instalacji  gazów 

medycznych  i sprężonego powietrza, 

9) współdziałanie  z  organami  państwowego  nadzoru  i  kontroli  nad  gospodarką paliwowo-

energetyczną  w  zakresie  usprawniania  i  modernizacji  gospodarki energetycznej    oraz  

optymalnego  wykorzystania  paliw  i  energii,  a  także współdziałanie  z  instytucjami  i 

podmiotami  gospodarczymi  dostarczającymi  paliwa i media:  olej  opałowy,  gaz  ziemny,  

węgiel,  energię  elektryczną,  gazy  medyczne, ciepło, wodę oraz odbierającymi ścieki, 

10) przestrzeganie    obowiązujących    przepisów    prawa    energetycznego, budowlanego, 

ustawy  prawo  zamówień  publicznych  oraz  przepisów  BHP  i  P.POŻ. oraz innych 

przepisów branżowych i resortowych, 

11) konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń w celu utrzymania ich w stanie poprawnej 

sprawności techniczno-eksploatacyjnej oraz nadzór nad wykonywaniem tych zadań, 

12) udział  w  rozruchu  nowych  urządzeń energetycznych  przed  przejęciem  ich    do 

eksploatacji, 

13) prowadzenie  dokumentacji  technicznej  realizowanych  w  USK  zadań  inwestycyjno-

remontowych  i  modernizacyjnych,  jak  również  maszyn,  urządzeń  instalacji  i sieci 
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energetycznych przyporządkowanych  i  przekazywanych  do  Działu  Eksploatacyjno-

Technicznego, 

14) organizowanie i przeprowadzanie okresowych przeglądów i inspekcji instalacji oraz 

sprzętu, w celu zapewnienia ich właściwego funkcjonowania, 

15) przestrzeganie  terminów konserwacji  maszyn  i  urządzeń  technicznych  w  tym dźwigów,  

sprężarek  i  zbiorników  sprężonego  powietrza  zgodnie  z  instrukcjami i wymogami 

eksploatacyjnymi, 

16) nadzór nad terminową realizacją i wykonaniem zleceń otrzymanych z poszczególnych 

komórek  organizacyjnych  USK  w  zakresie  działań  Działu  Eksploatacyjno-

Technicznego, 

17) wnioskowanie  do  właściwych  służb  o  usuniecie  stwierdzonych  nieprawidłowości w 

zakresie  stanu  technicznego  zarządzanych  nieruchomości  i  bezpieczeństwa 

użytkownika. 

 

4. Do zadań Sekcji Administracji  w szczególności należy: 

1) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami pozostającymi w zasobach USK w 

Opolu, 

2) utrzymanie porządku i odpowiedniego stanu sanitarno-higienicznego na terenie 

zewnętrznym USK w Opolu, 

3) zarządzanie miejscami postojowymi, parkingami oraz ruchem pieszym i kołowym na 

terenach wewnętrznych z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa oraz  zarządzanie 

płatnymi miejscami postojowymi, wydawanie kart wjazdowych oraz obsługa systemu 

parkingowego, 

4) podejmowanie działań na rzecz utrzymania mienia i zapewnienia bezpieczeństwa ludzi 

przy użytkowaniu nieruchomości, 

5) prowadzenie dokumentacji w zakresie ujawnionych szkód majątku USK i ich zgłaszanie 

ubezpieczycielowi, współpraca ze służbami BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Ppoż., 

PIP, sanitarno-epidemiologicznymi, i służbami wewnętrznymi USK oraz innymi 

podmiotami w zakresie wymaganym do realizacji zadań, 

6) prowadzenie ewidencji, rozliczeń związanych z administrowaniem nieruchomościami 

zarządzanymi przez USK, 

7) prowadzenie procesu wynajmu lub dzierżawy nieruchomości pod działalność usługową i 

gospodarczą,  

8) prowadzenie spraw związanych z działalnością hoteli pracowniczych w tym: 

a) nadzór nad legalnym zamieszkaniem w hotelach, procedurą odbioru i przekazywania 

pomieszczeń hotelowych, 

b) prowadzenie i rozliczanie opłat za pobyt w hotelu /noty obciążeniowe/, w tym 

ewidencja abonentów telefonicznych zamieszkałych w hotelach i comiesięczne 

przygotowanie danych niezbędnych do obciążenia finansowego za korzystanie z 

lokali mieszkalnych i telefonów, 

c) zgłaszanie usterek instalacji elektrycznej, grzewczej, wodno-kanalizacyjnej służbom 

technicznym Szpitala Klinicznego, 

d) nadzór nad terminowością płatności z tytułu zamieszkiwania w hotelu, 

9) przygotowanie i prowadzenie korespondencji z jednostkami administracji rządowej  

i samorządowej oraz organem założycielskim w zakresie odpowiadającym  powierzonym 

obszarom działania,  

10) ochrona i zabezpieczenie obiektów szpitala w zakresie podlegającym Sekcji, 

11) współpraca z firmą zewnętrzną w zakresie usług ochrony osób i mienia, 

12) prowadzenie umów dezynsekcji i deratyzacji obiektów Szpitala Klinicznego, 

13) zapewnienie nadzoru nad funkcjonowaniem szatni dla pacjentów i osób odwiedzających, 

14) prowadzenie ewidencji i rozliczanie kluczy do szatni pracowniczych, szafek ubraniowych, 

pilotów do bram wjazdowych na parkingi Szpitala Klinicznego, 
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15) kompleksowa realizacja zadań dotyczących ubezpieczeń majątkowych i 

odpowiedzialności cywilnej, 

16) sporządzanie umów darowizny i umów użyczenia oraz prowadzenie rejestru tych umów, 

17) sprawdzanie, opisywanie i merytoryczna weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych 

i rozliczeniowych dotyczących Sekcji Administracji, 

18) nadzór nad prawidłową eksploatacją, zabezpieczeniem sprzętu mechanicznego 

użytkowanego przez pracowników sekcji. 

 

5. Do zadań Sekcji Aparatury Medycznej  w szczególności należy: 

1) prawidłowe zarządzanie aparaturą i sprzętem medycznym, 

2) podejmowanie działań zapewniających pacjentom i personelowi bezpieczeństwa 

związanego z użytkowaniem w/w zasobów, 

3) prowadzenie bieżącego nadzoru nad eksploatacją aparatury i sprzętu medycznego poprzez 

wdrożenie i nadzór nad systemem informacyjnym, 

4) przygotowanie i organizacja i nadzór nad procesem zakupu/sprzedaży/kasacji, 

5) naprawa drobnego sprzętu medycznego, aparatury medycznej, 

6) stworzenie bazy danych sprzętu i aparatury medycznej używanego przez USK i 

prawidłowe zarządzanie, 

7) opracowanie i nadzór nad właściwą i jednolitą nomenklaturą aparatury i sprzętu we 

współpracy z Działem Finansowo-Księgowym, Działem Ewidencji Majątku i 

Inwentaryzacji, 

8) współpraca z Działem Finansowo-Księgowym, Działem Ewidencji Majątku i 

Inwentaryzacji w zakresie monitorowania faktycznego stanu aparatury i sprzętu w USK, 

9) przestrzeganie planu finansowego na dany rok, 

10) monitorowanie potencjalnych zagrożeń związanych  z eksploatacją urządzeń i aparatury 

medycznych i przeciwdziałanie im, 

11) współdziałanie z personelem użytkującym sprzęt i aparaturę medyczną, 

12) współpraca z kierownikami oddziałów i innych komórek organizacyjnych w zakresie 

bezpiecznego i właściwego użytkowania zasobów, 

13) zapewnienie oraz nadzorowanie nakazanych przepisami, okresowych kontroli i serwisów 

gwarantujących bezpieczną eksploatację, 

14) wyposażenie i nadzór nad prawidłowością dokumentacji eksploatacyjnej, ewidencja 

serwisu, napraw i remontów 

15) współinicjowanie, organizacja i nadzór nad przeglądami technicznymi, naprawami w 

ramach usługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, 

16) pozyskiwanie alternatywnych wykonawców napraw, posiadających wymagane 

kwalifikacje  do wykonywanych prac serwisowych w ramach serwisu pogwarancyjnego, 

17) udział w komisyjnym przekazywaniu sprzętu i aparatury medycznej w użytkowanie po 

zakończonych naprawach, 

18) opiniowanie, przygotowanie i nadzór nad umowami dotyczącymi serwisu, 

19) prowadzenie archiwum dokumentacji techniczno-ruchowej (dokumentacji technicznej, 

instrukcji obsługi, instrukcji konserwacji), 

20) podejmowanie działań związanych z usuwaniem awarii sprzętu, 

21) inicjacja i nadzór nad realizacją procesu reklamacji dotyczących wykonywanych lub  

wykonanych  zleceń  lub  umów  dla  okresów  gwarancyjnych  jak i pogwarancyjnych, 

22) zlecanie, nadzorowanie lub prowadzenie prac z zakresu modernizacji   lub zmian 

technologii, 

23) gospodarka   częściami   i   materiałami   wymiennymi   lub   zużywalnymi, 

24) współpraca  z  władzami  Uczelni  odnośnie  procesu  modernizacji  i/lub  zmian technologii 

(inwestycji) jak i gospodarki częściami i materiałami wymiennymi lub zużywalnymi w 

aparacie/sprzęcie będącego prawnie własnością Uczelni, 

25) dokonywanie oceny technicznej aparatury medycznej przeznaczonej do kasacji,, 
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26) dokonywanie   oceny   technicznej   aparatury   medycznej   przeznaczonej   do przyjęcia 

na stan środków trwałych Szpitala, 

27) naprawa  drobnego  sprzętu medycznego,  aparatury  medycznej  i  urządzeń medycznych, 

28) zbieranie  wniosków  na zakupy z  jednostek  organizacyjnych,  ich  opracowanie i 

opiniowanie, 

29) sporządzanie okresowych projektów planów zakupów, 

30) okresowy przegląd realizacji planu zakupowego (raz do roku) w porozumieniu z 

Kierownikami, 

31) przygotowywanie procedur związanych z zakupem w zakresie koniecznym  do wszczęcia 

postępowania o zamówienie publiczne, 

32) udział w pracach komisji przetargowych, 

33) nadzór nad realizacją zawartych kontraktów na dostawy, 

34) udział  w  przygotowaniu  wymaganych  robót  adaptacyjnych  odpowiadających 

przeznaczeniu  urządzenia  lub  aparatury  medycznej w  związku  z  dostawą  lub 

przeniesieniem aparatury. 

 

 

§ 47.     Zakres zadań Centrum Informatycznego 

1. Centrum Informatyczne podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds. Administracyjnych. 

 

2. Do zadań Centrum Informatycznego w zakresie informatyki w szczególności należy: 

 

1) analiza rynku informatycznego celem wyboru optymalnych ofert na realizowane usługi 

informatyczne, 

2) administracja systemami informatycznymi będącymi w użytkowaniu Szpitala Klinicznego, 

3) opieka nad oprogramowaniem użytkowanym przez Szpital Kliniczny, 

4) nadzór nad informatycznymi systemami zewnętrznymi, 

5) sprawowanie nadzoru nad usługami informatycznymi dostarczanymi przez podmioty    

    zewnętrzne m. in. usługi hostingowe,  

− sprawowanie nadzoru i opieki technicznej nad prawidłowym funkcjonowaniem strony  

         www, intranet, BIP,  

6) przygotowanie statystyk w oparciu o dane zawarte w systemach komputerowych, 

7) eksport danych statystycznych z użytkowanych systemów komputerowych, 

8) wsparcie dla systemów informatycznych do rozliczeń procedur wysoko- specjalistycznych 

finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia, 

9) uchylony 

10) ewidencja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania użytkowanego w komórkach 

organizacyjnych Szpitala Klinicznego, kontrola legalności oprogramowania, 

11) opieka nad oprogramowaniem w zakresie bezpieczeństwa sieci i ochrony antywirusowej, 

12) nadawanie uprawnień użytkownikom poszczególnych aplikacji stosownie do upoważnień w 

zakresie przetwarzania danych, 

13) konserwacja sprzętu komputerowego oraz sieciowych urządzeń dystrybucyjnych (okresowe 

przeglądy), 

14) planowanie, nadzór i rozbudowa infrastruktury sieci informatycznej, planowanie 

i  przyznawanie użytkownikom adresów IP, rozwiązywanie problemów w  TCP/IP, 

15) konfiguracja sieci, rutowania w sieci, konfiguracja i utrzymanie serwerów nazw DNS, 

poczty, WWW, zapewnienie połączenia z siecią zewnętrzną Internet, 

16) konfigurowanie sprzętu do prawidłowej pracy w ww. systemach, 

17) bieżąca naprawa sprzętu komputerowego lub jego kwalifikacja do napraw w serwisach 

zewnętrznych lub kasacji, 

18) wsparcie dla użytkowników w zakresie obsługi bieżącej programów, 

19) nadzór nad realizacją umów zawartych z firmami informatycznymi, których 
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oprogramowanie jest wykorzystywane w Szpitalu Klinicznym, 

20) współpraca z Sekcją ds. Pozyskiwania i Rozliczeń Środków Zewnętrznych w zakresie  

obsługi informatycznej i technicznej przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków 

zewnętrznych.  

 

3. Do zadań Centrum Informatycznego w zakresie telełączności w szczególności należy: 

 

− analiza rynku telekomunikacyjnego celem wyboru optymalnych ofert na realizowane usługi 

telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz Internetu, 

− ciągła realizacja zadań technicznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

w zakresie ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, umożliwiających współpracę 

z kilkoma operatorami zewnętrznymi, 

− bieżąca analiza potrzeb w zakresie łączności, zabezpieczenie części, narzędzi 

i przyrządów niezbędnych do bieżących napraw i konserwacji, 

− uczestniczenie w przygotowaniu, a następnie nadzór nad realizacją zawartych umów 

dotyczących świadczenia usług telełączności przez operatorów zewnętrznych, 

− bieżący nadzór nad zakładową centralą telefoniczną, w tym aktualizacja systemu taryfikacji, 

oraz  uprawnień dostępu poszczególnych użytkowników do świadczonych usług, 

− bieżący nadzór nad rozproszonymi węzłami łączności takimi jak centralki lokalne, ich 

bieżąca konserwacja oraz zmiany konfiguracyjne, 

− samodzielna naprawa aparatów telefonicznych i faksów, lub ich kwalifikacja do napraw w 

serwisach zewnętrznych lub kasacji, 

− zestawianie połączeń w trasach kablowych i konserwacja sieci telełączności, 

− comiesięczne przygotowywanie danych niezbędnych do obciążeń finansowych abonentów 

zewnętrznych centrali stosownie do zawartych umów, 

− uchylony, 

− ewidencja służbowych aparatów telefonii komórkowej i comiesięczne rozliczanie 

ponoszonych kosztów w tym dostarczanie danych do obciążeń użytkowników wynikających 

z przekraczania przyznanych limitów, 

− uchylony,  

− comiesięczne przygotowanie danych niezbędnych do weryfikacji rozmów prywatnych 

prowadzonych przez abonentów centrali, 

− przydzielanie numerów telefonów i uprawnień poszczególnym abonentom stosownie do 

decyzji Dyrektora Generalnego. 

 

4. Inne zadania realizowane przez Centrum Informatyczne: 

 

− nadzór nad systemem pagerów, 

− nadzór nad realizacją umowy serwisowej obejmującej zagadnienia związane 

z dostępem do Ogólnopolskiej Sieci Radiowej Służby Zdrowia w tym stosowne pozwolenia 

oraz serwis użytkowanych urządzeń radiowych, 

− utrzymanie w należytym stanie technicznym instalacji antenowej i akumulatorowej sieci 

radiowej, 

− ewidencja sprzętu łączności radiowej użytkowanego w Szpitalu Klinicznym, 

− opieka techniczna nad sprzętem radiowym przekazanym do użytkowania przez Wydział 

Zarządzania Kryzysowego Miasta Opola, 

− wykonywanie identyfikatorów dla pracowników Szpitala Klinicznego stosownie do 

wykazów otrzymywanych z Działu Personalnego, 

− przygotowanie specyfikacji wraz z propozycją form postępowań przetargowych 

w zakresie: 
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a) materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego takich jak papier, tonery,  

atramenty, płyty CD-R, DVD-R, dyskietki itp., 

b) sprzętu komputerowego, 

c) oprogramowania, 

d) środków łączności przewodowej i bezprzewodowej, 

− nadzór nad realizacją umów w wyżej wymienionym zakresie, 

− nadzór nad dystrybucją wewnątrz Szpitala Klinicznego materiałów eksploatacyjnych do 

sprzętu komputerowego, 

opieka nad urządzeniami i siecią do monitoringu wewnętrznego 

 

 

§ 48.   Zakres zadań Sekcji Inwestycyjnej   

 

1. Sekcja Inwestycyjna  podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds. Administracyjnych. 

 

2. Do zadań Sekcji Inwestycyjnej  w szczególności należy: 

 

1) opracowywanie projektów planów inwestycyjnych i remontowych oraz zakupów  

inwestycyjnych w oparciu o dane  z poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala 

Klinicznego, 

2) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych 

(budowy, remontów, modernizacji, adaptacji) ujętych w planie rzeczowo-finansowym z 

uwzględnieniem badania oraz analizy rynku usług i robót budowlanych, 

3) prowadzenie spraw związanych z koniecznością zlecania remontów i napraw podmiotom 

zewnętrznym - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

4) nadzór nad prawidłową i terminową realizacją robót budowlanych oraz ich rozliczanie - 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5) organizowanie i realizowanie okresowych przeglądów obiektów Szpitala Klinicznego  

w celu utrzymania właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów wchodzących 

w skład i stanowiących nieruchomość Szpitala Klinicznego oraz ich wyposażenia. 

Prowadzenie książek obiektów budowlanych, 

6) dostosowywanie obiektów i pomieszczeń do obowiązujących przepisów w zakresie 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 

7) organizowanie i realizowanie przeglądów w celu utrzymania właściwego stanu 

technicznego dróg komunikacyjnych (chodników, dróg wewnętrznych),   

8) prowadzenie działań związanych z uzyskiwaniem wymaganych decyzji, pozwoleń  

i dopuszczeń obiektów do użytkowania przez właściwe urzędy i instytucje, 

9) prowadzenie niezbędnej dokumentacji i ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

10) prowadzenie spraw związanych ze stanem ewidencji powierzchni gruntów Skarbu Państwa 

i Szpitala Klinicznego, powierzchni użytkowej budynków i bieżąca aktualizacja zmian, 

które zaszły w danym okresie rozliczeniowym i sprawozdawczym, 

11) przegląd budynków (roczny, wielkopowierzchniowe półroczne) – elementy budynku, 

budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania 

czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 

12) przegląd budynków (5 letni) – elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na 

szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas 

użytkowania obiektu, 

13) przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) – według 

art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, 

14) wpisy do KOB (książek obiektów budowlanych), na podstawie danych otrzymanych z 

pozostałych komórek organizacyjnych. 
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§ 49.  Zakres  zadań  Sekcji ds. Pozyskiwania i Rozliczeń Środków Zewnętrznych  

 

1. Sekcja ds. Pozyskiwania i Rozliczeń Środków Zewnętrznych podlega bezpośrednio  

    Dyrektorowi ds. Administracyjnych. 

 

2. Do zadań Sekcji ds. Pozyskiwania i Rozliczeń Środków Zewnętrznych w szczególności  

    należy:  

 

1) poszukiwanie możliwości pozyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej lub innych 

mechanizmów dotyczących działań w dziedzinie ochrony zdrowia,  

2) opracowywanie danych do studium wykonalności dla projektów realizowanych przy 

współudziale środków unijnych oraz opracowywanie kompletnego studium, 

3) analiza i określanie wskaźników produktu i rezultatu do wniosków aplikacyjnych,  

4) wypełnianie wniosków o dotacje ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej 

lub innych mechanizmów finansowych,  

5) obsługa kompleksowa spraw związanych z opracowywaniem i kompletowaniem 

załączników do wniosków aplikacyjnych,   

6) opracowywanie wniosków o płatność i obsługa kompleksowa rozliczeń umów dotacji ze 

środków krajowych i Unii Europejskiej,   

7) obsługa kompleksowa rozliczeń umów dotacji ze środków Unii Europejskiej lub innych 

mechanizmów finansowych,  

8) odpowiedzialność za promocję projektów realizowanych z udziałem środków 

pomocowych oraz prowadzenie całości spraw dotyczących  promocji,  

9) prowadzenie sprawozdawczości i monitoringu rezultatów w projektach 

współfinansowanych z dotacji i ze środków Unii Europejskiej i innych, 

10) obsługa elektroniczna wniosków aplikacyjnych, 

11) udział w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia ze środków Unii  Europejskiej, 

12) udzielanie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z regulaminem ich udzielania, np. dotyczących 

promocji projektów realizowanych ze środków programów operacyjnych, 

13) przekazywanie danych do prowadzonego w sekcji rejestru zamówień, 

14) współpraca z Działem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowania danych do 

postępowań przetargowych dotyczących zamówień ze środków zewnętrznych.    

 

 

Dział VI 

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych  

 

Rozdział 1 
 

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie  

lecznictwa stacjonarnego 

 

 

§ 50.1. Do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w Szpitalu Klinicznym uprawnione 

są osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz te, którym przysługują 

one na podstawie odrębnych przepisów. 

 

2. Do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie odrębnych przepisów 

uprawnione są osoby: 
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a) odbywające zasadniczą służbę wojskową,  

b) skazane na karę pozbawienia wolności, 

c) chore na choroby zakaźne i zakażeni (w zakresie wskazanym w ustawie  

o chorobach zakaźnych i zakażeniach), 

d) cudzoziemcy, 

e) bezdomni i inni otrzymujący świadczenia pomocy społecznej (w zakresie wskazanym 

w ustawie o pomocy społecznej), 

f) które nie ukończyły 18 roku życia, 

g) które są w okresie ciąży, porodu, połogu. 

3. Finansowanie świadczeń dla osób wymienionych w ust. 2 pkt b-d  następuje bezpośrednio 

z budżetu państwa, zaś dla osób wymienionych w pkt a oraz e-g następuje z NFZ (w 

przypadku pacjentów z Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) 

lub budżetu państwa (w przypadku ratyfikowanej umowy międzynarodowej). Gdy 

pacjenta nie obejmują określone przepisy lub ratyfikowana umowa międzynarodowa, 

świadczenia lecznicze udzielane są pacjentom na zasadach pełnej odpłatności, zgodnie z 

cennikiem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.  

 

§ 51.1 Bezpłatne świadczenia zdrowotne udzielane są osobom ubezpieczonym lub uprawnionym 

w ramach i na zasadach umowy zawartej pomiędzy Szpitalem Klinicznym a NFZ lub 

innym płatnikiem świadczeń zdrowotnych. 

2. Świadczenia zdrowotne udzielone pozostałym pacjentom są odpłatne, zgodnie  

z cennikiem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. 

3. Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych mogą korzystać osoby nieubezpieczone  

i nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń lub osoby korzystające z własnej woli ze 

świadczeń poza systemem ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz poza zawartymi umowami z NFZ i innych płatnikami umów. 

4. Odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z ustalonym cennikiem 

opłat zawiedzonym przez Dyrektora Generalnego. 

5. Opłata za świadczenie medyczne wnoszona jest w kasie Szpitala Klinicznego lub 

wyznaczonych punktach pobierania opłat, bądź na konto bankowe wskazane przez 

Szpital Kliniczny. 

 

§ 52.1.  Przyjęcie pacjentów zgłaszających się do szpitala odbywa się w: 

1) w trybie planowym - pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania lekarza 

ubezpieczenia zdrowotnego oraz w razie wydania na podstawie odrębnych przepisów 

decyzji o przymusowej hospitalizacji - w Punkcie Przyjęć Planowych, 

2) w trybie pilnym - pacjenci przyjmowani są bez skierowania lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego przez całą dobę z powodu stanu zagrożenia życia i zdrowia, wypadku, 

urazu, zatrucia - w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, 

2. Rejestracja pacjentów dokonywana jest w systemie komputerowym. 

 

§ 53.1. Badanie w celu ustalenia rozpoznania i kierunku leczenia powinno być rozpoczęte  

w chwili przyjęcia chorego do oddziału. Powinno ono być zgodne z aktualnym   stanem 

wiedzy medycznej.  

2. Lekarz dokonuje zlecenia koniecznych do wykonania badań diagnostycznych oraz leków. 

 

§ 54.1. Po przyjęciu pacjenta do oddziału sekretarka medyczna zobowiązana jest do uzupełnienia 

brakujących danych w systemie komputerowym. 

2. Lekarze oddziału zobowiązani są do bieżącego, starannego i zgodnego  

z obowiązującymi przepisami prowadzenia historii chorób pacjentów przyjętych do 

oddziału, a także bieżącego wpisywania danych do systemu komputerowego. 
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3. Historia choroby powinna odzwierciedlać istotny stan chorego oraz przebieg badania   

i leczenia chorego w szpitalu. Wyniki wykonanych badań powinny zostać wpisane lub 

wklejone do historii choroby. 

4. Historie chorób do czasu ich zdania do archiwum należy przechowywać na oddziale  

w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych,  zniszczeniem lub 

zgubieniem. 

 

§ 55.   Chorzy przebywający w oddziałach szpitalnych mają zapewnioną całodobową opiekę 

lekarską oraz pielęgniarską. 

 

§ 56.1. Lekarz ma obowiązek udzielania pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu  

informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, metodach diagnostycznych, leczniczych, 

dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania, albo zaniechania, wynikach 

leczenia oraz rokowaniu.  

2. Lekarz może udzielić tych informacji innym osobom wyłącznie za pisemną zgodą pacjenta. 

 

§ 57.  W razie śmierci pacjenta szpital jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez 

chorego osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.  

 

§ 58.   Wypisanie ze szpitala następuje: 

1) gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu, 

2) na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego, 

3) gdy osoba przebywająca w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin oddziału, a nie 

zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować 

bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych 

osób. 

 

§ 59. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania ze szpitala osoby, której stan zdrowia 

wymaga leczenia w szpitalu ordynator/kierownik oddziału może odmówić wypisania do 

czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na siedzibę zakładu sąd 

opiekuńczy, który należy niezwłocznie zawiadomić o odmowie wypisania i przyczynach 

odmowy. 

 

§ 60. Osoba występująca o wypisanie ze szpitala na własne żądanie jest obowiązana złożyć 

oświadczenie na piśmie, że została uprzedzona o możliwych następstwach zaprzestania 

leczenia w szpitalu. O odmowie złożenia takiego oświadczenia należy sporządzić 

odpowiednią adnotację w dokumentacji medycznej. 

 

§ 61.1. W razie podjęcia przez ordynatora/kierownika decyzji o wypisaniu chorego, lekarz 

prowadzący uzupełnia dokumentację medyczną, a następnie przedkłada 

ordynatorowi/kierownikowi do wglądu i podpisu. Historia pielęgnowania przedkładana jest 

do wglądu i podpisu pielęgniarce oddziałowej, koordynatorowi oddziału. 

1) w przypadku pacjentów nieubezpieczonych (z wyjątkiem osób wymienionych  

w § 46 ust. 2, pkt a-c oraz f-g) sekretarka, zobowiązana jest dostarczyć do sekcji 

finansowo-księgowej, najpóźniej w dniu poprzedzającym wyjście ze szpitala „kartę 

przyjęcia pacjenta”, celem wystawienia obciążenia za hospitalizację. W przypadku 

zakończenia leczenia pacjenta na jednym oddziale i konieczności przekazania go na 

drugi, oddział kończący proces leczenia wypełnia w/w kartę i przekazuje ją wraz z 

pacjentem na kolejny oddział, 

2) w przypadku osoby bezdomnej lub innej otrzymującej świadczenia  pomocy społecznej 

(nie dotyczy osób określonych w § 46 ust. 2, pkt a-c oraz e-g) należy niezwłocznie 

telefonicznie powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w celu sporządzenia przez 
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pracownika socjalnego wymaganej dokumentacji, będącej podstawą wypłacenia 

świadczenia finansowego, 

2. Lekarz wpisuje w systemie komputerowym wszystkie kody wykonanych procedur    

  medycznych. Po wypisaniu pacjenta sekretarka medyczna przekazuje „kartę  

  statystyczną” do sekcji statystyki medycznej. 

 

§ 62.   Ilość zarejestrowanych w danym miesiącu przez oddział usług medycznych musi być 

zgodna z ilością wykonanych świadczeń zdrowotnych wykazanych w wewnętrznej 

dokumentacji medycznej. 
 

 

Rozdział 2 
 

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie  

lecznictwa ambulatoryjnego 

 

 

§ 63.1.Ordynatorzy/kierownicy oddziałów zapewniają obsadę lekarską w poradniach  

specjalistycznych  o profilu jednoimiennym z oddziałem, oraz sprawują nadzór 

merytoryczny nad ich działalnością.  

2. Nadzór organizacyjno - administracyjny nad Zespołem Poradni Specjalistycznych 

zapewnia kierownik Zespołu Poradni, do którego zadań należy:  

a) kierowanie i organizowanie pracy poradni specjalistycznych oraz rejestracji do 

poradni specjalistycznych  zapewniającej realizację jej podstawowego zadania tj. 

leczenia pacjentów oraz sprawne funkcjonowanie pod względem 

administracyjnym, 

b) nadzorowanie procesu rejestracji oraz systemu prowadzenia list oczekujących na 

świadczenia opieki zdrowotnej, 

c) nadzór nad zabezpieczeniem fachowej i starannej obsługi aparatury i sprzętu 

medycznego, 

d) nadzór nad zapewnieniem prawidłowego, oszczędnego i zgodnego z normami  

(ilościowymi i wartościowymi) gospodarowania lekami środkami sanitarnymi  

i opatrunkowymi,  

e) kontrola dokumentacji medycznej - jej terminowego sporządzania oraz właściwego 

zabezpieczenia i przechowywania, 

f) organizowanie szkoleń wewnętrznych dla personelu przychodni oraz rejestracji, 

g) rozpatrywanie skarg pacjentów i ich rodzin w nadzorowanym zakresie, 

h) współpraca z komórkami medycznymi i administracyjnymi Szpitala Klinicznego w 

zakresie ilości  i wartości udzielanych świadczeń medycznych, 

i) nadzór nad pracą podległego personelu w zakresie dostępności do świadczeń 

medycznych.  

 

§ 64.  Rejestracja pacjentów odbywa się: 

1) w centralnej rejestracji, 

2) w rejestracji poradni kardiologicznej,  

3) w rejestracji poradni nefrologicznej,  

4) w rejestracji poradni chirurgii naczyniowej i ogólnej,  

5) w rejestracji poradni  chirurgii urazowo-ortopedycznej, 

6) w rejestracji poradni stomatologicznej, 

7) w rejestracji zakładu rehabilitacji, 

8) w rejestracji zakładu diagnostyki obrazowej, 

9) w rejestracji zakładu diagnostyki laboratoryjnej, 
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10) w rejestracji zakładu mikrobiologii. 

 

§ 65.1. Do zadań  poradni specjalistycznych należy udzielanie świadczeń zdrowotnych  

  dla pacjentów: 

1) na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 

2) bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego: 

a) leczonych u dentysty, 

b) chorych na gruźlicę, 

c) zakażonych wirusem HIV,  

d) w zakresie badań dawców narządów,  

e) od inwalidów wojennych i wojskowych, od osób represjonowanych, od 

kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej i  osób represjonowanych  

z powodów politycznych, oraz osób deportowanych do pracy przymusowej, 

f) dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, 

g) od uprawnionych (żołnierzy lub pracowników oraz weteranów) - w zakresie 

leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami 

kraju, 

h) od osób do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały  

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 

 

2. Poradnia realizuje świadczenia zdrowotne polegające na specjalistycznej ambulatoryjnej 

opiece zdrowotnej bezpłatnie: 

1) dla pacjentów ubezpieczonych, 

2) dla pacjentów nie posiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na 

podstawie odrębnych przepisów, są to: 

a) osoby odbywające zasadniczą służbę wojskową, 

b) osoby pozbawione wolności, 

c) chorzy na choroby zakaźne i zakażeni, 

d) otrzymujący świadczenia pomocy społecznej,  

e) cudzoziemcy, 

f) osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, 

g) osoby, które są w okresie ciąży, porodu, połogu. 

3. Świadczenia specjalistyczne realizowane są odpłatnie dla pacjentów nieubezpieczonych, 

bądź ubezpieczonych lecz nie posiadających skierowania lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego, z wyjątkiem pacjentów wskazanych w ust.1, pkt 2,  zgodnie z cennikiem 

stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. 
 

§ 66.   W zakresie przyjęcia  pacjenta w poradni:  

1) lekarz zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w systemie 

komputerowym, 

2) w przypadku pacjentów nieubezpieczonych (z wyjątkiem osób określonych  

w § 61 ust. 2 pkt 2 a-c oraz f-g) personel poradni zobowiązany jest do przekazania 

informacji o rodzaju udzielonej porady do sekcji finansowo-księgowej, celem 

wystawienia obciążenia,  

3) w przypadku gdy osoba otrzymuje świadczenia pomocy społecznej (nie dotyczy osób 

określonych w § 61 ust. 2 pkt 2  a-d oraz f-g) personel poradni obowiązany jest 

niezwłocznie telefonicznie powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w celu 

sporządzenia przez pracownika socjalnego wymaganej dokumentacji, będącej 

podstawą wypłacenia świadczenia finansowego, 
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4) w przypadku  gdy świadczenia udzielone są osobie uprawnionej na podstawie 

przepisów o koordynacji personel poradni zobowiązany jest do skompletowania 

niezbędnej dokumentacji i przekazania jej do Działu Kontraktowania i Rozliczeń.  

§ 67. Ilość zarejestrowanych pacjentów w systemie komputerowym w ciągu jednego miesiąca do 

danej poradni, musi być zgodna z  ilością świadczeń wykazanych w dokumentacji 

medycznej i statystycznej. 

 

 

Dział VII 

 

Zasady współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej, 

innymi instytucjami i organami oraz własnymi komórkami organizacyjnymi 

i funkcjonalnymi 

 

§ 68. W ramach współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej Szpital Kliniczny 

przyjmuje, konsultuje i leczy pacjentów ze skomplikowanymi schorzeniami z innych 

jednostek służby zdrowia. 

 

§ 69. Szpital Kliniczny realizuje zadania diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne, profilaktyczne, 

konsultacyjne i zapobiegawcze. Współdziała również z innymi podmiotami leczniczymi  na 

podstawie: 

 

1) umów dwustronnych, 

2) umów o wykonanie badań diagnostycznych (radiologicznych, laboratoryjnych, 

mikrobiologicznych, histopatologicznych) 

3) umów  w zakresie realizacji programów leczniczych, 

4) poprzez organizowanie przetargów i rozdziału leków z uwzględnieniem innych 

jednostek w powyższych programach. 
 

§ 70.1. Szkolenie personelu medycznego szpitala w poszczególnych dziedzinach medycyny    

   prowadzone jest przez: 

 

1) ordynatorów/kierowników oddziałów  lub wyznaczonych lekarzy, 

2) kierowników pracowni, poradni i zakładów, 

3) naczelną pielęgniarkę, 

4) pielęgniarki oddziałowe, koordynatora oddziału, 

5) Zespół Kontroli Zakażeń Zakładowych, 

6) Zespół Szpitalnej Polityki Antybiotykowej. 

 

2. Personel medyczny szpitala może korzystać ze szkoleń w ośrodkach doskonalenia kadr 

medycznych i innych, uczestniczyć w sympozjach i konferencjach za zgodą 

bezpośredniego przełożonego i Dyrektora  Generalnego  Szpitala Klinicznego. 

 

§ 71.1. Oddziały, poradnie specjalistyczne, pracownie i poszczególne zakłady współdziałają z 

pozostałymi komórkami organizacyjnymi jak i funkcjonalnymi w sprawie m.in.: 

konsultacji lekarskich, diagnostyki, zaopatrzenia w sprzęt, aparaturę medyczną i inne 

środki niezbędne do właściwego ich funkcjonowania. 

 

2. Właściwy przepływ informacji poprzez obieg pism i akt od chwili ich wpływu lub 

powstania do czasu ich wysłania, przekazania do właściwej komórki bądź archiwum 

zakładowego reguluje Instrukcja kancelaryjna i rzeczowy wykaz akt ustalony 

zarządzeniem Dyrektora Generalnego Szpitala Klinicznego. 



     

 

Zarządzenie nr  96/2022 Dyrektora Generalnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu z dnia 22.12.2022 r.  

91 

 

Dział VIII 

 

Zasady pobierania opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej 

 

 

§ 72.1. Szpital Kliniczny pobiera opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej organom lub 

podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, oraz opłaty za udzielenie 

informacji o stanie zdrowia pacjenta lub osoby, na rzecz której ma zostać zawarta umowa 

ubezpieczenia. 

 

2. Wysokość opłat za:  

1) udostępnienie jednej strony wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej –  

w kwocie 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od 

pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 

 

2) udostępnienie jednej strony uwierzytelnionej kopii albo wydruku dokumentacji 

medycznej - w kwocie 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, 

począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”, 

 

3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych –  

w kwocie 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od 

pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 

 

4) przygotowanie zaświadczenia lekarskiego bądź informacji o stanie zdrowia pacjenta 

lub osoby, na rzecz której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, a także informacji 

o udzielonych przepustkach w kwocie 45,00 zł. 

 

3. Opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, nie pobiera się w przypadku udostępnienia 

dokumentacji medycznej:  

 

1)  pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym 

zakresie, 

2)  organom rentowym dla potrzeb prowadzonego przez te organy postępowania 

emerytalno-rentowego,  

3)  wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w związku  

z prowadzonym przez komisję postępowaniem, 

4)  Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań 

Medycznych. 

 

4.  Opłata za usługi wymienione w ust. 2 wnoszona jest w kasie Szpitala Klinicznego, lub 

wyznaczonych punktach pobierania opłat, bądź na konto bankowe wskazane przez Szpital 

Kliniczny. 

 

5. Wydanie dokumentów następuje po uiszczeniu opłaty. 
 

6. W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową należną kwotę zwiększa się  

o koszt opłaty pocztowej. 
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Dział IX 

Zasady pobierania opłat za przechowywanie zwłok pacjenta 

 

 

§ 73.1 Szpital Kliniczny pobiera opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta, po upływie 72 

godzin, licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta, od osób lub instytucji 

uprawnionych do pochowania zwłok oraz od podmiotów, na zlecenie których 

przechowywane są zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym. 

 

2. Opłata za przechowywanie w komorze chłodniczej zwłok pacjenta, którego zgon nastąpił 

w Szpitalu Klinicznym, liczona jest po upływie 72 godzin, w kwocie określonej  w cenniku 

stanowiącym załącznik nr 5 do regulaminu. Opłata pobierana jest od osób lub instytucji 

uprawnionych do pochowania zwłok. 

3. Opłata za przechowywanie w komorze chłodniczej zwłok osoby w związku z toczącym się 

postępowaniem karnym w kwocie określonej w cenniku stanowiącym załącznik nr 5 do 

regulaminu. Opłata pobierana jest od podmiotów, na zlecenie których przechowywane są 

zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym. 

4. Opłata za przechowywanie zwłok wnoszona jest w kasie Szpitala Klinicznego, lub 

wyznaczonych punktach pobierania opłat, bądź na konto bankowe wskazane przez Szpital 

Kliniczny. 

 
 

Dział X 

Zasady opracowywania projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego 

 

 

§ 74.   Zasady opracowywania projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego reguluje odrębne 

zarządzenie Dyrektora Generalnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w sprawie 

zasad przygotowywania zarządzeń, dokonywania ich zmian i wprowadzania tekstu 

jednolitego.  

 

Dział XI 

Postanowienia końcowe 

 

 

§ 75.    Skargi  i wnioski dotyczące  organizacji i pracy w komórkach organizacyjnych Szpitala 

Klinicznego przyjmują: 

1) Dyrektor  Generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego po wcześniejszym ustaleniu 

terminu z kierownikiem kancelarii, 

2) Kierownik Działu Personalnego  od poniedziałku do piątku w godz. 1400 –1500 

 

§ 76.   Skargi i wnioski dotyczące  organizowania i wykonywania świadczeń zdrowotnych  

w komórkach medycznych Szpitala Klinicznego przyjmują: 

 

1) Dyrektor Generalny po wcześniejszym ustaleniu terminu przez Pełnomocnika Dyrektora 

ds. Praw Pacjenta, 

2) Dyrektor ds. Lecznictwa  po wcześniejszym ustaleniu terminu przez Pełnomocnika 

Dyrektora ds. Praw Pacjenta, 

3) Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta od poniedziałku do piątku w godz. 

900 –1400. 
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§ 77.1 W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia lub zachowania w 

tajemnicy informacji, których ujawnienie naraziłoby pracodawcę na szkodę w USK 

wprowadza się nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy 

(monitoring). 

2. Monitoring prowadzi się z zachowaniem zasady poszanowania intymności i godności  

człowieka. 

3. Miejsca objęte monitoringiem oznacza się znakami informującymi o monitorowaniu. 

4. Szczegółowe warunki monitoringu określają  odrębne regulacje wewnętrzne zatwierdzone 

przez Dyrektora Generalnego USK. 



      
   załącznik nr 1 

do Regulaminu Organizacyjnego  

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 

(t. j. przyjęty zarządzeniem Dyrektora Generalnego  

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 

nr 96/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Dyrektor Generalny 

Załącznik nr 2  
do Regulaminu Organizacyjnego  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 
(t.j. przyjęty zarządzeniem Dyrektora Generalnego  Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego w Opolu nr 96/2022  
z dnia 22 grudnia 2022 r. 

 

 

 

  

 

 

 

Dział  
Personalny 

Zespół Obsługi 
Prawnej 

Główny Księgowy 

Dyrektor ds. Lecznictwa Dyrektor ds. Ekonomicznych Dyrektor ds. Administracyjnych 

Naczelna Pielęgniarka 

Dział  
Organizacyjno-

Prawny 

Dział  
Zamówień 

Publicznych 

Dział  
BHP i P.POŻ. 

Sekcja Ochrony 
Informacji 

Niejawnych i Spraw 
Obronnych 

Sekcja Komunikacji 
 i Promocji 

Pełnomocnicy 
Dyrektora oraz 
Samodzielne 

Stanowiska Pracy 

Centrum  
Naukowo-Badawcze 

 

Dział  
Finansowo-
Księgowy 

Dział  
Ewidencji Majątku  

i Inwentaryzacji 

Centrum Badań i 
Innowacji w Chorobach 

Cywilizacyjnych - w 
Chorobach Sercowo 

Naczyniowych i 
Chorobach Kręgosłupa 

Uniwersyteckie 
Centrum Wsparcia 
Badań Klinicznych 

Rada Społeczna 

Wieloprofilowy 
Szpital Kliniczny 

Zespół Poradni 
Specjalistycznych 

Zakłady 

Inne jednostki 
organizacyjne 

Zespoły i Komitety 

Dział Żywienia 

Dział Higieny i 
Obsługi Żywienia 

Centralna 

Sterylizatornia 

Pracownik Socjalny 

Zespół ds. Oceny 
Przyjęć Pacjentów 

Dział 
Kontraktowania  

i Rozliczeń 

Dział Controllingu 

Dział Logistyki 

Dział 
Eksploatacyjno-

Techniczny 

Sekcja Inwestycyjna 

Sekcja 
ds.Pozyskiwania  

i Rozliczeń Środków 
Zewnętrznych 

Centrum 
Informatyczne 



 

 

 
Załącznik nr 3  
do Regulaminu Organizacyjnego  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 

(t.j. przyjęty zarządzeniem Dyrektora Generalnego  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu nr 96/2022  
z dnia 22 grudnia 2022 r. 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

Dyrektor ds. Lecznictwa Zespół ds. Jakości 

Wieloprofilowy 
Szpital Kliniczny 

Naczelna 
Pielęgniarka 

Zespół Poradni 
Specjalistycznych 

Inne Jednostki 
Organizacyjne 

Zakłady 

Oddział Okulistyki 

Oddział Laryngologii 

Oddział Chirurgii Ogólnej, 

Onkologicznej i 

Małoinwazyjnej 

Oddział Chirurgii 
Naczyniowej 

Oddział Chirurgii 
Dziecięcej 

Oddział 
Neurochirurgii 

Oddział Chirurgii 
Urazowo-

Ortopedycznej z 
pododdziałami 

Oddział Chirurgii 
Szczękowo-
Twarzowej 

Oddział Urologii 

Oddział Nefrologii 

Oddział Kardiologii 

Oddział Chorób 
Wewnętrznych 

Oddział 
Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii 

Centralna 
Rejestracja 

Poradnia 
Okulistyczna  

Poradnia 

Laryngologiczna 

Poradnia Chirurgii 
Naczyniowej i 

Ogólnej  

Poradnia Chirurgii 
Dziecięcej 

Poradnia 
Kardiologiczna 

Poradnia 
Kardiochirurgii 

Poradnia Chorób 

Wewnętrznych 

Poradnia 
Alergologiczna 

Poradnia 
Diabetologiczna 

Oddział 
Kardiochirurgii  

Oddział 
Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii 
Dzieci i Noworodków 

Oddział Pediatrii 

Szpitalny Oddział 
Ratunkowy 

Blok Operacyjny 

Pracownia 
Immunologii 

Transfuzjologicznej i 
Bank Krwi 

Specjalista ds. 
Koordynacji 

Transplantacji 

Poradnia 
Neurochirurgii 

Poradnia Chirurgii 
Urazowo-

Ortopedycznej 

Poradnia Chirurgii 

Stomatologicznej i 

Szczękowo-Twarzowej 

Poradnia 
Urologiczna 

Poradnia 
Nefrologiczna 

Poradnia 
Endokrynologiczna 

Poradnia 
Gastroenterologii 

Dziecięcej 

Poradnia 

Stomatologiczna 

Medycyna Pracy 

Zakład Diagnostyki 
Obrazowej 

Zakład Mikrobiologii 

Zakład Diagnostyki 

Laboratoryjnej 

Zakład Rehabilitacjii 

Zakład 
Patomorfologii 

Zakład Medycyny 
Sądowej-Referencyjny 
Ośrodek Uniwersytetu 

Opolskiego 

Sekcja Statystyki 
Medycznej i 
Archiwum 

Apteka 

Specjalista ds. 

Epidemiologii 

Zespół Kontroli 
Zakażeń Szpitalnych  

Komitet 
Terapeutyczny 

Zakładowy 
Inspektor Ochrony 

Radiologicznej 
 

Komitet Kontroli 
Zakażeń Szpitalnych 

Kaplica 

Wielowyznaniowa   

Centralna 
Sterylizatornia 

Pracownik Socjalny 

Zespół ds. Oceny 

Przyjęć Pacjentów 

Dział Higieny i 
Obsługi Żywienia  

Dział Żywienia 



załącznik nr 4 

do Regulaminu Organizacyjnego 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 

(t.j. przyjęty zarządzeniem Dyrektora Generalnego 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 

nr 96/2022 z dnia  22 grudnia 2022 r.) 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

• POMOC NATYCHMIASTOWA 

• pacjent przyjmowany poza 
kolejnością

CZERWONY

• POMOC BARDZO PILNA 

• czas oczekiwania na badanie 
przez lekarza do 10 minut

POMARAŃCZOWY

• POMOC PILNA 

• czas oczekiwania na badanie 
przez lekarza do 60 minut

ŻÓŁTY

• POMOC ODROCZONA

• czas oczekiwania na badanie 
przez lekarza do 120 minut

ZIELONY

• WYCZEKUJĄCY

• czas oczekiwania na badanie 
przez lekarza do 240 minut lub 
dłużej

NIEBIESKI

KATEGORIE KWALIFIKOWANIA PACJENTÓW  

W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM WG SYSTEMU TRIAGE 

 



Załącznik nr 5  
do Regulaminu Organizacyjnego  

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 
(t.j. przyjęty zarządzeniem Dyrektora Generalnego  

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu  
nr 96/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.) 

 

 

 

 

Badania Kardiologiczne  

 

Lp. Badania Cena netto  w zł * 

1 EKG 60,00  

2 Badania echokardiograficzne (UKG) 175,00 

3 Elektrokardiograficzny test wysiłkowy 175,00 

4 Próby holterowskie 175,00 

5 Test echokardiograficzny dobutaminowy dawek pełnych  360,00 

6 Test echokardiograficzny dobutaminowy małych dawek  310,00 

7 Badania echokardiograficzne przezprzełykowe (TEE) 360,00 

8 Stymulacja przezprzełykowa 380,00 

9 TILL TEST 320,00 

 

Badania UDP  

 

Lp. Badania 
Cena netto  

w zł * 
Cena netto  

Cito w zł * 

1 USG tarczycy (z Dopplerem) 120,00 156,00 

2 USG ślinianek (z Dopplerem) 120,00 156,00 

3 USG moszny (z Dopplerem) 144,00 187,00 

4 USG tętnic szyjnych i kręgowych (z Dopplerem) 156,00 203,00 

5 USG tętnic nerkowych (z Dopplerem) 156,00 203,00 

6 USG układu wrotnego (z Dopplerem) 156,00 203,00 

7 USG tętnic kończyn górnych lub dolnych (z Dopplerem) 156,00 203,00 

8 USG żył kończyn górnych lub dolnych (z Dopplerem) 156,00 203,00 

9 
Ocena USG przepływów w narządach miąższowych met. 

Dopplera 
156,00 

203,00 

 

Badania USG 

 

Lp. Badania 
Cena netto w 

zł * 
Cena netto  

Cito w zł * 

1 USG jamy brzusznej  120,00 156,00 

2 USG tarczycy 96,00 125,00 

3 USG moszny 96,00 125,00 

4 USG szyi  96,00 125,00 

5 USG inne 96,00 125,00 

6 USG sutków 120,00 156,00 



 

Badania audiologiczne 

 
Lp. Badania Cena netto w zł  * 

1 Videonystagmografia 152,00 

2 
Screeningowe badanie słuchu u noworodków (Badanie 

otoemisji akustycznej) 

82,00 

3 Audiometria tonalna progowa (Audiogram) 55,00 

4 Próby kaloryczne 60,00 

5 Audiometria mowy 71,00 

6 Audiometria tonalna nadprogowa  60,00 

7 Audiometria impedancyjna 44,00 

8 Videolaryngostroboskopia 131,00 

9 Nazofarynogolaryngofiberoskopia 131,00 

10 Badanie potencjałów słuchowych z pnia mózgu (BERA) 180,00 

11 Rinomanometria 71,00 

 

Badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej 

 
Lp. Badania Cena netto  w zł * 

1 

Badanie grupy krwi z wykrywaniem przeciwciał 

odporności techniką mikrokolumnową - dwa oznaczenia 

(do wpisu do trwałej ewidencji) 

64,00 

2 
Badanie grupy krwi z wykrywaniem przeciwciał 

odporności techniką mikrokolumnową - jedno oznaczenia  

52,00 

3 
Badanie przeciwciał odpornościowych techniką 

mikrokolumnową  

35,00 

4 Odczyn Coombsa BTA-metodą mikrotestu kolumnowego 35,00 

5 Pobieranie materiału do badań /jedna próbka/ 3,00 

6 Odpis wyniku badania  12,00 

7 
Wydanie identyfikacyjnej karty grupy krwi (KARTA 

GRUPY KRWI) 

45,00 

 

Badania radiologiczne 

 
Lp. Badania Cena  netto w zł * 

1 Zdjęcie RTG klatka piersiowa p-a dorosły 50,00 

2 Zdjęcie RTG klatka piersiowa a-p + bok z barytem 83,00 

3 Zdjęcie RTG klatka piersiowa - żebra 55,00 

4 Zdjęcie RTG klatka piersiowa a-p (p-a) dziecko 61,00 

5 Zdjęcie RTG klatka piersiowa a-p + bok 61,00 

6 Cholangiografia przez dren 440,00 

7 Zdjęcie RTG palców bez opisu 44,00 

8 Zdjęcie RTG dłoni (p-a+ skos) bez opisu 44,00 

9 Zdjęcie RTG kości nadgarstka (a-p+ skos) bez opisu 44,00 

10 Zdjęcie RTG stawu łokciowego (a-p+ bok) bez opisu 39,00 



11 Zdjęcie RTG kości przedramienia (a-p+ bok) bez opisu 44,00 

12 Zdjęcie RTG kości ramiennej (a-p+ bok) bez opisu 44,00 

13 Zdjęcie RTG kości obojczyka bez opisu 50,00 

14 Zdjęcie RTG barku L+P (porównawcze) bez opisu 50,00 

15 Zdjęcie RTG boczne nosa bez opisu 44,00 

16 Ureterocystografia dziecka do lat 4 685,00 

17 Urografia 407,00 

18 Zdjęcie RTG czaszki a-p 44,00 

19 Zdjęcie RTG czaszki bok L i P 44,00 

20 Zdjęcie RTG czaszki osiowe 44,00 

21 Zdjęcie RTG zatoki p-a 44,00 

22 Zdjęcie RTG zatoki oboczne nosa-profil 44,00 

23 Zdjęcie RTG Kanału nerwu wzrokowego (Rehesego) 39,00 

24 Zdjęcie RTG Uszu wg Schulera 44,00 

25 Zdjęcie RTG żuchwy a-p 50,00 

26 Zdjęcie RTG przeglądowe jamy brzusznej 39,00 

27 Zdjęcie RTG pęcherza moczowego 39,00 

28 Zdjęcie RTG stopy L (a-p + bok) 39,00 

29 Zdjęcie RTG stawu skokowego (a-p+bok) 39,00 

30 Zdjęcie RTG podudzia L (a-p+bok) 39,00 

31 Zdjęcie RTG rzepki (bok + osiowe) 39,00 

32 Zdjęcie RTG stawu kolanowego L i P (a-p, bok, 

porównawcze) 

39,00 

33 Zdjęcie RTG uda L i P 55,00 

34 Zdjęcie RTG kręgosłupa L-S skośne 55,00 

35 Zdjęcie RTG oczodołów - ciało obce 61,00 

36 Zdjęcie RTG kręgosłupa L-S (lędzwiowego) a-p +b 50,00 

37 Zdjęcie RTG kręgosłupa Th (piersiowego) a-p +b 50,00 

38 Zdjęcie RTG kręgosłupa C (szyjnego) a-p +b 50,00 

39 Zdjęcie RTG kręgosłupa C (szyjnego)-2 skosy 50,00 

40 Zdjęcie RTG kręgosłupa C (szyjnego)-czyn. 50,00 

41 Zdjęcie RTG stawów biodrowych a-p+osiowe 55,00 

42 Zdjęcie RTG miednicy st. krzyżowo-biodrowe 55,00 

43 Skopia + zdj.  182,00 

44 Wlew kontrastowy jelita grubego 620,00 

45 Zdjęcie RTG kontrastowe żołądka + XII-ca 468,00 

46 Pasaż jelita 275,00 

47 Zdjęcie RTG w 2 projekcjach - inne 55,00 

48 Zdjęcie RTG w 3 projekcjach - inne 61,00 

49 Zdjęcie RTG ekspozycja łączona (kości długie, kręgosłup) 88,00 

50 Dodatkowe filmowanie  17,00 

 

 

 

 



Poradnia Laryngologiczna  

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Wycięcie zmiany na języku 220,00 

2 Wycięcie zmiany podniebienia 220,00 

3 Wycięcie zmiany na wardze 220,00 

4 Wycięcie zmiany innej części jamy ustnej 220,00 

5 Usunięcie szwów 81,00 

6 Usunięcie ciała obcego z przełyku 167,00 

7 Założenie i wymiana rurki tracheostomijnej 408,00 

8 Usunięcie rurki tracheotomijnej 33,00 

9 Usunięcie ciała obcego z krtani 108,00 

10 Wycinek z migdała 209,00 

11 Wycinek z gardła 209,00 

12 Usunięcie ciała obcego z języka 75,00 

13 Usunięcie ciała obcego z migdałka 75,00 

14 Nacięcie ropnia około migdałkowego 59,00 

15 Nacięcie ropnia tylno gardłowego 59,00 

16 Usunięcie kamienia z przewodu śliniakowego 225,00 

17 Biopsja cienkoigłowa ślinianki 172,00 

18 Drenaż ropnia dna jamy ustnej 145,00 

19 Nacięcie ropnia twarzy 145,00 

20 Podcięcie wędzidełka języka 75,00 

21 Podcięcie wędzidełka wargi 75,00 

22 Szycie rany języka 209,00 

23 Szycie rany wargi 209,00 

24 Szycie rany podniebienia 209,00 

25 Szycie rany innej części jamy ustnej 209,00 

26 Szycie rany gardła 209,00 

27 Nacięcie krwiaka lub ropnia małżowiny usznej 59,00 

28 Wycinek z ucha zewnętrznego 209,00 

29 Wycięcie kaszaka małżowiny usznej 220,00 

30 Wycięcie przydatków przed usznych 220,00 

31 Sondowanie ślinianek 86,00 

32 Szycie rany ucha 209,00 

33 Płukanie ucha 33,00 

34 Usunięcie ciała obcego z ucha 38,00 

35 Paracenteza 86,00 

36 Kateteryzacja trąbki słuchowej  75,00 

37 Zabieg Politzera 65,00 

38 Tamponada tylna 118,00 

39 Nacięcie krwiaka lub ropnia przegrody nosa 145,00 

40 Wycinek z nosa 209,00 

41 Wycięcie innych zmian nosa 161,00 

42 Przecięcie zrostów wewnątrz nosowych 183,00 



43 Nastawienie złamania nosa w znieczuleniu miejscowym 108,00 

44 Szycie rany nosa 209,00 

45 Usunięcie ciała obcego z nosa 38,00 

46 Zabiegi Proetza 102,00 

47 Punkcja zatoki szczękowej 124,00 

48 Biopsja cienkoigłowa języka 129,00 

49 Wycinek z języka  209,00 

50 Wycinek podniebienia twardego 209,00 

51 Wycinek podniebienia miękkiego 209,00 

52 Wycinek z innej części jamy ustnej 209,00 

53 Wycinek z wargi 209,00 

54 Usunięcie tamponady  54,00 

55 Elektrokoagulacja miejsca krwotocznego 92,00 

56 Tamponada przednia 65,00 

57 Wymiana tamponady 113,00 

58 Inne nacięcie ucha zewnętrznego  38,00 

59 Wycięcie zmiany ucha zewnętrznego 220,00 

60 Nacięcie przewodu słuchowego zewnętrznego  27,00 

61 Nacięcie języczka 27,00 

62 Biopsja tkanek miękkich  177,00 

63 Usuniecie ciała obcego z jamy ustnej 27,00 

64 Usunięcie rurki tympanostomijnej  27,00 

 

Hemodializy 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Hemodializa 630,00  

 

Hemoglobina tlenkowa 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Karboksyhemoglobina          46,00 

 

 

Iniekcje 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Iniekcje domięśniowe              20,00 

2 Iniekcje dożylne              30,00 

 

 

Koszt Konsultacji Specjalistycznych / Porady  

 
Lp. Konsultacje Cena netto w zł * 

1 Alergologiczna 160,00 

2 Laryngologiczna 150,00 



3 Ortopedyczna 150,00 

4 Kardiologiczna 175,00 

5 Kardiochirurgiczna 190,00 

6 Gastrologiczna  190,00 

7 Okulistyczna 160,00 

8 Chirurgii Ogólnej 165,00 

9 Chirurgii Naczyniowej 165,00 

10 Chirurgii Dziecięcej  150,00 

11 Urologiczna 160,00 

12 Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 230,00 

13 Neurochirurgii 175,00 

14 Nefrologiczna 175,00 

15 Audiologiczna 190,00 

16 Diabetologiczna 185,00 

17 Oddział Ratunkowy-porada (w tym osoby uprawnione na 

podstawie przepisów o koordynacji) 

275,00 

18 Chorób wewnętrznych  165,00 

 

 

Poradnia Okulistyczna  

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Podstawowe badanie okulistyczne 85,00 

2 Angiografia fluoresceinowa tylnego odcinka 246,00 

3 Fotografia kolorowa 63,00 

4 Badanie barw 46,00 

5 Badanie dna oka pośrednie obuoczne 75,00 

6 Biometria- jedno oko 40,00 

7 Egzoftalmometria 40,00 

8 Gonioskopia 75,00 

9 Kąty zeza (synoptofor) 40,00 

10 Kąty zeza na krzyżu Maddoxa 40,00 

11 Perymetria kinetyczna 40,00 

12 Perymetria statyczna 75,00 

13 Skiaskopia 75,00 

14 Tonometria 40,00 

15 Tonometria aplanacyjna 52,00 

16 USG typu A i B – diagnostyka – foto 103,00 

17 Ćwiczenia ortoptyczne-1 ćwiczenie  46,00 

18 Ćwiczenia pleoptyczne-1 ćwiczenie  46,00 

19 Drobne zabiegi przy lampie szczelinowej 52,00 

20 Iniekcja okołogałkowa 149,00 

21 Iniekcja podspojówkowa 149,00 

22 Irydotomia laserem ND; YAG 372,00 

23 Laser argon – różne zabiegi 372,00 

24 Membranotomia laserem ND:YAG 246,00 

25 Oblaserowanie obwodu siatkówki 372,00 

26 Usuniecie ciała obcego z rogówki 149,00 



27 Usuniecie ciała obcego z worka spojówkowego 115,00 

28 Usuniecie szwów pooperacyjnych 132,00 

29 Zaopatrywanie ran powieki i spojówki 172,00 

30 Zabiegi w obrębie powieki i spojówek 189,00 

31 Zgłębnikowanie dróg łzowych – jedno oko  126,00 

32 Badanie optycznej koherentnej tomografii siatkówki OCT- 

plus opis 

170,00 

 

 

Pracownia Endoskopowa 
 

Lp. Procedury Cena netto 

w zł * 

Cena netto  

Cito w zł * 

1 Gastroskopia z testem urazowym 310,00 403,00 

2 Gastroskopia 300,00 390,00 

3 Gastroskopia z pobraniem wycinka hist-pat.  310,00 403,00 

4 Kolonoskopia 450,00 585,00 

5 Znieczulenie do zabiegów endoskopowych 180,00 234,00 

6 Kolonoskopia z pobraniem wycinka   550,00 715,00 

7 Polipektomia endoskopowa polipa w jelicie grubym 900,00 1170,00 

 

Pracownia Toksykologii  

 
Lp. Procedury Cena netto w zł* 

1 
Oznaczenie ilościowe glikolu etylowego met. GC - KREW 

Sekcyjna 
150,00 

2 Oznaczenie ilościowe glikolu etylowego met. GC - KREW 150,00 

3 Oznaczenie ilościowe glikolu etylowego met. GC - MOCZ 150,00 

4 
Oznaczenie ilościowe glikolu etylowego met. GC - 

materiał inny 
150,00 

5 
Oznaczenie ilościowe alkoholu etylowego met. GC - 

KREW Sekcyjna 
150,00 

6 
Oznaczenie ilościowe alkoholu etylowego met. GC - 

KREW 
150,00 

7 
Oznaczenie ilościowe alkoholu etylowego met. GC -

MOCZ 
150,00 

8 Oznaczenie alkoholu etylowego met. GC - materiał inny 150,00 

9 
Oznaczenie ilościowe  tlenkowej hemoglobiny HbCo - 

Spektofotometria krew sekcyjna 
75,00 

10 
Oznaczenie ilościowe  tlenkowej hemoglobiny HbCo – 

Spektofotometria krew 
75,00 

11 
Oznaczenie tlenku węgla CO metodą referencyjną 

GC/HS/FID  we krwi sekcyjnej  
225,00 

12 
Oznaczenie tlenku węgla CO  metodą referencyjną 

GC/HS/FID we krwi 
225,00 

13 

Oznaczenie ilościowe substancji lotnych 

/etanol,metanol,izopropano,aceton met. GC- KREW 

Sekcyjna 

600,00 

14 Oznaczenie ilościowe substancji lotnych 600,00 



/etanol,metanol,izopropano,aceton met. GC- KREW 

15 
Oznaczenie ilościowe substancji lotnych 

/etanol,metanol,izopropano,aceton met. GC- MOCZ 
600,00 

16 
Oznaczenie ilościowe substancji lotnych 

/etanol,metanol,izopropano,aceton met. GC- materiał inny 
600,00 

17 Oznaczenie  alkoholu metylowego GC - KREW Sekcyjna 150,00 

18 Oznaczenie  alkoholu metylowego GC -KREW 150,00 

19 Oznaczenie  alkoholu metylowego GC - MOCZ 150,00 

20 Oznaczenie  alkoholu metylowego GC-  materiał inny 150,00 

 

Pracownia Urodynamiki i Elektromanometrii  

 
Lp. Procedury Cena netto w zł 

* 

Cena netto  Cito 

w zł * 

1 USG układu moczowego 145,00 189,00 

2 
Pełne Badania urodynamiczne Dantec Duet z 

cewnikiem Folleya 1 900,00 

2 470,00 

3 
Pełne Badania urodynamiczne Dantec Duet z 

cewnikiem dorektalnym 2 250,00 

2 925,00 

4 
Pełne Badania urodynamiczne jako przygotowanie 

do zabiegu  2 500,00 

3 250,00 

5 Uroflowmetria Dantec Urodyn 1000 220,00 286,00 

6 Uroflowmetria MMS SOLAR BLUE 450,00 585,00 

7 Badania anomanometryczne 2 100,00 2 730,00 

 

Przychodnia Chirurgii Stomatologicznej 
 

Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Badanie lekarskie kontrolne  104,00 

2 Konsultacja specjalistyczna 127,00 

3 
Plastyka wędzidła wargi, policzka i fałdów śluzówkowych 

przedsionka jamy ustnej 
138,00 

4 Usuniecie zęba jednokorzeniowego  104,00 

5 Usuniecie zęba wielokorzeniowego 127,00 

6 Chirurgiczne usuniecie zęba przez dłutowanie  190,00 

7 
Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrz zębodołowe z 

wytworzeniem płata śluzówkowo - okostnego 
311,00 

8 
Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego lub związków 

zębowych  
374,00 

9 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany ze szwem 115,00 

10 
Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie 

zanieczyszczonej rany z opracowaniem szwami 
161,00 

11 
Wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, 

włókniaka, pobranie wycinka 
432,00 

12 Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej 472,00 

13 Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki  248,00 

14 
Plastyka połączenia ustno – zatokowego, jako samodzielne 

postępowanie lub jako następstwo ekstrakcji 
374,00 



15 
Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie 

ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem 
173,00 

16 
Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy 

zębów 
190,00 

17 
Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu 

wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami 
213,00 

18 Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy  248,00 

19 
Zdjęcie jednej szyny przy wymianie unieruchomienia lub 

zakończeniu leczenia zachowawczego złamania szczęki 
104,00 

20 Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy 54,00 

21 Gingiwoosteoplastyka – do 18 r. ż. 311,00 

22 
Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba dla celów 

ortodontycznych  (do 18 r.ż.) 
374,00 

23 
Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego (od 13 do 

23 i od 33 do 43) – do 18 r. ż.  
374,00 

24 Usunięcie szwów z głowy/szyi 41,00 

 

Radiologia Stomatologiczna  

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Zdjęcia RTG  panoramiczne zębów (zapis na filmie) 83,00 

2 Zdjęcia RTG  panoramiczne zębów (zapis na płycie CD) 61,00 

3 Zdjęcia RTG  zębów stykowe 55,00 

4 Zdjęcia RTG  zębów zgryzowe 39,00 

5 Zdjęcia RTG  cefalometryczne zębów (zapis na filmie)              83,00 

6 Zdjęcia RTG  cefalometryczne zębów (zapis na płycie CD) 61,00 

 

 

Rezonans Magnetyczny  

 
Lp. Procedury Cena netto w 

zł * 

Cena netto  

Cito w zł * 

1 MR mózgu (perfuzja)/spektrografia  1 210,00 1 573,00 

2 MR przysadki dynamiczne  968,00 1 258,00 

3 MR przysadki z kontrastem 781,00 1 015,00 

4 MR głowy z kontrastem 770,00 1 001,00 

5 MR głowy bez kontrastu 627,00 815,00 

6 MR klatki piersiowej i śródpiersia z kontrastem 869,00 1 130,00 

7 
MR dwóch lub więcej odcinków i kanału kręgowego 

bez kontrastu  

847,00 1 101,00 

8 
MR dwóch lub więcej odcinków i kanału kręgowego z 

kontrastem 

1 331,00 1 730,00 

9 
MR jednego odcinka kręgosłupa i kanału kręgowego 

(C, Th lub L) bez kontrastu 

682,00 887,00 

10 
MR jednego odcinka kręgosłupa i kanału kręgowego 

(C, Th lub L) z kontrastem 

814,00 1 058,00 

11 MR stawu (np.. Kolana, barku) 682,00 887,00 

12 MR tkanek miękkich kończyny górnej i dolnej  869,00 1 130,00 



13 MR miednicy bez kontrastu 682,00 887,00 

14 MR miednicy z kontrastem 814,00 1 058,00 

15 MR miednicy dynamiczne  869,00 1 130,00 

16 MR nadnerczy z kontrastem  814,00 1 058,00 

17 MR badanie dyfuzyjne tzw. PET-like 726,00 944,00 

18 MR cholangiografia  682,00 887,00 

19 MR Urografia bez kontrastu 682,00 887,00 

20 MR Urografia z kontrastem 990,00 1 287,00 

21 MR angiografia z kontrastem 814,00 1 058,00 

22 MR enterografia bez kontrastu 814,00 1 058,00 

23 MR enterografia z kontrastem 869,00 1 030,00 

24 MR badanie inne 1 111,00 1 444,00 

25 MR wątroby/trzustki  1 045,00 1 359,00 

26 MR twarzoczaszki i szyi z kontrastem 781,00 1 015,00 

27 MR zatok obocznych nosa bez kontrastu 660,00 858,00 

28 MR zatok obocznych nosa z kontrastem 781,00 1 015,00 

30 MR oczodołów bez kontrastu 660,00 858,00 

31 MR oczodołów z kontrastem 781,00 1 015,00 

32 MR serca 1 606,00 2 088,00 

33 MR serca z Adenozyną 2 490,00 3 237,00 

34 MR stawu kolanowego do protezy  121,00 157,00 

35 MR w znieczuleniu bez kontrastu  913,00 1 187,00 

 

 

Sterylizacja Plazmowa  

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Sterylizacja plazmowa- pakiet duży 35,00 

2 Sterylizacja plazmowa- pakiet mały 30,00 

 

 

Sterylizacja Parowa 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Sterylizacja parowa- pakiet duży 25,00 

2 Sterylizacja parowa- pakiet mały  21,00 

 

 

Koszt Osobodnia  
POBYT NA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH / 1 OSOBODZIEŃ 

(nie uwzględnia kosztów zabiegu, leków, wyrobów medycznych, diagnostyki) 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Oddział Chorób Wewnętrznych 800,00  

2 Oddział Kardiologii 910,00  

3 Oddział Nefrologii 1 000,00  

4 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i 

Noworodków  

3 715,00  



5 Oddział Chirurgii Naczyniowej 1 200,00  

6 Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej 1 500,00  

7 Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowej 3 160,00  

8 Oddział Urologii 1 050,00  

9 Oddział Chirurgii Dziecięcej 1 500,00  

10 Oddział Neurochirurgii  1 340,00  

11 Oddział Okulistyki 2 460,00  

12 Oddział Laryngologii 1 210,00  

13 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 5 770,00  

14 Oddział Kardiochirurgii 2 000,00  

15 Oddział Pediatrii od 0. do 8 godz. 450,00  

16 Oddział Pediatrii od 8 do 16 godz. 900,00  

17 Oddział Pediatrii od 16 do 24 godz. 1 350,00  

18 Oddział Chirurgii  Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej 1 200,00 

19 Pododdział Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej 3 000,00 

 

Tomografia Komputerowa  

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 HRTC klatka piersiowa 374,00 

2 TK głowy z kontrastem 409,00 

3 TK głowy z kontrastem w znieczuleniu 621,00 

4 TK głowy bez kontrastu 299,00 

5 TK oczodołu z kontrastem 495,00 

6 TK krtani - szyi z kontrastem 650,00 

7 TK klatki piersiowej z kontrastem  558,00 

8 TK kręgosłupa C, Th, L-s, S 374,00 

9 TK miednicy z kontrastem 644,00 

10 TK jamy brzusznej z kontrastem 558,00 

11 TK jamy brzusznej z kontrastem (wielofazowe) 679,00 

12 TK twarzo - czaszki z kontrastem 495,00 

13 TK twarzo - czaszki bez kontrastu 322,00 

14 TK kończyn, stawów, bez kontrastu 357,00 

15 Angiografia TK (mózgowa, aorty, kończynowa)       1 478,00 

16 TK oczodołu bez kontrastu 236,00 

17 HRCT uszu 334,00 

18 TK klatki piersiowej, jamy brzusznej z kontrastem 679,00 

19 
TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy z 

kontrastem 
863,00 

20 TK jamy brzusznej i miednicy z kontrastem 679,00 

21 TK- inne 524,00 

22 TK wirtualne (kolonoskopia, bronchoskopia, itp.) 1 231,00  

23 TK dental 374,00 

24 
Angiografia TK tętnic wieńcowych poprzedzona oceną 

zwapnień 
1 455,00 

25 Angiografia TK pomostów aortalno-wieńcowych 1 524,00 

26 
Ilościowa ocena zwapnień w tętnicach wieńcowych 

CALCIUM SCORING 
558,00 



27 Znieczulenie w badaniu TK 219,00 

28 
W przypadku badań citowych cena każdego badania 

wzrośnie o 100,00 zł 
100,00 

 

 

 

Zakład Patomorfologii 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł* 

1 Badania wybiórcze – Mucykarmin 125,00 

2 Badania wybiórcze – Żelazo 115,00 

3 Barwienie wybiórcze - PAS 135,00 

4 Barwienie wybiórcze – AZAN 120,00 

5 Badania wybiórcze - Srebrzenie 180,00 

6 Badania wybiórcze – Amyloid 135,00 

7 Barwienie wybiórcze Giemsa 70,00 

8 
Zabarwienie i ocena materiału pobranego podczas biopsji 

aspiracyjnej cienkoigłowej 
100,00 

9 

Badania cytologiczne dostarczonych rozmazów 

ginekologicznych i innych preparatów z zakresu cytologii 

złuszczeniowej 

100,00 

10 

Badania histopatologiczne wycinka pobranego 

topograficzne z jednego miejsca i barwionego metodą H i 

E 

125,00 

11 
Badania śródoperacyjne materiału tkankowego pobranego 

topograficznie z jednego miejsca 
95,00 

12 
Kontrola parafinowa materiału dostarczonego do badania 

śródoperacyjnego 
105,00 

 

 

Zakład Patomorfologii 

Badania wykonywane na materiale pobranym ze zwłok 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Badania wybiórcze – Mucykarmin 125,00 

2 Badania wybiórcze – Żelazo 115,00 

3 Barwienie wybiórcze - PAS 135,00 

4 Barwienie wybiórcze – AZAN 120,00 

5 Badania wybiórcze - Srebrzenie 180,00 

6 Badania wybiórcze – Amyloid 135,00 

7 Barwienie wybiórcze Giemsa 70,00 

8 
Zabarwienie i ocena materiału pobranego podczas biopsji 

aspiracyjnej cienkoigłowej 
100,00 

9 

Badania cytologiczne dostarczonych rozmazów 

ginekologicznych i innych preparatów z zakresu cytologii 

złuszczeniowej 

100,00 

10 Sekcja zwłok 1 500,00 

11 Badania histopatologiczne wycinka pobranego 125,00 



topograficzne z jednego miejsca i barwionego metodą H i 

E 

12 
Badania śródoperacyjne materiału tkankowego pobranego 

topograficznie z jednego miejsca 
95,00 

13 
Kontrola parafinowa materiału dostarczonego do badania 

śródoperacyjnego 
105,00 

 

 

Założenie cystotomii 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Założenie cystostomii 435,00  

 

 

 

Założenie nefrostomii 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Założenie nefrostomii przez nakłucie nerki  307,00 

 

 

 

Założenie wkłucia centralnego 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Założenie wkłucia centralnego  242,00  

 

 

 

Cystoskopia przezcewkowa 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Cystoskopia przezcewkowa 1 200,00  

 

 

Zakład Medycyny Sądowej – Referencyjny Ośrodek Uniwersytetu 

Opolskiego 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Przechowywanie zwłok- doba  166,00  

 

 

Przewozy pacjentów 

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 
Przewóz pacjentów zgodnie ze zleceniem za przejechany 

kilometr  
8,00   



Zakład Rehabilitacji  

 
Lp. Procedury Cena netto w zł * 

1 Sollux  10,00  

2 Galwanizacja  13,00 

3 Jonoforeza 13,00 

4 Diadynamik 13,00 

5 Interdyn  13,00 

6 Prądy średniej częstotliwości  13,00 

7 Prądy Tensa 13,00 

8 Prądy Traberta 13,00 

9 Elektrostymulacja  13,00 

10 Elektrostymulacja punktowa  19,00 

11 Masaż sekwencyjny uciskowy  15,00 

12 Pole magnetyczne 13,00 

13 Terapuls 13,00 

14 DKF, MDF 13,00 

15 Ultradźwięki  19,00 

16 Laser punkty plus skaner  19,00 

17 Krioterapia miejscowa 15,00 

18 Okład cieplny 13,00 

Kinezyterapia 

19 Ćwiczenia ogólnousprawniające – 30 minut 25,00  

20 Ćwiczenia w odciążeniu – 30 minut 25,00  

21 Ćwiczenia na przyrządach – 30 minut 25,00 

22 Wyciągi odcinka C lub L/S  25,00 

23 Ćwiczenia specjalistyczne- metody McKenzi- pierwsza 

wizyta  

88,00 

24 Ćwiczenia specjalistyczne- metody McKenzi- kolejna 

wizyta 

44,00 

25 Ćwiczenia specjalistyczne – PNF, skoliozy, tkanki miękkie 

- 30 minut 

69,00 

26 Ćwiczenia indywidualne z terapeutą- 30 minut 50,00 

27 Ćwiczenia bierne mechaniczne kończyny dolnej /szyna/ - 

30 minut 

44,00 

28 Pokaz instruktaż jednorazowy 50,00 

29 Kinesiology Taping 44,00 

30 Porada Lekarska 138,00 

31 Porada Fizjoterapeuty 69,00 

32 Rehabilitacja domowa (plus koszt dojazdu) 138,00  

Pakiet 

 Przy zakupie 10 zabiegów /karnet/ ostatni zabieg gratis  

33 Dwa zabiegi fizykalne plus ćwiczenia indywidualne  

/metodami/ 

88,00 

34 Masaż /1 okolica/ plus ćwiczenia plus jeden zabieg 

fizykalny  

88,00 

Zdrowy kręgosłup 

35 Dwa zabiegi fizykalne plus ćwiczenia pod kontrolą 44,00 



terapeuty  

Pakiet Senior 

36 Dwa zabiegi fizykalne plus ćwiczenia pod kontrolą 

terapeuty dostosowane do wieku /dotyczy jednej okolicy/ 

44,00 

Hydroterapia 

37 Wirówka kkg 19,00 

38 Wirówka kkd 32,00 

39 Masaż podwodny  57,00 

40 Kąpiel cztero-komorowa 38,00 

Masaż 

41 Masaż częściowy – 15 minut 50,00 

42 Masaż cały kręgosłup 70,00 

43 Masaż całościowy – 60 minut 207,00 

44 Drenaż limfatyczny częściowy  57,00 

45 Drenaż limfatyczny  dwie okolice 88,00 

 

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej -  punkt pobrań 

 

Lp. 
 

Rodzaj badania 

Okres 

oczekiwani

a na wynik 

/ dni / 

 

Materiał 

Cena netto w 

zł * 

Chemia  kliniczna 
1 Albuminy         1         surowica 6,00 

2 Aminotransferaza alaninowa / ALT / 1 surowica 6,00 

3 
Aminotransferaza asparaginianowa / 

AST / 
1 surowica 6,00 

4 Amylaza 1 
surowica, 

mocz 
8,00 

5 Amoniak 1 osocze EDTA 45,00 

6 ASO – test ilościowy 1 surowica 25,00 

7 Białko całkowite 1 surowica 6,00 

8 Białko C – reaktywe ultraczułe  / CRP/ 1 surowica 11,00 

9 Bilirubina całkowita 1 surowica 6,00 

10 Bilirubina związana 1 surowica 7,00 

11 Ceruloplazmina 10 surowica 40,00 

12 Cholesterol całkowity 1 surowica 6,00 

13 Cholesterol HDL  1 surowica 6,00 

14 Cholesterol LDL ( oznaczany) 1 surowica 7,00 

15 Cholinoesteraza 1 surowica 15,00 

16 Chlor / Cl- 1 
surowica, 

mocz, DZM 
6,00 

17 Dehydrogenaza mleczanowa / LDH 1-5 / 1 surowica 8,00 

18 Elektroforeza białek z densytogramem do 7 dni surowica 20,00 

19 Fosfataza alkaliczna 1 surowica 6,00 

20 Fosfor nieorganiczny 1 
surowica, 

mocz, DZM 
7,00 



21 Gamma glutamylotransferaza / GGT / 1 surowica 7,00 

22 Gazometria 1 
krew 

włośniczkowa 
45,00 

23 Glukoza 1 
surowica, 

mocz, DZM 
6,00 

24 Homocysteina 1 surowica 55,00 

25 
Immunofiksacja ( z białkiem Bence 

Jonesa ) 
do 7 dni 

surowica, 

mocz 
160,00 

26 Łańcuchy lekkie Lambda - wolne do 10 dni 
surowica, 

mocz 
170,00 

27 Łańcuchy lekkie Kappa  - wolne do 10 dni 
surowica, 

mocz 
170,00 

28 Interleukina 6 1 surowica 110,00 

29 Inhibitor C1- esterazy ( aktywność ) do 10 dni surowica 110,00 

30 Inhibitor C1- esterazy ( ilościowo ) do 10 dni surowica 110,00 

31 Jonogram / Na + ,  K + , Cl - / 1 surowica 9,00 

32 Kinaza kreatynowa-CK 1 surowica 8,00 

33 Kreatynina +eGFR 1 
surowica, 

mocz, DZM 
8,00 

34 Kwas moczowy 1 
surowica, 

mocz, DZM 
7,00 

35 Kwasy żółciowe 2 surowica 30,00 

36 Lipaza 1 surowica 10,00 

37 Magnez 1 
surowica, 

mocz, DZM 
7,00 

38 Mikroalbuminuria – metoda ilościowa 1 mocz 10,00 

39 Mocznik 1 
surowica, 

mocz, DZM 
7,00 

40 Osmolalność 1 
surowica, 

mocz 
10,00 

41 Potas / K+ 1 
surowica, 

mocz, DZM 
7,00 

42 Prokalcytonina 1 surowica 50,00 

43 
Seromukoid -  -1 kwaśny glikoproteid / 

AAGP / 
1 surowica 35,00 

44 Sód / Na+ 1 
surowica, 

mocz, DZM 
7,00 

45 Trójglicerydy 1 surowica 7,00 

46 Tyrozyna do 14 dni surowica 110,00 

47 Wapń całkowity 1 
surowica, 

mocz, DZM 
8,00 

48 Wapń zjonizowany 1 
krew 

włośniczkowa 
45,00 

49 Żelazo 1 surowica 7,00 

50 Anty SARS CoV-2 S 1 surowica 50,00 

Diagnostyka anemii 
51 Ferrytyna 1 surowica 35,00 

52 Haptoglobina 1 surowica 20,00 

53 Kwas foliowy 5 surowica 45,00 



54 Receptor transferyny 1 surowica 65,00 

55 Transferyna 1 surowica 30,00 

56 
Utajona zdolność wiązania żelaza 

(UIBC) 
1 surowica 10,00 

57 Witamina B12 1 surowica 40,00 

58 Erytropoetyna 10 surowica 60,00 

Diagnostyka cukrzycy 
59 Hemoglobina glikowana  / Hb1Ac  / 1 krew EDTA 20,00 

60 Insulina 1 surowica 45,00 

61 Peptyd-C 1 surowica 45,00 

62 
Przeciwciała anty-GAD/ przeciw 

dekarboksylazie glutaminianu/ 
do 14 dni surowica 50,00 

63 
Przeciwciała anty-IA2 /przeciw 

fosfatazie tyrozynowej/ 
do 14 dni surowica 50,00 

64 Przeciwciała ZnT8  do 21 dni surowica 100,00 

Diagnostyka chorób serca 

65 Kinaza kreatynowa – CK-MB masa 1 surowica 30,00 

66 Troponina wysokoczuła HS 1 surowica 25,00 

67 NT proBNP 1 surowica 80,00 

Immunologia 
68 Dopełniacz C3 1  surowica 25,00 

69 Dopełniacz C4 1  surowica 25,00 

70 IgG 1 surowica 18,00 

71 IgA 1 surowica 18,00 

72 IgM 1 surowica 18,00 

73 Tryptaza do 14 dni surowica 70,00 

76 IgE 1 surowica 19,00 

77 IgE swoiste lateks  15 surowica 30,00 

78 
Alergie profil pokarmowy * - 20 

alergenów, test Euroline 
do 7 dni surowica 120,00 

79 
Alergie profil pediatryczny **  

 - 27 alergenów, test Euroline 
do 7 dni surowica 150,00 

80 
Alergie profil pediatryczny wziewny *** 

- 20 alergenów, test Euroline 

 

do 7 dni 

 

surowica 

 

120,00 

81 
Profil pokarmowy: Nabiał i Orzechy 

( 10 alergenów) ● 
do 7 dni surowica 95,00 

82 
Profil pokarmowy: 

Mąka i Mięso (10 alergenów) ●● 
do 7 dni surowica 95,00 

83 
Profil pokarmowy: 

Owoce (10 alergenów) ●●● 
do 7 dni surowica 95,00 

84 

Alergie profil jady owadów: 

( komponenty )– osa, pszczoła, szerszeń 

- test Euroline 

do 7 dni surowica 130,00 

85 Alergie orzeszki (komponenty) do 7 dni surowica 150,00 

86 
Profil molekularny: mleko krowie, jajko 

kurze, orzeszki ziemne i brzoza 
do 7 dni surowica 200,00 

87 
Test do diagnostyki 295 komponentów  

alergenowych 
do 7 dni surowica 1 100,00    



Hormony – metabolity – witaminy 
88  17-OH Progesteron do 14 dni surowica 45,00 

89 ACTH do 21 dni 
osocze 

wersenianowe 
42,00 

90 Androstendion do 14 dni surowica 47,00 

91 Aldosteron do 14 dni 
surowica, 

DZM 
47,00 

 DHEA-S 1 surowica 45,00 

92 Estradiol 1 surowica 20,00 

93 FSH 1 surowica 20,00 

94 FT3 1 surowica 15,00 

95 FT4 1 surowica 15,00 

 GH- Hormon wzrostu do 14 dni surowica 50,00 

96 IGF-1 do 21dni surowica 85,00 

97 IGFBP-3 do 21 dni surowica 110,00 

98 Β2-mikroglobulina do 14 dni surowica 50,00 

99 Kalcytonina do 21 dni surowica 70,00 

100 Katecholoaminy–adrenalina do 14 dni 

osocze 

EDTA, 

DZM w 10 

ml 20% HCl 

100,00 

101 Katecholoaminy–noradrenalina do 14 dni 

osocze 

EDTA, 

DZM w 10 

ml 20% HCl 

100,00 

102 Katecholaminy-metabolity-metanefryna do 14 dni 
DZM w 10 

ml 20% HCl 
100,00 

103 

Katecholaminy-metabolity ( adrenalina, 

noradrenalina, dopamina, metanefryna, 

normetanefryna, 3-metoksytyramina 

serotonina ) 

do 14 dni 
DZM w 10 

ml 20% HCl 
600,00 

104 Kortyzol 1 surowica 30,00 

105 Kortyzol w moczu i DZM do 14 dni mocz, DZM 60,00 

106 LH 1 surowica 20,00 

107 Progesteron 1 surowica 20,00 

108 Prolaktyna 1 surowica 20,00 

109 PTH- Parathormon test 3 generacji 1 surowica 35,00 

110 Przeciwciała przeciw peroksydazie 

tarczycowej anty – TPO 
1 surowica 30,00 

111 Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie 

aTG 
do 7 dni surowica 30,00 

112 Przeciwciała dla receptora TSH – TRAb do 7 dni surowica 50,00 

113 SHGB( białko wiążące hormony 

płciowe) 
do 21 dni surowica 60,00 

114 Testosteron 1 surowica 22,00 

115 TSH 1 surowica 13,00 

116 Witamina D3,2 ( 25-OH ) 1 surowica 50,00 

117 Serotonina w surowicy do 21 dni surowica 200,00 

118 5-HIAA ( kwas indolooctowy) do 21 dni surowica 60,00 



119 Aktywność reninowa osocza (ARO) do 21 dni surowica 70,00 

120 Proinsulina  do 21 dni surowica 80,00 

121 Wazopresyna do 21 dni surowica 80,00 

122 VIP do 21 dni surowica 80,00 

123 Pepsyna do 21 dni surowica 80,00 

124 Gastryna do 21 dni surowica 80,00 

125 SSTR2 do 21 dni surowica 90,00 

126 FGF23 do 21 dni surowica 90,00 

127 Chromogranina A do 21 dni surowica 110,00 

128 Ceruloplazmina do 14 dni surowica 40,00 

129 Miedź do 14 dni surowica 40,00 

130 Lit do 2 dni surowica 20,00 

Markery  nowotworowe 
140  AFP  1 surowica 26,00 

141  CEA  1 surowica 26,00 

142  Ca 19-9 1 surowica 27,00 

143  Ca 125 1 surowica 25,00 

144  Ca 15-3 do 5 dni surowica 25,00 

145  PSA całkowity 1 surowica 25,00 

146  PSA wolny 1 surowica 30,00 

147  HCG + beta (Gonadotropina 

kosmówkowa ) 
1 surowica 25,00 

148  Białko S 100 1 surowica 90,00 

Autoimmunologia 
149 Kalprotektyna  do 21 dni kał 85,00 

150 
Przeciwciała przeciwjądrowe-screening 

IIFT  (ANA-SC)   
do 7 dni surowica 40,00 

151 
ANA badanie 

jakościowe/kompleksowe/-line   (ENA) 
do 7 dni surowica 110,00 

152 
Przeciwciała p/ dsDNA / Crithidium 

luciliae/, IIFT (DSDNA) 
do 7 dni surowica 60,00 

153 
ANCA- p/ciała przeciw granulocytom - 

IIFT 
do 7 dni surowica 85,00 

154 
 Przeciwciała przeciw granulocytom – 

metoda jakościowa, MPO,PR3  (ANCA) 
do 7 dni surowica 110,00 

155 
Panel wątrobowy –AMA-M2, LC-1, 

LKM-1, SLA/LP (LC-1) 
do 7 dni surowica 100,00 

156 
Przeciwciała  p/mięśniom gładkim 

ASMA IIFT  (ASMA) 
do 7 dni surowica 85,00 

157 
Przeciwciała p/mitochondrialne IIFT  

(AMA) 
do 7 dni surowica 85,00 

158 Czynnik reumatoidalny – ilościowo  1  surowica 16,00 

160 Odczyn Waalera Rose – latex  1  surowica 10,00 

161 
Przeciwciała antykardiolipinowe IgGAM  

(total) (AKARDIO) 
do 14 dni surowica 60,00 

162 
Przeciwciała p/beta 2 glikoproteinie 

IgGAM (B2GLYKO) 
do 14 dni surowica 65,00 

163 
Przeciwciała p/transglutaminazie 

tkankowej w klasie IgA, ELISA  
do 14 dni surowica 55,00 



(TRAGIGA) 

164 

Przeciwciała p/transglutaminazie 

tkankowej w klasie IgG,  ELISA  

(TRAGIGG) 

do 14 dni surowica 55,00 

165 
Przeciwciała p/endomyzium i gliadynie 

w klasie IgA, IIFT (GLIADYA) 
do 7 dni surowica 95,00 

166 

Przeciwciała p/endomyzium i gliadynie 

w klasie IgG 

 IIFT (GLIADYG) 

do 7 dni surowica 95,00 

167 
Przeciwciała przeciw gliadynie GAF IgG 

, Elisa  (GAF) 
do 14 dni surowica 65,00 

168 
Przeciwciała p/wyspom trzustki i kom. 

wydzielniczym (WYSPY)  
do 7 dni surowica 80,00 

169 
Przeciwciała anty-CCP /cykliczny 

peptyd cytrulinowy / 
do 7 dni surowica 60,00 

170 Przeciwciała przeciwko kłębkom 

nerkowym GBM 
do 7 dni surowica 55,00 

171 Przeciwciała w schorzeniach zapalnych 

jelit / gastroenterologii /ASCA/   

(JELITA) 

do 7 dni surowica 155,00 

172 Przeciwciała przeciwko komórkom 

okładzinowym żołądka i IF  (PCA/IF) 
do 7 dni surowica 90,00 

173 Odczyn WR 1 surowica 10,00 

174 Odczyn WR test potwierdzenia 2 surowica 60,00 

175 PLAR2R  surowica 250,00 

Hemostaza 
176 Antytrombina III 1 osocze cytryn 11,00 

177 Białko C aktywność 1 osocze cytryn 32,00 

178 Antygen wolnego białka S do14 dni osocze cytryn 100,00 

179 Czas kaolinowo-kefalinowy APTT 1 osocze cytryn 6,00 

180 Czas protrombinowy PT 1 osocze cytryn 6,00 

181 D-dimery  met. ilościowa 1 osocze cytryn 25,00 

182 Fibrynogen 1 osocze cytryn 8,00 

183 Funkcja płytek-Kolagen/ epinefryna 1 osocze cytryn 95,00 

184 Funkcja płytek-Kolagen/ ADP ( 

aspiryna) 
1 osocze cytryn 95,00 

185 Funkcja płytek-P2Y12( klopidogrel) 1 osocze cytryn 110,00 

186 Lapus antykoagulant –LCA 1 osocze cytryn 60,00 

187 Oporność na aktywne białko C / APCR / 1 osocze cytryn 60,00 

188 Test na antykoagulant – screening 1 osocze cytryn 10,00 

189 Czynnik VII 1 osocze cytryn 150,00 

190 Czynnik VIII 1 osocze cytryn 150,00 

191 Czynnik IX 1 osocze cytryn 150,00 

192 Czynnik XII 1 osocze cytryn 150,00 

193 Anty Xa 2 osocze cytryn 120,00 

Hematologia 
194 Morfologia krwi  1 krew EDTA 7,00 

195 Morfologia z pełnym różnicowaniem 

krwinek 
1 krew EDTA 11,00 



196 Odczyn opadania krwinek czerwonych / 

OB / 
1 krew cytryn 5,00 

197 Retikulocyty- frakcje, wynik z 

analizatora 
1 krew EDTA 11,00 

198 
Ocena rozmazu krwi barwionego  MGG 2 

krew 

włośniczkowa 
11,00 

Analityka  ogólna 
199 Badania ogólne moczu 1 mocz 15,00 

200 Analiza składu kamieni nerkowych do 5 dni złóg nerkowy 75,00 

201 Krew utajona w kale 1 kał 18,00 

202 Kotynina 1 mocz 10,00 

203 Porfiryny całkowite do 14 dni mocz, DZM 250,00 

 

204 Covid-19 antygen 1 wymaz z nosa 80,00 

 

205 Covid-19 NAAT PCR 1 wymaz z nosa 

 

250,00 

 

Badania  toksykologiczne 
206 Alkohol etylowy 1 surowica 50,00 

207 Narkotyki - test jakościowy 1 mocz 50,00 

 

Badania genetyczne 
208 HLA-B27 21 krew- EDTA 260,00  

209 HLA -  DQ2/DQ8 21 krew-EDTA 380,00 

210 HLA-Cw6 21 krew-EDTA 260,00 

211 Mutacja Leiden w genie czynnika V   

(FV) 

21 krew-EDTA 
300,00 

212 Mutacja 20210 G>A  w genie czynnika 

II  (FII) 

21 krew-EDTA 
260,00 

213 Hemochromatoza Direct  4 SNP 21 krew-EDTA 350,00 

214 Hemochromatoza Direct  2 SNP 21 krew-EDTA 270,00 

215 Zespół Gilberta 21 krew-EDTA 300,00 

216 Pierwotna nietolerancja laktozy 

   LCT: 13910,   LCT: 22018 

 

21 

 

krew-EDTA 

 

350,00 

217 CFTR Mukowiscytoza 21 krew-EDTA 300,00 

Monitorowanie leków 
218 Amikacyna 1 surowica 100,00 

219 Digoksyna 10 surowica 50,00 

220 Fenobarbital 10 surowica 80,00 

221 Gentamycyna 1 surowica 100,00 

222 Kwas walproinowy 1 surowica 35,00 

223 Wankomycyna 1 surowica 70,00 

224 Paracetamol 1 surowica 40,00 

225 Cyklosporyna 7 surowica 90,00 

226 Tacrolimus 14 surowica 130,00 

227 Konwertaza angiotenzyny 14 surowica 80,00 

 



228 Pobranie krwi   4,00 

230 Zaświadczenie w języku angielskim 

lub niemieckim 

  30,00 

 

Pakiety Badań  
Nazwa Pakietu  Rodzaj badań  Cena netto* 

Podstawowy  Morfologia, OB, glukoza, cholesterol, 

kreatynina, Alt 

28,00 

Podstawy-rozszerzony Morfologia z rozmazem, OB, glukoza, 

cholesterol, chol-HDL, chol-LDL, 

trójglicerydy, mocznik, kreatynina, Ast, Alt, 

GGTP, kwas moczowy 

66,00 

Tarczycowy  TSH, ft4, aTPO 48,00 

Tarczycowy- rozszerzony TSH, ft4, ft3, aTPO, aTG 87,00 

Wątrobowy  Bilirubina, AST, ALT, ALP, GGTP 27,00 

Trzustkowy Amylaza, amylaza w moczu, lipaza 19,00 

Nerkowy  Kreatynina, kwas moczowy, mocznik, 

jonogram, Ca, P, mocz badanie ogólne 

37,00 

Cukrzycowy  Glukoza, HbA1C,  albumina w moczu 21,00 

Lipidowy/miażdżycowy 

 

Cholesterol, chol-HDL, chol-LDL, 

trójglicerydy 

22,00 

Lipidowy/miażdżycowy-

rozszerzony 

  

Cholesterol, chol-HDL, chol-LDL, 

trójglicerydy, CRP, homocysteina 

70,00 

 

Dla kobiet dojrzałych  

 

Morfologia z rozmazem, OB, kreatynina, 

Alt, magnez, cholesterol, chol-HDL, chol-

LDL, trójglicerydy, CRP, glukoza, TSH, 

jonogram 

75,00 

Dla mężczyzn dojrzałych  

 

Morfologia z rozmazem, OB, kreatynina, 

Alt, cholesterol, chol-HDL, chol-LDL, 

trójglicerydy, CRP, glukoza, PSA, jonogram, 

kwas moczowy, Mg 

90,00 

Menopauza  FSH, estradiol, progesteron 47,00 

Anemia-pakiet podstawowy Morfologia z rozmazem, żelazo, UIBC- 

utajona zdolność wiązania żelaza, 

20,00 

Anemia - pakiet rozszerzony Ferrytyna, transferyna, wit. B12, receptor 

transferyny 

117,00 

Reumatyczny podstawowy Czynnik reumatoidalny-RF, odczyn Waalera 

Rose, CRP, OB, przeciwciała ANA 

screening i anty-CCP 

100,00 

Reumatyczny rozszerzony Przeciwciała ANA i ANCA screening,  ASO,  

AAGP-   -1 kwaśny glikoproteid,  

150,00 

Zdrowe serce CKMB masa, hsTNT, NT-proBNP, Mg, 

jonogram (Na, K,Cl), CRP 

135,00 

 

Alergia 

  * Profil pokarmowy 
    Jaja, mleko, drożdże: białko jaja, żółtko jaja, mleko, drożdże   



    Zboża: mąka pszenna, mąka żytnia,  ryż, soja 

    Orzechy: orzech ziemny, orzech laskowy, migdał 

    Owoce: jabłko, kiwi, morela 

    Warzywa: pomidor, marchew, ziemniak, seler 

    Owoce morza: dorsz, krab 

     ** Profil pediatryczny  
    Trawy i drzewa: Trawy mix ( tymotka łakowa/żyto), brzoza, bylica pospolita,  

      Roztocza: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae                              

      Alergeny zwierzęce: kot, pies, koń 

      Pleśń: Cladosporium herbarium, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata 

      Jaja i ryby: białko jaja, żółtko jaja, dorsz 

      Mleko: mleko, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA surowicza  

                   albumina wołowa 

     Zboża: mąka pszenna, ryż, soja 

     Orzechy: orzech ziemny, orzech laskowy 

     Owoce i warzywa: marchew, ziemniak,  jabłko 

*** Profil  pediatryczny wziewny 
   Trawy: tomka łąkowa, żyto 

    Drzewa: olcha, brzoza, leszczyna 

    Zioła: bylica, mniszek lekarski, babka lancetowata 

    Roztocza: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae                              

    Alergeny zwierzęce: kot, pies, koń, świnka morska, królik, chomik 

    Pleśń:  Penicillium notatum,  Cladosporium herbarium, Aspergillus   

                 fumigatus, Alternaria alternata 

● Profil pokarmowy Nabiał i Orzechy   
białko jaja kurzego, mleko krowie, żółtko jaja kurzego, kazeina, orzech ziemny, orzech włoski, orzech 

laskowy,  migdał, kakao, glutamin, CCD 

●● Profil pokarmowy Mąka i Mięso 
 mąka pszenna, mąka żytnia, mąka owsiana, ryż, wieprzowina, wołowina, kurczak, gluten, dorsz, 

krewetka, CCD 

●●● Profil pokarmowy Owoce  

truskawka, jabłko, kiwi, banan, brzoskwinia, wiśnia, oliwka, morela, arbuz, mix cytrusów 

( grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka ) CCD 

Profil pokarmowy Warzywa 

pomidor, pietruszka, marchewka, seler, ogórek, ziemniak, soja, sezam 

Profil wziewny Drzewa  

klon jesionolistny, olcha, brzoza, leszczyna pospolita, buk, dąb, jesion wyniosły,  wierzba iwa, 

topola, sosna, CCD 

 Profil wziewny Trawy i Chwasty  

tymotka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, pyłek żyta, ambrozja bylicolistna, bylica 

pospolita, babka lancetowata, komosa biała, pokrzywa, rzepak, CCD 

Profil wziewny Zwierzęta  

kot, pies, koń, świnka morska, mysz, naskórek szczura, królik, chomik, mix sierści (krowa, owca, koza )  

mix piór ( papużka falista, kanarek, papuga ARA, Aleksandretta obrożna, żeberka timorska ) CCD 

■■■■ Profil mleko krowie-komponenty 

laktoglobulina,beta -laktoglobulina, laktoferyna, kazeina, surowicza albumina wołowa 

 

 



Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej -  podmioty zewnętrzne umowy 

 

Lp. 
 

Rodzaj badania 

Okres 

oczekiwania 

na wynik 

/ dni / 

 

Materiał 

Cena netto 

w zł * 

Chemia  kliniczna 
1 Albuminy         1         surowica         5,00 

2 Aminotransferaza alaninowa / ALT / 1 surowica 5,00 

3 
Aminotransferaza asparaginianowa / 

AST / 
1 surowica 5,00 

4 Amylaza 1 
surowica, 

mocz 
7,00 

5 Amoniak 1 osocze EDTA 25,00 

6 ASO – test ilościowy 1 surowica 15,00 

7 Białko całkowite 1 surowica 4,00 

8 Białko C – reaktywe ultraczułe  / CRP/ 1 surowica 8,00 

9 Bilirubina całkowita 1 surowica 4,00 

10 Bilirubina związana 1 surowica 6,00 

11 Cholesterol całkowity 1 surowica 5,00 

12 Cholesterol HDL  1 surowica 6,00 

13 Cholesterol LDL ( oznaczany) 1 surowica 6,00 

14 Cholinoesteraza 1 surowica 8,00 

15 Chlor / Cl- 1 
surowica, 

mocz, DZM 
4,00 

16 
Dehydrogenaza mleczanowa    / LDH 1-

5 / 
1 surowica 8,00 

17 Elektroforeza białek  do 7 dni surowica 12,00 

18 Fosfataza alkaliczna 1 surowica 5,00 

19 Fosfor nieorganiczny 1 
surowica, 

mocz, DZM 
5,00 

20 Gamma glutamylotransferaza / GGT / 1 surowica 5,00 

21 Glukoza 1 
surowica, 

mocz, DZM 
4,00 

22 Homocysteina 1 surowica 30,00 

23 
Immunofiksacja ( z białkiem Bence 

Jonesa ) 
do 7 dni 

surowica, 

mocz 
160,00 

24 Łańcuchy lekkie Lambda - wolne do 10 dni 
surowica, 

mocz 
170,00 

25 Łańcuchy lekkie Kappa - wolne do 10 dni 
surowica, 

mocz 
170,00 

24 Interleukina 6 1 surowica 110,00 

26 Inhibitor C1 - esterazy (aktywność) do 10 dni surowica 110,00 

27 Inhibitor C1 - esterazy (aktywność) do 10 dni surowica 110,00 

28 Jonogram / Na + ,  K + , Cl - / 1 surowica 5,00 

29 Kinaza kreatynowa-CK 1 surowica 7,00 

30 Kreatynina + eGFR 1 
surowica, 

mocz, DZM 
4,00 



31 Kwas moczowy 1 
surowica, 

mocz, DZM 
5,00 

32 Kwasy żółciowe 2 surowica 30,00 

33 Lipaza 1 surowica 6,00 

34 Magnez 1 
surowica, 

mocz, DZM 
6,00 

35 Mikroalbuminuria – metoda ilościowa 1 mocz 10,00 

36 Mocznik 1 
surowica, 

mocz, DZM 
5,00 

37 Osmolalność 1 
surowica, 

mocz 
7,00 

38 Potas / K+ 1 
surowica, 

mocz, DZM 
4,00 

39 Prokalcytonina 1 surowica 45,00 

40 
Seromukoid -  -1 kwaśny glikoproteid 

/ AAGP / 
1 surowica 20,00 

41 Sód / Na+ 1 
surowica, 

mocz, DZM 
4,00 

42 Trójglicerydy 1 surowica 5,00 

43 Wapń całkowity 1 
surowica, 

mocz, DZM 
5,00 

44 Żelazo 1 surowica 5,00 

45 Anty SARS CoV-2 S 1 surowica 55,00 

Diagnostyka anemii 
46 Ferrytyna 1 surowica 23,00 

47 Haptoglobina 1 surowica 20,00 

48 Kwas foliowy 5 surowica 40,00 

49 Receptor transferyny 1 surowica 45,00 

50 Transferyna 1 surowica 20,00 

51 
Utajona zdolność wiązania żelaza 

(UIBC) 
1 surowica 8,00 

52 Witamina B12 1 surowica 28,00 

53 Erytropoetyna do 10 dni surowica 60,00 

Diagnostyka cukrzycy 
54 Hemoglobina glikowana  / Hb1Ac  / 1 krew EDTA 18,00 

55 Insulina 1 surowica 45,00 

56 Peptyd-C 1 surowica 30,00 

57 
Przeciwciała anty-GAD/ przeciw 

dekarboksylazie glutaminianu/ 
do 14 dni surowica 50,00 

58 
Przeciwciała anty-IA2 /przeciw 

fosfatazie tyrozynowej/ 
do 14 dni surowica 50,00 

59 Przeciwciała ZnT8  do 21 dni surowica 100,00 

Diagnostyka chorób serca 
60 Kinaza kreatynowa – CK-MB masa 1 surowica 30,00 

61 Troponina wysokoczuła HS 1 surowica 25,00 

62 NT proBNP 1 surowica 80,00 

Immunologia 

63 Dopełniacz C3  1 surowica 20,00 



64 Dopełniacz C4 1 surowica 20,00 

65 IgA 1 surowica 14,00 

66 IgG 1 surowica 14,00 

67 IgM 1 surowica 14,00 

68 Tryptaza do 14 dni surowica 70,00 

69 IgE 1 surowica 19,00 

70 IgE swoiste lateks 15 surowica 30,00 

71 
Alergie profil pokarmowy * - 20 

alergenów, test Euroline 
do 7 dni surowica 120,00 

72 
Alergie profil pediatryczny **  - 27 

alergenów, test Euroline 
do 7 dni surowica 150,00 

73 
Alergie profil pediatryczny wziewny 

*** - 20 alergenów, test Euroline 

 

do 7 dni 

 

surowica 

 

120,00 

74 
Profil pokarmowy: Nabiał i Orzechy 

 (10 alergenów) ●  
do 7 dni surowica 95,00 

75 
Profil pokarmowy: Mąka i Mięso 

 (10 alergenów) ●●  
do 7 dni surowica 95,00 

76 
Profil pokarmowy: 

 Owoce (10 alergenów) ●●●  
do 7 dni surowica 95,00 

77 
Profil pokarmowy: 

Warzywa (10 alergenów) 
   

77 

Alergie profil jady owadów: 

 (komponenty) – osa, pszczoła, szerszeń 

- test Euroline 

do 7 dni surowica 130,00 

78 Alergie orzeszki (komponenty) do 7 dni surowica 150,00 

79 
Profil molekularny: mleko krowie, jajko 

kurze, orzeszki ziemne i brzoza 
do 7 dni surowica 200,00 

80 
Test do diagnostyki 295 komponentów  

alergenowych 
do 7 dni surowica 1 100,00    

Hormony – metabolity – witaminy 

81  17-OH Progesteron do 14 dni surowica 40,00 

82 Androstendion do 14 dni surowica 40,00 

83 Aldosteron do 14 dni surowica, DZM 40,00 

84 DHEA-S 1 surowica 34,00 

85 Estradiol 1 surowica 15,00 

86 FSH 1 surowica 15,00 

87 FT4 1 surowica 12,00 

88 FT3 1 surowica 12,00 

89 GH- Hormon wzrostu do 14 dni surowica 30,00 

90 IGF-1 do 21dni surowica 55,00 

91 IGFBP-3 do 21 dni surowica 70,00 

92 Β2-mikroglobulina do 14 dni surowica 60,00 

93 Kalcytonina do 21 dni surowica 62,00 

94 Katecholoaminy–adrenalina do 14 dni 

osocze EDTA, 

DZM w 10 ml 

20% HCl 

100,00 

95 Katecholoaminy–noradrenalina do 14 dni 

osocze EDTA, 

DZM w 10 ml 

20% HCl 

100,00 



96 Katecholaminy-metabolity-metanefryna do 14 dni 
DZM w 10 ml 

20% HCl 
100,00 

97 

Katecholaminy-metabolity ( adrenalina, 

noradrenalina, dopamina, metanefryna, 

normetanefryna, 3-metoksytyramina, 

serotonina )  

do 14 dni 
DZM w 10 ml 

20% HCl 
600,00 

98 Kortyzol 1 surowica 25,00 

99 Kortyzol w moczu i DZM do 14 dni mocz, DZM 50,00 

100 LH 1 surowica 15,00 

101 Progesteron 1 surowica 15,00 

102 Prolaktyna 1 surowica 15,00 

103 PTH- Parathormon test 3 generacji 1 surowica 25,00 

104 Przeciwciała przeciw peroksydazie 

tarczycowej anty – TPO 
1 surowica 22,00 

105 Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie 

aTG 
do 7 dni surowica 30,00 

106 Przeciwciała dla receptora TSH – TRAb do 7 dni surowica 40,00 

107 SHGB( białko wiążące hormony 

płciowe) 
do 21 dni surowica 60,00 

108 Testosteron 1 surowica 19,00 

109 TSH 1 surowica 11,00 

110 Witamina D3,2 ( 25-OH ) 1 surowica 35,00 

111 Serotonina do 21 dni surowica 60,00 

112 5-HIAA ( kwas indolooctowy) do 21 dni surowica 60,00 

113 Aktywność reninowa osocza (ARO) do 21 dni surowica 60,00 

114 Proinsulina  do 21 dni surowica 80,00 

115 Wazopresyna do 21 dni surowica 80,00 

116 VIP do 21 dni surowica 80,00 

117 Pepsyna do 21 dni surowica 80,00 

118 Gastryna do 21 dni surowica 80,00 

119 SSTR2 do 21 dni surowica 90,00 

120 Chromogranina A do 21 dni surowica 100,00 

121 Ceruloplazmina do 14 dni surowica 40,00 

122 Miedź do 14 dni surowica 40,00 

123 Lit do 2 dni surowica 20,00 

Markery nowotworowe 

124  AFP  1 surowica 21,00 

125  CEA  1 surowica 21,00 

126  Ca 19-9 1 surowica 25,00 

127  Ca 125 1 surowica 25,00 

128  Ca 15-3 do 5 dni surowica 25,00 

129  PSA całkowity 1 surowica 21,00 

130  PSA wolny 1 surowica 23,00 

131 
 HCG + beta (Gonadotropina 

kosmówkowa ) 
1 surowica 25,00 

132  Białko S 100 1 surowica 90,00 

Autoimmunologia 

133 Kalprotektyna  do 21 dni kał 80,00 



134 
Przeciwciała przeciwjądrowe-screening 

IIFT  (ANA-SC)   
do 7 dni surowica 35,00 

135 
ANA badanie 

jakościowe/kompleksowe/-line   (ENA) 
do 7 dni surowica 110,00 

136 
Przeciwciała p/ dsDNA / Crithidium 

luciliae/, IIFT (DSDNA) 
do 7 dni surowica 60,00 

137 
ANCA- p/ciała przeciw granulocytom - 

IIFT 
do 7 dni surowica 80,00 

138 

 Przeciwciała przeciw granulocytom – 

metoda jakościowa, MPO,PR3  

(ANCA) 

do 7 dni surowica 105,00 

139 
Panel wątrobowy –AMA-M2, LC-1, 

LKM-1, SLA/LP  
do 7 dni surowica 90,00 

140 
Przeciwciała  p/mięśniom gładkim 

ASMA IIFT  (ASMA) 
do 7 dni surowica 85,00 

141 Przeciwciała p/mitochondrialne IIFT  

(AMA) 
do 7 dni surowica 85,00 

142 Czynnik reumatoidalny – ilościowo  1  surowica 16,00 

143 Odczyn Waalera Rose – latex  1  surowica 10,00 

144 Przeciwciała antykardiolipinowe 

IgGAM  (total) (AKARDIO) 
do 14 dni surowica 55,00 

145 Przeciwciała p/beta 2 glikoproteinie 

IgGAM (B2GLYKO) 
do 14 dni surowica 60,00 

146 Przeciwciała p/transglutaminazie 

tkankowej w klasie IgA, ELISA  

(TRAGIGA) 

do 14 dni surowica 55,00 

147 Przeciwciała p/transglutaminazie 

tkankowej w klasie IgG,  ELISA  

(TRAGIGG) 

do 14 dni surowica 55,00 

148 
Przeciwciała p/endomyzjum i gliadynie 

w klasie IgA, IIFT (GLIADYA) 
do 7 dni surowica 90,00 

149 
Przeciwciała przeciw gliadynie GAF 

IgG , Elisa  (GAF) 
do 14 dni surowica 60,00 

150 Przeciwciała p/wyspom trzustki i kom. 

wydzielniczym (WYSPY)  
do 7 dni surowica 80,00 

151 Przeciwciała anty-CCP /cykliczny 

peptyd cytrulinowy / 
do 7 dni surowica 50,00 

152 Przeciwciała przeciwko kłębkom 

nerkowym GBM 
do 7 dni surowica 50,00 

153 Przeciwciała w schorzeniach zapalnych 

jelit / gastroenterologii /ASCA/   

(JELITA) 

do 7 dni surowica 145,00 

154 Przeciwciała przeciwko komórkom 

okładzinowym żołądka i IF  (PCA/IF) 
do 7 dni surowica 85,00 

155 Odczyn WR 1 surowica 10,00 

156 Odczyn WR test potwierdzenia 2 surowica 60,00 

157 PLAR2R   250,00 

Hemostaza 

158 Antytrombina III 1 osocze cytryn 10,00 



159 Białko C aktywność 1 osocze cytryn 30,00 

160 Antygen wolnego białka S 14 osocze cytryn 100,00 

161 Czas kaolinowo-kefalinowy APTT 1 osocze cytryn 5,00 

162 Czas protrombinowy PT 1 osocze cytryn 5,00 

163 D-dimery  met. ilościowa 1 osocze cytryn 20,00 

164 Fibrynogen 1 osocze cytryn 6,00 

165 Funkcja płytek-Kolagen/ epinefryna 1 osocze cytryn 95,00 

166 Funkcja płytek-Kolagen ADP (aspiryna) 1 osocze cytryn 95,00 

167 Funkcja płytek-P2Y12( klopidogrel) 1 osocze cytryn 110,00 

168 Lapus antykoagulant –LCA 1 osocze cytryn 60,00 

169 Oporność na aktywne białko C /APCR / 1 osocze cytryn 60,00 

170 Test na antykoagulant – screening 1 osocze cytryn 10,00 

171 Czynnik VII 1 osocze cytryn 150,00 

172 Czynnik VIII 1 osocze cytryn 150,00 

173 Czynnik IX 1 osocze cytryn 150,00 

174 Czynnik XII 1 osocze cytryn 150,00 

175 Anty Xa 2 osocze cytryn 120,00 

Hematologia 

176 Morfologia krwi  1 krew EDTA 6,00 

177 Morfologia z pełnym różnicowaniem 

krwinek 
1 krew EDTA 9,00 

178 Odczyn opadania krwinek czerwonych  

/ OB / 
1 krew cytryn 3,00 

179 Retikulocyty- frakcje, wynik z analizatora 1 krew EDTA 9,00 

180 
Ocena rozmazu krwi barwionego  MGG 2 

krew 

włośniczkowa 
9,00 

Analityka  ogólna 

181 Badania ogólne moczu 1 mocz 14,00 

182 Analiza składu kamieni nerkowych 5 złóg nerkowy 75,00 

183 Krew utajona w kale 1 kał 15,00 

184 Kotynina 1 mocz 10,00 

Badania  toksykologiczne 

185 Narkotyki - test jakościowy 1 mocz 50,00 

186 Alkohol eyylowy  1 surowica 50,00 

Monitorowanie leków 

187 Amikacyna 1 surowica 100,00 

188 Digoksyna 1 surowica 50,00 

189 Fenobarbital  surowica 80,00 

190 Gentamycyna 1 surowica 100,00 

191 Kwas walproinowy 1 surowica 35,00 

192 Wankomycyna 1 surowica 70,00 

193 Paracetamol 1 surowica 40,00 

194 Cyklosporyna do 7 dni surowica 90,00 

195 Tacrolimus do 14 dni surowica 130,00 

Badania genetyczne 

196 HLA-B27 21 krew- EDTA 260,00 

197 HLA -  DQ2/DQ8 21 krew-EDTA 380,00 

198 HLA-Cw6 21 krew-EDTA 260,00 



190 
Mutacja Leiden w genie czynnika V   

(FV) 

21 krew-EDTA 
260,00 

191 
Mutacja 20210 G>A  w genie czynnika 

II  (FII) 

21 krew-EDTA 
260,00 

192 Hemochromatoza Direct  4 SNP 21 krew-EDTA 350,00 

193 Hemochromatoza Direct  2 SNP 21 krew-EDTA 270,00 

194 Zespół Gilberta 21 krew-EDTA 300,00 

195 Pierwotna nietolerancja laktozy 

   LCT: 13910,   LCT: 22018 

 

21 

 

krew-EDTA 

 

350,00 

196 CFTR Mukowiscytoza 21 krew-EDTA 300,00 

Usługi  doliczane  do  badania 

197 Pobranie krwi   3,00 

 

METODA  EUROLINE – Alergia 

 
* Profil pokarmowy 
    Jaja, mleko, drożdże: białko jaja, żółtko jaja, mleko, drożdże   

    Zboża: mąka pszenna, mąka żytnia,  ryż, soja 

    Orzechy: orzech ziemny, orzech laskowy, migdał 

    Owoce: jabłko, kiwi, morela 

    Warzywa: pomidor, marchew, ziemniak, seler 

    Owoce morza: dorsz, krab 

 

** Profil pediatryczny  
    Trawy i drzewa: Trawy mix ( tymotka łakowa/żyto), brzoza, bylica pospolita,  

      Roztocza: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae                              

     Alergeny zwierzęce: kot, pies, koń 

     Pleśń: Cladosporium herbarium, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata 

     Jaja i ryby: białko jaja, żółtko jaja, dorsz 

     Mleko: mleko, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA surowicza  

                  albumina wołowa 

    Zboża: mąka pszenna, ryż, soja 

    Orzechy: orzech ziemny, orzech laskowy 

    Owoce i warzywa: marchew, ziemniak,  jabłko 

 

*** Profil  pediatryczny wziewny 
   Trawy: tymotka łąkowa, żyto 

    Drzewa: olcha, brzoza, leszczyna 

    Zioła: bylica, mniszek lekarski, babka lancetowata 

    Roztocza: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae                              

    Alergeny zwierzęce: kot, pies, koń, świnka morska, królik, chomik 

    Pleśń:  Penicillium notatum,  Cladosporium herbarium, Aspergillus   

                 fumigatus, Alternaria alternata 
 

 

 

 

 



Zakład Mikrobiologii 

 
Lp. Badania Czas 

wykonania 

badania od 

dostarczenia 

próby do 

laboratorium 

Cena  netto 

w zł * 

1 Posiew materiałów z CUN - beztlenowo 7 dni 91,00 

2 Posiew materiałów z CUN - tlenowo 7 dni 80,00 

3 Posiew materiałów z CUN w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

7 dni 91,00 

4 Test Bactec - PMR - badanie w kierunku bakterii 

beztlenowych 

7 dni 50,00 

5 Test Bactec - PMR - badanie w kierunku bakterii 

tlenowych 

7 dni 50,00 

6 Posiew tlenowy wymazu z oka 48 – 72 godz. 66,00 

7 Posiew wymazu z oka w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 64,00 

8 Wykrywanie Nużeńca (DEMODEX) 1 dzień 42,00 

9 Badanie kolonizacji szczepami wieloopornymi (w z 

nosa/gardła) 

48 godz. 54,00 

10 Badanie nosicielstwa MRSA (w z nosa/gardła) 48 godz. 54,00 

11 Posiew beztlenowy wymazu z ucha 2 do 6 dni 80,00 

12 Posiew tlenowy wymazu z ucha 48 – 72 godz. 73,00 

13 Posiew w kierunku grzybów z górnych dróg 

oddechowych 

48 – 72 godz. 65,00 

14 Posiew wymazu z gardła 48 – 72 godz. 66,00 

15 Posiew wymazu z nosa 48 – 72 godz. 66,00 

16 Posiew wymazu z ucha w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 66,00 

17 Posiew beztlenowy wydzieliny oskrzelowej (BAL) 2 do 6 dni 66,00 

18 Posiew beztlenowy z dolnych dróg oddechowych 2 do 6 dni 80,00 

19 Posiew plwociny 48 – 72 godz. 66,00 

20 Posiew plwociny w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 66,00 

21 Posiew płynu opłucnowego - beztlenowo 2 do 6 dni 73,00 

22 Posiew płynu opłucnowego - tlenowo 48 – 72 godz. 73,00 

23 Posiew płynu opłucnowego w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 65,00 

24 Posiew płynu osierdziowego - beztlenowo 2 do 6 dni 73,00 

25 Posiew płynu osierdziowego - tlenowo 48 – 72 godz. 73,00 



26 Posiew płynu osierdziowego w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 65,00 

27 Posiew tlenowy wydzieliny oskrzelowej (BAL) 48 – 72 godz. 73,00 

28 Posiew wydzieliny z  dróg oddechowych 48 – 72 godz. 73,00 

29 Posiew z dolnych dróg oddechowych w kierunku 

grzybów drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 65,00 

30 Test Bactec- Płyn opłucnowy - badanie w kierunku 

bakterii beztlenowych 

7 dni 50,00 

31 Test Bactec- Płyn opłucnowy - badanie w kierunku 

bakterii tlenowych 

7 dni 50,00 

32 Test Bactec – Płyn osierdziowy - badanie w kierunku 

bakterii beztlenowych 

7 dni 50,00 

33 Test Bactec – Płyn osierdziowy - badanie w kierunku 

bakterii tlenowych 

7 dni 50,00 

34 Wykrywanie antygenu Chlamydia trachomatis w d. 

oddech. 

1 dzień 58,00 

35 Wykrywanie antygenu Chlamydophila pneumoniae 1 dzień 72,00 

36 Wykrywanie Mycoplasma hominis/Ureaplasma  w 

mat. oddech 

48 – 72 godz. 92,00 

37 Posiew krwi - pediatryczny 7 dni 60,00 

38 Posiew krwi w kierunku beztlenowców 7 dni 60,00 

39 Posiew krwi w kierunku grzybów 7 dni 60,00 

40 Posiew krwi w kierunku tlenowców 7 dni 60,00 

41 Test Bactec - krew - badanie pediatryczne 7 dni 50,00 

42 Test Bactec- krew - badanie w kierunku bakterii 

beztlenowych 

7 dni 50,00 

43 Test Bactec- krew - badanie w kierunku bakterii 

tlenowych 

7 dni 50,00 

44 Mikroskopowe badanie krwi - parazytologia 1 dzień 50,00 

45 Posiew beztlenowy materiałów z dróg pokarmowych 2 do 6 dni 73,00 

46 Posiew tlenowy materiałów z dróg pokarmowych 48 – 72 godz. 73,00 

47 Posiew z dróg pokarmowych w kierunku 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 65,00 

48 Badanie kolonizacji szczepami wieloopornymi (w z 

odbytu) 

48 godz. 65,00 

49 Badanie nosicielstwa KPC, NDM1, OXA48 (w z 

odbytu) 

48 godz. 65,00 

50 Badanie nosicielstwa VRE (w z odbytu) 48 godz. 65,00 

51 Posiew kału 48 – 72 godz. 83,00 

52 Posiew kału w kier. Campylobacter do 72 godz. 71,00 

53 Posiew kału w kier. Clostridium difficile 48 – 72 godz. 71,00 



54 Posiew kału w kierunku E.coli O157 48 – 72 godz. 71,00 

55 Posiew kału w kierunku enterokrwotocznych E.coli 48 – 72 godz. 71,00 

56 Posiew kału w kierunku enteropatogennych E.coli 48 – 72 godz. 71,00 

57 Posiew kału w kierunku grzybów drożdżopodobnych 24 - 48 godz. 71,00 

58 Posiew kału w kierunku pałeczek jelitowych 48 godz. 71,00 

59 Posiew kału w kierunku Yersinia enterocolitica 48 – 72 godz. 71,00 

60 Posiew wymazu z odbytu 48 – 72 godz. 71,00 

61 Badanie parazytologiczne kału (bez jaj owsika) 

mikroskopowo 

48 godzin 28,00 

62 Wykrywanie jaj owsika w wymazie 

okołoodbytniczym - mikroskopowo 

1 dzień 28,00 

63 Posiew beztlenowy żółci 2 do 6 dni 65,00 

64 Posiew żółci 48 – 72 godz. 65,00 

65 Posiew żółci w kierunku grzybów drożdżopodobnych 48 – 72 godz. 65,00 

66 Wykrywanie Giardia lamblia w treści dwunastnicy 1 dzień 43,00 

67 Posiew płynu otrzewnowego - beztlenowo 2 do 6 dni 72,00 

68 Posiew płynu otrzewnowego - tlenowo 48 – 72 godz. 72,00 

69 Posiew płynu otrzewnowego w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 72,00 

70 Posiew wymazu z otrzewnej - beztlenowo 2 do 6 dni 72,00 

71 Posiew wymazu z otrzewnej - tlenowo 48 – 72 godz. 72,00 

72 Posiew wymazu z otrzewnej w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 72,00 

73 Test Bactec – Płyn otrzewnowy - badanie w kierunku 

bakterii beztlenowych 

7 dni 50,00 

74 Test Bactec – Płyn otrzewnowy - badanie w kierunku 

bakterii tlenowych 

7 dni 50,00 

75 Posiew moczu - met klasyczna 48 – 72 godz. 58,00 

76 Posiew moczu na uromedium 48 – 72 godz. 47,00 

77 Posiew moczu w kierunku grzybów 48 – 72 godz. 47,00 

78 Posiew nasienia - beztlenowo 2 do 6 dni 63,00 

79 Posiew nasienia - tlenowo 48 – 72 godz. 63,00 

80 Posiew nasienia w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 54,00 

81 Posiew tlenowy wymazu spod napletka 48 – 72 godz. 63,00 

82 Posiew beztlenowy wymazu spod napletka 48 – 72 godz. 63,00 

83 Posiew wymazu spod napletka w kier grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 54,00 



84 Posiew wymazu z cewki moczowej 48 – 72 godz. 63,00 

85 Wykrywanie antygenu Chlamydia trachomatis w w.z 

cewki moczowej 

1 dzień 58,00 

86 Wykrywanie antygenu Chlamydia trachomatis w w.z 

nasienia 

1 dzień 58,00 

87 Wykrywanie met. IF antygenu Chlamydia w moczu 48 godz. 58,00 

88 Wykrywanie met. IF antygenu Chlamydia w w.z 

cewki moczowej 

48 godz. 58,00 

89 Wykrywanie met. IF antygenu Chlamydia w w.z 

nasienia 

48 godz. 58,00 

90 Wykrywanie Mycoplasma hominis/Ureaplasma w 

moczu 

48 godz. 74,00 

91 Wykrywanie Mycoplasma hominis/Ureaplasma w 

w.z cewki moczowej 

48 godz. 74,00 

92 Wykrywanie Mycoplasma hominis/Ureaplasma w 

w.z nasienia 

48 godz. 74,00 

93 Posiew beztlenowy wymazów z pochwy 2 do 6 dni 73,00 

94 Posiew wymazów w kierunku GBS 48 godz. 50,00 

95 Posiew wymazów z pochwy 48 – 72 godz. 73,00 

96 Posiew wymazów z pochwy w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 65,00 

97 Preparat w kierunku Trichomonas vaginalis 1 dzień 28,00 

98 Wykrywanie antygenu Chlamydia trachomatis w w z 

pochwy 

1 dzień 58,00 

99 Wykrywanie met. IF antygenu Chlamydia w w.z 

pochwy 

48 godz. 58,00 

100 Wykrywanie Mycoplasma hominis/Ureaplasma w w 

z pochwy 

48 godz. 74,00 

101 Posiew beztlenowy wymazów z szyjki macicy 2 do 6 dni 73,00 

102 Posiew wymazów z szyjki macicy 48 – 72 godz. 73,00 

103 Posiew wymazów z szyjki macicy w kierunku 

grzybów drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 65,00 

104 Wykrywanie antygenu Chlamydia trachomatis w w.z 

szyjki macicy 

1 dzień 50,00 

105 Wykrywanie met. IF antygenu Chlamydia w w.z 

szyjki macicy 

48 godz. 50,00 

106 Wykrywanie Mycoplasma hominis/Ureaplasma w 

w.z szyjki macicy 

48 godz. 74,00 

107 Posiew beztlenowy wymazów z macicy 2 do 6 dni 73,00 

108 Posiew wymazów z macicy 48 – 72 godz. 73,00 

109 Posiew wymazów z macicy w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 65,00 



110 Wykrywanie met. IF antygenu Chlamydia w w.z 

macicy 

48 godz. 50,00 

111 Wykrywanie Mycoplasma hominis/Ureaplasma w 

w.z macicy 

48 godz. 74,00 

112 Wykrywanie antygenu Chlamydia trachomatis w w.z 

macicy 

1 dzień 50,00 

113 Posiew beztlenowy wymazów z krocza 2 do 6 dni 73,00 

114 Posiew wymazów z krocza 48 – 72 godz. 73,00 

115 Posiew wymazów z krocza w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 65,00 

116 Badanie mikroskopowe materiału z krocza - 

parazytologia 

1 dzień 28,00 

117 Wykrywanie antygenu Chlamydia trachomatis w w.z 

krocza 

1 dzień 50,00 

118 Wykrywanie met. IF antygenu Chlamydia w w.z 

krocza 

48 godz. 50,00 

119 Wykrywanie Mycoplasma hominis/Ureaplasma w 

w.z krocza 

48 godz. 74,00 

120 Posiew płynu stawowego - beztlenowo 2 do 6 dni 74,00 

121 Posiew płynu stawowego - tlenowo 48 – 72 godz. 73,00 

122 Posiew płynu stawowego w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 65,00 

123 Test Bactec – Płyn stawowy - badanie w kierunku 

bakterii beztlenowych 

7 dni 50,00 

124 Test Bactec – Płyn stawowy - badanie w kierunku 

bakterii tlenowych 

7 dni 50,00 

125 Posiew beztlenowy materiałów z rany innej 2 do 6 dni 83,00 

126 Posiew beztlenowy materiałów z rany oparzeniowej 2 do 6 dni 83,00 

127 Posiew beztlenowy materiałów z rany po ukąszeniu 48 – 72 godz. 83,00 

128 Posiew beztlenowy ze zmian skórnych 2 do 6 dni 83,00 

129 Posiew materiałów z rany innej 48 – 72 godz. 83,00 

130 Posiew materiałów z rany innej w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 83,00 

131 Posiew materiałów z rany oparzeniowej 48 – 72 godz. 83,00 

132 Posiew materiałów z rany oparzeniowej w kierunku 

grzybów drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 83,00 

133 Posiew materiałów z rany po ukąszeniu 48 – 72 godz. 83,00 

134 Posiew materiałów z rany po ukąszeniu w kierunku 

grzybów drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 83,00 

135 Posiew materiałów ze zmian skórnych 48 – 72 godz. 83,00 

136 Posiew tlenowy wymazu ze skóry 48 – 72 godz. 83,00 



136 Posiew ze zmian skórnych w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 83,00 

137 Posiew beztlenowy materiałów z rany operacyjnej 2 do 6 dni 83,00 

138 Posiew materiałów z rany operacyjnej 48 – 72 godz. 83,00 

139 Posiew materiałów z rany operacyjnej w kierunku 

grzybów drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 83,00 

140 Posiew beztlenowy - materiały biomedyczne 48 – 72 godz. 76,00 

141 Posiew beztlenowy materiałów post mortem 48 – 72 godz. 76,00 

142 Posiew beztlenowy wymazu innego 2 do 6 dni 76,00 

143 Posiew beztlenowy z narządów wewnętrznych 2 do 6 dni 76,00 

144 Posiew tlenowy materiałów post mortem 48 – 72 godz. 76,00 

145 Posiew ropy z miejsc innych - beztlenowo 2 do 6 dni 76,00 

146 Posiew ropy z miejsc innych - tlenowo 48 – 72 godz. 76,00 

147 Posiew ropy z miejsc innych  w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 76,00 

148 Posiew tlenowy wymazu innego 48 – 72 godz. 76,00 

149 Posiew tlenowy z narządów wewnętrznych 48 – 72 godz. 76,00 

150 Posiew wymazu innego w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 76,00 

151 Posiew z narządów wewnętrznych w kierunku 

grzybów drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 76,00 

152 Posiew beztlenowy materiałów tkankowych 2 do 6 dni 76,00 

153 Posiew materiałów tkankowych w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych 

48 – 72 godz. 76,00 

154 Posiew tlenowy materiałów tkankowych 48 – 72 godz. 76,00 

155 Posiew tlenowy wydzielin gruczołów 48 – 72 godz. 76,00 

156 Badanie skuteczności procesu sterylizacji do 7 dni 25,00 

157 Badanie skuteczności procesu sterylizacji - 

ATTEST1262 

do 7 dni 25,00 

158 Badanie skuteczności procesu sterylizacji - Sporal A do 7 dni 25,00 

159 Badanie skuteczności procesu sterylizacji - Sporal S do 7 dni 25,00 

160 Posiew czystościowy 48 – 72 godz. 43,00 

161 Posiew płynów infuzyjnych w warunkach 

beztlenowych 

2 do 6 dni 43,00 

162 Posiew płynów infuzyjnych w warunkach tlenowych 48 – 72 godz. 43,00 

163 Posiew preparatów krwiopochodnych w warunkach 

beztlenowych 

48 – 72 godz. 43,00 

164 Posiew preparatów krwiopochodnych w warunkach 

tlenowych 

48 – 72 godz. 43,00 



165 Posiew tlenowy - materiały biomedyczne 48 – 72 godz. 65,00 

166 Posiew wody - stacja dializ 48 – 72 godz. 65,00 

167 Przyjęcie prób środowiskowych do badania 48 – 72 godz. 28,00 

168 Raport z badań mikrobiologicznych personelu 

szpitalnego 

48 – 72 godz. 44,00 

169 Raport z badań mikrobiologicznych środowiska 

szpitalnego 

48 – 72 godz. 44,00 

170 Raport z badań mikrobiologicznych środowiska 

szpitalnego - met. odciskowa 

48 – 72 godz. 44,00 

171 Wykrywanie Adenowirusów w kale 1 dzień 40,00 

172 Wykrywanie antygenu Adenowirusa w układzie 

oddechowym 

1 dzień 50,00 

173 Wykrywanie Astrowirusów w kale 1 dzień 40,00 

174 Cytomegalia (HHV-5) IgG 1 dzień 43,00 

175 Cytomegalia (HHV-5) IgM 1 dzień 61,00 

176 Wykrywanie norovirusów w kale 1 dzień 49,00 

177 Wykrywanie rotawirusów w kale 1 dzień 40,00 

178 Diagnostyka mononukleozy (EBV)  met EIA EBNA 1 dzień 47,00 

179 Diagnostyka mononukleozy (EBV)  met EIA VCA 

IgG 

1 dzień 43,00 

180 Diagnostyka mononukleozy (EBV)  met EIA VCA 

IgM 

1 dzień 47,00 

181 Diagnostyka mononukleozy (EBV)  met EIA 

ZEBRA IgM 

1 dzień 47,00 

182 P-ciała p/Herpes Simplex typ 1/2 klasy IgG 1 dzień 48,00 

183 P-ciała p/Herpes Simplex typ 1/2 klasy IgM 1 dzień 54,00 

184 HIV Ag/Ab 1 dzień 50,00 

186 Bordetella pertusis (toksyna) IgA (Krztusiec) 1 dzień 47,00 

187 Bordetella pertusis (toksyna) IgG (Krztusiec) 1 dzień 47,00 

188 Borrelia IgG 1 dzień 52,00 

189 P-ciała p/Borrelia IgG, Western-blot 1 dzień 138,00 

190 Borrelia IgM 1 dzień 52,00 

191 P-ciała p/Borrelia IgM, Western-blot 1 dzień 138,00 

192 Wykrywanie antygenu Campylobacter w kale 1 dzień 50,00 

193 Chlamydophila pneumoniae IgA 1 dzień 47,00 

194 Chlamydophila pneumoniae IgM 1 dzień 47,00 

195 Chlamydophila pneumoniae IgG 1 dzień 47,00 

196 Kał - toksyna  A Clostridium difficile 1 dzień 88,00 

197 Wykrywanie toksyny oraz antygenu Clostridium 

difficile w kale 

1 dzień 88,00 

198 Clostridium difficile Antygen 1 dzień 88,00 

199 Wykrywanie E.coli O157:H7 w kale 1 dzień 52,00 



200 Wykrywanie E.coli O157+O111+O26 w kale 1 dzień 65,00 

201 Oznaczenie obecności w PMR antygenów 

rozpuszczalnych 

1 dzień 106,00 

202 Wykrywanie antygenu Helicobater pylori w kale 1 dzień 50,00 

203 Wykrywanie antygenu Legionella w moczu 1 dzień 70,00 

204 Mycoplasma pneumoniae IgA 1 dzień 50,00 

205 Mycoplasma pneumoniae IgG 1 dzień 50,00 

206 Mycoplasma pneumoniae IgM 1 dzień 50,00 

207 Wykrywanie antygenu pneumokoków w moczu 1 dzień 70,00 

208 Yersinia IgA 1 dzień 52,00 

209 Yersinia IgG 1 dzień 52,00 

210 Wykrywanie Yersinia enterolitica O:3+O:9 w kale 1 dzień 50,00 

211 Wykrywanie antygenu wirusa RSV 1 dzień 69,00 

212 Różyczka IgG 1 dzień 51,00 

213 Różyczka IgM 1 dzień 93,00 

214 P-ciała p/HAV IgM (wirus zapalenia wątroby typu 

A) 

1 dzień 93,00 

215 Wykrywanie HAV w kale 1 dzień 88,00 

216 P-ciała p/HBc  - total (wirus zapalenia wątroby typu 

B-HBV) 

1 dzień 52,00 

217 P-ciała p/HBc IgM ilościowo (wirus zapalenia 

wątroby typu B-HBV) 

1 dzień 79,00 

218 HBe Ag (wirus zapalenia wątroby typu B-antygen) 1 dzień 74,00 

219 P-ciała p/Hbe - total (wirus zapalenia wątroby typu 

B) 

1 dzień 74,00 

220 HBs Ag (wirus zapalenia wątroby typu B-antygen) 1 dzień 25,00 

221 HBS - test potwierdzenia (wirus zapalenia wątroby 

typu B-antygen) 

1 dzień 61,00 

222 P-ciała p/HBs - total (wirus zapalenia wątroby typu 

B) 

1 dzień 43,00 

223 P-ciała p/HCV total (wirus zapalenia wątroby typu 

C) 

1 dzień 43,00 

224 Badanie w kierunku Pneumocystis jirovecii 1 dzień 98,00 

225 Wykrywanie antygenu Cryptosporidium w kale  met. 

chromatograficzną 

1 dzień 40,00 

226 Wykrywanie antygenów Lamblia i Cryptosporiudium 1 dzień 54,00 

227 Wykrywanie antygenu Lamblia (Giardia) w kale  

met. chromatograficzną 

1 dzień 47,00 

228 Toxoplazmoza IgG 1 dzień 44,00 



229 Toxoplazmoza IgM 1 dzień 44,00 

230 Toxoplazmoza  IgG - awidność 1 dzień 99,00 

231 Badanie materiału z OUN i pmr - inne badania 48 godz. 65,00 

232 Badanie materiału ze śledziony i szpiku kostnego - 

posiew 

48 - 72 h 62,00 

233 Badanie materiału z węzłów chłonnych i chłonki - 

posiew 

48 - 72 h 69,00 

234 Badanie materiału z dolnego odcinka przewodu 

pokarmowego i stolca - inne badania 

48 godzin 69,00 

235 Badanie materiału z nerek, moczowodów oraz tkanki 

okołonerkowej i okołomoczowodowej - posiew 

48 - 72 h 65,00 

236 Badanie materiału z nerek, moczowodów oraz tkanki 

okołonerkowej i okołomoczowodowej - inne badania 

48 - 72 h 72,00 

237 Badanie materiału z szyjki macicy - parazytologia 48 godz. 25,00 

238 Badania mikrobiologiczne kości 48 – 72 godz. 54,00 

239 Badania mikrobiologiczne więzadeł 48 – 72 godz. 54,00 

240 Badania mikrobiologiczne włosów 48 – 72 godz. 54,00 

241 Badania mikrobiologiczne paznokci 48 – 72 godz. 54,00 

242 Badanie mikroskopowe materiału biologicznego – 

preparat bezpośredni 

1 dzień 33,00 

243 Pakiet Borrelia WB 1 dzień 231,00 

244 Pakiet EBV 1 dzień 176,00 

245 Wykrywanie SARS-CoV-2 (PCR) - test  1 dzień 550,00 

246 Wykrywanie przeciwciał SARS-CoV-2 IgG lub IgM 

za jedną klasę 

 od 40 do 90 

minut 

61,00 

247 Wykrywanie przeciwciał SARS-CoV-2 IgG i IgM za 

obie klasy jednocześnie 

 Od 40 do 90 

minut 

110,00 

248 Wykrywanie antygenu grypy 1 dzień 50,00 

249 Wykrywanie p/ciał WZW typu E w klasie IgG 1 dzień 41,00 

250 Wykrywanie p/ciał WZW typu E w klasie IgM 1 dzień 41,00 

251 Wykrywanie p/ciał HSV typu 2 w klasie IgG 1 dzień 43,00 

252 Wykrywanie p/ciał HSV typu 2 w klasie IgM 1 dzień 50,00 

253 Wykrywanie p/ciał wirusa odry w klasie IgM 1 dzień 44,00 

254 Wykrywanie p/ciał wirusa odry w klasie IgG 1 dzień 44,00 

255 Panel Respiratory (PCR) 1 dzień 650,00 

256 Panel Pneumoniae (PCR) 1 dzień 650,00 

257 Panel Meningitidis/Encephalitis (PCR) 1 dzień 650,00 

258 Panel Gastrointestinal (PCR) 1 dzień 776,00 

259 Wykrywanie genów kodujących karbapenemazy 

CPO w wymazie z odbytu (PCR) 

1 dzień 195,00 

260 Test potwierdzenia EBV-IgM – Western Blot 1 dzień 94,00 



261 Test potwierdzenia EBV-IgG – Western Blot 1 dzień 94,00 

262 Pakiet testy potwierdzenia EBV – Western Blot 1dzień 176,00 

263 Wykrywanie przeciwciał SARS-CoV-2 i innych 

koronawirusów w klasie IgG (ze szczegółowym ich 

rozróżnieniem) - metoda Western-Blott 

3-4 dni 142,00 

 

Obowiązuje od dnia 01.01.2023r.  

* Wszystkie podane ceny są cenami netto i dolicza się do nich podatek VAT zgodnie 

z obowiązującymi prze pisami.  
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