
Załącznik do 
zarządzenia wewnętrznego nr 147/2019 

 

ANEKS NR 5 
 

do zarządzenia wewnętrznego nr 316/2018 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. 
Rydygiera w Toruniu z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania 
„Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu”. 

 
§ 1 

 
W zarządzeniu wewnętrznym nr 316/2018 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera  
w Toruniu z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regulaminu Organizacyjnego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu”, wprowadzam następujące zmiany: 
 

1. § 17 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:  
„1. Świadczenia zdrowotne są udzielane poza kolejnością, na podstawie dokumentu (legitymacji) 
potwierdzającego przysługujące uprawnienia:  
a) Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi, 
b) Zasłużonym Dawcom Przeszczepów, 
c) inwalidom wojennym i wojskowym,  
d) żołnierzom zastępczej służby wojskowej, 
e) cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, 
f) kombatantom, 
g) działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów 

politycznych, 
h) osobom deportowanym do pracy przymusowej, 
i) weteranom poszkodowanym – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas 

wykonywania zadań poza granicami państwa, 
j) uprawnionym żołnierzom i pracownikom wojska – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych 

podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. 
 

2. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje również: 
a) kobietom w ciąży,   
b) świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym 
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia 
lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, 
neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej oraz  

c) osobom posiadającym orzeczenie: 
− o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
− o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 

pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie 
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji”.  

 
3. § 138 ust 3 pkt h otrzymuje brzmienie: 

„h) dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, żołnierzy 
zastępczej służby wojskowej, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z 
powodów politycznych oraz osób deportowanych do pracy przymusowej”, 
 
 
 
 



4.  § 138 ust 3 pkt m otrzymuje brzmienie: 
„m) osób do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w 
czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: 
położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii 
dziecięcej lub chirurgii dziecięcej”, 
  

5. § 334 otrzymuje brzmienie:  
„USŁUGI HOTELOWE 

1. Szpital dysponuje hotelem szpitalnym przy ul. Konstytucji 3 Maja, który świadczy usługi 
hotelowe na rzecz osób towarzyszących pacjentom podczas ich hospitalizacji, jak i na 
potrzeby osób z zewnątrz. 

2. Opłaty związane z usługami hotelowymi oraz kosztami pobytu osoby towarzyszącej 
pacjentowi są określone w Cenniku Usług Innych niż Świadczenia Medyczne, który stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Przedstawiciel ustawowy albo opiekun faktyczny pacjenta małoletniego lub pacjenta, który 
posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, sprawujący dodatkową opiekę 
pielęgnacyjną posiada prawo do bezpłatnego pobytu w Szpitalu przy pacjencie. 

4. Jednoczasowo z hotelu szpitalnego lub pobytu na oddziale szpitalnym może korzystać jedna 
osoba towarzysząca pacjentowi pod warunkiem, że miejsca te są dostępne (wolne)”.  

 
6. Zmianie ulega załącznik nr 3 do Aneksu nr 4 do regulaminu organizacyjnego „Cennik Usług innych Niż 

Świadczenia Medyczne”, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do Aneksu nr 5. 
 

§ 2 
 
W pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
im. L. Rydygiera w Toruniu pozostają bez zmian.  

 
§ 3 
 

Aneks wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2019 roku. 
 
 


