
Nazwa porady, zabiegu, badania

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartośc 

podatku VAT 

( 23%)

Cena jednostkowa 

brutto

1
Zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w 

szkoleniu, kursie, egzaminach sprawności fizycznej*
55,00 12,65 67,65

2
Zaświadczenie lekarskie do uzyskania dofinansowania do 

okularów*
55,00 12,65 67,65

3
Zaświadczenie lekarskie dla starających się o stanowisko 

kierownicze*
55,00 12,65 67,65

4
Zaświadczenie lekarskie dla osób podejmujących 

praktykę w jednostkach służb mundurowych*
55,00 12,65 67,65

5

Zaświadczenie lekarskie z przebiegu leczenia po chorobie 

trwającej ponad 30 dni - do przedłożenia lekarzowi 

sprawującemu profilaktyczną opiekę zdrowotną.
20,00 4,60 24,60

UWAGA!
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Orzeczenia i zaświadczenia związane ze wspieraniem rodziny i sytemu pieczy zastępczej

80,00

Orzeczenia i zaświadczenia związane z uzyskaniem świadczeń z pomocy społecznej 

Niżej wymienione świadczenia opieki zdrowotnej finansowane są ze środków publicznych  i 

przysługują nieodpłatnie pacjentowi ubezpieczonemu na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 

2021 r., poz. 1285 ze zm.). 

* Koszty badań, wydania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, 

orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych są finansowane przez podmiot (organ 

kierujący), na którego zlecenie zostaje przeprowadzone badania, wydane orzeczenie lub zaświadczenie. Tryb rozliczeń 

Świadczeniodawcy z podmiotem zlecającym badania zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w tym zakresie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA                                                                                                     

we Wrocławiu

Objaśnienia:

Objaśnienia:

Orzeczenia i zaświadczenia związane z kontynuowaniem nauki

Orzeczenia i zaświadczenia związane z uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia 

nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku

Orzeczenia i zaświadczenia związane z dalszym leczeniem 

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH  - część VII

Zwalnia się od podatku od towarów i usług - usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, 

ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, 

wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej - podstawa prawna Art. 43, ust.1, pkt 18 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. 2022, poz. 931 z późn. zm.) 

* zaświadczenia wydawane przez lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną

Orzeczenia i zaświadczenia związane z rehabilitacją

Zaświadczenia lekarskie inne niż wymienione powyżej, 

nie przysługujące bezpłatnie na podstawie Ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, wydawane na 

życzenie pacjenta

Orzeczenia i zaświadczenia związane z niezdolnością do pracy* 

Orzeczenia i zaświadczenia  o ustalenie przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w 

rodzinie

6 98,4018,40

Nazwa usługi medycznej

Orzeczenia i zaświadczenia związane z uzyskaniem zasiłku pielegnacyjnęgo

Orzeczenia i zaświadczenia o niepełnosprawności


