
ZARZĄDZENIE NR       11/2017 

 

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju 

 

z dnia 27.06.2017 roku 

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego poprzez zmiany zatwierdzone 

Uchwałą Rady Społecznej nr 190/2017 oraz zmiany Załącznika nr 2 – „Wysokość opłaty 

za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”  

 

Na podstawie: 

-   Zarządzenia nr 8/2017 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w 

Jastrzębiu Zdroju z dnia 12.04.2017  roku 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1638),   

- uchwały Rady Społecznej nr 190/2017 roku z dnia 27.06.2017 r., 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

- § 22 ust 2 Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie: 

„ 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:  

a. za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może 

przekraczać 0,002, 

b. za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może 

przekraczać 0,00007, 

c. za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych 

– nie może przekraczać 0,0004 

-  przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego 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 (Dz. U. z 

2016 r. poz. 887, z późn. zm. ), począwszy od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. 



Wysokość opłaty o której mowa uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.” 

 

2) Zmienia się Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego- Schemat organizacyjny 

Szpitala poprzez dodanie stanowiska „Zastępcy Kierownika Działu Fizjoterapii” 

 

§ 2 

Zmienia się Załącznik nr 2 do  Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala 

Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju – „Wysokość opłaty za udostępnienie 

dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 

listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”  

 

Załącznik nr 1 oraz  Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego   stanowią  integralne 

części niniejszego Zarządzenia.  

§ 3  

Zarządzenie wraz z załącznikami podaje się do wiadomości pracowników Szpitala oraz 

pacjentów poprzez zamieszczenie w miejscach ogólnie dostępnych oraz udostępnienie w 

formie mailowej. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


