
 

   Zał. nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego  
SPG ZOZ w Rybnie z dnia 12.12.2017r. 

  CENNIK USŁUG1 

USŁUGI MEDYCZNE  

Nazwa usługi Cena brutto 

Usługi lekarskie w POZ  

porada lekarska  50,00 

Badanie spirometryczne z interpretacją 30,00 

Badanie EKG z interpretacją 35,00 

Usługi lekarskie ginekologiczno-położnicze  

Porada lekarska 50,00 

Badanie KTG z interpretacją 30,00 

Badanie USG położnicze 70,00 

Badanie USG ginekologiczne 70,00 

Usługi pielęgniarki/położnej w POZ    

Iniekcje domięśniowe, śródskórne, podskórne 5,00 

Pomiar ciśnienia 5,00 

Pomiar cukru 7,00 

 

WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej 7,00 

Za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej 0,25 

za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku 
danych 

1,50 

 

INNE USŁUGI 

Opłata za wydawanie orzeczenia i zaświadczenia lekarskiego 
wydawanych na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one 
związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, 
kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy 
zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i 
w zorganizowanym wypoczynku, a także jeśli nie są wydawane dla 
celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku 
pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała 
związanych z przemocą w rodzinie; oraz zaświadczenia wystawionego 
przez położną, wydawanego na życzenie świadczeniodawcy, jeżeli nie 
są wydawane dla celów uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka 
lub jednorazowej zapomogi  z tytułu urodzenia dziecka. 

30,00 

Opłata za udzielenie informacji określonych w art. 38 Ustawy z dnia 11 
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 
(Dz. U. poz. 1844 z późn. Zm.) na drukach, formularzach zakładów 
ubezpieczeń  

50,00  

Opłata pobierana na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 
2015 r. poz. 581 z późn. Zm.). z dnia 27 sierpnia 2004r. za wydanie 
orzeczenia lub zaświadczenia, na zlecenie prokuratury albo sądu, w 
związku z postępowaniem na podstawie odrębnych ustaw. 

50,00 

za wydanie karty OSOZ 3,00 

                                                           
1 zarządzenie Dyrektora SPG ZOZ w Rybnie nr 8/2018 z dnia 19.12.2018r.  zatwierdzone uchwałą Rady Społecznej nr 6/2018 z dnia 19.12.2018r. 

 



 

 


