
w sprawie: ztmiany Zarz4dzenia Nr 2040rc Dyrektora Samodzielnego llublicznego Thklsdu.
Opieki Zdrirwotnelj w l-ukowie w sprawie ustalenia Regularninu Organizacfinego,
Samodzielne$o Pulblicznego Zal<ladu topieki Zdrowotnej w tr ukowie z dnia 25 kiyierfrria
2016 r., zmienionego Zarz}dzeniem \t\fewngtrznym Nr 37/201(; .Dyren<tora Sarnodziennego7016 r.' zmignionego LarzTdzeniem Mfewngtrznym Nr 37/201(; .Dyren<tora Sarnodziennego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotriej w tr-ukowie zr dnia 5 sierpnia 2016 r., Nr 23/2011
z dnia 5 kwiptnia 2017 r. oraz Nr a;912qfl z dnia 20 pzrtdziernil<a 21ll7r. oraz Nr 6312A\'/ z"

dni 15 listopqda 20'17r.tuakvLtt.

Na podstawie aft. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietrria 2A1l r. o dzialalnoSci lecpniczej
(D2.U.2016.1p38 i.t.) zarz4dza sig, co naspgpuje:

Regulamin Oyganrzacyjny Samodzielnegrp Publicznego Zitldadu Oprierki Zdrowotnej w tr ukowi
ustalony V,arVqdzeniem Nr 2012016

ZARZ{DZENTE WEWNqTRZT\E NR 72i20 1 7

Dyrekton'a Spmodzielnego P ublicznego
Zakladu Opigki Zdrowotnej w tr ukowie

z dnia 27 listopada20lTr.

dalej Regulaqfnern Organizacyjnym SPZIOZ1 w tr ukowie, ulega zmitrnie.w zakresie:
1. w Rozpziale V w $ 23 ust. 4 otrzyrpuje nastgpuj4ce brzmieniro:

,,4. Za udostgpnienie dokumentacji medyclznej Zal<lad pobiera oplaty w kwotach za:
1) .je{na strong wyci4gu lub odtriisu dokumentacji medyczrnqj - 8,44 zllosiem zlotych

cz\erdziefici cztery groszel,
2) .jeQnq strong kopii dokumentacli meclycznej:

Format A4, A5 - 0,30 grltrzydziieicr groszyl,Format A4, A5 - 0,30 grltrzydziieici groszyl,
3) sp<,>rzqdzenie wyci4gu, oclpisriL lub kopii dolcumentacji na elektroniczn5nn noSnilcu

dapych * I,69 zll jeden zloty s:iescdziesi4t dzie,wtg( groszr.yl,".

Wykonanie

i Rozliczeh.
/arzqdzenia. w zakresie ogloszenia powierza sig K.iero'vnikovsi Dz,ialu

t uurtL;zne\U ',.'uttxuuu upteu Luruwotnw w {,uKowte zgma z) Kwlelnla zulo r., zmlenlony
Zaruqdzenten\ WewngtrznymNr 3712016 Dyrektora Samcdzielnego F'ublicznega Zaldadu Opieki
Zdrowotnei ilrtrukowie, z dnia 5 sierpqia 2016 r., Nr 2312017 z dnia 5 k.wietnia 2p7'l r.,
Nr 59/2017 z dnia20 paldziemika20ITt. oraz Nr 63l2C117 z dniar 1L:5 listopad"a20IT r. zwany
dalej Regulanfnern l)rganizacyinym SPZIOZ1w tr ukowie, ulega zmiani,e.w zakresie:

$1.

$2.

Analiz



$3.

Zarzadzenie podlega o glc,szeniu popruezi

s4.

Zarzadzente wchodzi rrv Zycie z dniem podpisania.

czego jeden
z t Rozliczen,
zq.

P,O.i
TMCIDAEITIEGOF[J]
zlr{xrDu oHplg zDtr wlukowle

lbk. med. Mariusz

1) wyr,vrieszenie, ner tablicy ogloszeri (bez zal4clznik6w);

2) przekazanie kierownikom kom6rek organiz{rcyjrrych, wedlug rozdziernika;
3) umieszczenie na stronie internetowej : http:{www.spzozlukow.4bip "pl//.


