
ZARZĄDZENIE Nr 273 
 

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
 

z dnia 23 grudnia 2019 r. 
 

w sprawie cenników usług niemedycznych wykonywanych w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2190 z późn. zm.), § 12 ust. 1 Statutu Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Z  dniem 1 stycznia 2020 r. wprowadzam w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. 
Romana Ostrzyckiego w Koninie cenniki usług niemedycznych wykonywanych w 
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, stanowiące 
załączniki od nr 1 do nr 6 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2  

Zobowiązuję odpowiednio wszystkich kierowników komórek organizacyjnych, w których 
udzielane są świadczenia zdrowotne, do podania do publicznej wiadomości obowiązujących 
cenników, o których mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia. 

§3 

Traci moc Zarządzenie Nr 302 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie  
z dnia 21 grudnia 2019 r. w sprawie cenników usług niemedycznych wykonywanych  
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (z późniejszymi 
zmianami). 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem 
sprzedaży gotówkowej, która wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2020 r. 

 

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 

                                                                                            /-/ Mieczysław Piotr Czerwiński-Mazur 



WYKAZ CENNIKÓW USŁUG NIEMEDYCZNYCH WYKONYWANYCH  
W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KONINIE 

Lp. Wyszczególnienie Numer 

załącznika 

1. Opłata za hotel dla opiekuna dziecka przebywającego w Oddziale Chirurgii  
i Traumatologii Dziecięcej 

1 

2. Cennik za wydanie opinii, zaświadczeń lekarskich i informacji dla pacjentów 
indywidualnych oraz na rzecz podmiotów zewnętrznych (ZUS, zakłady 
ubezpieczeń, itp.) 

2 

3. Opłata rekompensująca koszty poniesione przez WSZ w Koninie w związku  
z udziałem osoby towarzyszącej przy porodzie 

3 

3 

4. Cennik za szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej BLS + AED  
dla osób nie będących pracownikami WSZ w Koninie 

4 

5. Cennik za wynajem Sali konferencyjnej 5 

6. Cena za pobyt w pokoju przeznaczonym dla personelu medycznego 6 

 

 

 

 


