
Zarządzenie wewnętrzne nr 265 / 2022 

 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego  

Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej  

im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 

z dnia 12.10.2022 r. 

 

w sprawie ustalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 
 

§1 

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej i Statutu 

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba  

w Piekarach Śląskich, w celu doprecyzowania zasad funkcjonowania Szpitala oraz w związku ze 

zmianą cennika udostępniania dokumentacji medycznej, ustalam zmiany w „Regulaminie 

Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej  

im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich”, pozytywnie zaopiniowane uchwałą Rady Społecznej 

nr 126/2022 z dnia 12 października 2022r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
 

§2 

Zobowiązuję Kierowników komórek organizacyjnych Szpitala oraz pracowników samodzielnych 

stanowisk pracy do zapoznania się z treścią zmian w Regulaminie i poinstruowania podległych  

pracowników w tym zakresie oraz do jego stosowania. 
 

§3 

Podanie treści zmian w Regulaminie Organizacyjnym do wiadomości ogółu pracowników następuje 

poprzez opublikowanie go w ogólnodostępnym katalogu w sieci szpitalnej. 
 

§4 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia pełnię osobiście 
 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem zmienianego cennika udostępniania 

dokumentacji medycznej, który wejdzie w życie z dniem 01.11.2022 r.  

 

 

 

 

            ................................................ 

                         Dyrektor  



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 265 / 2022 z dnia 12.10.2022r. 

 

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala 

Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. 

I. W rozdziale XIII – „Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 

72 godziny” w §45: 

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie 

1. Opłata za przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny, liczony od godziny,  

w której nastąpiła śmierć pacjenta, wynosi: 

a) 50zł / dobę, w przypadku przechowywania zwłok pacjenta zmarłego w komórkach 

organizacyjnych rozmieszczonych w Piekarach Śląskich, 

b) 10zł / dobę, w przypadku przechowywania zwłok pacjenta zmarłego w komórkach 

organizacyjnych rozmieszczonych w Kochcicach. 

2. ust. 4 otrzymuje brzmienie  

4. Informacja o wysokości opłaty za przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 

godziny dostępna jest: 

 w Dziale Statystyki Medycznej, Dokumentacji Chorych i Kontraktowania Świadczeń, 

znajdującym się w lokalizacji w Piekarach Śląskich, 

 w Sekretariatach oddziałów zamiejscowych w Kochcicach, 

 a także podawana jest do wiadomości pacjentów przez jej wywieszenie na tablicach 

informacyjnych oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej Szpitala. 

II. W rozdziale XV – „Sposób obserwacji pomieszczeń za pomocą urządzeń umożliwiających 

rejestrację obrazu (monitoring)” w §47: 

1. ust. 8 otrzymuje brzmienie 

8. W niektórych pokojach łóżkowych (salach chorych) w Szpitalu zainstalowano urządzenia 

umożliwiające obserwację pacjentów, w przypadku gdy jest to konieczne w procesie ich 

leczenia i dla zapewnienia im bezpieczeństwa. Urządzenia te nie rejestrują dźwięku ani 

nie nagrywają danych obrazowych. 

2. dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

9. Wszystkie miejsca monitorowane są odpowiednio oznaczone.  

III. W załączniku nr 1 – „Organizacja i zadania komórek organizacyjnych Szpitala” w części 

dotyczącej Działu Jakości i Kontroli Wewnętrznej w pkt 2 lit o., q. oraz x. otrzymują brzmienie: 

o) koordynacja prac związanych z programem akredytacji, w tym współpraca z Komitetem ds. 

Jakości, 

q) prowadzenie wykazu zespołów i komitetów zadaniowych, związanych z jakością, 

działających w Szpitalu, 

x) aktualizacja planów szkoleń i potrzeb edukacyjnych, 

IV. W załączniku nr 3 – „Cenniki usług obowiązujące w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim 

Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich” uchyla się cennik nr 7 – 

„Cennik udostępniania dokumentacji medycznej”, zastępując go nowym o tej samej nazwie – 

cennik w załączeniu.  



CENNIK  UDOSTĘPNIANIA  DOKUMENTACJI  MEDYCZNEJ*  
 

LP. 
 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA 
 

ZŁ. 

501 

 

1 strona kopii lub wydruku dokumentacji medycznej** - maksymalnie 
0,00007  przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 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 
 

 
0,40 

505 

 
1 strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej sporządzonego 
na podstawie dokumentacji elektronicznej 
 

 
0,40 

502 

 
1 strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej** - maksymalnie 
0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 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 

 
12 

503 

 

Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku 
danych** - maksymalnie 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w 
poprzednim kwartale 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 
 

 
2,40 

504 

 

Koszt przygotowania do wysyłki i przesłania listem poleconym 
dokumentacji medycznej 

 

 

koszt według 
aktualnie 

obowiązujących 
stawek operatora 

pocztowego 

 

*) Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej: 
-  pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie (dotyczy 

również kosztów przygotowania do wysyłki i przesłania listem poleconym, kosztu przygotowania na 
informatycznym nośniku danych) 

-   w związku z postępowaniem, w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego, o którym mowa 
w art. 17d ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta 

-  w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach 
medycznych,  

-  w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych. 

 
**) Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
 
Obowiązuje od dnia: 01.11.2022 roku. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobvge3dcltqmfyc4nrsga3dgmzvgy

