
ZARZ DZENIE nr 18/2011  

Dyrektora ZOZ Szpitala Rehabilitacyjnego Ministerstwa Spraw 

Wewn trznych i Administracji w Górznie z dnia 01 lipca 2011 r. w 

sprawie ustalenia odp atno ci za pobyt rodzica/ opiekuna dzieci i m odzie y 

przebywaj cych na leczeniu w ZOZ Szpitalu Rehabilitacyjnym 

MSWiA w Górznie 
 
 
 

§ 1  

1. Na podstawie ait. 55 ustawy o dzia alno ci leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112. poz. 654) 

z dniem 1 lipca 2011 r. ustalam nast puj ce zasad) odp atno ci za pobyt rodziców 

opiekunów. 
 
 

§ 2  
 

1. Op ata za pobyt rodzica/ opiekuna od dnia 01 lipca 2011 r. wynosi: 

90.00 z  netto + 8% podatek VAT = 97,20 z  brutto za osobodzie . 

2. Dzie  przyjazdu i wyjazdu liczony jest jako jeden osobodzie . 

§ 3  

1. Op ata za pobyt winna by  wnoszona w Kasie szpitala w dniu przyjazdu ewentualnie w 

dniu nast pnym lub pierwszego dnia roboczego w przypadku gdy pierwszy dzie  

pobytu leczniczego przypada w dzie  wolny od pracy. 

2. Rodzic/opiekun zobowi zany jest wnie  op at  za ca y pobyt z góry. 

3. Rodzic' opiekun, który nie przyjedzie w dniu rozpocz cia leczenia, a by o dla niego 

zarezerwowane miejsce jest zobowi zany uregulowa  op at  za pobyt w takiej 

wysoko ci jakby by  od pierwszego dnia turnusu. 

   4.  Op aty o której mowa w pkt. 3 nie pobiera si . je eli rodzic/ opiekun nie przyjedzie 



w dniu rozpocz cia leczenia z powodu choroby swojej lub dziecka udokumentowanej 

zwolnieniem lekarskim, po uprzednim zawiadomieniu sekretarki medycznej. 

5. Op ata nie podlega zwrotowi, za wyj tkiem o którym mowa w § 4 pkt. 1. 
 
 
§ 4  

 

1. Dopuszcza si  dokonywanie zwrotów op at je eli Oddzia  nie funkcjonuje z przyczyn 

le cych po stronie Szpitala - awaria, zalecenie sanepidu itp. 
 
 
§ 5  

 

1. Z dniem 30 czerwca 2011 r. traci moc Zarz dzenie nr 8/2008 z dnia 02.07.2008 r. w 

sprawie ustalenia odp atno ci za pobyt rodzica/ opiekuna dzieci przebywaj cych na 

leczeniu. 

 

    

         Dyrektor 

         mgr Magdalena Wilk 


