
Załącznik do 
zarządzenia wewnętrznego nr 105/2019 

 

ANEKS NR 3 
 

do zarządzenia wewnętrznego nr 316/2018 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. 
Rydygiera w Toruniu z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania 
„Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu”. 

 
§ 1 

 
W zarządzeniu wewnętrznym nr 316/2018 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera  
w Toruniu z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regulaminu Organizacyjnego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu”, wprowadzam następujące zmiany: 
 

1. § 9 ust. 2 pkt q) otrzymuje brzmienie: Stacja Ratownictwa Medycznego”. 
2. § 10 ust. 22 otrzymuje brzmienie:  
  „22. Stacja Ratownictwa Medycznego, jako jednostka organizacyjna, składa się z następujących 

komórek organizacyjnych: 
1) Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego C0101 (S1); 
2) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego C0118 (P1); 
3) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego C0104 (P2); 
4) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego C0116 (P3); 
5) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego C0102 (P4); 
6) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego C0106 (P5); 
7) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego C0108 (P6); 
8) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego C0110 (P7); 
9) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego C0112 (P8); 
10) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego C0114 (P9); 
11) Dyspozytornia Medyczna DM02-01; 
12) Zespoły Transportu Sanitarnego”.  

3. § 132 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Zadaniem Apteki Szpitalnej II należy również zakup i dystrybucja produktów leczniczych, w tym 
leków gotowych, leków recepturowych, leków psychotropowych i leków odurzających oraz materiałów 
medycznych dla Stacji Ratownictwa Medycznego”.  

4. W § 136 ust. 17 otrzymuje brzmienie: „Stacja Ratownictwa Medycznego”. 
5. Podrozdział Rozdziału IX „ORGANIZACJA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ 

ZDROWOTNYCH W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ: STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO” 
otrzymuje brzmienie: „ORGANIZACJA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W 
JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ: STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO”. 

6. § 242 otrzymuje brzmienie:  
„1. Stacja Ratownictwa Medycznego jest jednostką organizacyjną Szpitala zlokalizowaną przy ul. 
Grudziądzkiej 47-51.  
2. Stacja Ratownictwa Medycznego składa się z następujących komórek organizacyjnych: 

a) Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego C0101 (S1); 
b) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego C0118 (P1); 
c) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego C0104 (P2); 
d) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego C0116 (P3); 
e) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego C0102 (P4); 
f) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego C0106 (P5); 
g) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego C0108 (P6); 
h) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego C0110 (P7); 
i) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego C0112 (P8); 
j) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego C0114 (P9); 
k) Dyspozytornia Medyczna DM 02-01; 



l) Zespoły Transportu Sanitarnego. 
3. W Stacji Ratownictwa Medycznego funkcjonuje również komórka do zabezpieczania imprez 

masowych, w skład której wchodzą:  
a) zespoły wyjazdowe bez lekarza, 
b) zespoły wyjazdowe z lekarzem, 
c) patrole ratownicze, 
d) punkt pomocy medycznej”.  

7. § 243 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Do zadań Stacji Ratownictwa Medycznego należy w szczególności: 
a) całodobowe przyjmowanie w systemie powiadamiania ratunkowego wezwań pomocy medycznej 

do zdarzeń właściwych do udzielenia świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego, przez 
dyspozytorów medycznych Stacji, 

b) całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego przez 
zespoły ratunkowe (specjalistyczny i podstawowe), 

c) wykonywanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego zespołami transportowymi oraz przy 
pomocy środków transportu sanitarnego”.  

8. § 243 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Miejsca lokalizacji zespołów ratunkowych Stacji są następujące: 
a) Toruń, ul. Grudziądzka 47-51: Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego C0101 (S1), 

Podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego: C0102 (P4) i C0114 (P9) oraz zespoły do 
zabezpieczania imprez medycznych, 

b) Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40 A: Podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego C0104 (P2) 
oraz C0112 (P8), 

c) Toruń, ul. Pera Jonssona 7 (Motoarena Toruń): Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego 
C0110 (P7), 

d) Toruń, ul. Paderewskiego 4-6: Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego C0106 (P5), 
e) Toruń, ul. Włocławska 167: Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego C0108 (P6), 
f) Czernikowo, ul. Toruńska 20: Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego C0118 (P1), 
g) Łubianka, ul. Aleja Jana Pawła II 8: Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego C0116 (P3)”. 

9. W § 244 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „W Stacji Ratownictwa Medycznego obowiązują 
następujące zasady udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego:”. 

10. W § 245 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „W Stacji Ratownictwa Medycznego obowiązują 
następujące zasady udzielania świadczeń z zakresu transportu sanitarnego:”. 

11. W § 246 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „W Stacji Ratownictwa Medycznego obowiązują 
następujące zasady udzielania świadczeń przez zespoły wyjazdowe bez i z lekarzem oraz patrole 
ratownicze i punkty pomocy medycznej:”. 

12. W § 247 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Stacja Ratownictwa Medycznego prowadzi swoją 
działalność w następującym zespole:”. 

13. W § 249 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Do zadań komórek organizacyjnych Stacji 
Ratownictwa Medycznego należy w szczególności:”. 

14. § 250 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Bezpośrednim zwierzchnikiem średniego personelu medycznego zatrudnionego w Stacji 
Ratownictwa Medycznego jest Pielęgniarka Koordynująca lub Ratownik Medyczny Koordynujący”.  

15. § 250 ust. 3 pkt g) otrzymuje brzmienie:  
„g) zgłaszanie i pobieranie produktów leczniczych i materiałów medycznych z Apteki Szpitalnej I, 

nadzór nad lekiem w Stacji Ratownictwa Medycznego i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji”.  
16. § 251 otrzymuje brzmienie:  

„Działalność Stacji Ratownictwa Medycznego jest nadzorowana i koordynowana przez Koordynatora 
ds. Ratownictwa Medycznego”. 

17. § 257 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. nadzór i koordynacja działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zlokalizowanego przy ul. Św. 
Józefa 53-59 oraz Stacji Ratownictwa Medycznego zlokalizowanej przy ul. Grudziądzkiej 47-51 – z 
jednostkami lokalnymi,”. 

 
 



18. § 332 otrzymuje brzmienie:  
„UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ  

1. Szpital prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną w sposób określony odrębnymi 
przepisami oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. 

2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 
a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania 

świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie 
Szpitala, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości 
sporządzenia notatek lub zdjęć, 

b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, 
c) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, 

na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy 
zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta, 

d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 
e) na informatycznym nośniku danych. 

3. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez Szpital, są udostępniane za 
potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. 

4. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez 
sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w 
ust. 2 pkt d) i e), na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów. 

5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 2 pkt b) i e) oraz w ust. 4 
Szpital pobiera opłatę zgodnie z Cennikiem Udostępniania Dokumentacji Medycznej, który stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 6 – 9. 

6. Opłaty, o której mowa w ust. 5, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: 
a) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie                      
i w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt b) i e) oraz w ust. 4; 
b) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach 
medycznych. 

7. W sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do 
nieodpłatnego korzystania z dokumentacji medycznej Szpitala. Zwolnione z opłat za udostępnianie 
dokumentacji medycznej wewnętrznej w sprawach świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia 
emerytalnego i rentowego są organy rentowe oraz, po złożeniu stosowanego oświadczenia, osoby 
ubiegające się o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.  

8. Zwolnieni z opłat  za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej, która powstała w związku z 
leczeniem onkologicznym, są pacjenci, którzy otrzymali kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego. 

9. Opłaty określonej w ust. 5 nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej 
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.” 

 
§ 2 

 
W pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
im. L. Rydygiera w Toruniu pozostają bez zmian.  

 
§ 3 
 

Aneks wchodzi w życie z dniem 4 maja 2019 roku. 
 
 


