
Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego Oddziału

INFORMACJA O ODPŁATNOŚCIACH 

W SZPITALU DZIECIĘCYM POLANKI IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO W GDAŃSKU SP. Z O.O.
Całodobowy pobyt opiekuna przy dziecku

Zgodnie  z  Zarządzeniem  nr  20/2013/DE  Dyrektora  Przedsiębiorstw  Spółki  oraz  
Zarządzeniem nr 11/2015/DE Prezesa Zarządu Spółki:
1.  Z dniem 11 marca 2013 roku opłata  za całodobowy pobyt  opiekuna przy  dziecku  
wynosi  12,50 zł (słownie: dwanaście złotych 50/100) brutto za każdą rozpoczętą dobę  
pobytu.
2.  Opłata  za  całodobowy  pobyt  stanowi  rekompensatę  kosztów  poniesionych  przez  
Spółkę z tytułu przebywania przy dziecku jego opiekuna.
3. Środki finansowe zgromadzone z tytułu odpłatności za całodobowy pobyt opiekuna  
przy dziecku przeznaczone są na poprawę warunków pobytu. 
4. Szczegółową kalkulację kosztów pobytu stanowi poniższa tabela.

Całodobowy koszt pobytu opiekuna 
nazwa ilość jednostka cana za jednostkę razem

1 2 3 4 5 (k.2xk.4)
Woda ciepła  
podgrzanie

0,100 m3 13,86 1,39

Woda zimna 0,200 m3 5,38 1,08
Odprowadzanie  
ścieków

0,200 m3 7,65 1,53

Energia elektryczna 3,000 kwh 0,6 1,80
Pranie pościel + koc 1,000 dziennie 1,45 1,45
Wywóz śmieci 0,086 m3 26,59 2,29
Koszty związane z  
eksploatacją  
pomieszczeń i  
urządzeń (zużycie  
pom. dla rodziców,  
łóżek, czajnik,  
lodówka inne)

1,000 dziennie 1,48 1,48

Koszty obsługi 1,000 dziennie 1,49 1,49
Razem brutto 12,50

Z OPŁATY ZWOLNIONE SĄ MATKI, KTÓRE KARMIĄ PIERSIĄ DZIECI DO 6 M-CA ICH ŻYCIA.

Wyżywienie rodzica
Szpital  nie  pokrywa  kosztów  wyżywienia  Rodziców/Opiekunów.  W  każdym  Oddziale  
istnieje  możliwość skorzystania  z  lodówki,  mikrofalówki  oraz czajnika  elektrycznego.  
Rodzice  mogą  korzystać  z  wymienionego  sprzętu  przy  przygotowywaniu  posiłków  
i  napoi  we  własnym  zakresie.  Dla  Rodziców/Opiekunów  zainteresowanych  istnieje  
również możliwość zamówienia w firmie zewnętrznej odpłatnych posiłków.

Dokumentacja medyczna

Szczegółowe  informacje  dotyczące  dokumentacji  medycznej  określa  Zarządzenie  w 
sprawie  udostępniania  dokumentacji  medycznej,  zasad  odpłatności  i  miejsca  
wydawania.  Wymienione  Zarządzenie  dostępne  jest  na  tablicach  informacyjnych  
naszego  Szpitala  lub  na  stronie  internetowej  www.szpitalpolanki.pl w  zakładce  dla  
Pacjentów → Zasady udostępniania dokumentacji medycznej. Dokumentację medyczną  
udostępnia  się  na pisemny wniosek  osoby upoważnionej.  Za  sporządzenie  wyciągu,  
odpisu lub kopii  dokumentacji  medycznej  Szpital  pobiera opłatę zgodnie z podstawą 
wyliczenia kwoty przez Główny Urząd Statystyczny.

Wjazd na teren Szpitala

Opłata za wjazd na teren Szpitala w wysokości 5 zł brutto

Opłata  pobierana  jest  na  podstawie  paragonu  fiskalnego  podczas  wjazdu  na  teren  
Szpitala, wystawianego przez Pracownika Ochrony.

Uwaga:
-  opiekunowie  Pacjentów  Poradni  Rehabilitacyjnej,  korzystający  z  serii  zabiegów  
rehabilitacyjnych,
- opiekunowie Pacjentów, których przewidywany pobyt w szpitalu może trwać powyżej  
sześciu dni,

mają możliwość wykupienia karnetu, upoważniającego do wjazdu na teren Szpitala.

Podstawą  otrzymania  karnetu  jest  zaświadczenie  od  lekarza  Poradni  /  Oddziału  
o terminie i czasie trwania zabiegów rehabilitacyjnych / pobycie dziecka w Szpitalu.

Karnety  wystawia  pracownik  Sekcji  Administracyjno  –  Gospodarczej,  Budynek  nr  2,  
I piętro, pokój nr 46, tel: 554-30-50 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 14.

Do bezpłatnych wjazdów na teren Szpitala upoważnione są:
- Pojazdy uprzywilejowane
- Pojazdy służb komunalnych
- Pojazdy oznakowane przewożące osoby niepełnosprawne
- Taksówki

http://www.szpitalpolanki.pl/

