
ZARZĄDZENIE NR 47 /2018 
DYREKTORA SP ZZOZ -  SZPITAL W IŁŻY 

z dnia 25 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania opłat za udostępnianie

dokumentacji medycznej.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1318 ze zm.), Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
w ochronie zdrowia (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1845 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu 
jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 poz. 2069), Regulaminu Organizacyjnego SP ZZOZ -  Szpital 
w Iłży, Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie 
przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2018 r. (M. P. z 2018 r., poz.764), Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 -  Art. 15 ust. 3, zarządzam, co następuje:

§i
W Zarządzeniu nr 31/2018 Dyrektora SP ZZOZ -  Szpital w Iłży z dnia 9 lipca 2018 r. zmienia się 
w § 1 V. Zasady odpłatności za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej 
pkt 1 w następującym brzmieniu:”
„1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii Samodzielny 

Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej -  Szpital w Iłży pobiera opłatę określoną na 
podstawie zarządzenia Dyrektora SP ZZOZ, aktualnego na dzień złożenia wniosku 
o udostępnienie.
1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi 9,04 zł;
2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej wynosi 0,32 zł;
3) udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych wynosi 1,81 zł.”

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.09.2018 r.

§3

Zarządzenie zmieniające obowiązuje wraz z Zarządzeniem nr 31/2018 z dnia 09.07.2018 r.
/

Otrzymują:
Dział Finansowo Księgowy, Dział Rozliczeń Medycznych, Kartoteka Specjalistyczna przy ul. 
Bodzentyńskiej 17, Tablica Ogłoszeń, a/a.
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