REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PODMIOTU LECZNICZEGO INNGEN SPÓŁKA AKCYJNA
PROWADZĄCEGO ZAKŁAD LECZNICZY MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

I. Postanowienie ogólne
1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i porządek procesu
udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy: InnGen Spółka akcyjna z siedzibą w
Lublinie, 20-143 Lublin ul. Magnoliowa 2 (KRS: 0000849302, NIP: 9462697709), będący przedsiębiorcą
w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz.
1292 i 1495), prowadzący zakład leczniczy Medyczne Laboratorium Diagnostyczne InnGen, wpisany
do ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (nr wpisu 3946),
zwany dalej „Podmiotem leczniczym”.

2. Podstawą regulaminu jest:
a) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), dalej
„Ustawa o działalności leczniczej”,
b) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. 2001 Nr 100 poz. 1083 z późn.
zm.), dalej „Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej”,
c) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52
poz. 417 z późn. zm.), dalej „Ustawa o prawach pacjenta i RPP”,
d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno
odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. 2004 nr 43 poz. 408).
W wersji obowiązującej w dacie stosowania lub przepisy zastępujące lub uzupełaniające powyższe
regulacje.
II. Cele i zadania Podmiotu leczniczego
1. Celem Podmiotu leczniczego jest udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych z zakresu
laboratoryjnej diagnostyki genetycznej, immunochemicznej oraz biochemicznej.
2. Zakres świadczonych przez Podmiot leczniczy usług obejmuje m.in. kompleksowe badania w
zakresie wykrywania wirusa Sars-CoV-2 oraz jego mutacji, badania z zakresu alergii i
monitorowanie odczulenia, badanie kleszcza, badania z zakresu chorób odkleszczowych, badania
z zakresu chorób zakaźnych, badania z zakresu chorób układu pokarmowego i diagnostyki
pasożytów, badania z zakresu urologii i ginekologii, badania z zakresu chorób i predyspozycji
genetycznych.
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III. Struktura organizacyjna
Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą za pomocą zakładu leczniczego pod nazwą Medyczne
Laboratorium Diagnostyczne Inngen.

IV. Sposób kierowania zakładem leczniczym
1. Kierowanie Podmiotem Leczniczym prowadzącym zakład leczniczy Medyczne Laboratorium
Diagnostyczne należy do kompetencji Kierownika, tj. Prezesa Zarządu Podmiotu leczniczego
zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z umowy spółki i rejestracji w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.

V. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
1. Siedzibą jest Lublin, ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin.
2. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest siedziba Podmiotu leczniczego, a także mobilne
punkty pobrań (w tym pojazdy przeznaczone do udzielania tych świadczeń posiadające
odpowiednie wyposażenie do pobierania, zabezpieczenie i transportu pobranego materiału).
3. Podmiot leczniczy może udzielać świadczenia zdrowotne na rzecz innych podmiotów leczniczych
zgodnie z zawartymi umowami.
VI. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
1. Podmiot leczniczy zapewnia wysoki poziom badań diagnostycznych potwierdzany poprzez
uczestnictwo w krajowych kontrolach jakości badań oraz wewnętrzną kontrolę jakości badań.
2. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez wykwalifikowanych diagnostów laboratoryjnych,
których kompetencje są na bieżąco monitorowane i udoskonalane, poprzez ich udział w badaniach
i szkoleniach zewnętrznych.
3. Personel udziela świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć naukowych i
aparatury medycznej wysokiej klasy.
4. Personel zatrudniony przez Podmiot leczniczy zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji uzyskanych podczas udzielania świadczeń z zakresu diagnostyki
laboratoryjnej, a w szczególności danych osobowych pacjentów i wyników badań świadczących o
stanie zdrowia badanego.
5. Zgodnie z art. 28 Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, diagnosta laboratoryjny ma prawo odmówić
wykonania zlecenia lekarskiego, jeżeli wykonanie tego zlecenia może zagrozić życiu lub zdrowiu
pacjenta, chyba że po zwróceniu lekarzowi uwagi na wspomniane niebezpieczeństwo ten ostatni
ponowi zlecenie na piśmie.
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VII. Procedura postępowania w przypadku pacjenta małoletniego
1. Małoletnim zgodnie z Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny jest osoba, która nie
ukończyła 18 roku życia.
2. Zgodnie art. 17 Ustawy o prawach pacjenta i RPP, z jeżeli pacjent jest małoletni, wymagana jest
zgoda jego przedstawiciela ustawowego, a w przypadku braku przedstawiciela ustawowego –
wyłącznie w odniesieniu do badania wymagana jest zgoda opiekuna faktycznego, a gdy pacjent nie
ma przedstawiciela ustawowego, ani opiekuna faktycznego lub porozumienie się z nim jest
niemożliwe wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego.
3. W przypadku pacjenta małoletniego, który ukończył 16 rok życia, wymagana jest zgoda podwójna:
przedstawiciela ustawowego jak i samego małoletniego pacjenta. W przypadku rozbieżności
decyzji sprawę rozstrzyga sąd opiekuńczy.
4. Zgodnie z art. 26 Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, wykonywanie czynności diagnostyki
laboratoryjnej bez zgody pacjenta jest dopuszczalne, jeżeli konieczne jest niezwłoczne
przeprowadzenie badań diagnostycznych, a ze względu na stan zdrowia lub wiek pacjent ten nie
może wyrazić zgody, a nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym
lub opiekunem faktycznym.

VIII. Prawo pacjenta do informacji
1. Zgodnie z art. 9 Ustawy o prawach pacjenta i RPP pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie
zdrowia.
2. Zgodnie z art. 14 Ustawy o działalności leczniczej, Podmiot leczniczy na wniosek pacjenta udziela
szczegółowych informacji dotyczących udzielanych świadczeń zdrowotnych, w szczególności
stosowanych metod diagnostycznych, jakości i bezpieczeństwa tych metod; niezbędnych
informacji na temat zawartych umów ubezpieczenia; informacji objętych wpisem do rejestru
Podmiotu leczniczego.

IX. Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej
1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz
udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
2. Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń
zdrowotnych, zapewniając ochronę danych osobowych.
3. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi
ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
4. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez
pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem
ustawowym.
5. Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony
danych osobowych oraz ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
6. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Podmiot Leczniczy nie pobiera opłaty.
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7. Dokumentacja medyczna udostępniana jest organom i podmiotom uprawnionym na podstawie
art. 26 ust.3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.).

X. Wysokość opłat za świadczenia
1. Świadczenia zdrowotne w udzielane są odpłatnie.
2. Wysokość opłaty za poszczególne świadczenia zdrowotne została ustalona w cenniku Podmiotu
leczniczego,
stanowiącym
Załącznik
nr
1
do
Regulaminu
organizacyjnego
(https://inngen.pl/badania-diagnostyczne/).

XI. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają
obowiązujące przepisy prawa.
2. Podanie regulaminu organizacyjnego do wiadomości pacjentów następuje poprzez
udostępnienie go, na wniosek pacjenta, w siedzibie podmiotu leczniczego, a także na stronie
internetowej: https://inngen.pl/o-nas/
3. Regulamin obowiązuje od dnia 01 maja 2021 r.

Załącznik nr 1: Cennik opłat za świadczenia zdrowotne Podmiotu leczniczego InnGen Spółka akcyjna.
Dostępny w zakładce: https://inngen.pl/badania-diagnostyczne/
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