
1 
 

Regulamin świadczenia usług zdrowotnych przez Specjalistyczną Praktykę Lekarską  

I. Krzemińska oraz lekarzy związanych z nią umową na udostępnienie pomieszczeń  

i infrastruktury w okresie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce 

 

§1 – Przedmiot regulaminu 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz 

pacjentów w okresie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce przez podmiot wykonujący 

działalność leczniczą pod firmą: SPECJALISYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA INGRYDA 

KRZEMIŃSKA, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Drzymały 12/1, 41-500 Chorzów,                      

o numerze NIP: 6271423388, oraz o numerze REGON: 272957483, wykonującego 

działalność leczniczą rozumianą w myśl art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.              

o działalności leczniczej zwanego dalej „właścicielem praktyki”, oraz jego 

współpracowników. 

2. Ponad powyższe, regulamin określa rygor sanitarny wymagany przez Praktykę  

od lekarzy posiadających własną działalność gospodarczą, związanych z nią umową  

na udostępnienie pomieszczeń i infrastruktury w celu świadczenia przez nich usług 

zdrowotnych, oraz od pracowników właściciela praktyki, mających styczność  

z pacjentami. 

3. Zasady określone w pkt. 1 i 2 mają na celu zachowanie bezpieczeństwa dla życia                            

i zdrowia pacjentów, osób świadczących usługi zdrowotne, oraz osób obsługujących 

pacjentów w związku ze świadczeniem usług zdrowotnych przez minimalizowanie 

ryzyka zachorowania na wirus SARS-CoV-2 polegającym na zapobieganiu  

jego transmisji w związku z wykonywaniem usług zdrowotnych. Bezpieczeństwo 

rozumiane w powyższy sposób jest uzasadnieniem wprowadzenia i wykonywania 

wszystkich poniższych postanowień, procedur i zastrzeżonych uprawnień. 

 

§2 – Definicje 

1. Przez współpracowników, rozumie się podmioty wykonujące działalność leczniczą 

rozumiane w myśl art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

związanych z właścicielem praktyki umową na udostępnienie infrastruktury  

i pomieszczeń w celu świadczenia usług zdrowotnych. 

2. Przez pracowników, rozumie się osoby związane z właścicielem praktyki umową  

o pracę, umową zlecenie, lub świadczących na jej rzecz usługi związane z obsługą 

pacjentów rozumianych w myśl pkt 5. 

3. Przez personel, rozumie się właściciela praktyki, współpracowników,  

oraz pracowników. 

4. Przez usługę, rozumie się świadczenie zdrowotne, rozumiane w myśl art. 2 pkt 10 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

5. Przez pacjenta, rozumie się osobę zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych 

lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez właściciela praktyki  

lub jego współpracowników. 

6. Przez opiekuna, rozumie się przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, 

rozumianego w myśl art. 3 pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
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7. Przez osobę rejestrującą rozumie się osobę fizyczną podejmującą próbę uzyskania 

terminu wykonania usługi w imieniu własnym lub osobę fizyczną, będącą opiekunem, 

lub osobą bliską pacjenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 

r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podejmującą próbę uzyskania dla niego 

terminu świadczenia usługi, lub inną osobę podejmującą próbę uzyskania terminu 

świadczenia usługi nie w imieniu własnym. 

8. Przez objawy wskazujące na chorobę zakaźną, rozumie się: 
a) gorączkę, 

b) kaszel, 

c) katar, 

d) zapalenie spojówek, 

e) duszności, 

f) problemy z oddychaniem. 

9. Przez lokal, rozumie się zespół pomieszczeń wraz z wyposażeniem, będący miejscem 

świadczenia usług przez właściciela praktyki i jej współpracowników, mieszczący się 

pod adresem: ul. Drzymały 12/1, 41-500 Chorzów. 

 

§3 – Rejestracja 

1. Rejestracja pacjenta na usługę odbywa się wyłącznie telefonicznie, z wyjątkiem 

okoliczności powołanych w pkt 2. 

2. Rejestracja pacjenta na usługę może nastąpić w lokalu wyłącznie, jeśli w trakcie 

wykonywania usługi nastąpiła konieczność rejestracji na kolejną usługę w innym 

terminie. 

3. Pacjent rejestruje się na konkretny termin, tj. konkretny dzień i konkretną godzinę. 

4. Osoba rejestrująca telefonicznie wykonanie usługi, zobowiązana jest powiadomić osobę 

przyjmującą jego rejestrację, czy u pacjenta występują następujące okoliczności: 
a) występują  niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną, 

b) jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, 

c) zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji                                            

lub kwarantannie,  

d) w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie              

lub skierowaną do izolacji. 

5. W sytuacji, gdy występuje u pacjenta jedna z okoliczności z pkt 4 lit a-d, termin 

wykonania usługi jest wyznaczany w odstępie nie mniejszym niż 14 dni  

od dnia rejestracji. 

6. W sytuacji, gdy występuje u pacjenta jedna z okoliczności z pkt 4 lit a-d,  

 a zwłoka w wykonaniu świadczenia mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty 

życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, lub zachodzi inny 

przypadek niecierpiący zwłoki, osoba przyjmująca rejestrację kieruje osobę rejestrującą 

do placówki w której uzyska ona niezbędne świadczenie/świadczenia zdrowotne. 

7. Odmowa podania przez osobę rejestrującą informacji określonych w pkt 4 lit a-d, 

skutkuje prawem właściciela praktyki lub jego współpracowników do odmowy 

jej rejestracji na termin wykonania usługi.  

8. Uprawnienie określone w pkt 6, może zostać wykonane za pośrednictwem 

pracowników. 
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§4 – Przybycie do lokalu 

1. Pacjent nie może przyjść na umówioną wizytę, jeśli:  
a) występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,  

jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, 

b) zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji                                            

lub kwarantannie,  

c) w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie              

lub skierowaną do izolacji. 

2. W sytuacji wystąpienia u niego którejkolwiek z okoliczności podanych w pkt 1,  

lit a-d przed terminem świadczenia, pacjent powinien zawiadomić personel. 

3. Po zawiadomieniu, określonym w pkt 2, termin świadczenia usługi zostaje przeniesiony 

na dzień przypadający nie wcześniej, niż w odstępie 14 dni od dnia zawiadomienia,  

z wyjątkiem sytuacji określonej w pkt 4. 

4. W sytuacji, określonej w pkt 2, gdy procedura określona w pkt 3 mogłaby spowodować 

zwłokę, która mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego 

uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, lub zachodziłby inny przypadek 

niecierpiący zwłoki, osoba z personelu kieruje pacjenta do placówki w której uzyska on 

niezbędne świadczenie/świadczenia zdrowotne. 

5. Pacjent zobowiązuje się do punktualnego przybycia do lokalu w terminie 

zadeklarowanym przy rejestracji na usługę lub zmienionym w myśl pkt 3.  

6. W lokalu nie funkcjonuje poczekalnia.  

7. W przypadku przybycia pacjenta przed umówionym terminem wykonania usługi, 

pacjent jest zobowiązany poczekać przed lokalem na wyraźne polecenie wejścia, 

udzielonym przez osobę z personelu. Nie jest możliwe wejście do lokalu w trakcie 

przebywania  w nim innego pacjenta. 

8. W przypadku nie przybycia pacjenta w zadeklarowanym terminie, tj. również 

spóźnienia, właściciel praktyki i jej współpracownicy zastrzegają sobie prawo  

do odmowy wykonania usługi lub do zmiany jej zakresu, chyba że zwłoka w udzieleniu 

świadczenia zdrowotnego objętego rejestracją mogłaby spowodować 

niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju 

zdrowia, lub zachodzi inny przypadek niecierpiący zwłoki.  

9. Pacjent poniżej 18-go może wejść do lokalu z  wyłącznie jednym opiekunem. 

10. Pacjent powyżej 18-go roku życia wchodzi do lokalu bez osób towarzyszących,  

chyba że ze względu na jego stan zdrowia: 

a) uniemożliwione jest jego samodzielne poruszanie się, 

b) jest osobą nieporadną, 

11. W wypadku określonym w pkt 9 lit a lub b, pacjent może wejść do lokalu z wyłącznie 

jedną osobą towarzyszącą. 

12. Odstępstwa od reguł określonych w pkt. 9-11 są możliwe jedynie z uwagi na szczególne 

okoliczności. 

13. Pacjent, jego opiekun, lub osoba towarzysząca są zobowiązani do przybycia do lokalu 

wyposażeni w co najmniej jedną maseczkę dla każdej osoby wchodzącej do lokalu.  

Z obowiązku posiadania maseczki ochronnej zwolnione są osoby poniżej 4-go roku 

życia. 
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§5 – Procedury sanitarne dotyczące pacjentów, ich opiekunów i osób towarzyszących 

1. Pacjent, jego osoba towarzysząca lub opiekun, zanim wejdzie do lokalu, zobowiązany 

jest do zrealizowania procedury sanitarnej w następującej kolejności: 

a) założenie maseczki ochronnej w sposób zakrywający nos i usta, 

b) poddanie się badaniu temperatury ciała przy użyciu termometru 

bezdotykowego przed wejściem do lokalu, 

c) dezynfekcja rąk w sposób zgodny z udostępnioną instrukcją, 

d) wypełnienie ankiety epidemiologicznej. 

2. Z obowiązków określonych w pkt 2 lit a, oraz d, zwolnione są osoby poniżej 4-go roku 

życia. 

3. Na ankiecie epidemiologicznej umieszcza się wynik badania temperatury ciała osoby 

której dotyczy. 

4. Ankietę epidemiologiczną wypełnia się oświadczając jednocześnie, iż osoba  

ją wypełniająca w imieniu własnym, lub za podopiecznego jest świadoma, iż podanie  

w niej informacji nieprawdziwych stanowi wprowadzenie w błąd personelu  

co do istotnych czynników ryzyka związanych z pacjentem lub osobą oświadczającą,  

co potencjalnie stanowi sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

wielu osób lub/i narażenie na zarażenie chorobą zakaźną lub chorobą realnie zagrażającą 

życiu. 

5. Ankietę epidemiologiczną dotyczącą osoby poniżej 17-go roku życia lub osoby 

ubezwłasnowolnionej całkowicie, wypełnia jej opiekun. 

6. Ankietę epidemiologiczną dotyczącą osoby ubezwłasnowolnionej częściowo wypełnia 

osoba wyznaczona do pomocy w prowadzeniu jej spraw, jeżeli jej pomoc jest konieczna 

w celu złożenia wiążącego oświadczenia wiedzy. 

7. Ankieta epidemiologiczna zostaje zniszczona najwcześniej po upływie 30 dni, najpóźniej                

po upływie 90 dni od dnia jej wypełnienia.  

8. Wzór ankiety epidemiologicznej, oraz ogólna klauzula informacyjna dotycząca 

przetwarzania danych osobowych stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. 

9. Pacjenci powyżej 4-go roku życia, ich opiekunowie i osoby towarzyszące zobowiązani 

są do noszenia maseczki ochronnej w sposób zakrywający nos i usta przez cały czas 

przebywania w lokalu, chyba że wykonywana aktualnie usługa wymaga ich zdjęcia. 

10. Pacjent, w razie konieczności zdjęcia obuwia w celu wykonania usługi, zobowiązany jest 

do jego zdjęcia przez worek ochronny, oraz do ponownej dezynfekcji rąk. 

11. Właściciel praktyki oraz jego współpracownicy zastrzegają sobie prawo do odmowy 

świadczenia usług w wypadku, gdy: 

a) pacjent, jego opiekun lub osoba towarzysząca, której obecność jest niezbędna  

z powodu okoliczności określonych w §4 pkt 9, lit a-b, nie realizuje, bądź 

odmawia realizacji którejkolwiek z procedur wymienionych w niniejszym 

paragrafie, 

b) badanie termometrem przeprowadzone w sposób określony w pkt 1 lit b, 

wykazało  u niego temperaturę ciała przekraczająca 37,4 stopni Celsjusza  

po jego dwukrotnym wykonaniu w odstępie czasowym 5 minut,  

c) odpowiedział pozytywnie na jedno z pytań sformułowanych w ankiecie 

epidemiologicznej, 

chyba, że zwłoka w udzieleniu świadczenia zdrowotnego objętego rejestracją mogłaby 

spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 

rozstroju zdrowia, lub zachodzi inny przypadek niecierpiący zwłoki. 

12. Odmowa świadczenia usług może nastąpić za pośrednictwem pracowników. 
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§6 – Procedury sanitarne dotyczące osób wykonujących usługi lub obsługujących pacjentów 

1. Właściciel praktyki, jego współpracownicy oraz pracownicy mierzą temperaturę 

swojego ciała każdorazowo na początku swojego dnia pracy, przed rozpoczęciem 

przyjmowania pacjentów. 

2. Właściciel praktyki zastrzega sobie prawo do odwołania umówionych wizyt,  

w przypadku: 

a) gdy temperatura ciała osoby wykonującej usługi lub obsługującej pacjentów  

po jej zmierzeniu w myśl pkt 1, przekroczy 37,4 stopni Celsjusza,  

po jej dwukrotnym pomiarze w odstępie czasowym 5 minut,  

b) istnienia podejrzenia zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 przez jedną                                                     

z osób określonych w lit a, 

c) braku możliwości zrealizowania procedur sanitarnych określonych niniejszym 

regulaminem lub wykonania usług. 

3. Współpracownik lub pracownik, ma obowiązek powiadomić właściciela praktyki  

w przypadku, jeśli: 

a) występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną, 

b) jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, 

c) zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji                                            

lub kwarantannie,  

d) w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie              

lub skierowaną do izolacji. 

4. Właściciel praktyki i współpracownicy obsługują pacjentów z założoną maseczką 

ochronną w sposób zakrywający nos i usta, oraz ubrani odzież ochronną w postaci: 

a) kombinezonu lub fartucha ochronnego, 

b) przyłbicy, lub gogli ochronnych 

5. Pracownicy przy bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jego opiekunem lub osobą 

towarzyszącą, mają założoną maseczkę ochronną w sposób zakrywający nos i usta.  

6. Każda osoba z personelu wymienia maseczki ochronne w odstępach, wynoszących 

maksymalnie dwie godziny. 

 

§7 – Zalecenia 

1. Pacjentom, opiekunom i osobom towarzyszącym zaleca się:  

a) niekorzystanie z telefonu komórkowego w trakcie przebywania w lokalu, 

b)  korzystanie z rękawiczek ochronnych, o ile wykonywana usługa nie wymaga 

ich zdjęcia, 

c) założenie worków ochronnych na obuwie przed wejściem do lokalu. 

2. Współpracownikom i pracownikom zaleca się: 

a) świadczenie usług lub wykonywanie pracy w wyłącznie jednej placówce 

medycznej, 

b)   korzystanie z rękawiczek ochronnych przy bezpośrednim kontakcie z pacjentem, 

o ile wykonywana usługa nie wymaga ich zdjęcia. 
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§8 – Informacje dodatkowe dla pacjentów 

Zgodnie z postanowieniami: 

1. Art. 38 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty: 

1. Lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, o ile nie zachodzi 

przypadek, o którym mowa w art. 30, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. W przypadku odstąpienia od leczenia, lekarz ma obowiązek dostatecznie wcześnie 

uprzedzić o tym pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna 

faktycznego i wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego 

lekarza lub w podmiocie leczniczym. 

3. Jeżeli lekarz wykonuje swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach 

służby, może nie podjąć lub odstąpić od leczenia, jeżeli istnieją poważne ku temu 

powody, po uzyskaniu zgody swojego przełożonego. 

4. W przypadku odstąpienia od leczenia lekarz ma obowiązek uzasadnić i odnotować 

ten fakt w dokumentacji medycznej. 

2. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: 

a) Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony  

przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku 

wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo 

zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w art. 33 ust. 1,  

także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu – art. 5. 

b) Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych 

pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia 

epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.  

Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej - art. 21 ust. 2. 

3. Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:  

a) Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, 

standardy w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej 

pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez 

osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 15kwietnia 2011r. 

o działalności leczniczej mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem 

lub zakażeniem tym wirusem, mając na względzie potrzebę zapobiegania  

i  zwalczania zakażeń COVID-19 – art. 7d. 

b) W razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, 

nałożonego przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy 

powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę naruszającą taki obowiązek,  

w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30000 zł.  

Stwierdzenie naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić                                

w szczególności na podstawie ustaleń Policji, innych służb państwowych  

lub innych uprawnionych podmiotów - art. 15zzzn ust. 1 i 2. 
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4. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny: 

a) Art. 161: 

§2 Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą 

nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę  

na zarażenie taką chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy  

do lat 5. 

§3 Jeżeli sprawca czynu określonego w §2 naraża na zarażenie wiele osób,  

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

b) Art. 165: 

§1 Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób  

albo dla mienia w wielkich rozmiarach:  

1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej 

albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, podlega karze pozbawienia wolności  

od 6 miesięcy do lat 8. 

§2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§9 – Informacje dodatkowe dla pracowników i współpracowników 

Zgodnie z postanowieniami: 

1. Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: 

a) W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie 

leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji  

w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu  

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania  

w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku wykonywaniem 

obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie 

niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku wykonywaniem 

obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje 

zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru 

zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy oświadczeniach pieniężnych  

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - art. 4c. 

b) Lekarz oraz lekarz dentysta spełniający warunki, o których mowa w art.18 ust.1  

pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, może udzielać 

świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19  

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę 

podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów 

informacyjnych ochrony zdrowia, zwanych dalej „teleporadą”, z pominięciem 

obowiązków wynikających z art. 101 tej ustawy oraz obowiązków dotyczących 

dokumentacji medycznej wynikających z przepisów oprawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta. Działalność ta nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej - art. 7 ust. 4. 

Informacje o sposobie uzyskania dostępu do w/w systemu, oraz rygorach 

i warunkach związanych z prowadzeniem działalności leczniczej powyższej formie 

określają przepisy art. 7 ust. 5 i następne. 

 



8 
 

2. Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi: 

  Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną  

lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, określone na podstawie ust.9 

pkt1, jest obowiązany do zgłoszenia tego faktu właściwemu państwowemu 

inspektorowi sanitarnemu określonemu na podstawie ust. 9 pkt 2.  

  Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż wciągu 24 godzin  

od chwili powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej  

lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, chyba że ze względu na rodzaj 

zakażenia lub choroby zakaźnej właściwy państwowy inspektor sanitarny postanowi 

inaczej. 

§10 – Informacje końcowe 

1. Rejestracja na termin świadczenia usług przez właściciela lub jego współpracowników, 

oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu, o czym osoba rejestrująca 

jest informowana przez osobę przyjmującą rejestrację przed wpisem do rejestru usług. 

2. Osoba rejestrująca po powzięciu informacji o okolicznościach określonych w pkt 1, 

powinna zapoznać się z treścią regulaminu, przed podjęciem próby rejestracji. 

3. Współpracownicy składają pisemne oświadczenie o zapoznaniu się  

z treścią regulaminu oraz akceptacji treści jego postanowień w formie aneksu  

do obowiązujących ich z właścicielem praktyki umów. Niniejszy regulamin stanowi 

załącznik do w/w umów. 

4. Pracownicy składają właścicielowi praktyki pisemne oświadczenie o zapoznaniu się  

z treścią regulaminu oraz akceptacji treści jego postanowień. Niniejszy regulamin 

stanowi załącznik w/w oświadczenia. 

5. Treść regulaminu jest udostępniona w lokalu, oraz na publicznej domenie internetowej 

właściciela praktyki, tj. pod adresem URL: www.usgkrzeminska.eu. 

6. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie wiążą w każdym czasie 

obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  

lub stanu zagrożenia epidemicznego związanych z wirusem SARS-CoV-2,  

począwszy od dnia 24.05.2020 roku. 

 

§11 – Podstawy prawne 

1. Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                                                         

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 

2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi, 

3. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 

4. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
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Załącznik 1 – Wzór ankiety epidemiologicznej. 
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Załącznik 2 – Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

pozyskanych bezpośrednio od osób. 

 

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 

ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - zwanego dalej „RODO” -

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Specjalistyczna Praktyka Lekarska I. Krzemińska 

z siedzibą pod adresem: ul. Drzymały 12/1, 41-500 Chorzów, który jest reprezentowany przez 

Dr n. med. Ingrydę Krzemińską (właściciela). 

2. Dane kontaktowe administratora danych: tel. (32) 249 33 66, adres: ul. Drzymały 12/1,  

41-500 Chorzów. 

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Specjalistyczną Praktykę Lekarską. odbywa się w celu 

wykonywania świadczeń zdrowotnych, w szczególności profilaktyki zdrowotnej, diagnozy 

medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej i leczenia na podstawie art. 9 ust 2 lit h  RODO. 

4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisów prawa tj. z przepisów 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Brak podania danych osobowych  

będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy 

stanowią inaczej. 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy  

z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta   

6. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,  

którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. 

7. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pana/Pani danych jak wyżej. Zaprzestaniemy przetwarzania Pana/Pani danych w tych celach,  

chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla nas ważne 

prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów,  

praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8. Ponad powyższe, zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do przenoszenia danych; 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

9. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów 

przetwarzania tj. zgodnie z postanowieniami art. 29 ust 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.   

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

 


