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Regulamin Organizacyjny Onkologicznego Centrum Medycznego 
 

§ 1.  

1. Spółka pod firmą ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-667, przy ul. Jana Karola 

Chodkiewicza 51, KRS: 0000785695, NIP: 9532767698, REGON: 383335815, zwana dalej 

„Podmiotem”, prowadzi działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej w formie niepublicznego podmiotu leczniczego będącego 

przedsiębiorcą pod nazwą: Onkologiczne Centrum Medyczne. Podmiot może używać nazwy 

skróconej: “OCM”. 

2. Podmiot działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, 

2) ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

3) wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez 

Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, 

4) niniejszego regulaminu organizacyjnego. 

 

§ 2. 

1. Siedzibą Podmiotu jest Bydgoszcz. 

2. Onkologiczne Centrum Medyczne udziela świadczeń zdrowotnych pod adresem: 85-667 Bydgoszcz, 

ul. Jana Karola Chodkiewicza 51. 

 

§ 3. 

1. Głównym celem OCM jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności 

poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie 

poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.  

2. Do podstawowych zadań OCM należy w szczególności: 

1) udzielanie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej służącej zachowaniu, przywracaniu i poprawie 

stanu zdrowia, 

2) prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej, 

3) udzielanie odpłatnych świadczeń medycznych dla pacjentów, 

4) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji, 

5) organizowanie i prowadzenie edukacji zdrowotnej w reprezentowanej specjalności, 

6) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami 

pracy, organizacjami i stowarzyszeniami. 

3. Zakres świadczeń udzielanych przez OCM obejmuje świadczenia zdrowotne udzielane w ramach 

specjalistycznej opieki zdrowotnej. 

§ 4. 

1. Za kierowanie OCM i reprezentowanie go na zewnątrz odpowiada Zarząd. 

2. Zarząd reprezentowany jest osobiście przez Prezesa Zarządu lub Zastępcę Prezesa Zarządu. 

Podczas nieobecności przedstawicieli Zarządu zastępuje ich upoważniony pracownik. 

3. Zarząd samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące  organizacji pracy, zaopatrzenia w materiały  

sprzęt medyczny i ponosi za nie odpowiedzialność. Zarząd nie odpowiada za rozpoznanie i przebieg 

leczenia, wskazania przekazane przez właściwych lekarzy oraz skuteczność leczenia. 

4. Zarząd jest przełożonym wszystkich pracowników. 

5. Do obowiązków i uprawnień Zarządu należy m.in.: 

1) organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników, 

2) zapewnianie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad 

przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników, 

3) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania 

pracowników. 

6. Zarząd może wyznaczyć kierowników dla poszczególnych komórek organizacyjnych. 

 

§ 5. 

1. Komórki organizacyjne OCM prowadzące działalność medyczną to: 

1) Poradnia Dermatologiczna - Konsultacje, 

2) Poradnia Diabetologiczna, 
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3) Poradnia Dietetyczna, 

4) Poradnia Endokrynologiczna – Konsultacje, 

5) Poradnia Gastroenterologiczna 

6) Poradnia Hematologiczna – Konsultacje, 

7) Poradnia Immunologiczna, 

8) Poradnia Immunologiczna dla Dzieci, 

9) Poradnia Internistyczna, 

10) Poradnia Kardiologiczna, 

11) Poradnia Laryngologiczna – Konsultacje, 

12) Poradnia Nefrologiczna – Konsultacje,  

13) Poradnia Neurologiczna 

14) Poradnia Onkologiczna, 

15) Poradnia Psychiatryczna, 

16) Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży, 

17) Poradnia Psychologiczna, 

18) Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży, 

19) Poradnia Pulmonologiczna, 

20) Pracownia Fizjoterapii,  

• Gabinet masażu leczniczego 

 

§ 6. 

1. OCM organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszy regulaminie, 

z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach i komórkach 

organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną 

formę korzystania ze świadczeń. 

2. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie, tj.: osobiście, za pośrednictwem 

członków rodziny lub osób trzecich lub telefonicznie bądź elektronicznie za pośrednictwem 

zdrowotnych i prospołecznych serwisów internetowych (portali pacjenta), z wyznaczeniem dni i 

godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. 

3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej 

kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania. 

4. Ze względów sanitarnych, w celu ograniczenia liczby osób przebywających na terenie OCM, 

pacjenci mogą przebywać w pomieszczeniach OCM w czasie wykonywania zarejestrowanych 

świadczeń zdrowotnych. Bez zgody Zarządu dopuszcza się obecność nie więcej niż jednej osoby 

towarzyszącej. 

5. W uzasadnionych przypadkach świadczenia mogą być udzielane w miejscu pobytu pacjenta. 

6. Pacjenci dorośli i nieletni zgłaszający się na leczenie w OCM nie muszą posiadać skierowań, mogą 

jednak posiadać skierowanie od innego lekarza. 

7. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w OCM, w razie potrzeby kierują leczonych pacjentów 

na wymagane badania diagnostyczne oraz konsultacje lekarskie w innych specjalnościach. 

§ 7. 

1. OCM w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu 

procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi 

działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów. 

2. OCM oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom 

wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy: 

1) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy; 

2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub 

innych osób; 

3) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w 

udzielaniu tych świadczeń; 

4) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią. 

3. OCM udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną 

pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych. 
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4. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z 

poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw 

pacjenta. 

5. Współdziałanie może przyjąć następujące formy: 

1) zawieranie umów z innymi podmiotami, w tym z podmiotami w przedmiocie świadczeń 

zdrowotnych, których nie wykonuje się, a które są konieczne do zapewnienia prawidłowego 

procesu leczenia pacjentów, 

2) zawieranie umów z innymi podmiotami, w tym podmiotami leczniczymi w przedmiocie 

udzielanych świadczeń zdrowotnych, 

3) zapewnienia pacjentom konsultacji lekarzy innych, niż zatrudnionych, 

4) udzielanie konsultacji przez lekarzy na zlecenie innych podmiotów, w tym podmiotów 

leczniczych. 

§ 8. 

1. OCM prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz 

zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

2. OCM udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym 

zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. 

3. Zarząd OCM jest odpowiedzialny za stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych, 

odpowiednich do przechowywania dokumentacji medycznej, zapewniających jej poufność i 

zabezpieczających przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem lub zgubieniem oraz 

umożliwiających jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki. 

4. Dokumentacja medyczna, do czasu przekazania jej do Archiwum Medycznego jest przechowywana 

w rejestracji. 

5. Zakończoną wewnętrzną dokumentację medyczną oraz zakończoną dokumentację medyczną 

zbiorczą przechowuje Archiwum Medyczne. 

6. Po upływie okresów przechowywania określonych w odrębnych przepisach, dokumentacja 

medyczna zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikacje pacjenta, którego dotyczy. 

 

§ 9. 

1. OCM udostępnia dokumentację, o której mowa w § 8: 

1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,  

2) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi 

Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i 

wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w 

szczególności nadzoru i kontroli,  

3) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra 

właściwego do spraw zdrowia, 

4) upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do 

sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,  

5) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, 

lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym 

postępowaniem, 

6) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało 

przeprowadzone na ich wniosek, 

7) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z 

prowadzonym przez nie postępowaniem, 

8) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia 

rejestrów, 

9) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta, 
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10) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym 

komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub 

Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;, 

11) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej 

podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie 

zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich 

przeprowadzenia,  

12) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e 

ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania, 

13) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw 

orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1,  

14) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich 

przeprowadzenia, 

15) dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, instytutów badawczych, o których mowa w 

art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, i innych podmiotów 

udzielających świadczeń zdrowotnych uczestniczących w przygotowaniu osób do wykonywania 

zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny jest udostępniana tym 

osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych, 

16) dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi 

badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych 

umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy. 

17) organom ścigania – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie na 

podstawie pisemnego wniosku dostępnego w OCM. We wniosku określa się w szczególności zakres 

dokumentacji oraz formę jej udostępnienia (drukowaną i/lub elektroniczną). 

3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego lub poprzez 

sporządzenie jej kserokopii, odpisów bądź wyciągów. Odebranie kopii, kserokopii, odpisów 

i wyciągów dokumentacji medycznej następuje osobiście przez pacjenta lub upoważnioną przez 

niego osobę w siedzibie podmiotu leczniczego. 

4. Udostępnienie danych przez jednostkę następuje niezwłocznie nie dłużej niż 7 dni roboczych od dnia 

złożenia wniosku o jej udostępnienie. 

5. Za udostępnienie dokumentacji przez sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku lub na 

informatycznym nośniku danych, pobiera się opłatę w wysokości określonej przez Zarząd 

ONKODIETETYKA Sp. z o.o., na podstawie cennika wydanego na mocy art. 28 Ustawy z dnia 

06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydaje się pokwitowanie 

przyjęcia opłaty, w postaci paragonu. 

 

§ 10. 

1. OCM udziela świadczeń wyłącznie odpłatnie. OCM nie udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych 

osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

2. Za udzielone świadczenia zdrowotne pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalony cennikiem opłat. 

 

§ 11 

1. Prawa pacjenta określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawa 

z dnia 06 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

2. W szczególności w czasie korzystania ze świadczeń medycznych w OCM pacjent ma prawo do: 

1) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny, 

2) świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie 

z wymaganiami wiedzy medycznej, 

3) rzetelnej informacji o stanie zdrowia, 

4) wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po 

uzyskaniu informacji o proponowanych metodach leczniczych. 

3. Do obowiązków pacjenta należy: 

1) przestrzeganie regulaminu, 
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2) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie jednostki, 

3) przestrzeganie higieny osobistej, 

4) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż., 

5) przestrzeganie zaleceń lekarza. 

4. Zarząd zapewnia dostępność informacji o prawach i obowiązkach pacjenta. 

5. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w OCM 

ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Zarządu OCM. Przedmiotem skarg lub wniosków 

może być funkcjonowanie OCM, w tym każdy przypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonywania działalności leczniczej. Skargi i wnioski są rozpatrywane przez Zarząd. 

 

§ 12. 

Bieżąca aktualizacja Regulaminu organizacyjnego z dnia 6 grudnia 2021 roku obowiązuje od dnia  
31.03.2023 r.  
 


