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INFORMACJA DLA PACJENTÓW  

 

 

 
 

I. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, zwany dalej 

„Szpitalem”, prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: 

1) stacjonarne i całodobowe szpitalne świadczenia zdrowotne, 

2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: ratownictwa medycznego, kardiologii, 

nadciśnienia tętniczego, kardiologii dziecięcej, kardiologii interwencyjnej,  kardiochirurgii, onkologii, 

urologii, ginekologii i położnictwa, neonatologii, laryngologii, chorób wewnętrznych, audiologii, 

foniatrii, rehabilitacji, chirurgii ogólnej i onkologicznej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, 

ortopedii i traumatologii, gastroenterologii, endokrynologii, hepatologii, diabetologii, hematologii, 

nefrologii, dializoterapii, reumatologii, okulistyki, neurologii, psychologii, geriatrii, anestezjologii  

i intensywnej terapii, genetyki, diagnostyki, endoskopii diagnostycznej i zabiegowej, medycyny pracy, 

chirurgii twarzowo-szczękowej, proktologii, podstawowej opieki zdrowotnej. 

 

II. Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej 

Zgodnie z art. 28 ust. 2a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.), nie pobiera się opłat od pacjenta  lub jego 

przedstawiciela ustawowego za  udostępnienie dokumentacji medycznej w żądanym zakresie po raz 

pierwszy. 

Za każde ponowne udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, 

odpisów lub kopii, Szpital pobiera opłatę. 

Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej ustala się raz na kwartał,  

w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  

i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 849 z późn. zm.). 

 

W okresie od 01 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. opłata wynosi: 

1)  za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 0,002 przeciętnego wynagrodzenia 

w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez 

Prezesa Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach  

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 504 z późn. zm.), t.j.: 12,47 zł 

(słownie: dwanaście złotych czterdzieści siedem groszy), 

2) za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej –  0,00007 przeciętnego 

wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, t.j.: 0,44 zł (słownie: czterdzieści cztery grosze), 

3) za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, –  0,0004 

przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, t.j.: 2,49 zł ( słownie: dwa złote 

czterdzieści dziewięć groszy). 

 

III. Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta 

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny,  

wynosi 5,00 zł brutto za jedną godzinę przechowywania. 

Opłata pobierana jest od: 

1) osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok, 

2) podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki, w związku z toczącym się 

postępowaniem karnym. 
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