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Ważne informacje: 
 

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 1800 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 900 
w dniu wyjazdu. Świadczenie usług rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem.  

2. Od 01.01.2019 r. O.P.Z. „Górnik” wprowadza opłatę parkingową tj. 3,50 zł/doba. 
Parking jest niestrzeżony, płatny.  

3. Ceny nie uwzględniają miejscowej opłaty klimatycznej. 
4. Wpłata zadatku jest równoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu ośrodka.  
5. Odpłatność za udostępnianie dokumentacji medycznej.  

Podstawa prawna: rozdział 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016, poz. 186) i Regulamin Organizacyjny podmiotu 
Leczniczego: 

 Indywidualna dokumentacja medyczna wewnętrzna może być udostępniona pacjentowi 
lub oraz osobie upoważnionej przez pacjenta na ich ustny lub pisemny wniosek 
przedstawiony świadczeniodawcy. 

 Dokumentacja medyczna wewnętrzna może być udostępniona pacjentowi zależnie 
od jego wniosku w poniższy sposób tj.: 
a) do wglądu w gabinecie lekarskim znajdującym się w budynku Inhalatorium 

w obecności personelu medycznego, 
b) w formie kserokopii sporządzonej przez upoważnionego pracownika (od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 1000 do 1200), 
c) w formie oryginału wydawanego czasowo za pokwitowaniem odbioru 

i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ żąda 
udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. 

 Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego podmiotu leczniczego obowiązują poniższe 
opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej w O.P.Z. „Górnik” w Łebie: 
a) wgląd do dokumentacji – bezpłatny, 
b) jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 40 groszy, 
c) kopia na elektronicznym nośniku – 2 zł. 

 Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej należy uiścić w Recepcji Ośrodka.   
 
 
Warunki rezerwacji i płatności: 

 Rezerwację przyjmujemy w O.P.Z. „Górnik” w Łebie; 
e-mail: opzgornik@wp.pl 
lub telefonicznie: 59 866 15 73. 

 Warunkiem stałej rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości usługi na 
konto ośrodka, po uprzedniej rezerwacji. Pozostała część kwoty do zapłaty przed 
terminem rozpoczęcia danego turnusu lub najpóźniej w dniu przyjazdu bezpośrednio 
przy zakwaterowaniu – nie ma możliwości uiszczenia płatności kartą płatniczą. 
Nr konta: 10 9324 0008 0000 1788 2000 0010 

 Wpłata zadatku jest jednoznaczna ze 100% potwierdzeniem rezerwacji i nie wymaga 
dodatkowego potwierdzenia przez O.P.Z. „GÓRNIK” w Łebie. 
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Drogi Kliencie, 
w związku z nowelizacją ustawy VAT informujemy, że jednocześnie przy wpłacie zadatku na pobyt 
w O.P.Z. „GÓRNIK” w Łebie należy określić oczekiwania co do faktury czy paragonu. W tytule 
przelewu zaznacz preferowaną formę potwierdzenia:  

 paragon 
 faktura imienna 
 faktura na firmę, fundację z nr NIP 

 
Brak udzielenia powyższej informacji może skutkować odmówieniem wystawienia faktury. 

 
 
Uwaga ! 

 
Drodzy Goście, osoby korzystające z pakietów rehabilitacyjnych zobowiązane są do dostarczenia do 

O.P.Z. „Górnik” w Łebie: 
 

 kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (dot. osób niepełnosprawnych),  
 zalecenie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym wydane przez lekarza rodzinnego 

(dot. turnusów pełnopłatnych),  
 informację o stanie zdrowia. 

 
Brak powyższych dokumentów skutkuje doliczeniem do ceny 8% podatku VAT. 


