
"ESKULAP" Sp. z o.o.

ul. Władysława Broniewskiego 26 A

58-400 Kamienna Góra

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

NIE FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 

zł

Cennik obowiązuje od dnia 01.08.2018r. BRUTTO

Porada lekarska udzielona pacjentowi nie zadeklarowanemu do Przychodni, u którego nie występuje 

zagrożenie zdrowia lub życia. 

Porada lekarska udzielona w poradni specjalistycznej dla pacjentów bez skierowania lub poza limitem.

2 Wypełnienie wniosku rentowego do ZUS i KRUS – na wniosek zainteresowanego.  70,00

3
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji celem uzyskania 

świadczeń rzeczowych lub pieniężnych (za wyjątkiem Opieki Społecznej).
36,00

4 Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie wydane dla celów podjęcia pracy za granicą (orzeczenie wydajemy 

w języku polskim,  dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

70,00

5 Udzielenie informacji medycznej na zapytanie firmy ubezpieczeniowej. 100,00

6 Potwierdzenie i sprawdzenie zgodności z oryginałem kserokopii dokumentacji lekarskiej. 20,00

7 Jedna strona kserokopii dokumentacji medycznej. 0,30

8 Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej. 8,00

9 Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych. 1,60

Podstawa prawna:

   5. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015r. O działalnosci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 38 ust.1)

Kamienna Góra, dnia 01.08.2018r.

5. Ustawa z dnia 11 września 2015r.o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz.U.2018.999 t.j. z dnia

2018.05.24 z póź. zm.

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r.w sprawie orzekania o

niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Dz.U.2015.1110 t.j. z dn. 2015.08.06 z pózn. zm.

4. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2017.1318 t.j. z dnia

2017.07.04 z póź. zm.

1 100,00

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 20.12.2004r.w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań,

wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych,

orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2004r. Nr 281

poz. 2790)

1. Ustawa z dn. 27.08.2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dz.U.2017.1938 t.j. z dnia 2017.10.19 z późn. zm.


