
ZARZĄDZENIE NR       2 / V / 2022 

 

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju 

 

z dnia 30.05.2022 roku 

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego  

Na podstawie: 

- art. 23 oraz art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.633 z późn. zm.) 

-  Uchwały Rady Społecznej nr 8/2022 z dnia 30.05.2022 r. w sprawie zaopiniowania zmiany 

Regulaminu  Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w 

Jastrzębiu-Zdroju 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. zmiana brzmienia § 21 pkt 2 Regulaminu: 

„2. Na podstawie art. 28 ust 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta                    

i Rzeczniku Praw pacjenta ustala się maksymalną wysokość opłaty za udostępnianie 

dokumentacji medycznej według następujących wytycznych:  

Od dnia 01.06.2022 r. do 31.08.2022 r. za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez 

sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę w wysokości:  

a) 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy 

od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych- za jedną stronę 

wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – to jest kwota 12,47 zł, 

b)  0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a) – za jedną stronę 

kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – to jest kwota 0,43 zł, 

c)  za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 

nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 

– to jest kwota 2,49 zł.” 

2. Zmiana Załącznika nr 2 do Regulaminu: „Cennik świadczeń medycznych” stanowiącego 

integralną część niniejszego zarządzenia. 

 



§ 2 

 

Zarządzenie wraz z załącznikami podaje się do wiadomości pracowników Szpitala oraz 

pacjentów poprzez zamieszczenie w miejscach ogólnie dostępnych oraz udostępnienie w 

formie mailowej i na stronie internetowej Szpitala. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 01.06.2022 roku.   

 

§ 4 

Nadzór i kontrolę nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Kierownikom komórek 

organizacyjnych.  

 


		2022-05-31T12:38:31+0200
	Jerzy Piotrowski




