
Zał. nr 3 do Zarzadzenia nr 40/2021 Dyrektora SPZOZ w Kępnie z dnia 17.12.2021 r.- cennik usług 

pozamedycznych

Lp. RODZAJ USŁUGI
CENA 

NETTO
VAT

1.

1.1. zw.

1.2. zw.

1.3. zw.

1.4.
Wydanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dla celów 

medycznych
22,00 zw.

1.5.
Wydanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dla celów 

prywatnych
22,00 23%

1.6.
Wydanie zaświadczenia o wykonanych świadczeniach 

medycznych dla celów medycznych - za jeden rok kalendarzowy
10,00 zw.

1.7.
Wydanie zaświadczenia o wykonanych świadczeniach 

medycznych dla celów prywatnych - za jeden rok kalendarzowy
10,00 23%

1.8. Sporządzenie i wydanie duplikatu Książeczki Zdrowia Dziecka 20,00 zw.

1.9. Koszty upomnienia (jednorazowy) - wezwanie do zapłaty 25,00 zw.

2.

2.1. 1 szt. - do 1/10 objętości 8,00 23%

2.2. 2-5 szt. - 1/5 objętości 16,00 23%

2.3. 5-10 szt. - 1/4 objętości 20,00 23%

2.4. 10-20 szt. - 1/3 objętości 26,00 23%

2.5. 20-30 szt. - 1/2 objętości 40,00 23%

2.6. 30-40 szt. - 3/4 objętości 60,00 23%

2.7. 40-50 szt. -  jeden cykl sterylizacji/mycia-dezynfekcji 78,00 23%

3. Obsługa imprez kulturalnych, sportowych i innych

3.1. karetka (lekarz, sanitariusz, kierowca) - za 1 godz. 200,00 zw.

3.2. karetka (sanitariusz, kierowca) - za 1 godz. 130,00 zw.

4. Koszt zaopatrzenia 1 jednostki KKCz (transport) 20,00 zw.

5.

5.1.  - w obrębie Miasta Kępno 40,00 zw.

5.2.  - poza granicami Miasta Kępno

30 zł + 3,00 zł 

za każdy 

kilometr

zw.

6. Wynajem Sali konferencyjnej - za 1 godz. 60,00 23%

CENNIK USŁUG POZAMEDYCZNYCH

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kępnie
obowiązuje od dnia 1  Styczeń 2022 r.

Udostępnienie i sporządzanie odpisu dokumentacji medycznej

Cena jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji wynosi 0,002 przeciętnego 

wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca 

po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Reczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Cena jednej strony kopii dokumentacji medycznej wynosi 0,00007 przeciętnego 

wynagrodzenia, o którym mowa w pozycji nr 1 cennika.

Cena sporządzenia wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na 

elektronicznym nośniku danych wynosi 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, 

określonego w pozycji nr 1 cennika.

Sterylizacja / mycie-dezynfekcja (według objętości kosza/tacy)

Pobranie krwi w domu chorego - na obszarze powiatu kepińskiego                                                           

(każda środa)

Zatwierdził:
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