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Dyrgktora Samodzielnego Publicznego
Zakladu Opiel<i Z',drowotnej w tr ukowier

z dnia 30 rnaja 2018r.

ny Zarzqdzenia \r 20/2016 Dyrendora Samodzielnego Publicznego Z)al<ladu Opieki
tr ukowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego

kladu Opieki Zdrowotnej w l,ukowie z dnia 25 kwietnia 2016 r", zmienionego
Wewngtrznyrn Dyrektora Sarmodzielnego Publicznego lZaldadu Opieki Zdnowotnej
3712016 z dnia 5 sierpnia 2Al5 r" i Nr 2312017 z dnia 5 kwietnia 2017 r., Nr 59/20X7
Ldzierntrka 2017 r., Nr 63/2017 z dnia 15 listopada 2017 r", Nr 7212017

a 2017 r. oyaz Nr 95/2017 z dnia 28 grudrnia 2017 r"

Na wie art. 23 i 2,4 ustawy z dnia 15 kwietnia 20II r. o dzialalno{ci leczniczej

$1"

(D2.U.2018.1 j.t.) zarzqdza sig, co nastgpuje:

w sprawie: zm
Zdrowotnej
Publicznego
Zarz4dzeniem
w tr-ukowie: N
z dnia 20
zdnia2T lis

W Zalqczniku
Zdrowotnej w
ZaldaduOpie
Publicznego
Zarzqdzeniem
oraz Nr 591201
27 lislopada
w Centralnej

Wykonanie

Zarzqdzenie
r)
2) prze

Niniejsze

Nr 6 Regulaminu l)rganizacyjnego Samodzielnego Publicznego Z,aldadu Opieki
ukowie, ustalonego Zarzydzeniem Nr 2012016 Dyektora Samodzieinego Publicznefjo

Zdrowotnej w l-ukowier w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego
adu Opieki Zdrowotnej w l-ukowie z dnia 25 kwietnia 2016 r., zmienionego

ewnqtrznym Nr 37/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. iNr 2312011 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
z dnia 20 pa1dziemika 201'7 r., Nr 53/201 7 z dnia 1 5 listopada 2017 r.,Nt' 7212017 z dnia
7 r. oraz Nr 95/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. ulega zmianie Cennik Uslug Medycznych

izatomi (strona 12) oraz Poradni Medycyny Pracy (strona 3).

$2.
zeniaw zakresie ogloszenia powierza sig Kierownikowi Dzialu Analiz i Rozliczeri,

$3.
lega ogloszeniu poprzez:
eszeni e na tabl icy o glo rizeri (b ez:zalqcznik6w) ;

azani e ki erowni kom ko m6rek or ganizacy jnych, we dlu g r o z<Lzi elnika;
3) umi ie na stronie intemetowej : http://www. spzozlukow .4bip.pll L

Zaruqdzenie zi w Zycie z dniem podpisania.

sporz4dzone zostalo w dw6ch egzemplarzach, z czego
jest w re
do rejestru

$4.

$s"
jeden przechowywany
drugi zloZony zostaniezarzqdzeh prowadzonyn przez Dzial Analiz i Ptozliczeh, a

i ot6w wykonuj 4c ych dzial aln<>i; (, Ieczni czq.

ZIELN]'GO

llyciqg z ennika Us'lug Medycznych SPZOZw tr ukowie (s'lrona nr 3 i nr l2).



Cennik uslug
w Certrtralnej Sterylizatorni

Lp. Nazwa uslugi
Cena w zl.*

I Sterylizacja parpwa jedna jednostka wsadu (duza) 135

2 Woda zdemineralizowana jeden litr 1,5

aJ
Badanie skutecfno6ci sterylizacji odczytywania
test6w biolooicZnvch

20

4 Pakiet stomatolog iczny 1,7

5 Pakiet kosmetyozny (narzgdzia pojedyncze):

kopytko 1,5

frez 1,5

3. cq2ki 2

Do ceny doli

obowi4zuj4c

ony zostanienalQhny podatek od towar6w i uslug (VAT) wg stawki

Strona 12



Cen
2l-400 tr u)

lnformacja dla pracodawcdrw i pracownih6w
Lik uslug medycznych w lPoradni Medycyny Pracy
6w, ul,, Doktora A. Rogaltiriskiego 3 tel. 798 2A 01 w. 2l9ll

L.p. Nazwa bsrdania Clena w zl,*'*

I
Badanie lekarskie do ksiqzeczki zdrowia dla celow sanitarno -

epidemiologicznych + (koszty zlec,cnych badan dodatkowych). 40

2
Badanie lekarskie do ksiqzeczki zdrowia uczniow szkol
ponadpodstawowych, sluchaczy lVledycznego Studium 20

a
J

badan clodatkowych)* 80

A Porady specjalistow na zlecenie lekaza Poradni medycyny
pracy- jedna porada 5O

5

Badanie i wydanie Swiadectwa lekarskiergo osob ubiegajqcych

siq o prawo jazdy i kierowcow kategorii ,A,A1,B,B1,T,B+E lub

AM,A2 os6b ubiegajqcych siq o pozwolenie do kierowania

tramwaiem
20c)

6

Badanie i wydanie Swiadectwa lekiarckiego osob ubiegajqcych

siq o prawo jazdy i kierowcow kategorii

C,C1,D,D1,C+E,C1 +.E,01 +E,D+E 20cl

7

Badanie i wydanie Swiadectwa lekarskiego kandydatow na

instruktora lub egzarninatora osob ubiegajqcych siq o

uprawniernia do kierowania pojazdami 150

B

Badanie i wydanie Swiadectwa lekiarskiergo do prawa jazdy

kierowcom podlegajqcym kontrolnyrn badaniom lekarskirn, o

ktorych mowa w arl.,122 ust.2 ustrawy 15C)

9

Badanie i wydanie Swiadectwa lekiarskiego kierowcom

podlegajqcym kontrolnym badanionr lekarskim ( wg pzepisow

ustawy z 1998 r, art..122 ust. 2) posiadajqcym aktualne badania

specjalistyczne (lek. okulisty, lek, laryngologa, ewentualnie lek,

neurologa) bad
8C)

10
Badaniar okresowe (uvstqpnr..) + bad;tnie dla crllow sanitarno-

eprdenniolog icznych 10C)

l1
Badanie zjawiska oliinienia i widzenia zrniezchowego (dla

pracownikow , ktozy prowadzq pojazdy w ramach czynnoSci

sluzbowych)

t2 Konsu ltacja okul istyczna wraz z bard anierni widze n i a

zmierzchowego i zjawiska ol6nieniia 8C

IJ Badanie psychologiczne w zakresi,e psychologii transportu
154

Koszty badari

Do ceny dolic:
obowi4zuj4cej

atkowych wedlug cennika iSPZt)Z l,uk6w.x

y zostanie naleLny podatek c,d towar6w i uslug (VAl
dniu powstania zobowiqzaria podatkowego **

Strona 3
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