
, Uchwala nr 2/2019

Rady Spoleczncj

Szpitala Wolskiego w Warszawie

z dnia 6 marca 2019 rokll

w sprawie zmiany za1llcznika nr 3 - wysokosc oplat za lIdost~pnienie
dokumentacji medycznej do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala

Wolskiego im. dr Anny Gostynskiej Samodziclncgo PlIblicznego Zakladu
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 roku (Dz. U. z 2018 roku pOZ.2190 ze zm. ), Rada Spo/eczna
Szpitala Wolskiego uchwala, co nast~puje:

Rada Spo/eczna Szpitala Wolskiego pozytywnie opiniuje zmian~ Zal'lcznika nr 3 _

wysokosc oplat za udost~pnienie dokumentacji medycznej do Regulaminu

Organizacyjnego Szpitala Wolskiego okreslon'l w zal'lczniku do niniejszej uchwaly.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia.
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Uzasadnienle uchwaly Rady Spolecznej nr 2/2019 z dnia 6 marca 2019 roku.

Aktualizacja cennik oplat za udost~pnienie dokumentacji medycznej dokonywanajest zgodnie
z zasadami okreslonym wart. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. 0 prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta (Oz. U. z 2017 poz. 1318 ze zm.).

Majllc na uwadze powyzsze oraz ogloszenie w dniu II lutego 2019r. komunikatu Prezesa
GI6wnego Urz~du Statystycznego z sprawie przeci~tnego wynagrodzenia w IV kwartale
20 18r., konieczne stalo si~ dokonanie aktua1izacji ww. cennika.

Jednoczdnie, wobcc zmiany linii orzecznictwa slldowego, zdecydowano ponownym
pobieraniu oplat za wysylk~ dokumentacji medycznej (wyrok NSA z dnia 04.12.2018r., II aSK
3024/18, objasnienia prawne Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 20 lutego 2019 roku).
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Zal:jcznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego - "Wysokosc oplat za
udostcrpnienie dokumentacji medycznej"

Ip Zakres Wysokosc oplaty

I. Sporz:jdzenie wyci:jgu lub odpisu 9,72 zl brutto za kazdl! stron"
dokumentacji medycznej

2. Sporz:jdzenie kopii dokumentacji 0,34 zl brutto za kaidl! stron"
medycznej

5. Udostcrpnienie dokumentacji medycznej 1,94 zl brutto
na elektronicznym nosniku danych

6. Udzielenie infonnacji lub udzielenie 131,61 zl. brutto
opinii 0 stanie zdrowia pacjenta w
odpowiedzi na \vniosek zlozony w trybie
art. 38 ust. I ustawy z dnia II wrzeSnia
2015r. 0 dzialalnosci ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej.

W przypadku wvsylki kopii, odpisu tub wvciagu dokumentacji medycznej droga pocztowa.
wnioskodawca obowiazany jest do pokrycia kosztow wysylki wedlug cennika wynikajacego z
umowy zawartej przez Szpital z operatorem pocztowvm.
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