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Za cznik nr 2 
do Regulaminu Organizacyjnego 

Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej  
PRO FAMILIA w Radomsku – Op aty za wiadczenia 

wg cen ustalonych w cenniku (ceny umowne) 
 

OP ATA ZA UDOST PNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

1. Za udost pnienie dokumentacji medycznej w sposób okre lony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. 

Dz.U. z 2017 r.  poz. 1318, z pó niejszymi zmianami) zwanej dalej ,,ustaw ”, podmiot 

udzielaj cy wiadcze  zdrowotnych mo e pobiera  op at . 

2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnie  organów rentowych okre lonych w art.  77  ust.  5 

ustawy z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze  spo ecznych (Dz.U. z 2016 

r. poz. 963, z pó n. zm.) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpiecze  Spo ecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z pó n. zm.). 

3. Op aty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera si  w przypadku udost pniania dokumentacji 

medycznej w zwi zku z post powaniem przed wojewódzk  komisj  do spraw orzekania 

o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy. 

4. Op at  za udost pnienie dokumentacji medycznej w sposób okre lony w art. 27 ust. 1 pkt 

2 i 5 ustawy,  ustala podmiot udzielaj cy wiadcze  zdrowotnych. 

5. Maksymalna wysoko  op aty za: 

5.1. jedn  stron  wyci gu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie mo e przekracza  

0,002 przeci tnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, pocz wszy od 

pierwszego dnia nast pnego miesi ca po og oszeniu przez Prezesa G ównego 

Urz du Statystycznego w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze  Spo ecznych. 

5.2. jedn  stron  kopii  albo  wydruku dokumentacji medycznej – nie mo e przekracza  

0,00007 przeci tnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1. 

5.3. udost pnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym no niku danych – nie 

mo e przekracza  0,0004 przeci tnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1. 
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6. Wysoko  op at za udost pnienie dokumentacji medycznej oraz op aty za czynno ci 

i dokumenty, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, ustala Dyrektor 

odr bnym Zarz dzeniem. Wysoko  op at, o którym mowa wy ej umieszczana jest 

w widocznych miejscach na tablicy informacyjnej w miejscu udzielania wiadcze  

zdrowotnych w sposób umo liwiaj cy zapoznanie si  z jego tre ci  przez pacjentów, 

a tak e przez inne osoby zainteresowane. 

7. Wysoko  op aty o której mowa w ust. 5 uwzgl dnia podatek VAT je eli us uga na 

mocy przepisów innych ustaw jest opodatkowana tym podatkiem. 

8. Op ata, o której mowa wy ej wnoszona jest w kasie lub uiszczona przelewem  

najpó niej w dniu udost pnienia dokumentacji medycznej. 
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CENNIK BADA  PROFILAKTYCZNYCH POZA UMOW  

 
Badania Cena (z ) 

Podstawowe badanie lekarskie lekarza medycyny pracy z orzeczeniem  50,00 
Konsultacja specjalistyczna   

 neurologiczna  30,00 
 okulistyczna 30,00 
 laryngologiczna 30,00 

Badanie radiologiczne p uc 30,00 
Badanie EKG serca 20,00 
Audiogram 30,00 
Spirometria 15,00 
Wpis do ksi eczki sanitarno-epidemiologicznej 30,00 

Badania psychotechniczne 
Przedstawiciel handlowy, kierowca pojazdu s bowego kat. B 70,00 
Operator wózka wid owego 40,00 
Operator maszyn budowlanych 70,00 
Operator suwnic 70,00 
Sprawdzenie widzenia zmierzchowego oraz wra liwo ci na ol nienie 7,00 
Kandydat na instruktora i egzaminatora nauki jazdy 150,00 
Instruktor i egzaminator nauki jazdy  150,00 
Kierowca zawodowy 150,00 
Kandydat na kierowc  zawodowego 150,00 

Badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej 
Morfologia z rozmazem mikroskopowym 11,00 
Odczyn Biernackiego (OB) 6,00 
ALAT 5,00 
ASPAT 5,00 
Cholesterol ca kowity 6,00 
Triglicerydy 6,00 
Cholesterol-HDL 6,00 
Profil lipidowy (frakcje) 18,00 
Glukoza 6,00 
Badanie ogólne moczu 6,00 
 

 

CENNIK BADA  KIEROWCÓW 
 

 

Kategoria A, B – 200,00 z  

Kategoria C, D – 200,00 z  
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CENNIK ZA BADANIA I US UGI DLA PACJENTÓW  

SP ZOZ PRO FAMILIA W RADOMSKU 

 
Pobierane op aty: 

a) od pacjentów nieubezpieczonych, 

b) od pacjentów zadeklarowanych do poz innego wiadczeniodawcy, 

c) ze skierowaniami (zleceniami) z prywatnych gabinetów lekarskich. 

 

INIEKCJE: 

a) w domu pacjenta: 

 domi niowa – 10,00 z  + 10,00 z  do 10 km, > 10 km +2,60 z  za 1 km 

 do ylna – 15,00 z                               j.w.  

 podskórna – 10,00 z  

b) w gabinecie zabiegowym: 

 domi niowa – 10,00 z   

 podskórna – 10,00 z  

 do ylna – 15,00 z  

 za enie/zmiana opatrunku – 15,00 z  

c) wlewy kroplowe + za enie wenflonu – 30,00 z  + warto  podanych leków 

d) cewnikowanie pacjenta – 30,00 z  
 
 
 

Wyszczególnienie Cena brutto (w z ) 
Mierzenie ci nienia, t tna 10,00 z  
Poziom cholesterolu 5,00 z  
Poziom cukru 5,00 z  
Poziom cukru glukometrem 2,00 z  
Rtg p uc 25,00 z  
Spirometria 15,00 z  
EKG 20,00 z  
Inhalacja (1 zabieg) 10,00 z  
Porada lekarska (bez diagnostyki) 80,00 z  
Za wiadczenie lekarskie (wystawiane na yczenie 
ubezpieczonego, je eli nie jest zwi zane z dalszym leczeniem, 
rehabilitacj , niezdolno ci  do pracy, kontynuowaniem nauki, 
uczestnictwem dzieci w zorganizowanym wypoczynku, dla celów 
pomocy spo ecznej czy celem uzyskania zasi ku piel gnacyjnego) 

30,00 z  

 
 


