
 

 

 

 

 

REGULAMIN   ORGANIZACYJNY 

podmiotu  wykonującego działalność leczniczą 

 

firmy   

FASTMED  Przemysław Fluder 

z siedzibą w Makowie  Podhalańskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Maków  Podhalański,     sierpień 2017_____________ 



§ 1 

Podstawy  prawne 

Podmiot leczniczy, działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym              

w szczególności:  

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, zwanej dalej Ustawą         

o działalności leczniczej. 

2. Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 08 września 2006r. 

3. Ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta. 

4. Ustawy o ochronie danych osobowych 29 sierpnia 1997 roku. 

5. Niniejszego Regulaminu. 

§ 2  

Firma / nazwa podmiotu 

Podmiot leczniczy Fastmed Przemysław Fluder działa w ramach jednoosobowej 

działalności gospodarczej, wpisanej do rejestru Wojewody Małopolskiego, nr księgi 

000000193989, Regon: 12314182800011. 

Siedziba podmiotu: 34-220 Maków Podhalański, os. Tysiąclecia 2/11. 

 

§ 3  

Cel działania i zadania podmiotu leczniczego 

1. Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń 

ambulatoryjnych  w czasie trwania imprez sportowo – kulturalno – rekreacyjnych,  

wykonywania transportu medycznego pacjentów oraz organizowanie i prowadzenie 

oświaty ratownictwa medycznego. 

 

2. Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego należy: 

 

a) przewóz osób ambulansem medycznym ( wykaz środków transportu sanitarnego 

stanowi załącznik nr 1do niniejszego Regulaminu ), 

b) zabezpieczenie medyczne imprez sportowo – kulturalno – rekreacyjnych              

i podejmowanie w ramach zabezpieczenia medycznych czynności ratunkowych, 

c) organizowanie i prowadzenie oświaty ratownictwa medycznego, 

d) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia. 

 

 



§ 4  

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres i miejsce udzielanych świadczeń 

zdrowotnych 

1. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne 

świadczenia zdrowotne. 

 

2. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa 

medycznego oraz transportu sanitarnego. 

 

3. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w pkt 1 i 2, udzielane mogą być przez 

podmiot leczniczy na terenie całego kraju oraz zagranicą. 

 

4. Świadczenia mogą być udzielane przez podmiot w pojeździe do tego celu 

przeznaczonym  ( ambulansie ) lub w miejscu pobytu pacjenta ( teren imprezy ). 

 

§ 5 

Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego 

 

1.  Zakładem leczniczym  podmiotu leczniczego jest Fastmed – Grupa Medyczna. 

 

2.  Siedzibą i miejscem udzielania świadczeń jest adres i rejon jak podmiotu    

 leczniczego. 

 

§ 6 

Sposób kierowania podmiotem leczniczym 

 

1. Podmiotem leczniczym kieruje jego Właściciel, pełniący funkcję Kierownika 

Podmiotu. 

 

2. Kierownik Podmiotu podejmuje jednoosobowo wszelkie decyzje dotyczące podmiotu 
leczniczego.                                                                                                                           

 

3. Do obowiązków Kierownika Podmiotu należy w szczególności: 

a) opracowywanie modelu funkcjonalnego podmiotu leczniczego, dotyczącego 

organizacji, zatrudnienia kadry medycznej oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę 

medyczną, 

b) zapewnienia odpowiedniego poziomu usług w podmiocie leczniczym, 



c) zapewnienie stanu porządkowego i higieniczno – sanitarnego pojazdów 

sanitarnych oraz sprzętu i aparatury medycznej, 

d) nadzór nad sprawozdawczością medyczną. 

 

§ 7 

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą 

 

1. Podmiot leczniczy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych może współdziałać 

z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy          

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

 

2. Podmiot leczniczy może podpisywać umowy na wykonywanie usług medycznych       

z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jeśli jest to uzasadnione    

z punktu widzenia ekonomicznego i służy zabezpieczeniu prawidłowego toku 

udzielania świadczeń zdrowotnych. 

 

3. Podmiot leczniczy w ramach swojej działalności może korzystać ze świadczeń 

wolontariuszy posiadających odpowiednie kwalifikacje i wymagania do rodzaju            

i zakresu wykonywanych świadczeń przez Podmiot ( art.42 – 44 Ustawy z dnia 

23.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 

 

§ 8 

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym również                 

w przypadku pobierania opłat 

 

1. Podmiot realizuje świadczenia z zakresu transportu sanitarnego oraz 

zabezpieczenia medycznego imprez sportowo – kulturalno – rekreacyjnych przez 

cały tydzień. 

 

2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości na bieżąco, po ich 

telefonicznym uzgodnieniu, z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń. W razie 

wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania 

terminu udzielania świadczenia, a które uniemożliwiają jego zachowanie, 

Podmiot leczniczy w każdy dostępny sposób informuje pacjenta o zmianie 

terminu.  

 

3. Usługi świadczone przez podmiot są w całości pokrywane przez 

zainteresowanego.  

Cennik usług zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 



4. Podmiot leczniczy sporządza wymaganą przepisami  dokumentację medyczną 

osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę                

i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

5. Dokumentacja medyczna jest udostępniona na zasadach określonych w art. 27 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta. 

 

                                                      § 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez właściciela Podmiotu 

leczniczego. 
 

2. Zmiana regulaminu wymaga zachowania formy pisemnej. 

 

3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez jego 

udostępnienie, na wniosek pacjenta, w siedzibie, o której mowa w § 2 Regulaminu,   

a także poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Podmiotu: 

www.fastmed.com.pl 

 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają,           

w szczególności przepisy Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz inne stosowne 

przepisy prawa. 


