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INFORMACJE DLA PACJENTÓW UBEZPIECZONYCH W  NFZ 

 

 Informacja o godzinach i miejscach udzielania świadczeń w poszczególnych zakresach dla pacjentów 

ubezpieczonych w NFZ 

 Zasady zapisu na wizyty ambulatoryjne dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ  

 Informacja o możliwości i sposobie zapisywania się na listę oczekujących na świadczenia opieki 

zdrowotnej dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ  

 

 

 INFORMACJE DLA WSZYSTKICH PACJENTÓW  

 

 Numery telefonów podmiotów udzielających świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego  

 Adres Rzecznika Praw Pacjenta, TIP- Telefoniczna Informacja Pacjenta   

 Tryb składania skarg i wniosków 

 Karta Praw Pacjenta 

 Ochrona Danych Osobowych zgodnie z RODO 

 Informacja dotycząca monitoringu 
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INVICTA ŚWIADCZY USŁUGI DLA UBEZPIECZONYCH W NFZ W ZAKRESIE: 

 

AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

INVICTA, ul. Rajska 10, 80-850 Gdańsk 

 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna, w zakresie endokrynologii, endokrynologii – diagnostyki onkologicznej, 

endokrynologii – świadczenia pierwszorazowe; 

 Poradnia ginekologiczno-położnicza, w zakresie położnictwa i ginekologii, pobierania materiału z szyjki macicy 

do przesiewowego badania cytologicznego, świadczeń zabiegowych w położnictwie i ginekologii, położnictwa 

i ginekologii – diagnostyki onkologicznej, ginekologii dla dziewcząt, ginekologii dla dziewcząt – diagnostyki 

onkologicznej; 

 Poradnia onkologiczna, w zakresie onkologii, onkologii – diagnostyki onkologicznej, onkologii – świadczenia 

pierwszorazowe; 

 Poradnia dermatologiczna, w zakresie dermatologii i wenerologii, dermatologii i wenerologii – diagnostyki 

onkologicznej, dermatologii i wenerologii – świadczenia pierwszorazowe; 

 Poradnia genetyczna, w zakresie genetyki oraz genetyki – świadczenia pierwszorazowe; 

 

INVICTA, ul. Złota 6, 00-019 Warszawa 

 Poradnia ginekologiczno-położnicza, w zakresie położnictwa i ginekologii, pobierania materiału z szyjki macicy 

do przesiewowego badania cytologicznego, świadczeń zabiegowych w położnictwie i ginekologii; 

 Poradnia genetyczna, w zakresie genetyki oraz genetyki – świadczenia pierwszorazowe; 

 Poradnia endokrynologiczna, w zakresie endokrynologii oraz endokrynologii – świadczenia pierwszorazowe. 

 

 

AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ SPECJALISTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH 

INVICTA, ul. Rajska 10, 80-850 Gdańsk 

 Badanie echokardiografii płodu 

 

PROFILAKTYCZNYCH PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH 

INVICTA, ul. Rajska 10, 80-850 Gdańsk 

 Profilaktyka raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki 

 Profilaktyka raka szyjki macicy – etap podstawowy, pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania 

cytologicznego 

 Profilaktyka raka piersi – etap podstawowy 

 Profilaktyka raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki 

 Program badań prenatalnych 

 

INVICTA, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk 

 Profilaktyka raka szyjki macicy – etap diagnostyczny 

 

INVICTA, ul. Władysława IV 50/3, 81-384 GDYNA  

 Program badań prenatalnych  

 

INVICTA, ul. Złota 6, 00-019 Warszawa 

 Profilaktyka raka szyjki macicy – etap diagnostyczny 

 Profilaktyka raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki 

 Profilaktyka raka szyjki macicy – etap podstawowy, pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania 

cytologicznego 

 Program badań prenatalnych 
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INVICTA, ul. Grabiszyńska 186/1B, 53-235 Wrocław 

 Profilaktyka raka szyjki macicy – etap diagnostyczny 

 Program badań prenatalnych 

 

 

ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE 

INVICTA, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk 

 Badania genetyczne 

INVICTA, ul. Złota 6, 00-019 Warszawa 

 Badania genetyczne 

 

ZASADY ZAPISU NA WIZYTY AMBULATORYJNE 

 

Na wizytę można zarejestrować się osobiście, telefoniczne lub za pośrednictwem osoby trzeciej. 

 

Rejestracja telefoniczna pod numerami telefonów: 

Gdańsk, Gdynia: tel.: (58) 58 58 800 

Warszawa: tel.: (58) 58 58 800 

Wrocław: (58) 58 58 800 

Rejestracja telefoniczna możliwa jest w godzinach pracy rejestracji: pn. - pt.: 7:00 - 21:00, w sob.: 8:00 - 15:00.  

 

Rejestracja osobista: 

INVICTA, ul. Rajska 10, 80-850 Gdańsk 

Trzecie piętro C.H. Madison Park w Gdańsku 

Najwygodniej jest skorzystać z wejścia od strony ul. Rajskiej. Wejście od strony ul. Rajskiej otwarte jest dla pacjentów 

INVICTY w godzinach: pn. – pt. 7:00-20:00; sobota 7:00-15:00 

 

INVICTA, ul. Władysława IV 50/3, 81-384 GDYNA  

Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta. Rejestracja osobista możliwa jest w godzinach pracy kliniki: 

pon., wt., śr., pt.: 07:00 - 20:00, czw.: 07:00 - 15:30, sob.: 07:00 - 15:00.  

 

INVICTA, ul. Złota 6, 00-019 Warszawa 

Budynek znajduje się nieopodal Domów Towarowych Centrum, Pasażu Wiecha.  

Na miejsce można dojechać  tramwajem oznaczonym numerem 4,7,9,22,24,25,35; metrem - należy wysiąść na przystanku 

Centrum; autobusem MZA  107,127,171,520. 

Rejestracja osobista możliwa jest w godzinach pracy kliniki: pn. – pt.: 6.30 - 21.00, sob.: 7.00 - 15.00  

 

INVICTA, ul. Grabiszyńska 186/1B, 53-235 Wrocław 

Budynek Login City – I piętro  

Rejestracja osobista możliwa jest w godzinach pracy kliniki: pn. - pt.: 7:00 - 21:00, w sob.: 8:00 - 15:00.  

 

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poza kolejnością:  
1. kobiety w ciąży,  

2. świadczeniobiorcy 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 lub pediatrii,  
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3. świadczeniobiorca, który posiada tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy 
Przeszczepu" i przedstawi legitymację "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy 
Przeszczepu",  

4. inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z 
powodów politycznych,  

5. osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR,  
6. osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
7. działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych 
8. inwalidzi wojenni i wojskowy i kombatanci. 

  
Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i 
świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza 
kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. 
 
Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest 
możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej 
przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w 
terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 
 
Szczególne uprawnienia do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków 
publicznych bez skierowania: 

1. cywilne niewidome ofiary działań wojennych, 
2. osoby chore na gruźlicę Osoby zakażone wirusem HIV, 
3. osoby represjonowane,   
4. działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych  
5. osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, 
6. inwalidzi wojenni i wojskowy i kombatanci. 

 

 

KOLEJKA OCZEKUJĄCYCH 

 

Zapisy do kolejki oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu 

Zdrowia można dokonać osobiście lub telefoniczne w Rejestracji INVICTA. 

 

Telefonicznie: 

Gdańsk, Gdynia - tel.: (58) 58 58 800  

Warszawa: tel. - (58) 58 58 800  

Wrocław:  tel. - (58) 58 58 800  

 

Osobiście: 

INVICTA ul. Rajska 10, 80-850 Gdańsk 

Trzecie piętro C.H. Madison Park w Gdańsku 

 

INVICTA, ul. Władysława IV 50/3, 81-384 Gdynia 

Placówka zlokalizowana jest w centrum Gdyni.   

 

INVICTA ul. Złota 6, 00-019 Warszawa 

Budynek znajduje się nieopodal Domów Towarowych Centrum. 

 

INVICTA, ul. Grabiszyńska 186/1B, 53-235 Wrocław 

Budynek Login City – I piętro  
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 RATOWNICTWO MEDYCZNE 

 

Świadczenia w zakresie ratownictwa medycznego (w przypadku wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego 

pogorszenia stanu zdrowia powodującymi zagrożenie życia) udziela: 

STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO tel.: 999; 112; 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE DLA  WSZYSTKICH PACJENTÓW  

 RZECZNIK PRAW PACJENTA 

TELEFONICZNA INFORMACJA PACJENTA 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta 
ul. Młynarska 46 
01-171 Warszawa 

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 

0 800 - 190 - 590 
(z tel. stacjonarnych i komórkowych) 
 

TIP-Telefoniczna Informacja Pacjenta - jeden wspólny bezpłatny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia 
oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Infolinia jest obsługiwana zarówno przez pracowników oddziałów wojewódzkich 
Funduszu oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. W celu zagwarantowania wysokiej jakości obsługi Pacjentów, rozmowy 
są nagrywane. 

Dzwoniąc pod numer Telefonicznej Informacji Pacjenta można dowiedzieć się m.in.: jak uzyskać kartę EKUZ, jakie prawa 
przysługują osobie ubezpieczonej, gdzie znajduje się najbliższy szpital, w jaki sposób można zgłosić naruszenie praw 
pacjenta,  jakich formalności należy dopełnić by skorzystać z leczenia uzdrowiskowego.   

 

TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW 

SKARGI, WNIOSKI I ZAŻALENIA: 

 

Biuro Zarządu Invicta 

ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk 

osobiście po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem tel.: (58) 58 58 810 

adres e-mail: invicta@invicta.pl  
 

Oddział Pomorze (Gdańsk, Słupsk): Kierownik Oddziału  

ul. Rajska 10, 80-850 Gdańsk; ul. Leszczynowa 16/1, 76-200 Słupsk 

osobiście po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem tel.: (58) 58 58 800 

adres e-mail: invicta@invicta.pl  
 

Oddział Gdynia: Koordynator Oddziału  

ul. Władysława IV 50/3, 81-384 Gdynia   

mailto:invicta@invicta.pl
mailto:invicta@invicta.pl
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osobiście po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem tel.: (58) 58 58 800  

adres e-mail: invicta@invicta.pl  
 

Oddział Warszawa: Kierownik Oddziału  

ul. Złota 6, 00-019 Warszawa 

osobiście po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem tel.: (58) 58 58 800 

adres e-mail: invicta@invicta.pl  
 

Oddział Wrocław: Kierownik Oddziału  

ul. Grabiszyńska 186/1B, 53-235 Wrocław  

osobiście po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem tel.: (58) 58 58 800 

adres e-mail: invicta@invicta.pl  

 

Oddział Bydgoszcz: Koordynator Oddziału  

ul. Jagiellońska 109, 85-024 Bydgoszcz 

osobiście po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem tel.: (58) 58 58 800 

adres e-mail: invicta@invicta.pl  
 

Oddział Kościerzyna: Kierownik Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych  

ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk 

osobiście po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem tel.: (58) 58 58 800 

adres e-mail: invicta@invicta.pl  
 

 

Pisemnie na adres Biura Zarządu INVICTA: 

ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk 

 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Informacja od Administratora Danych Osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych: 
 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz RODO. 

 

1. Administratorem danych osobowych jest grupa spółek Invicta (dalej jako Invicta), działająca jako współadministrator 
danych osobowych (Invicta Management Sp. z o.o., Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta Sp. z o.o., Klinika Antiaging 
Invicta Sp. z o.o., Invicta Software Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-740) przy ul. Polnej 64, Invicta spółka z o.o. z siedzibą 
w Gdańsku (80-172), ul. Trzy Lipy 3, tel. 58 58 58 800. 

2. Dane inspektora ochrony danych: daneosobowe@invicta.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO oraz art. 24 ust 1 ustawy z dnia 

6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.). 
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz promocyjnych lub/i 

przesyłania informacji handlowych produktów własnych i usług drogą elektroniczną lub/i telefoniczną (dalej: zgoda 

marketingowa) podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1a RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu profilaktyki zdrowotnej, do oceny zdolności pracownika do pracy, 

diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej. 
W przypadku zgody marketingowej: Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazania informacji handlowej 

lub/i informacji marketingowych produktów i usług drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

mailto:invicta@invicta.pl
mailto:invicta@invicta.pl
mailto:invicta@invicta.pl
mailto:invicta@invicta.pl
mailto:invicta@invicta.pl
mailto:daneosobowe@invicta.pl
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5. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być: upoważnienie pracownicy Administratora danych, podmioty, którym 

zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora uczestniczące w obsłudze procesu 

leczenia, osoby upoważnione przez podmiot przetwarzający.  

W przypadku zgody marketingowej: Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być: upoważnienie pracownicy 

Administratora danych, podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez 

Administratora, osoby upoważnione przez podmiot przetwarzający. 

6. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego możliwe będzie wyłącznie na Pani / Pana wyraźny wniosek. 

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany dla przechowywania i archiwizacji dokumentacji 

medycznej określony przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 

i Rzecznik Praw Pacjenta. 

W przypadku zgody marketingowej: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/ Pana na 

przetwarzanie danych. 

8. Administrator informuje, że: 

 ma Pani / Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych. Żądania prosimy zgłaszać bezpośrednio w Klinice lub mailowo na adres daneosobowe@invicta.pl  

 dane: nazwisko i imię (imiona), data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli 

został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru 

PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, 

całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) 

przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, a także dane o przeszłym, obecnym lub przyszłym 

stanie fizycznym lub psychicznym zdrowia, w tym dane genetyczne są częścią dokumentacji medycznej i nie mogą 

być przez Administratora usunięte. Nie dotyczy to zgody marketingowej. 

 ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(PUODO)), jeżeli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy 

o ochronie danych osobowych. 

9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, z wyłączeniem numeru telefonu i adresu e-mail, których podanie całkowicie 

dobrowolne, jest wymogiem ustawowym. Niepodanie wskazanych danych może uniemożliwić prawidłowe przeprowadzenie 

procesu leczenia. Podany przez Panią/Pana adres e-mail oraz numer telefonu są wykorzystywane do przekazywania 

informacji związanych z obsługą procesu leczenia. Niepodanie przez Panią/Pana adresu e-mail oraz numeru telefonu może 

utrudnić przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących organizacji procesu leczenia np. informacji o odwołaniu wizyty 

lekarskiej. 

W przypadku zgody marketingowej: podanie przez Panią/ Pana danych jest całkowicie dobrowolne.  

10. Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania w celach marketingowych, będzie to polegało na łączeniu danych otrzymanych od Pani/Pana z informacjami 

dotyczącymi Pani/Pana cech, zachowań, preferencji w celu dopasowania informacji handlowych do znanych 

lub przewidywanych potrzeb lub oczekiwań (profilowanie). 

11. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie adresu e-mail i numeru telefonu, a także zgody marketingowej 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem.  

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU 
 

W częściach Klinik: poczekalnie, rejestracje, ciągi komunikacyjne i w innych ogólnodostępnych powierzchniach otwartych 

prowadzi się monitoring wizyjny z wykorzystaniem kamer przemysłowych.  

Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów 

i pracowników, ograniczenie dewastacji oraz kradzieży, rejestrację zdarzeń umożliwiających ustalenie sprawcy szkody 

lub kradzieży oraz pomoc w rozstrzyganiu kwestii spornych w sprawach reklamacyjnych klientów firmy i nie zostaną 

wykorzystane w żadnym innym celu. 

mailto:daneosobowe@invicta.pl


 
Informacje dla pacjentów  
Obowiązuje od dnia 20.07.2020 r. 
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Niniejszy dokument jest  własnością INVICTA. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.    

Monitoringiem wizyjnym objęte zostały Oddziały Invicta: Gdańsk, ul. Rajska 10 CH Madison, Gdynia, ul. Władysława IV 50, 

Warszawa, ul. Złota 6, Wrocław, ul. Grabiszyńska 186/1B, Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 109, Słupsk, ul. Leszczynowa 16/1.  

Monitoring działa w Klinikach całodobowo. Rejestracja obrazu następuje w momencie gdy kamery wykryją ruch w swoim 

zakresie widzenia. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięki). 

Wszystkie dane rejestrowane przez monitoring są zapisywane na serwerze i są dostępne przez 14 dni, po tym terminie dane 

są automatycznie usuwane (nadpisywane). Nagrania mogą być udostępniane na wniosek osobom trzecim i organom 

prowadzącym postępowanie karne, tylko za zgodą Prezesa zarządu Invicta.  


