
Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego
z dnia 18.09.2019

ROZDZIAŁ XII

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW W SZPITALU ŚW. JÓZEFA SP. Z O.O.

§ 108

1. Szpital przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski w sposób gwarantujący równe traktowanie stron, zachowa-

nie obiektywizmu oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

2. O tym czy pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

3. Przedmiotem skargi może być w szczególności:

1) naruszenie praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, a także prze-

wlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw,

2) zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Szpitala.

4. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące ulepszania organizacji, wzmocnienia praworządności,

usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane z efektywniejszym wykonywa-

niem zadań.

5. Skargi/wnioski przyjmowane są w formie pisemnej w Sekretariacie Szpitala. Przyjęcie skargi/wniosku 

w formie ustnej lub telefonicznej wymaga sporządzenia notatki służbowej odnośnie zaistniałej sytuacji.

6. Sekretariat Szpitala przedkłada pisemną skargę/wniosek Dyrektorowi Szpitala, który wyznacza osobę zo-

bowiązaną do ich rozpatrzenia:

1) Z-ca Dyrektora ds. medycznych – w zakresie procesów realizacji świadczeń medycznych,

2) Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta – w zakresie naruszenia praw pacjenta.

7. Sekretariat dyrektora przekazuje informację o wpłynięciu skargi/wniosku do Działu Statystyki Medycz-

nej, który:

1) prowadzi  elektroniczny  Rejestr  skarg  i  wniosków,  tam  też  przechowywane  są  oryginały

skarg/wniosków i związana z nimi dokumentacja,

2) czuwa nad terminowością i nadzoruje przepływ informacji pomiędzy KO w postępowaniu wy-

jaśniającym,

3) przekazuje uzyskane wyjaśnienia do osoby redagującej propozycję odpowiedzi w zakresie okre-

ślonym w pkt 6 (DM, Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta),

4) przekazuje informacje o statusie skarg/wniosków do Pełnomocnika ds. Jakości/ZSZ, który mo-

nitoruje stopień satysfakcji pacjenta w Szpitalu.

8. Przedstawioną propozycję odpowiedzi zatwierdza Dyrektor Szpitala.

9. Zatwierdzona odpowiedź zostaje przekazana osobie/instytucji składającej skargę lub wniosek za pośred-

nictwem listu poleconego.

10. Skargi lub wnioski rozpatrywane są pod względem:

1) przyczyn powstania nieprawidłowości,

2) osoby odpowiedzialnej za jej powstanie,

3) technicznych i formalnych możliwości usunięcia reklamacji

11. Skargi i wnioski przed ich merytorycznym załatwieniem winny być zbadane z należytą starannością 

i wnikliwością oraz poprzedzone rozpatrzeniem wszystkich okoliczności mających znaczenie dla ich pra-

widłowego załatwienia.



12. Pracownicy, którym przekazano skargi/wnioski do zbadania, ponoszą służbową odpowiedzialność za

dokonanie ustaleń dotyczących sprawy oraz za zachowanie obowiązujących terminów.

13. Skargi i wnioski, które nie zawierają istotnych danych – imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu

skarżącego (wnoszącego) są pozostawiane bez rozpatrywania.

14. Zgłoszone skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w

terminie  jednego miesiąca od daty wpływu do Sekretariatu Szpitala. W przypadku przekroczenia tego

terminu należy zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę o przyczynach i wskazać nowy termin rozpa-

trzenia.

15. Jeżeli z treści skargi/wniosku wynika, że Szpital nie jest właściwy do jej rozpatrzenia należy do 7

dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, lub też wskazać

mu właściwy organ.

16. W przypadku, gdy skarga dotyczy rozpatrzeniu przez różne podmioty, należy ją rozpatrzyć w części

dotyczącej Szpitala, a następnie przekazać do 7 dni właściwym adresatom, przesyłając odpis skargi i za-

wiadamiając o tym równocześnie wnoszącego skargę/wniosek.

17. Niniejszy tryb postępowania dotyczy także rozpatrywania skarg i  wniosków przekazywanych do

rozpatrzenia przez inne instytucje, do których skarga/wniosek zostały złożone, w tym do:

1) Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego

2) Narodowego Funduszu Zdrowia

3) Rzecznika Praw Pacjenta

4) Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

5) Innych instytucji nadrzędnych wobec Szpitala lub nadzorujących jego działalność

18. Szpital udziela na żądanie ubezpieczonego informacji odnośnie nazwy i adresu ubezpieczającej go

firmy. Taką informacja jest również udzielana w oddziałach NFZ.

19. Dyrektor  Szpitala  w sprawach skarg i  wniosków dotyczących działalności  Szpitala  przyjmuje w

określonych godzinach tygodnia. W razie jego nieobecności lub gdy ważne obowiązki mu na to nie po-

zwalają, a także w zakresie świadczeń medycznych – strony przyjmuje Z-ca Dyrektora ds. Medycznych.

Przypadki naruszenia praw pacjenta należy zgłaszać do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta. 

20. Informacja  dotycząca  przyjmowania  skarg  i  wniosków umieszczona  jest  w widocznym miejscu

w siedzibie Szpitala (tablica ogłoszeń w szpitalu św. Józefa, ZOL i PLO)

21. Szczegółowy tryb postępowania określa procedura PZJ/POZ-12 "Rozpatrywanie skarg i wniosków 

w Szpitalu św. Józefa Sp. z o.o.”.
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