
Regulamin organizacyjny 

Art. 1 
Lekarz wykonuje działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej pod firmą 
„Prywatny Gabinet Lekarski dr Wojciech J. Baranowski” w celu udzielania świadczeń 
zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia 
z wykorzystaniem uznanych za skuteczne metod zapobiegawczych, diagnostycznych 
i leczniczych, które obejmują również rehabilitację. 

Art. 2 
Udzielanie świadczeń zdrowotnych wymaga uprzedniego ustalenia terminu wizyty dogodnego 
dla lekarza i pacjenta. Pacjent na wizytę może umówić się osobiście bądź za pośrednictwem innej 
osoby. Wizyty umawia się telefonicznie pod numerem +48-502-063-567 lub internetowo na 
stronie https://www.superpediatra.pl 

Art. 3 
Udzielanie świadczenia zdrowotnego rozpoczyna się z chwilą ustalenia terminu wizyty 
dogodnego dla lekarza i pacjenta, a kończy z chwilą powrotu lekarza do pomieszczeń gabinetu 
lekarskiego. 

Art. 4 
W celu założenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjent powinien podać lekarzowi 
swoje dane osobowe, a w tym imiona, nazwisko, datę urodzenia, numer w PESEL lub numer 
dokumentu potwierdzającego tożsamość i adres zamieszkania. W przypadku dzieci i osób 
ubezwłasnowolnionych albo nieświadomych opiekun powinien podać lekarzowi wymienione 
wyżej dane osobowe pacjenta oraz swoje. Wskazane jest także umożliwienie lekarzowi wglądu 
do dokumentacji medycznej pacjenta, a w tym wyników badań diagnostycznych. 

Art. 5 
Lekarz udziela świadczeń zdrowotnych w oparciu o informacje uzyskane od pacjenta lub jego 
opiekuna i nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub inne konsekwencje wynikłe z podania 
przez pacjenta lub jego opiekuna nieprawdziwych informacji lub zatajenia informacji mających 
znaczenie prawne lub istotny wpływ na opis albo ocenę stanu zdrowia oraz udzielone świadczenie 
zdrowotne. 

Art. 6 
Lekarz udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki 
zdrowotnej oraz rehabilitacji, a ponadto wykonuje badania diagnostyczne w celu rozpoznania 
stanu zdrowia pacjenta i ustalenia postępowania leczniczego. Zakres specjalistycznej opieki 
zdrowotnej obejmuje w szczególności pediatrię i medycynę ubezpieczeniową. 

Art. 7 
Zakres udzielanego świadczenia zdrowotnego określają nie tylko potrzeby zdrowotne 
i możliwe do realizacji oczekiwania pacjenta, ale również realne możliwości ich udzielenia przez 

https://www.superpediatra.pl/


lekarza w warunkach indywidualnej praktyki lekarskiej i udzielonej przez pacjenta zgody na 
proponowane postępowanie lecznicze lub działania lekarskie. 

Art. 8 
Lekarz nie wykonuje zabiegów operacyjnych ani nie stosuje metod leczenia lub diagnostyki 
stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta. 

Art. 9 
Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, 
zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa, a także z zachowaniem należytej staranności. 

Art. 10 
Świadczenie zdrowotne udzielane są w domu bądź innym miejscu pobytu pacjenta, a w razie 
potrzeby mogą być udzielane także w środkach transportu albo w pomieszczeniach gabinetu 
lekarskiego znajdujących się w wyodrębnionym budynku przy ulicy Łódzkiej 87 
w Konstantynowie Łódzkim. 

Art. 11 
Świadczenia zdrowotne udzielane są w formie porady lekarskiej albo zabiegu lekarskiego 
i obejmują min.: profilaktykę chorób, badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób, działania 
z zakresu promocji zdrowia, wydawanie opinii i orzeczeń o stanie zdrowia, wykonanie badań 
diagnostycznych i interpretację ich wyników, kierowanie do innych podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą i medycznych laboratoriów diagnostycznych, proponowanie postępowania 
leczniczego, a po uzyskaniu zgody pacjenta wdrożenie go. 

Art. 12 
W dokumentacji medycznej odnotowuje się wyłącznie brak zgody pacjenta na proponowane 
postępowanie lecznicze lub działania lekarskie, a zwłaszcza na proponowaną hospitalizację 
i działania lekarskie związane z naruszeniem ciągłości tkanek - w szczególności w stanie realnego 
zagrożenia życia. Zgody pacjenta na proponowane postępowanie lecznicze lub działania lekarskie 
nie odnotowuje się. 

Art. 13 
Dokumentacja medyczna przechowywana jest w pomieszczeniach gabinetu lekarskiego 
znajdujących się w wyodrębnionym i oznaczonym budynku przy ulicy Łódzkiej 87 
w Konstantynowie Łódzkim. 

Art. 14 
Lekarz może podawać lub stosować doraźne u pacjentów produkty lecznicze i wyroby medyczne, 
a wśród nich min. leki gotowe, recepturowe i apteczne oraz kosmetyki i materiały opatrunkowe 
niezbędne do udzielenia świadczenia zdrowotnego. 

Art. 15 
Lekarz w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków udzielania świadczeń 
zdrowotnych używa odzieży roboczej jednorazowego lub wielokrotnego użycia, a także korzysta 



z środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, a w tym technicznych i chemicznych środków 
zapobiegających przenoszeniu zakażeń. 
 

Art. 16 
Poza świadczeniami zdrowotnymi lekarz podejmuje i realizuje inne działania, które wynikają  
z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, a także 
prowadzi działalność badawczą oraz dydaktyczną i promującą zdrowie - w powiązaniu albo bez 
powiązania z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w celu umożliwienia poszczególnym osobom 
i społeczności zwiększenia kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia  
i przez to jego poprawę, jak również promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych  
i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu. 
 

Art. 17 
Lekarz na zlecenie zakładów ubezpieczeniowych może dokonywać oceny ryzyka 
w ubezpieczeniach osobowych i majątkowych oraz w umowach gwarancji ubezpieczeniowych, 
jak również ustalać wysokość szkód, rozmiar odszkodowań i innych świadczeń należnych 
uprawnionym z umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych. 
 

Art. 18 
Za świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza pobierana jest opłata. Jej wysokości została 
określona w cenniku, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Za pozostałe usługi 
pobierane są opłaty wynikające z przepisów prawa albo umowy. 
 

Art. 19 
Za wydanie fotokopii, odpisu lub wyciągu z dokumentacji medycznej opłaty nie pobiera się. 
 

Art. 20 
Udzielane przez lekarza świadczenia zdrowotne, a także wydawane przez niego skierowania  
i recepty upoważniają pacjenta do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej za pełną 
odpłatnością - wyjątek stanowią skierowania na leczenie szpitalne, które finansowane jest ze 
środków publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
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