
OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO w GLIWICACH
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENNIK USŁUG PODSTAWOWYCH

(obowiązuje od dnia  01.03.2023 r.)

 POZ.* USŁUGA CENA [zł]*

0001 Porada lekarska (bez kosztów diagnostyki, w siedzibie zakładu) 115,- 

0003
Porada lekarska w domu pacjenta – w granicach miasta (obejmuje koszty  do-
jazdu)

230,- 

0005
Porada lekarska w domu pacjenta – poza granicami miasta (nie obejmuje kosz-
tów dojazdu liczonych odrębnie w/g poz. 0027)

230,- 

0009
Porada z wykonaniem zabiegu (obejmuje poradę lekarską i koszty materiałów
użytych do wykonania zabiegu, a nie obejmuje kosztów ewentualnego znieczu-
lenia i badań histopatologicznych)

192,-

0010 Procedura zabiegowa zlecona w związku z poradą lekarską (poz. 0001) 64,-

0011
Wystawienie zaświadczeń, orzeczeń lekarskich itp. na prośbę pacjenta (nie do-
tyczy zaświadczeń o stanie zdrowia dla celów pracowniczych, badań kierow-
ców i kandydatów na kierowców – patrz cennik usług medycyny pracy)

51,- + VAT

0015

Udzielenie  firmom ubezpieczeniowym pisemnej  informacji  lub  opinii  o  stanie
zdrowia pacjenta lub udostępnienie kopii indywidualnej dokumentacji medycz-
nej wewnętrznej (na wniosek tych firm i za zgodą pacjenta) wraz z kosztami do-
starczenia przesyłką listową lub gońcem***

0,38 + VAT
(za każdą

stronę kopii)
+ koszty

dodatkowe

0019
Udostępnienie wyciągu lub odpisu indywidualnej dokumentacji medycznej we-
wnętrznej na wniosek pacjenta lub uprawnionym organom i podmiotom**

10,95 + VAT
(za każdą

stronę kopii)

0023
Udostępnienie  kopii  indywidualnej  dokumentacji  medycznej  wewnętrznej  na
wniosek pacjenta lub uprawnionym organom i podmiotom**

0,38 + VAT
(za każdą

stronę kopii)

0025

Dostarczenie odpisu (kserokopii) dokumentacji medycznej uprawnionym orga-
nom i  instytucjom pod  wskazany  adres  (pismo przewodnie,  koperta,  opłata
pocztowa za list polecony i/lub dostarczenie przez gońca) – opłata dodatkowa
do poz.: 0019 i 0023

12,- + VAT

0027
Transport pacjenta karetką sanitarną (bez lekarza) lub transport personelu me-
dycznego do domu pacjenta [długość trasy liczona od wyjazdu z OLK do po-
wrotu do OLK]

12,- /km 

1

000



    Informacje dodatkowe:

Udostępnienie  odpisu  (kserokopii)  indywidualnej  dokumentacji  medycznej  wew-
nętrznej innym jednostkom służby zdrowia przejmującym leczenie pacjenta – na pi-
semny wniosek lekarza takiej jednostki

bezpłatnie

Udostępnienie  kopii  indywidualnej  dokumentacji  medycznej  wewnętrznej  Zakładowi
Ubezpieczeń Społecznych w związku z postępowaniem rentowym albo dla potrzeb
komisji d/s orzekania o zdarzeniach medycznych – na pisemny wniosek kierowany
do tut. zakładu

bezpłatnie

Zaświadczenia o stanie zdrowia:
1) jeżeli  są 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,

2) jeżeli są wydawane dla celów orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania za-
siłku  pielęgnacyjnego,  ustalenia  przyczyn,  rodzaju uszkodzeń ciała związanych
z użyciem przemocy w rodzinie,

3) jeżeli są wystawiane przez lekarza lub położną dla celów uzyskania dodatku z ty-
tułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

bezpłatnie

* podatek VAT  wystąpi także w pozycjach: 0001, 0003, 0005, 0009, 0027 w przypadku  wykonywania w/w
procedur dla celów nie związanych z ochroną,  ratowaniem,  przywracaniem i  profilaktyką zdrowia.  W tych
przypadkach do ceny badania zostanie doliczony podatek VAT, a numer pozycji  cennika zmieni się w ten
sposób, że w miejsce cyfry „0” na pozycji pierwszej zostanie wstawiona cyfra „1”.

** Od dnia 04 maja 2019 r. ceny stosuje się dla drugiego i kolejnego udostępnienia pacjentowi dokumentacji
medycznej w danym zakresie.

*** koszty poniesione w celu wytworzenia, przetworzenia i udzielenia informacji – zgodnie z § 3  rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez
podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.
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