
Zał. nr 4 do Zarządzenia nr 40/2021 Dyrektora SPZOZ w Kępnie z dnia 17.12.2021r. - cennik usług 

dodatkowych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 

Lp Nazwa usługi
Cena 

netto
VAT

Cena 

brutto

1.
Porada lekarska udzielona pacjentowi nie zapisanemu do Przychodni, u 

którego nie występuje zagrożenie zdrowia lub życia
130,00 zł zw 130,00 zł

2.
Orzeczenie lekarskie na wniosek pacjenta - dla celów rentowych ZUS i 

KRUS (wypełnienie wniosku,przygotowanie dokumentacji)
60,16 zł 23% 74,00 zł

3.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych 

instytucji celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych (za 

wyjątkiem Opieki Społecznej)

60,16 zł 23% 74,00 zł

4. Zaświadczenie dla komercyjnej firmy ubezpieczeniowej 109,76 zł 23% 135,00 zł

5. Opatrunek mały 20,00 zł zw 20,00 zł

6. Opatrunek duży 30,00 zł zw 30,00 zł

7. Zdjęcie szwów 30,00 zł zw 30,00 zł

8. Iniekcja domięsniowa 26,00 zł zw 26,00 zł

9. Iniekcja dożylna 30,00 zł zw 30,00 zł

10. Pomiar ciśnienia 13,00 zł zw 13,00 zł

11. Szczepienie 30,00 zł zw 30,00 zł

12. Wykonanie spirometrii 65,00 zł zw 65,00 zł

13. Wykonanie EKG 40,00 zł zw 40,00 zł

14. Badanie kierowców i kandydatów na kierowców 178,86 zł 23% 220,00 zł

15. Badanie dla osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni 295,93 zł 23% 364,00 zł

16. zw.

17. zw.

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH                                                                                                                                                    

w Podstawowej Opiece Zdrowotnej                                                                              Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

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.



Zał. nr 4 do Zarządzenia nr 40/2021 Dyrektora SPZOZ w Kępnie z dnia 17.12.2021r. - cennik usług 

dodatkowych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 

18. zw.

19.
Wydanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dla celów 

medycznych
25,00 zł zw. 25,00 zł

20.
Wydanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dla celów 

prywatnych
21,95 zł 23% 27,00 zł

21.
Wydanie zaświadczenia o wykonanych świadczeniach medycznych dla 

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

22.
Wydanie zaświadczenia o wykonanych świadczeniach medycznych dla 

celów prywatnych - za jeden rok kalendarzowy
12,20 zł 23% 15,00 zł

                                                                                                 ……………………………………      

Cena sporządzenia wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na 

elektronicznym nośniku danych wynosi 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, 

określonego w pozycji nr 1 cennika.

                                                                                    zatwierdził:          


