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I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1.Regulamin Organizacyjny Polskiego  Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem    

   Umysłowym Koło w Ostródzie  zwane dalej Stowarzyszeniem jest podmiotem leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą z  siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 19 A; 14 – 100 Ostróda 

NIP: 741 – 148 – 64 – 10 , Regon: 510 402 175, KRS: 0000007981, 

www.ostroda.psouu.org.pl; e-mail: zk.ostroda@psouu.org.pl  . 

Niniejszy Regulamin określa: 

1) firmę podmiotu 

2) cele i zadania podmiotu, 

3) strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu, 

4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, 

5) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, 

6) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, 

7) organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych, 

przedsiębiorstwa oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek, 

8) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, 

9) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, 

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

11) wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków 

publicznych, 

12) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa 

podmiotu leczniczego. 

2.   Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zwanym dalej    

     Stowarzyszeniem jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową.  

 

II CELE I ZADANIA PODMIOTU 

 

§ 2 

1) Celem działania podmiotu w ramach działalności leczniczej jest udzielanie świadczeń 

zdrowotnych oraz promocja zdrowia. 

2) Celem Stowarzyszenia jest między innymi: 

1) działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, wspie-

ranie ich   rodzin, współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

2) zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie leczenia, w tym 

rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa chronionego, 

opieki, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem, a także 

wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, 

ochrony i pomocy prawnej. 

3) tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych 

osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej 

infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie 

potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, 

doradztwa i asysty, 

4) prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. 

w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, 

w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, działalności 

leczniczej, terapii, w tym socjoterapii, edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. 

http://www.ostroda.psouu.org.pl/
mailto:zk.ostroda@psouu.org.pl
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w formie wychowania przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz będących realizacją 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; edukacji obywatelskiej, europejskiej                      

i ekologicznej oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sezonowego 

wypoczynku, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy 

pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie 

dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach. 

5) inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności: 

grup samopomocowych, grup wsparcia, usług wspomagających rodzinę 

w wypełnianiu jej  obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim, 

również w sytuacjach kryzysowych, placówek stałego i czasowego (w tym 

dziennego) pobytu, informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, 

pomocy ofiarom przemocy i wypadków (w  tym komunikacyjnych), rehabilitacji itp. 

6) promocja zdrowia, prowadzenie warsztatów, konferencji i szkoleń dotyczących 

rehabilitacji oraz innych zagadnień zawiązanych z rodzajem udzielanych świadczeń. 

 

§ 3 

1. Do zadań podmiotu leczniczego należy prowadzenie działalności leczniczej, rehabilitacyjnej, 

edukacyjne. 

2. Podmiot leczniczy realizuje wymienione w ustępie 1. zadania w powołanych 

przedsiębiorstwach. 

 

§ 4 

1. Rodzajami działalności leczniczej podmiotu są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 

       

III STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 
§ 5 

1. Podmiot leczniczy posiada wydzielone organizacyjnie przedsiębiorstwa w których wykonuje 

działalność leczniczą. 

2. Przedsiębiorstwami podmiotu leczniczego są: Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - 

Wychowawczy,  

3. Jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstw podmiotu leczniczego są: Ośrodek 

Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy.  

4.   Komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno -

Wychowawczy są: 

 

1) poradnia rehabilitacyjna: 1300 

2) poradnia psychologiczna:1790 

3) poradnia logopedyczna:   1616 

4) poradnia rehabilitacyjna dla dzieci: 1301 

5) poradnia psychologiczna dla dzieci: 1791 

6) poradnia logopedyczna dla dzieci:   1617 

7) ośrodek rehabilitacji dziennej:         2300 

8) ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci: 2301 

9) poradnia neurologiczna:  1220 

10) poradnia neurologiczna dla dzieci:  1221 

 

7. Nadzór merytoryczny nad działaniem wszystkich komórek organizacyjnych                            

w przedsiębiorstwie sprawuje dyrektor. 
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8. Nadzór merytoryczny nad działalnością leczniczą sprawuje lekarz zatrudnieni                              

w  przedsiębiorstwie. 

9. Nadzór merytoryczny nad działaniem całego podmiotu leczniczego, wszystkich jednostek    

    organizacyjnych i komórek organizacyjnych sprawuje  Przewodniczący Zarządu Koła. 

 

IV RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH 

ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

 

§ 6 

1. Podmiot leczniczy w swoim przedsiębiorstwie prowadzi działalność leczniczą w rodzaju    

    rehabilitacja lecznicza w zakresie: 

1) w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym prowadzona jest 

rehabilitacja   dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale 

dziennym: 

a) świadczenia udzielane są dzieciom w wieku  od 0 do 18 r. ż  

b) młodzieży do 25 roku życia po uzyskaniu zgody Dyrektora Oddziału NFZ 

na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenia o potrzebie realizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. 

 
V MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

 

§ 7 

Przedsiębiorstwo: Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy przy                           

ul. Grunwaldzka 19 A 14 – 100 Ostróda, jest miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych. 

  

VI  PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, Z 

ZAPEWNIENIEM WŁAŚCIWEJ DOSTĘPNOŚCI           I JAKOŚCI TYCH 

ŚWIADCZEŃ W  OŚRODKU REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – 

WYCHOWAWCZYM I  JEGO KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH 

 
§ 7 

1. Wszystkie świadczenia zdrowotne realizowane w komórkach organizacyjnych 

przedsiębiorstwa są realizowane w sposób  zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę 

korzystania ze świadczeń, właściwą ich dostępność, a także właściwą jakość udzielanych 

świadczeń. 

 

§ 8 

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy    

posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, 

certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne. 

2. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się rejestracją, gdzie pacjenci 

zgłaszają się w celu umówienia wizyty u lekarza. Rejestracji mogą dokonywać również 

telefonicznie w godzinach od 08.00-15.00. 

3. W czasie rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać: 

1) skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – w przypadku gdy świadczenie ma 

być udzielone w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia  

2) dowód ubezpieczenia zdrowotnego– w każdym przypadku świadczenia, którego 

skutkiem jest porada w ramach umowy z NFZ . 
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4. W rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej 

osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci (lub                     

o nieupoważnieniu nikogo). 

5. Pacjent zgłaszający się w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w przypadku 

gdy zostaje wpisany na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia, ma prawo 

wglądu do ewidencji osób oczekujących, zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie 

usług medycznych z NFZ. 

5. Po zarejestrowaniu się do lekarzy i specjalistów, pacjent w umówionym dniu i o określonej 

godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie lekarskim. 

6. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia 

skargi na zachowanie lub czynności personelu OREW. Skargi przyjmuje dyrektor. 

7. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie i powinna zawierać uzasadnienie. Na każdą 

skargę należy udzielić odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 14 dni. 

 

§ 9 

1. Szczegółowy zakres wykonywanych świadczeń zdrowotnych określa umowa                                    

z dysponentami publicznych środków finansowych oraz z innymi podmiotami. 

2. Świadczenia w OREW przy ul. Grunwaldzkiej 19 A są udzielane od poniedziałku do piątku 

w godzinach 6.30 -18.00 w soboty od 8.00 do 15.00 

 

§ 10 

1.Ośrodek, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, prowadzi, przechowuje                   

i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych. 

2.Ośrodek udostępnia dokumentację medyczną następującym podmiotom i organom: 

1) rodzicowi podopiecznego lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie 

upoważnionej, podmiotom leczniczym, jednostkom organizacyjnym tych podmiotów                

i osobom wykonującym zawód medyczny poza podmiotami leczniczymi, jeżeli 

dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, 

2) właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu 

lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru, 

3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, prokuratorom, lekarzom sądowym 

oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym 

postępowaniem; 

4) rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów; 

3.Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności                         

i ochrony danych osobowych. 

4.Ośrodek udostępnia dokumentację medyczną wyłącznie podmiotom  uprawnionym,                     

o których mowa w ust. 2, w następujący sposób: 

1) do wglądu w Ośrodku; 

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii: 

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po 

wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów 

tej dokumentacji. 
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VII ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK 

ORGANIZACYJNYCH W OŚRODKA REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO  – 

WYCHOWAWCZEGO 

§11 

1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą komórki organizacyjne prowadzące działalność 

medyczną oraz komórki organizacyjne prowadzące obsługę administracyjną. 

2. Świadczeń zdrowotnych w OREW mogą udzielać osoby posiadające odpowiedni stan 

zdrowia i niezbędne kwalifikacje fachowe, realizujące program stażu specjalizacyjnego lub 

podyplomowego, a także skierowani do odbycia stażu zawodowego na podstawie 

odrębnych przepisów. 

3. W Ośrodku funkcjonują następujące komórki organizacyjne, prowadzące działalność 

medyczną: mieszczące się przy ul. Grunwaldzkiej 19 A:  

a) ośrodek rehabilitacji dziennej 

b) ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci 

c) poradnia rehabilitacyjna 

d) poradnia rehabilitacyjna dla dzieci 

e) poradnia psychologiczna 

f) poradnia psychologiczna dla dzieci 

g) poradnia neurologiczna 

h) poradnia neurologiczna dla dzieci 

i) poradnia logopedyczna 

j) poradnia logopedyczna dla dzieci 

 

§ 12 

1. Do zadań ośrodka rehabilitacji dziennej oraz ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci należy 

w szczególności: 

1) realizacja programu rehabilitacji dzieci i młodzieży wymagającej intensywnego 

usprawniania oraz stymulacji rozwoju w grupie rówieśniczej, 

2) ustalanie specjalistycznej diagnozy: lekarskiej, psychologicznej, fizjoterapeuty, 

3) opracowywanie indywidualnych programów terapeutycznych w zakresie 

wynikającym z rozpoznanych potrzeb podopiecznego, 

4) śledzenie rozwoju podopiecznego poprzez okresowe (wg potrzeb) ponawianie 

diagnozy oraz dostosowanie programów postępowania do zmieniających się potrzeb 

rozwojowych i zdrowotnych podopiecznego, 

5) prowadzenie indywidualnych i grupowych form usprawniania, terapii i stymulacji 

rozwoju podopiecznego, 

6) udzielanie rodzicom/opiekunom szczegółowych wskazówek co do metod i technik 

pielęgnacji, opieki, stymulacji rozwoju i usprawniania dziecka. 

2. Zadania ośrodka rehabilitacji dziennej i rehabilitacji dziennej dla dzieci realizowane są 

w następujących formach organizacyjnych:  

1) zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

2) zespołach wychowania przedszkolnego, 

3) oddziałach edukacyjno-terapeutycznych, 

4) zespołach rewalidacyjno - wychowawczych , 

5) indywidualnych zajęciach rewalidacyjno –wychowawczych, 

6) indywidualnych i grupowych zajęciach rehabilitacyjnych, 

7) zespołowych formach aktywności ekspresyjnej i rekreacyjnej, 

8) innych formach rehabilitacji społecznej, w tym wyjazdowych. 
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3..Do zadań poradni rehabilitacyjnej oraz poradni rehabilitacyjnej dla dzieci należy                                     

w szczególności: 

1) ogólna ocena stanu zdrowia pacjenta- badanie lekarskie, 

2) ustalenie indywidualnego programu rehabilitacyjnego, 

3) ocena efektywności zaleconego postępowania oraz jego ewentualna modyfikacja, 

4) prowadzenie dokumentacji medycznej, 

5) udzielanie instruktażu dla rodziców. 

5.Do zadań poradni psychologicznej oraz poradni psychologicznej dla dzieci należy                               

w szczególności: 

1) diagnoza psychologiczna mająca na celu ocenę poziomu rozwoju umysłowego                 

i emocjonalno-społecznego podopiecznego w oparciu o wywiad kliniczny, 

obserwację zachowania podopiecznego oraz metody testowe i eksperymentalne, 

dostosowane do specyfiki zaburzeń i poziomu rozwoju podopiecznego 

2) pogłębiona diagnoza funkcjonalna mająca na celu szczegółową ocenę rozwoju 

podopiecznego w oparciu o diagnostykę neuro - psychologiczną oraz 

zastosowanie specyficznych metod testowych 

3) ustalenie wraz z innymi członkami zespołu terapeutycznego indywidualnego  

programu  rozwoju, 

4) indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne, między innymi o charakterze  

psychopedagogicznym z zastosowaniem odpowiednich metod stymulacji rozwoju   

psychicznego, 

5) prowadzenie dokumentacji, 

6) wspieranie rodziny, 

7) przygotowywanie pisemnych opinii psychologicznych wraz ze wskazaniami dla   

rodziców, lekarza prowadzącego, innych specjalistów oraz placówek 

pedagogicznych, w których podopieczny przebywa. 

6. Do zadań poradni neurologicznej oraz poradni neurologicznej dla dzieci należy                                  

w   szczególności: 

1) ogólna ocena stanu zdrowia pacjenta- badanie lekarskie, 

2) ustalenie leczenia, 

3) ocena efektywności zaleconego postępowania oraz jego ewentualna modyfikacja, 

4) prowadzenie dokumentacji medycznej, 

1. Do zadań poradni logopedycznej oraz poradni logopedycznej dla dzieci  należy                                   

w  szczególności: 

1)  badanie logopedyczne dziecka, 

2)  prowadzenie ćwiczeń logopedycznych, profilaktyki logopedycznej, 

3) prowadzenie dokumentacji, 

4) udzielanie instruktażu dla rodziców. 

 

§ 13 

1. Współdziałanie pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi OREW, 

odbywa się w sposób, który zapewnia sprawność funkcjonowania placówki oraz 

kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielanych przez Ośrodek świadczeń 

zdrowotnych. 

2. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy współdziała z innymi podmiotami 

leczniczymi w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów                              

i ciągłości postępowania, w szczególności poprzez kierowanie do innych placówek                   

w celu konsultacji specjalistycznych, zlecanie badań laboratoryjnych nie wykonywanych 

w ośrodku. 
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VIII 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 

 

§ 14 

1. Podmiot leczniczy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych współdziała z innymi 

podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia                          

15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. 

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1. może polegać w szczególności na współpracy      

z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarkami podstawowej opieki 

zdrowotnej, na kierowaniu pacjentów na konsultacje specjalistyczne oraz badania 

diagnostyczne.  

3. Umowy o współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą obejmują 

warunki kierowania pacjentów, finansowania świadczeń i nadzoru nad jakością 

wykonanego świadczenia zdrowotnego. 

4. W przypadku skierowania pacjenta do diagnostyki medycznej finansowanej przez lekarza 

kierującego, lekarz ma prawo wskazania placówki, w której świadczenie ma zostać 

udzielone. W razie wyboru przez pacjenta innej placówki niż wskazana przez lekarza 

kierującego, pokrywa on samodzielnie koszt przeprowadzonego badania. 

5. W razie potrzeby lekarz wydaje niezbędne zaświadczenia o stanie zdrowia                                      

i przysługujących uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności. 

 

 
IX WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

 

§ 14 

W związku z prowadzoną  przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w Ostródzie nieodpłatną działalnością pożytku publicznego nie pobiera się 

opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej. 

 

 

X  SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI LUB KOMÓRKAMI 

ORGANIZACYJNYMI PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU 

 

§ 16 

1. Kierowaniem działalnością leczniczą w podmiocie leczniczym zajmuje się 

Przewodniczący Zarządu Koła. 

2. Kierowaniem w komórkach, jednostce i przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego 

zajmuje dyrektor przedsiębiorstwa. 

3. Lekarze sprawują opiekę merytoryczną w przedsiębiorstwie, jednostce i komórkach 

organizacyjnych. 

 

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 17 

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne 

obowiązujące przepisy prawa. 
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2. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na 

wniosek pacjenta w rejestracji. 

3. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych                 

w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym.  

 

 

 

Regulamin zatwierdzono Uchwałą Zarządu Koła PSOUU  w Ostródzie nr 16/2012  z dnia 04 

lipca  2012 r.  

 

Traci moc Regulamin z  25 stycznia 2010 r.  

 

 

 

 


