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                                                           Instrukcja  Kancelaryjna  
                                              Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc  
                                                         im. dr. Alojzego Pawelca  
                                                          w Wodzisławiu Śląskim  
 

Postanowienia wstępne. 
 

§1 

 
Podstawa prawna opracowania niniejszej instrukcji: 

 
1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia2011 r. w sprawie instrukcji  

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych(Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67) 

 
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych(Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228) 
3. Zarządzenie Dyrektora  Nr 03.z dnia 20.01.2022r. 

    
                                                                 § 2 
 

Instrukcja kancelaryjna – zwana dalej instrukcją określa jednolite zasady przyjmowania, 
dekretowania i wydawania  korespondencji w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. Alojzego 
Pawelca w Wodzisławiu Śląskim oraz zasady załatwiania spraw i prowadzenia dokumentacji 
prowadzonych spraw z wyjątkiem spraw poufnych niezależnie od techniki ich wykonania i formy 
zewnętrznej tych akt. Instrukcja ustala czynności kancelaryjne związane z obiegiem pism, od momentu 
ich wpływu do Szpitala lub powstania wewnątrz merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej do 
czasu przekazania ich do archiwum. Organizację oraz zakres działania archiwum określa odrębny , 
wewnętrzny akt normatywny . 
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                                                               § 3 
 
Użyte w instrukcji terminy oznaczają: 

 
1. Szpital – Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. 
2. Kierownik jednostki organizacyjnej – Dyrektor Szpitala. 
3. Akta sprawy – zbiór dokumentów indywidualnie oznaczonych dotyczących konkretnej sprawy. 
4. Dokument – informacja utrwalona w formie pisemnej, graficznej lub innej w postaci notatki, 

pisma, zdjęcia, dyskietki, płyty CD lub taśmy magnetycznej( np. wyciąg z historii choroby, 
wyrok, świadectwo, kwit). 

5. Załącznik – każda odrębna kartka papieru zawierająca treść odnoszącą się do pisma 
podstawowego. 

6. Poprzedniki – akta sprawy ( pisma , dokumenty) poprzedzające ostatnie pismo otrzymane w 
danej sprawie. 

7. Przesyłka – każdy oddzielnie zapieczętowany list, paczka itp. 
8. Korespondencja-każdy dokument wpływający do sekretariatu Szpitala lub z niej wysłany. 
9. Dekretacja – adnotacja Dyrektora lub pełnomocnika wyznaczonego przez Dyrektora                    

wskazującego komórkę organizacyjną lub pracownika lub inną osobę właściwą do załatwienia 
sprawy. 

10. Inna osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy – osoba świadcząca usługi lub pracę na innej 
podstawie  niż stosunek pracy. 

11. Referent sprawy – pracownik lub inna osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy lub nadzór 
nad jej prowadzeniem. 

12. Rejestr pism przychodzących – dziennik korespondencyjny pism doręczonych do 
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim. 

13. Rejestr pism wychodzących – dziennik korespondencyjny pism wysłanych z Wojewódzkiego 
Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. 

14. Pieczęć firmowa – pieczęć zawierająca nazwę Szpitala oraz pełny adres , ewentualnie wskazanie 
komórki organizacyjnej. 

15. Pieczęć imienna – pieczęć zawierająca wskazania imienia, nazwiska i stanowisko danego 
pracownika. 

16. Pieczęć kancelaryjna – pieczęć zawierająca nazwę ,,Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w 
Wodzisławiu Śl.”, 'datownik oraz miejsce na wpisanie numeru z dziennika korespondencyjnego 
pism przychodzących. 

17. Sprawa- stan lub zdarzenie, którego dotyczy pismo lub prowadzone akta. 
18. System teleinformatyczny – system , który tworzą urządzenia , narzędzia, metody postępowania 

i procedury stosowane w sposób zapewniający wytwarzanie, przechowywanie , przetwarzanie lub 
przekazywanie informacji. 

19. Znak sprawy lub pisma – zestaw symboli i numerów odzwierciedlających przynależność sprawy 
do konkretnej komórki organizacyjnej lub konkretnej osoby. 

 
                                                                     § 4 
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                                                Przyjmowanie korespondencji  
 

1. Korespondencja dostarczana jest do sekretariatu Dyrektora Szpitala. 
2. Korespondencja może być dostarczana osobiście albo za pośrednictwem poczty lub innej 

instytucji doręczającej korespondencję. 
3. W razie doręczenia korespondencji za pośrednictwem poczty lub podobnej instytucji pracownik 

sekretariatu Dyrektora Szpitala sprawdza nienaruszalność koperty. 
4. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki pracownik sekretariatu Dyrektora Szpitala sporządza 

adnotację na kopercie lub opakowaniu oraz na potwierdzeniu odbioru i żąda od pracownika 
urzędu pocztowego spisania protokołu doręczenia przesyłki uszkodzonej. 

5. Pracownik sekretariatu Dyrektora Szpitala w razie stwierdzenia, że korespondencja jest mylnie 
doręczona ( zaadresowana do innego adresata) niezwłocznie zwraca ją do urzędu pocztowego lub 
innego punktu wymiany korespondencji 

   
                                                                      §  5 
 
 Pracownik sekretariatu Dyrektora Szpitala odbiera i otwiera przesyłki za wyjątkiem: 
 

1. przesyłek zawierających informacje niejawne (zawierających słowną adnotację na opakowaniu) 
2. przesyłek adresowanych imiennie  lub z dopiskiem do rąk własnych Dyrektora 
3. przesyłek adresowanych imiennie lub do rąk własnych pracowników szpitala  
4. przesyłek wartościowych, które należy przekazać  do kasy  
5. wyciągów bankowych  
6. Przesyłki są odbierane i niezwłocznie przekazywane osobom uprawnionym. 

 
                                                                       §  6        
  

1. Pracownik sekretariatu Dyrektora Szpitala umieszcza na każdym piśmie w widocznym  miejscu 
odcisk pieczęci kancelaryjnej z ujawnieniem daty jego doręczenia, a w przypadku o którym mowa 
w    §  5 Instrukcji na kopercie. 
 

2. Pracownik sekretariatu Dyrektora Szpitala podpisuje potwierdzenie doręczenia załączone do 
pisma. Pisma doręczone za potwierdzeniem odbioru są niezwłocznie przedstawiane Dyrektorowi 
celem zadekretowania. 

3. Na pieczęci umieszcza się numer kolejny z rejestru pism przychodzących. 
4. Pisma sporządzone z kilku kart należy spiąć w sposób uniemożliwiający rozdzielenie kart 

(zszywaczami). 
5. Przy pismach: 

a) urzędowych 
b) sądowych 
c) przychodzących od komornika 
d) niepodpisanych 
e) pozostałych poleconych 
f) niezgodnych z opisem na kopercie pozostawia się koperty. 
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                                                                                    § 7 
 
1. W dzienniku korespondencyjnym pism przychodzących nie ujawnia się : 

a) zaproszeń 
b) informacji o szkoleniach, konferencjach, ofertach wydawniczych  
c) czasopism 
d) pism okolicznościowych 

2. Dyrektor może zdecydować o zarejestrowaniu w rejestrze pism przychodzących konkretnego pisma 
wskazanego w ust. 1. 

 
                                                                      §  8 
 
Pisma dostarczane do Wojewódzkiego Szpitala Chorób Puc w Wodzisławiu Śląskim drogą faksową są 
rejestrowane w taki sam sposób jak w § 4. Nie rejestruje się pism zawartych w § 5. 
 
 
                                                                      §  9 
 
Korespondencja dostarczona do Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim droga  
mailową przekazywana jest na pocztę mailową poszczególnych komórek, za elektronicznym 
potwierdzeniem odbioru.  
  
                                                                        §  10 
                                                          
Rejestr pism przychodzących zawiera: 

 
1. określenie adresata lub adnotacje,, anonim'' 
2. zwięzłe oznaczenie treści pisma 
3. datę doręczenia pisma  do Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu śl. 
4. podpis referenta  

  
                                                          §  11 

 
1. Pisma po wpisaniu do rejestru pism przychodzących są przedstawiane Dyrektorowi celem 

zadekretowania  
2. Dyrektor umieszcza na piśmie dekret ze wskazaniem: 

a) pracownika właściwego do załatwienia sprawy 
b) wyznaczenia terminu załatwienia sprawy      
c) w razie potrzeby sposobu załatwienia sprawy( w szczególności adnotacje: zgoda,  
 odmowa, proszę o rozmowę, opinia radcy prawnego itp.). 
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                                                                 §  12 
 

1. Pisma zadekretowane przez Dyrektora wracają do sekretariatu. 
2. Pracownik sekretariatu Dyrektora zadekretowane pisma wydaje bezpośrednio osobom wskazanym 

przez Dyrektora  w dekretacji przyjmując w rejestrze pism przychodzących podpis wskazanego 
pracownika. W razie nieobecności referenta pismo przekazuje się przełożonemu danego 
pracownika, w tym Dyrektorowi.  

3. W razie zadekretowania pisma dla więcej niż jednego referenta pracownik sekretariatu Dyrektora 
wykonuje kopię pisma , doręcza referentowi w następujący sposób: 

a) oryginał pierwszemu referentowi wskazanemu w dekrecie chyba, że z dekretu wynika co  
 innego  
b) pozostałym referentom kopie 

§ 13 
 

Zasady sporządzania i opracowywania dokumentów w formie pisemnej.: 
     

1. Dokument wysyłany na zewnątrz winien być sporządzony na druku firmowym Szpitala o wzorze 
stanowiącym załącznik   nr  1 do niniejszej instrukcji. Dokument powinien zawierać następujące 
elementy w kolejności:  

a) miejscowość oraz datę utworzenia dokumentu,  

b) numer pisma zgodny z zapisami, 

c) symbol komórki organizacyjnej  

d) określenie odbiorcy w pierwszym przypadku (adresat, nazwa stanowiska adresata, ulica, nr  

domu, nr kodu, miejscowość),  

e) powołanie się w treści na znak i datę pisma, jeśli dotyczy,  

f) treść pisma,  

g) liczbę załączników,  

h) podpis i pieczątkę osoby wykonującej pismo,  

 
2.Dokumenty powinny być wykonywane jednolitą czcionką. 
3. Stosuje się przyjęte skróty, a w szczególności tytułów naukowych, stopni naukowych oraz nazw 

instytucji.  
4. Treść dokumentu powinna być wewnętrznie usystematyzowana według omawianych zagadnień. 

Każdą kolejną myśl ujmuje się w odrębny akapit.  
5,Dokument nabiera mocy obowiązującej z chwilą jego podpisania.  
6.Wszystkie pisma wychodzące na zewnątrz Szpitala podpisuje Dyrektor lub jego Zastępca, według   
właściwości. Dyrektor może upoważnić inne osoby do podpisywania dokumentów w jego imieniu.. 
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                                                             Załatwianie spraw  

                                                    
                                                       §  14 
 

1. Referent, do którego skierowano pismo sprawdza czy dotyczy ono sprawy przeprowadzonej czy 
też inicjuje nową sprawę  

2. Pismo dotyczące sprawy już prowadzonej załącza się do akt sprawy. 
3. Dla pisma inicjującego nową sprawę zakłada się teczkę sprawy i nadaje sprawie bieg  
4. Teczki spraw są ewidencjonowane w obrębie każdej komórki organizacyjnej i oznakowane w 

sposób umożliwiający szybkie odnalezienie akt, identyfikację pacjenta oraz termin wszczęcia i 
zakończenia spraw. 

 
  
                                                                     §  15 
 

1. Sprawy mogą być załatwiane: 
a) pisemnie 
b) ustnie 
c) z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji  

2. Sposób załatwienia sprawy wymaga złożenia do akt sprawy kopii pisma lub zapisku urzędowego 
z opisem sposobu załatwienia sprawy, wskazaniem numeru telefonu i danych rozmówcy , 
ewentualnie załączeniem kopii listu elektronicznego ( e-mail)  

3. Sprawy o dużej wadze np.: 
a) urzędowe, sądowe 
b) dotyczące spraw finansowych  
c) skarg  

mogą być załatwiane wyłącznie w formie pisemnej  
 
 
 
 
                                                                              § 16 
 

1. Każde pismo z wyjątkiem pisma kończącego sprawę wymaga odpowiedzi. 
2. Odpowiedź na pismo urzędowe i sądowe oraz komornicze sporządzane są w takim terminie by 

możliwe było ich wysłanie najpóźniej w ostatnim dniu terminu zakreślonego przez nadawcę do 
udzielenia odpowiedzi lub zajęcia stanowiska. 

3. Odpowiedzi na pozostałe pisma winny być udzielane niezwłocznie nie później ,niż w terminie 30 
dni. Nie dotyczy to spraw otrzymanych ze szczebla nadrzędnego, których termin załatwienia 
został określony przez nadawcę. 

4. Jeżeli udzielenie odpowiedzi nie jest możliwe w terminie oznaczonym  w ust. 3 to nadawcy 
należy wysłać pismo informujące o przyczynie zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy. 
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                                                                            §  17 
 

1. Referent sporządza projekt pisma i przedstawia je  do akceptacji i podpisu Dyrektorowi . 
2. Pismo winno być napisane na druku firmowym i zawierać co najmniej : 

a) datę sporządzenia odpowiedzi, 
b) wskazanie adresata i dokładny adres korespondencyjny 
c) treść pisma, 
d) miejsce na podpis, 

3. Projekt pisma musi być opatrzony numerem sprawy i zawierać  miejsce na umieszczenie numeru 
z dziennika korespondencyjnego. 

4. Projekt pisma winien być przedstawiony w odpowiedniej liczbie egzemplarzy Egzemplarz 
przewidywalny do pozostawienia w kartach sprawy powinien być podpisany przez referenta 

 
                                                                             § 18 
 

1. Dyrektor przed aprobatą i  podpisaniem pisma może zażądać przedstawienia akt sprawy i 
wyjaśnień od referenta 

2. Referent uwzględni uzasadnione uwagi i sugestie  Dyrektora. 
3. Dyrektor po zadekretowaniu pisma składa podpis na wszystkich egzemplarzach oraz na 

egzemplarzu a/a. 
 
                                                                           §  19 
 

1. Referent przygotowuje pisma do wysłania poprzez opatrzenie go adnotacjami o trybie przesyłki. 
2. Przygotowane pismo w sposób opisany w ust. 1 przekazuje się do sekretariatu Dyrektora celem 

wysłania . 
3. Pracownik sekretariatu Dyrektora nadaje pismu numer rejestru pism wychodzących z dziennika 

korespondencyjnego, pakuje przesyłkę do koperty i wprowadza do systemy elektronicznego 
Poczty Polskiej w trybie oznaczonym przez referenta. Przesyłki pocztowe odbierane są przez 
uprawnionego pracownika Poczty Polskie w wyznaczone przez Szpital dni. 

 
 
 
                                                                          §  20 
 

Pisma sporządzone w toku postępowań sądowych , administracyjnych i podobnych są wysyłane w           
trybie i terminie wskazanym przez radcę prawnego za potwierdzeniem odbioru. 

 
 
                                                             
 
                                                                          §  21 

Przechowywanie akt, przekazywanie akt do archiwum 
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Akta spraw załatwionych przechowuje się w komórce organizacyjnej zasadniczo przez 1 rok , niemniej 
jednak nie dłużej niż przez 2 lata od daty zakończenia sprawy. Po  upływie ustalonego okresu 
przechowywania akt w poszczególnych komórkach organizacyjnych należy przekazać do archiwum 
szpitala w  uporządkowanych kompletnych rocznikach.  
 
                                                                         
                                                                         §  22                                                                                                             

1. W schemacie organizacyjnym ustala się następujące działy objęte obiegiem pism: 
 
Sekretariat Dyrektora- DS 
Inspektor Ochrony Danych – IOD 
Księgowość – FK 
Kadry- KR/P 
Główna Księgowa- GK 
Przetargi- DZP 
Dział Farmacji Szpitalnej- DFS 
Laboratorium- LAB 
Dział Statystyki Medycznej - ST 
Pracownia Rentgenowska- RTG 
Izba Przyjęć Szpitala - IP 
Oddział I – OD I 
Oddział II- OD II 
Oddział III – OD III 
Przełożona Pielęgniarek- PP 
Specjalista ds. epidemiologii- PE 
Inspektor ds. BHP  
Inspektor ds  P/POŻ   
Inspektor ds  OC 
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc- AOS 
Pracownia Endoskopii- GE 
Pracownia Badań Czynnościowych- PBC 
Sekretariat Dyrektora- SEK 
Dział gospodarczy- DAG 
Pełnomocnik ds. SZJ – PSJ 
Dział Informatyczny- IT 
 
 
 
                                 Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych  
    
                                                                         § 23 
 

1. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników czynności kancelaryjnych należy 
do obowiązków kierowników komórek organizacyjnych. 
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2. Obowiązki kierownika komórki organizacyjnej w zakresie nadzoru polegają na sprawdzeniu 
prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej przez podległych mu pracowników oraz 
udzielaniu im wskazówek w tym zakresie, a w szczególności na sprawdzeniu:  

 prawidłowości prowadzenia spisów spraw, rejestrów oraz teczek 
 prawidłowości załatwiania i znakowania spraw 
 terminowości załatwiania spraw 
 prawidłowości obiegu dokumentacji 
 terminowości przekazywania akt do archiwum zakładowego 

Kierownik komórki organizacyjnej umożliwia pracownikom zapoznania się z przepisami z zakresu 
czynności kancelaryjnych. 
 
 
 
 
 
                                                     Postanowienia końcowe  
 
                                                                   §  24 

1. Zasady pracy biurowej nieokreślone w niniejszej Instrukcji ustalają kierownicy komórek 
organizacyjnych. 

2. Wszystkie pisma wpływające do Szpitala drogą faksową, elektroniczną lub inne muszą być 
bezwzględnie zarejestrowane w sekretariacie szpitala. 

3. Ogólny nadzór nad realizacją i przestrzeganiem przepisów Instrukcji sprawuje sekretariat 
szpitala 

 
 
                                                                  §  25 
 Instrukcja wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora n 03 2022r z dnia 20.01.2022r.   
Traci moc Zarządzenie nr 43/ 2011 z dnia 09.11.2011r. 
 
 
   
Załączniki: 
                                                  
 
Załącznik nr 1 – szablon druku firmowego 
Załącznik nr 2 – Wzór pieczęci kancelaryjnej 
Załącznik nr 3-  Oznaczenie literowe Komórek Organizacyjnych 
Załącznik nr 3 – Schemat Organizacyjny 
 
Dokumenty związane: 
 
 Procedura Brakownia niearchiwalnej dokumentacji w WSCP 
Norma PN-EN ISO 9001:2015 
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Ewidencja wprowadzonych zmian 
 

Nr zmiany     

Data     

Podpis     

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


