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w sprawie: zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila 
                    Cyrana w Lublińcu. 

 
 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. 
poz. 160 z późn. zm.) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. 119 
str. 1 z dnia 2016.05.04) i Uchwały Nr V/42/29/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2017 r.        
w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/23/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia               
21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. dr. Emila 
Cyrana z siedzibą w Lublińcu i Uchwały nr 12/2018 Rady Społecznej WSN z dnia 27.04.2018 roku w sprawie: 
zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana          
w Lublińcu oraz § 7 ust. 1 Statutu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu 
zarządzam, co następuje: 

§ 1 
W Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu 
wnosi się zmiany w ten sposób, że: 
 
 we wstępie do Regulaminu Organizacyjnego: 

 punkty od 1-8 otrzymują nowe brzmienie:  
„1. Statutu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu  
      - (Uchwała Nr V/12/23/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015 r. w sprawie nadania statutu 

Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu; 
 - Uchwała Nr V/34/31/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13.02.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

V/12/23/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015 roku w sprawie nadania statutu 
Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu; 

   - Uchwała Nr V/42/29/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18.09.2017 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały Nr V/12/232/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku            
w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. dr. Emila Cyrana              
z siedzibą w Lublińcu). 

2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  
(jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) 

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych  
(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) 

4. Ustawy z dnia 19 sierpnia z 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego  
(jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.) 

5. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej  
(jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r. poz. 123) 

6. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
(jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r. poz. 125 z późn. zm.) 

7. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  
(jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.). 

8. Innych przepisów, regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.” 
 
 



 
Wojewódzki Szpital 

Neuropsychiatryczny 
im. dr. Emila Cyrana             

w Lublińcu 
 

FORMULARZ Identyfikator dokumentu/  
P-01/F-07 

Aneks nr 7 z dnia 27.04.2018 roku 
do Zarządzenia Wewnętrznego nr 36/2015  

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala 
Neuropsychiatrycznego  

im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu          
z dnia 16.10.2015 roku 

Data zatwierdzenia wzoru 
formularza:  
18.01.2016 r. 

Wersja IV 

Strona 2 z 1 

 

Strona 2 z 5 
 

 w Rozdziale I   Nazwa podmiotu  
 w § 1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:  

„1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu, zwany dalej WSN lub 
Szpitalem jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, 
prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.” 

 
 w Rozdziale III   Struktura organizacyjna zakładu leczniczego:  

 w § 7 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie: 
„4. Komórki organizacyjne działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielne stanowiska pracy tworzą: 

    Stanowiska samodzielne: 
1) Główny Księgowy, symbol DK; 
2) Asystent Dyrektora/Sekretariat, symbol DS; 
3) Stanowisko ds. Obsługi Prawnej, symbol DOP; 
4) Stanowisko ds. Kontroli i Zarządzania Jakością/Inspektor Ochrony Danych, symbol DPD/IOD; 
5) Stanowisko ds. Komputeryzacji i Informatyki, symbol DI; 
6) Stanowisko ds. BHP, symbol DBHP; 
7) Stanowisko ds. Obronnych i Rezerw, symbol DO; 
8) Stanowisko ds. P. POŻ, symbol DPP; 
9) Stanowisko ds. Zamówień Publicznych, symbol DZP; 

10) Kapelan Szpitalny, symbol DKS.”  
 

 w Rozdziale VI Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej 
dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego 
 w § 10 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:  

„1. Świadczeń zdrowotnych udziela się wszystkim pacjentom zgłaszającym się do WSN na zasadach określonych 
między innymi w: Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. 
poz. 160 z późn. zm.), Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1938    z późn. zm.), Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 
r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.) oraz innych 
obowiązujących, w tym zakresie przepisów prawa.” 

 
 w Rozdziale VII   Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu 

leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego                 
i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, 
rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym: 
 § 39 otrzymuje nowe brzmienie  

„1. Stanowisko ds. Kontroli i Zarządzania Jakością/Inspektor Ochrony Danych - symbol DPD/IOD podlega 
bezpośrednio Dyrektorowi WSN. 

 
2. Do głównych zadań stanowiska ds. kontroli i zarządzania jakością/inspektora ochrony danych  należy: 

1) kontrola zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; 
2) kontrola skuteczności i efektywności działania; 
3) kontrola wiarygodności sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych; 
4) kontrola ochrony wszystkich rodzajów zasobów; 
5) kontrola przestrzegania i promowania wartości etycznych i zasad etycznego postępowania; 
6) kontrola efektywności i skuteczności przepływu informacji; 



 
Wojewódzki Szpital 

Neuropsychiatryczny 
im. dr. Emila Cyrana             

w Lublińcu 
 

FORMULARZ Identyfikator dokumentu/  
P-01/F-07 

Aneks nr 7 z dnia 27.04.2018 roku 
do Zarządzenia Wewnętrznego nr 36/2015  

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala 
Neuropsychiatrycznego  

im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu          
z dnia 16.10.2015 roku 

Data zatwierdzenia wzoru 
formularza:  
18.01.2016 r. 

Wersja IV 

Strona 3 z 1 

 

Strona 3 z 5 
 

7) kontrola zarządzania ryzykiem; 
8) opracowywanie rocznych planów kontroli w oparciu o wytyczne Dyrektora; 
9) przeprowadzanie kontroli okresowych, problemowych i dotyczących całokształtu działalności WSN; 

10) sprawdzanie dokumentacji medycznej – historia choroby, pod względem zgodności jej prowadzenia            
z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa (nie zawartości merytorycznej), przed przekazaniem jej 
do Archiwum; 

11) weryfikacja innej niż historie choroby dokumentacji medycznej – na polecenie bezpośredniego przełożonego 
lub Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

12) comiesięczne sprawozdawanie Dyrektorowi WSN i Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa raportu                      
z przeprowadzonych kontroli dokumentacji medycznej;  

13) sporządzanie protokołów z przeprowadzonej kontroli, wniosków pokontrolnych oraz współudział                 
w wydawaniu zarządzeń pokontrolnych; 

14) zapewnienie sprawności w procesach zarządzania jakością poprzez: 
 zbieranie i przetwarzanie informacji, opracowywanie wariantów, decyzji; 
 współuczestniczenie w wypracowaniu i wdrażaniu strategii działań w zakresie zapewnienia jakości; 
 monitorowanie wskaźników jakościowych realizacji standardów i procedur; 
 monitorowanie, przestrzeganie praw pacjenta, analizowanie skarg i wniosków kierowanych przez 

pacjentów i pracowników; 
 ocenę przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych WSN oraz strategii i standardów 

ustanowionych przez właściwe organy; 
 ocenę zabezpieczenia mienia jednostki; 
 ocenę efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów jednostki; 
 formułowanie wniosków dotyczących jakości, na podstawie przeprowadzonych analiz;  
 uczestniczenie w dostosowaniu działalności WSN, do wymogów standardów w zakresie jakości 

zarządzania; 
 współpracę z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych; 
 przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz wiarygodności i rzetelności informacji 

operacyjnych, zarządczych i finansowych; 
 wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie działalności WSN; 
 przestrzeganie przepisów prawa pracy i innych przepisów szczegółowych regulujących sprawy 

pracownicze oraz wewnętrznych aktów prawnych; 
 podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 
 przestrzeganie czasu pracy; 
 dbałość o dobro zakładu pracy; 
 przestrzeganie tajemnicy z racji wykonywanych czynności służbowych; 
 właściwy kulturalny stosunek do przełożonych, współpracowników i interesantów; 
 umożliwienie kontroli stanowiska pracy, powołanym do tego czynnikom; 
 nadzorowanie prac związanych z wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania 

Jakością; 
 przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie Systemu Zarządzania Jakością; 
 bieżące czynności związane z korygowaniem i zmianami dotyczącymi Systemu Zarządzania Jakością; 
 nadzorowanie prac powołanych komisji i zespołów zadaniowych; 
 planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych; 
 dobór zespołu auditorów do poszczególnych auditów wraz z wyznaczeniem auditora wiodącego; 
 analiza skuteczności działań korygujących oraz zapobiegawczych; 
 zachowanie w tajemnicy zasad bezpieczeństwa danych osobowych stosowanych w czasie ich 

przetwarzania, a także po ustaniu zatrudnienia; 
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 stosowanie wytycznych wynikających z dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością; 
 wykonywanie innych czynności nie objętych niniejszym zakresem, a zleconych przez Dyrektora WSN; 
 koordynacja zadań w zakresie kontroli zewnętrznej i wewnętrznej. 

 
15) W zakresie Inspektora Ochrony Danych: 

 informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane 
osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych 
przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; 

 monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw 
członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego               
w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające 
świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym 
audyty; 

 udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej 
wykonania zgodnie z art. 35; 

 współpraca z organem nadzorczym; 
 pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych  

z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz  
w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach; 

 Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego        
z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.” 

  
 § 44 otrzymuje nowe brzmienie:  
„1. Stanowisko ds. Komputeryzacji i Informatyki - symbol DI podlega bezpośrednio Dyrektorowi  WSN. 
2. Do głównych zadań stanowiska ds. komputeryzacji i informatyki należy: 

1) organizacja i zapewnienie ciągłości pracy sieci komputerowej oraz urządzeń sieciowych, a także  planowanie      
i doradztwo w zakresie rozbudowy bazy informatycznej; 

2) projektowanie oraz gospodarowanie zasobami sieci komputerowej i administrowanie siecią; 
3) zabezpieczenie danych oraz prowadzenie stałej archiwizacji danych; 
4) integracja sprzętu z oprogramowaniem sieciowym i aplikacjami użytkowymi oraz konfiguracja systemów 

zgodnie z aktualnymi potrzebami; 
5) nadzorowanie prawidłowości działania, stanu technicznego, eksploatacji oraz należytej konserwacji urządzeń 

komputerowych i oprogramowania; 
6) określanie aktualnych potrzeb w zakresie komputeryzacji - prowadzenie nadzoru zakupów sprzętu 

komputerowego i oprogramowania dla potrzeb WSN; 
7) przestrzeganie tajemnicy służbowej dotyczącej danych zgromadzonych w systemie informatycznym oraz 

zapewnienie ochrony systemów informatycznych przed dostępem niepowołanych osób; 
8) nadzór nad sprzętem i oprogramowaniem dotyczącym monitoringu szpitalnego; 
9) nadzór nad sprzętem i oprogramowaniem systemu alarmowego okien; 
10) nadzór nad prawidłowym działaniem systemu przywoławczego; 
11) nadzór nad wszystkimi programami wdrażanymi i funkcjonującymi w WSN; 
12) wdrażanie programów komputerowych; 
13) szkolenie pracowników w zakresie obsługi programów komputerowych; 
14) udział w szkoleniach z zakresu wykorzystywanego przez WSN oprogramowania i sprzętu informatycznego; 
15) współudział w przygotowaniu danych do jednostek nadrzędnych i współpracujących, w tym NFZ; 
16) współpraca w zakresie przygotowania i przetwarzania danych dotyczących realizowanych świadczeń 

medycznych z Działem Kontraktów, Rozliczeń i Organizacji oraz firmami zewnętrznymi; 
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17) przechowywanie umów zawieranych przez WSN. 
18) administrowanie bezpieczeństwem informacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.” 

 
 w Rozdziale XI 

 tytuł Rozdziału XI otrzymuje nowe brzmienie: 
„Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub 
instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku          
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 912) oraz od podmiotów, na 
zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym” 
 

 w § 49 pkt 2 i pkt 4 otrzymują nowe brzmienie: 
„2. Zwłoki osoby zmarłej przechowuje się w chłodni nie dłużej niż 72 godziny, licząc od godziny w której nastąpiła 

śmierć pacjenta. 
1) w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator nie zezwolił na pochowanie 

zwłok;  
2) przemawiają za tym inne niż wymienione w art. 28 pkt 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia             

15 kwietnia 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), ważne przyczyny, za zgodą albo 
na wniosek osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok pacjenta; 

3) w przypadku przechowywania, z przyczyn jak wyżej, zwłok ponad 72 godziny naliczana jest odpłatność      
w wysokości 60,00 zł + VAT za każdą następną dobę (w tym także rozpoczętą). 

4. Czynności związane z realizacją Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2011 r. w sprawie sposobu 
przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75, poz. 405 z 8.04.2011 r.) i ustawy o działalności leczniczej         
z dnia 15 kwietnia 2011 roku  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), w części dot. ubrania            
i transportu zwłok do chłodni, zleca się podmiotowi zewnętrznemu.”  

 
 Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego WSN - „Schemat struktury organizacyjnej Wojewódzkiego 

Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu” -  otrzymuje nowe brzmienie.  
 

                                                                                § 2 
Pozostałe zapisy w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila 
Cyrana w Lublińcu pozostają bez zmian.     

 
                                                                                        § 3 

Zobowiązuje się wszystkich kierowników/pracowników komórek organizacyjnych do wprowadzenia, w zakresie 
swoich kompetencji, działań zapewniających właściwe wykonanie powyższego Aneksu. 

 
                                                                                      § 4 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z wyjątkiem § 39 i § 44, które wchodzą w życie z dniem 25.05.2018 r. 
 
Otrzymują: 
- wg rozdzielnika                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                  
p.o. DYREKTORA WSN 

 
Sporządziła: st. inspektor Barbara Breguła                                                                                                                                                                      /-/ Małgorzata Witkowska 
Dział Kontraktów, Rozliczeń i Organizacji 
 

Lubliniec, dnia 27 kwietnia 2018 roku 


