
Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Załcznik Nr 3 do Regulaminu
O r gan iz a cyj ne go p o go t ow i a Ratunkow e go
we Wrocławiu

1' W związku zbtzmieniem art.28 ustawy z dnia 6 lustopada 2008 r. o prawachpacjenta i Rzeczniku praw pacjenta ( tj. Dz. u z 2017, poz. 13lg ze zm.) orazbrzmieniem komunikatu Prezesa Głównego Urzędu S1łystyczn ego z dnia13 listopada2-18 r' ( M' P' z_2OI8 I. po. 1100),-działając na podstawń Stututu PogotowiaRatunkowego We Wrocławiu-- z dnień 
"p.]2eo]ffi r. ustala się następujący cennikopłat za udostępnienie dokumentacji 

'''"ay6ffińie wyciągów' odpisów, kopii,wydruku lub na elektronicznym nośniku danycń:

? za jedną stronę rvYc.1agu lub odpisu dokumeńacji - 9,10 złb. za jed'nąstronę kopii lub wydruku dokumentacji - 0,32złc. za dokumentację na elektronicznymnośniku danych \83 zł

2. Ustalone opłaty w ust. 1 stanowią kwoty brutto.

3' Wysokości opłat okreŚlone w ust. 1 aktualizowane są , zgodn ie ze zmianamiwysokości przeciętnego wynagrod zenia, ogłaszaneg o prr"rPrezesa Głównego lJtzęduStatystycznego w Dzienniku Urzędowy; *'óo;;;;lt"j a"'ioi"j ",yo 
nitorzePolskim".

Zapisy ustępów 1 i 2 nię naruszająuprawnień organów rentowych określonych w art.77 ust' 5 ustawy z dnia 13 paźdiiemika 1998 ..,*o syst".rrie ubezpieczeń społecznychQ't'Dz' IJ' 22017 t. poz. 7778 ze zm.) i art.. l2lust. z urtu*y z dnial7 grudnia lgggr' o emeryturach i rentach z Funduszu TJbezpieczeń Społecznych ( j. t.oz|u. izots r.poz.1270).

Koszty doręczenia dokumentacji drogą- pocztową ponosi odbiorca wg aktua1nieobowiązujących cen znaczkow i wszelkich opłatpoćztóń.n

| . RrzvRadku doręczenia udostępnianej 
_ 

dokumentacji drogą pocztową, DziałSwiadczeń Zdrowotnych. i Statysiyki nł"ay.'''..i 
'$*rąara 

fakturę, W którejwszczegolnia nalezne opłaty i dołącza jąao aóhmentac;i.

Doręczaniem udostępnianej dokumentacji droga pocztową zajmuje się DziałAdministracyj no- Go sp odar czy .

Dział Świadczeń Zdro.w-otnyroh i Statystyki Med ycznej przechowuje i archiwizujepotwierdzenia doręczeń dokumentacji medyc znej. 
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