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                                                                                                                                           Załącznik Nr 1  

                                                   do Aneksu nr 4 z dnia 29.06.2017 r. 

                                                   do Zarządzenia wewnętrznego nr 36/2015 z dnia 16.10.2015 r. 
                                                   (zmiany wprowadzone Aneksem nr 4 z dnia 29.06.2017 r.) 

 

A N E K S  NR  4 

z dnia 29 czerwca 2017 roku  

 

do Regulaminu Organizacyjnego  

Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego  

im. dr. Emila Cyrana  

 w Lublińcu 

 

W Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila 

Cyrana w Lublińcu wnosi się zmiany w ten sposób, że: 

 

➢ w Rozdziale VII 

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu 

leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia 

sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, 

pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym 

 

➢ w § 24 po punkcie 32 dodaje się punkty 33-44 w brzmieniu:  

„33.  Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do 

uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia 

pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych                          

i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, 

wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń 

zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.  

34. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie 

informacji wymienionych w punkcie 33 innym osobom. 

35. Pacjent ma prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała mu informacji,      

o której mowa w punkcie 33.  

36. Po uzyskaniu informacji, o której mowa jw., pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonującej 

zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie. 

37. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej 

zawód medyczny informacji, o której mowa w punkcie 33, w zakresie i formie potrzebnej do 

prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego. 

38. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo 

do uzyskania od pielęgniarki przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach 

pielęgniarskich. 

39. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na 

przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. 

40. Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. 

41. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może 

odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku 

istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na 

bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.   

42. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania 

mu świadczeń zdrowotnych. 
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43. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. 

44. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych podejmowane są działania polegające na określeniu 

stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.” 

➢ w § 24 punkty 45-46 otrzymują nowe brzmienie:  

„45. Pacjent ma prawo do ochrony danych dotyczących jego stanu zdrowia i sposobu leczenia.  

          Informacje o stanie zdrowia udostępnia się tylko osobom uprawnionym. 

46. Dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniana, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami i wewnętrzną instrukcją udostępniania dokumentacji medycznej.”  

 

Pozostałe punkty zmieniają kolejność. 

 

➢ w Rozdziale IX  

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony            

w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta 

➢ § 47 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§47 1. WSN prowadzi dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń 

zdrowotnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniając ochronę danych zawartych         

w tej dokumentacji.  

2. Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej, prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie 

dokumentacji medycznej następują, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa          

i procedury WSN. 

3. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz 

udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dane zawarte w dokumentacji podlegają ochronie. 

4. WSN udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, 

bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. 

5. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez 

pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem 

ustawowym. 

6. WSN udostępnia dokumentację medyczną również podmiotom udzielającym świadczeń 

zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń 

zdrowotnych oraz innym uprawnionym podmiotom.  

7. Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 

1) do wglądu, w tym  także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania 

świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo                    

w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub 

innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;  

2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku; 

3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po 

wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także         

w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub 

zdrowia pacjenta; 

4) na informatycznym nośniku danych. 

8. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez WSN, są udostępniane za 

potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. 

9. W WSN nie sporządza się kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu). 

10. WSN za udostępnienie dokumentacji medycznej może pobierać opłatę. Opłaty za udostępnienie 

dokumentacji medycznej ustala podmiot udzielający świadczeń  zdrowotnych. Wysokość opłaty 

uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest 

opodatkowana tym podatkiem. 



Strona 3 z 3 

 

11. Przepis punktu 10 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w ustawie o systemie 

ubezpieczeń społecznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

12. Opłaty, o której mowa w punkcie 10 nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji 

medycznej, w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach 

medycznych, o której mowa w art. 67e ust.1 ustawy. 

13. Maksymalna wysokość opłaty za: 

1)  jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002,            

  2)  jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007,  

  3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - nie może 

przekraczać 0,0004  

  -  przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na 

podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy 

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. 

14. Wysokość opłat za udostępnioną dokumentację medyczną, poprzez sporządzenie jej wyciągów, 

odpisów, kopii lub wydruków oraz na informatycznym nośniku danych określa - Załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.”  

 
 

➢ Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego WSN - „Wysokość opłat za udostępnioną 

dokumentację medyczną” -  otrzymuje nowe brzmienie. 

 

Pozostałe zapisy w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego 

im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu pozostają bez zmian.                                                                                       
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                    DYREKTOR WSN 

 

                                                                                                                             /-/ dr Henryk Kromołowski 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubliniec, dnia 29.06.2017 roku                                                                                   


