
Artykuł 24 ustawy o działalności leczniczej a przyjęcie modelu dostosowania PWDL do 
obowiązków wynikających z Rozporządzenia UE ws rtęci. 

 

Art.  24.  [Wymagana treść regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą]  
1.  W regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa się w 
szczególności: 

1) firmę albo nazwę podmiotu; 

2) cele i zadania podmiotu; 

3) strukturę organizacyjną zakładu leczniczego; 

4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

5) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych - w przypadku udzielania świadczeń 

zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, 

miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód 

medyczny udzielających tych świadczeń; 

6) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej 

dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu 

leczniczego;** 

7) organizację 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; 

8) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w 

zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji 

pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych; 

9) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony 

w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta; 

10) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat; 

11) 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 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 oraz z 2018 r. 

poz. 1669) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z 

toczącym się postępowaniem karnym; 



12) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy 

lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością; 

13) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego. 

2.  Aktualne informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 9, 11 i 12, podaje się do wiadomości 
pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie 
internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i w Biuletynie Informacji Publicznej, w 
przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia. 
2a.  W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających wyłącznie 
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 
systemów łączności aktualne informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 9, 11 i 12, podaje się do 
wiadomości pacjentów przez ich umieszczenie na stronie internetowej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą i w Biuletynie Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązanego do 
jego prowadzenia. 
3.  Do regulaminu organizacyjnego praktyk zawodowych nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 3, 6-8, 11 
i 13. 
4.  Do regulaminu organizacyjnego podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w 
rodzaju świadczenia ambulatoryjne nie stosuje się przepisu ust. 1 pkt 11. 
 

 

** ust.1 pkt 6) – przepis regulujący tę część treści Regulaminu Podmiotu (miejsce w Regulaminie) , 
która jest właściwa do umiejscowienia zapisów dotyczących wypełniania ubytków amalgamatem i 
usuwania (nieusuwania) wypełnień amalgamatowych.  


