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Zarządzenie Nr 106 
Dyrektora Szpitala Specjalistycznego 

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu 
z. dnia 20 czerwca 2016 roku

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt pacjenta w szpitaly,  

którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania 
świadczeń szpitalnych oraz za transport ąanitarny do miejsca 

pobytu/zamieszkania

Na podstawie art. 30 oraz art. 45 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
0 działalności leczniczej (t, j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) oraz 
-w związku z § 11 pkt 7 Statutu nadanego uchwałą Nr 646/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2015 roku na wniosek Koordynatora 
ds. sprzedaży Działu Sprzedaży z dnia 16 czerwca 2016 roku - zarządza się, co 
następuje;

§ 1 .

Ustala się w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego 
w Nowym Sączu opłatę:

1) za osobodzień pobytu w szpitalu pacjenta, którego stan 
zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń

szpitalnych wysokości 330,00 zł,
2) za transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby 

niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsca 
pobytu/zamieszkania po wypisie jeżeli przedstawiciel 
ustawowy pacjenta albo osoba, na której w stosunku do 
pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny1/ nie 
odbiera pacjenta w wyznaczonym terminie;

a) bez sanitariusza w wysokości 1,75 zł/km,
b) z sanitariuszem w wysokości 2,S8 zł/km.

§ 2 .

W odniesieniu do świadczeń zdrowotnych stosuje się cennik opłat 
ustalony w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala.

1 / tj. współmałżonek, krewni w linii prostej, a więc dzieci, wnuki, prawnuki, 
rodzice, a także rodzeństwo.
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1. Lekarz prowadzący pacjenta zamieszcza w historii choroby 
adnotację zawierającą oznaczenie wyznaczonego terminu od 
którego pacjent nie wymaga daiszego udzielania świadczeń 
szpitainych ze wskazaniem osoby, którą zgodnie z ust. 2 o tym 
fakcie powiadomił.

2. O terminie, o którym mowa w ust. 1 lekarz prowadzący 
powiadamia pacjenta (przedstawiciela ustawowego) albo osobę, 
na której w stosunku do pacjenta ciąży obowiązek alimentacyjny 
oraz konsekwencjach finansowych stanowiących następstwo 
nieuzasadnionego pozostawania pacjenta w szpitalu.

3. Zgodnie z § 26 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Szpitala 
pisemny wniosek do Dyrektora Szpitala określający termin, od 
którego stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania 
świadczeń szpitalnych składa Lekarz Kierujący Oddziałem.

4. Niezwłocznie po zakończeniu nieuzasadnionego pobytu pacjenta 
właściwy oddział podaje niezbędne informacje umożliwiające 
wystawienie faktury za. pobyt lub'.transport sanitarny przez Dział 
Sprzedaży.

§ 4

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Lekarzom Kierującym 
Oddziałami oraz Koordynatorowi Zespołu ds. sprzedaży Działu 
Sprzedaży.

2. Treść niniejszego zarządzenia należy wyeksponować w 
pomieszczeniach oddziałów oraz na stronie internetowej Szpitala.

3. Nadzór nad realizacją zarządzenia zleca się Z-cy Dyrektora ds. 
administracyjno-pracowniczych.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie 
Nr 99 z dnia 2 września 2015 roku.

§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą 
od 1 lipca 2016 roku.
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