
Uchwa/a nr 10/2015

Rady Spo/ecznej

Szpitala Wolskiego w Warszawie

z dnia 21 kwietnia 2015 rokll

w sprawie zmiany za/llcznika nr 3 - wysokosc op/at za IIdostl;pnienie
dokllmentacji medycznej do Rcglliaminll Organizacyjncgo Szpitala

Wolskicgo im. dr Anny Gostyriskicj Samodzielnego Pllblicznego Zak/adll
Opicki Zdrowotnej w Warszawie

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. f ustawy 0 dzia/alnoSci leczniczej z dnia 15

kwietnia 20 II rokll (Oz. U. z 2013 roku poz. 217 ze zm. ), Rada Spoleczna

Szpitala Wolskiego uchwala, co nast«puje:
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Rada Spo/eczna Szpitala Wolskiego pozytywnie opiniuje zmian« Za/i/cznika nr 3 -

wysokosc oplat za udost«pnienie dokumentacji medycznej do Regulaminu

Organizacyjnego Szpitala Wolskiego okresloni/ w zali/czniku do niniejszej

uchwaly.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj«cia.

P~wod";~,,)' R.d)'SPOIl; j

SZPi~!~ fj,"'O
DrA~rcin Hoffman



Uzasadnienie uchwaly Rady 5polecznej nr 10/2015 z dnia 21 kwietnia 2015roku.

Aktualizacja cennik op/at za udost~pnienie dokumentacji medycznej dokonywana jest
zgodnie z zasadami okreslonym wart. 28 usta\\y z dnia 6 listopada 2008r. 0 prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenla (Oz. U. z 2012 poz. 159 ze zm.).
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Zalqcznik ill 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego - "Wysokosc oplat za
udost~pnienie dokumcntacji medycznej" / zalqcznik do uchwaly Rady Spolecznej ill 10/2015
z dnia 21 kwietnia 2015 roku.

I. Sporzqdzenic kopii dokumentacji medycznej - 0,78 zl brutto za kazdq stron~.

2. Sporzqdzenie kopii dokumentacji medyczncj wraz z potwierdzcnicm za zgodnosc z
oryginalem przez upowaznionego pracownika - 1,32 zl brutto za kazdq stront;.

3. Sporzqdzenie wyciqgu lub odpisu dokumentacji medycznej - 7,88 zl brutto za kazdq stront;.

4. Sporzqdzenie \vyciqgu lub odpisu dokumcntacji medycznej \\TaZ z potwierdzeniem za
zgodnosc z oryginalem przez upowaznionego pracownika - 8,42, zl brutto za kazdq stront;.

3. Sporzqdzenie wyciqgu lub odpisu na elektronicznym nosniku danych - 7,88 zl brutto.

W przypadku wysylki kopii, wyciqgu lub odpisu dokumentacji drogq pocztowq,
\\l1ioskodawca obowiqzany jest pokryc koszty wysylki.


