
 

WYCIĄG Z REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO WOLOiZOL w GORZYCACH – obowiązującego od 29.05.2017r. 
dot. opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej, organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, wysokości 
opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta powyżej 72 godz. wysokości opłat za udzielane inne niż gwarantowane świadczenia zdrowotne (zarz. Dyr. 

WOLOiZOL w Gorzycach 29/2015 z 28.09.2015, ze zm.: zarz. 46/2015 z 22.12.2015, zarz. 14/2017 z 30.03.2017, zarz. 20/2017 z 22.05.2017) 
§ 9. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej. 

1. Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej pobiera się w wysokości: 
a) za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, z zaokrągleniem do pełnych złotych w dół; 
b) za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek 
groszy w dół; 
c) 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych, z zaokrągleniem do 
pełnych dziesiątek groszy w dół. 

2. Jednostkowa opłata podana wyżej została określona w cenach brutto (z VAT).  
3. Zmiany cen następują, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu wysokości przeciętnego wynagrodzenia przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów dot. emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
4. Aktualizacji opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej zgodnie z zasadami, o których mowa w wyżej powołanych przepisach niniejszego 

paragrafu dokonuje Księgowość. 
5. W przypadku konieczności doręczenia dokumentów, o których mowa wyżej dolicza się koszty przesyłki uzależnione od jej formy oraz cen w 

podmiotach zajmujących się dostarczaniem przesyłek. 
§ 10. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat. 

1. Przepisy Regulaminu o organizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stosuje się odpowiednio do 
świadczeń niefinansowanych ze środków publicznych z uwzględnieniem niniejszego paragrafu. 
2. WOLOiZOL może udzielać odpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym do ich nieodpłatnego uzyskania gdy odrębne 
przepisy dopuszczają pobieranie takich opłat, a ich udzielanie jest możliwe z uwagi na zasoby WOLOiZOL niezwiązane bezpośrednio z realizacją 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wykaz świadczeń, za które pobierane są opłaty oraz ich 
wysokość określa niniejszy regulamin.  
3. WOLOiZOL pobiera opłatę za pobyt pacjenta, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń 
zdrowotnych. Opłata ta jest pobierana od pacjenta lub osoby, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, jeżeli 
pacjent w dniu określonym przez Dyrektora nie opuści WOLOiZOL. 
4. Od pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego odbierana jest pisemna zgoda na udzielanie odpłatnych stacjonarnych świadczeń 
zdrowotnych, po zapoznaniu go z wysokością cen za poszczególne świadczenia. Zgoda ta zawiera zobowiązanie do zapłaty ceny za udzielone 
świadczenia zdrowotne. 
5. Jednocześnie z wyrażeniem zgody osoba określona w ust. 4 podpisuje zobowiązanie przestrzegania odpowiednich przepisów WOLOiZOL. 
6. W przypadku braku możliwości udzielenia odpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom zainteresowanym ich uzyskaniem w oczekiwanym 
terminie, tworzy się listę oczekujących. Na liście oczekujących umieszcza się osoby w kolejności ich zgłoszeń. 
7. Po zakończeniu udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu jest wystawiana faktura za ich 
udzielenie, na podstawie której następuje zapłata. W przypadkach szczególnych dopuszcza się możliwość pobierania zaliczek od pacjenta na poczet 
świadczeń, które mają być udzielone. 
8. Udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych nie może naruszać udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, 
w szczególności nie może wpływać na czas i kolejność ich udzielania. 

§ 11. Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta. 
WOLOiZOL nie przechowuje zwłok pacjenta (z zastrzeżeniem okresu przewidzianego w § 6 ust. 15 zdanie 3 regulaminu) i w związku z tym nie 
ustala się cennika w tym zakresie.  

§ 12. Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych. 
1. Opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określa cennik stanowiący załącznik nr 2 do 
regulaminu. Opłaty te są określone w cenach brutto (z VAT). VAT jest naliczany zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. 
2. Zmiana wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 następuje począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez 
Dyrektora WOLOiZOL aktualnego cennika. 
Cennik za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej inne niż finansowane ze środków publicznych - zał. nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego. 

Świadczenie zdrowotne Cena brutto (z VAT) w zł 
Zabiegi fizjoterapeutyczne  
Masaż częściowy (10 min), (20 min) 15,00; 30,00 
Masaż całościowy 70,00 
Gimnastyka w UGUL (30 min) 8,00 
Gimnastyka zespołów bólowych kręgosłupa (30 min) 15,00 
Gimnastyka oddechowa (15  min) 8,00 
Ćwiczenia bierne lub bierne redresyjne (30 min) 10,00 
Ćwiczenia w odciążeniu (30 min) 8,00 
Prądy diadynamiczne (10-15 min) 
10 zabiegów 

7,00 
60,00 

Jonoforeza (leki pacjenta) (10-15 min) 
10 zabiegów 

7,00 
60,00 

Galwanizacja (10-15 min) 
10 zabiegów 

7,00 
60,00 

Prądy Tensa (10-15 min) 
10 zabiegów 

7,00 
60,00 

Ultradźwięki (10-15 min) 
10 zabiegów 

7,00 
60,00 

Fonoforeza (leki pacjenta) 
10 zabiegów 

7,00 
60,00 

Sollux (10-20 min) 
10 zabiegów 

6,00 
50,00 



 

Elektrostymulacja (10-15 min) 
10 zabiegów 

7,00 
60,00 

Prądy Kotza (10-15min) 
10 zabiegów 

7,00 
60,00 

Prądy interferencyjne (10-15min) 
10 zabiegów 

7,00 
60,00 

Inhalacja solankowa (10-15min) 
10 zabiegów 

7,00 
60,00 

Inhalacja z lekiem (10-15min) 
10 zabiegów 

8,00 
70,00 

Gimnastyka korekcyjna wad postawy (30min) 15,00 
Rotor do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych 8,00 
Ćwiczenia sprawności manualnej (20-30min) 8,00 
Nauka chodu za pomocą sprzętu pomocniczego 8,00 
Gimnastyka korekcyjna zbiorowa (30min) 8,00 
Rower stacjonarny (30min) 6,00 
Bieżnia (30min) 8,00 
Ambulatoryjne i środowiskowe świadczenia zdrowotne  
Porada lekarska lub terapeutyczna lub psychologiczna pierwszorazowa 80,00 
Porada lekarska lub terapeutyczna lub psychologiczna kolejna 60,00 
Sesja psychoterapii indywidualnej 100,00 
Sesja psychoterapii rodzinnej (na uczestnika) 50,00 
Sesja psychoterapii grupowej (na uczestnika) 40,00 
Wykonanie zapisu EKG 12,00 
Wykonanie iniekcji dożylnej 20,00 
Wykonanie iniekcji domięśniowej 12,00 
Wykonanie iniekcji podskórnej 12,00 
Podanie leków przeciwzakrzepowych 6,00 
Oznaczenie poziomu cukru we krwi 5,00 
Podawanie płynów infuzyjnych (500ml ) 10,00 
Oznaczenie wartości RR 5,00 
Usuwanie szwów 20,00 
Zmiana opatrunku w sposób sterylny 25,00 
Założenie lub wymiana cewnika do pęcherza moczowego (dot. kobiet) 30,00 
Usunięcie cewnika z pęcherza moczowego 10,00 
Inhalacje 15,00 
Usunięcie kleszcza 20,00 
Pobranie materiału do badań diagnostycznych (cena za badanie) 2,00 
Pobranie materiału do badań mikrobiologicznych 5,00 
Edukacji zdrowotnej oraz poradnictwo w zakresie samoopieki w stosunku do chorego i rodziny 15,00 
Porada pielęgniarska, instruktora terapii zajęciowej, pracownika socjalnego 40,00 
Dojazd do domu pacjenta (tam i z powrotem) w celu wykonania świadczenia – cena za 1 km 1,08 
Stacjonarne świadczenia zdrowotne  
Świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu (osobodzień) 120,00 
Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych / detoksykacja (osobodzień) 200,00 
Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla mężczyzn (osobodzień) 110,00 
Opłata za pobyt i wyżywienie przy udzielaniu świadczenia opiekuńczo-leczniczego (osobodzień) 50,00 
Opłata za pobyt pacjenta, gdy nie opuszcza WOLOiZOL po zakończonym leczeniu stacjonarnym * 120,00 

* Opłata pacjenta lub osoby ustawowo obciążonej obowiązkiem alimentacyjnym, gdy pacjent nie wymaga dalszych stacjonarnych i całodobowych 
świadczeń zdrowotnych, a nie opuszcza WOLOiZOL w wyznaczonym terminie. 
 

CENNIK ZA WYKONANIE WYCIĄGU, ODPISU, KOPII, WYDRUKU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ JEJ 
UDOSTĘPNIENIE NA INFORMATYCZNYM NOŚNIKU DANYCH.  

Podane w cenniku ceny są cenami brutto (z VAT) i nie zawierają ewentualnych kosztów przesyłki. 
Podstawy prawne: art 28 ustawy z 06.11.2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1318, ze zm.), wyciąg jw. z 
Regulaminu Organizacyjnego WOLOiZOL, Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o przeciętnym wynagrodzeniu (skrót: PW GUS). 

 
  Dane do obliczenia ceny  Dane do obliczenia ceny 

WOLOiZOL w Gorzycach. Pozycja cennika za wykonanie 
wyciągu, odpisu, kopii, wydruku dokumentacji medycznej 
oraz jej udostępnienie na informatycznym nośniku danych. 

Cena od  
01.06.2017 

do 
31.08.2017 

Wskaźnik 
obliczeń 
z Regul. 

Org. 

PW GUS 
11.05.2017 

za I kw. 2017 

Cena od  
01.09.2017 

Wskaźnik 
obliczeń 
z Regul. 

Org. 

PW GUS 
11.05.2017 

za I kw. 2017 

Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej (za 1 stronę) 8,00 zł 0,002 8,00 zł 0,002 

Kopia lub wydruk dokumentacji medycznej (za 1 stronę) 0,30 zł 0,00007 0,20 zł 0,00007 

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku 
danych (za 1 nośnik) 1,70 zł 0,0004 

4 353,55 zł 

1,60 zł 0,0004 

4 220,69 zł 

 
 
Treść umieszczono na stronie www.woloizol.com.pl w dniu 17.08.2017r. 


