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INFORMACJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT 
 

 

 

Wysokość opłat w Szpitalu określana jest w Cenniku usług medycznych  

i niemedycznych, w tym: 

1) 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; 

2) wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres 

dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych  

do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 

r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) 

oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki  

w związku z toczącym się postępowaniem karnym; 

3) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie 

z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane  

za częściową albo całkowitą odpłatnością. 

 

Cennik podawany jest do publicznej informacji za pośrednictwem strony 

internetowej Szpitala pod adresem www.szpitalprakitka.com.pl. 

 

Szpital nie różnicuje opłat za udzielane świadczenia zdrowotne w zależności 

od obywatelstwa lub państwa zamieszkania pacjenta. 
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