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REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ KOMERCYJNYCH  

W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ  

W PROSZOWICACH- ŚCIEŻKA PACJENTA KOMERCYJNEGO 

 

1. Pacjent w celu uzyskania odpłatnego świadczenia zdrowotnego może zarejestrować 

się telefonicznie pod numerem telefonu 12 386 52 52 od 10:00 do 13:00, od 

poniedziałku do piątku, elektronicznie (adres e-mail: komercja@spzoz.proszowice.pl) 

lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Pacjenta Komercyjnego, od godz. 7:30 do godz. 

15:00 od poniedziałku do piątku w głównym budynku, I piętro, pokój nr 180.  

2. Pacjent wyrażający chęć skorzystania z odpłatnego świadczenia zdrowotnego  

w postaci konsultacji i/lub badania wypełnia wniosek najpóźniej w dniu planowanego 

udzielenia świadczenia zdrowotnego (przed udzieleniem świadczenia). 

3. Przedstawiciel ustawowy pacjenta nieletniego w celu skorzystania przez niego  

z odpłatnego świadczenia zdrowotnego w postaci konsultacji i/lub badania wypełnia 

wniosek najpóźniej w dniu planowanego udzielenia świadczenia zdrowotnego (przed 

udzieleniem świadczenia). 

4. Pacjent wyrażający chęć skorzystania z odpłatnej opieki pielęgniarsko-położniczej 

wypełnia wniosek najpóźniej w dniu planowanego udzielenia świadczenia zdrowotnego 

(przed udzieleniem świadczenia). 

5. Pacjent wyrażający chęć skorzystania ze świadczeń medycznych innych niż 

wymienione w  pkt. 2-4 zawiera umowę, nie później niż w dniu planowanego terminu 

udzielenia świadczenia. 

6. Pacjent skierowany przez podmiot zewnętrzny, z którym Szpital zawarł umowę lub 

promesę na udzielenie odpłatnego świadczenia zdrowotnego w postaci konsultacji 

i/lub badania wypełnia wniosek najpóźniej w dniu planowanego udzielenia 

świadczenia zdrowotnego (przed udzieleniem świadczenia).  

7. O zasadach realizacji świadczenia Pacjent informowany jest przez Biuro Obsługi Pacjenta 

Komercyjnego. 

8. W zaplanowanym terminie Pacjent kierowany jest przez Biuro Obsługi Pacjenta 

Komercyjnego do odpowiedniej komórki medycznej w celu wykonania świadczenia 

zdrowotnego. Przed wykonaniem usługi Pacjent dokonuje zapłaty: 

a) za usługi związane z hospitalizacją (o których mowa pkt. 5)- na zasadach 

określonych w umowie, 

b) za świadczenia medyczne wymienione w  pkt. 2-4 najpóźniej w dniu planowanego 

udzielenia świadczenia zdrowotnego (przed udzieleniem świadczenia). 

9. Zapłata następuje w wysokości określonej w cenniku (stanowiącym załącznik nr 3 do 

Regulaminu Organizacyjnego- dostępny w Kasie Szpitala i na stronie internetowej). 

Podane ceny są cenami netto i mogą ulegać zmianie. Zgodnie z obowiązującymi  
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przepisami prawa do ceny świadczeń opodatkowanych innymi niż zwolniona stawkami 

w celu ustalenia ich wartości należy doliczyć podatek VAT. 

10. Opłata za odpłatne świadczenie zdrowotne dokonywana jest:  

a) w Kasie Szpitala – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 – 

gotówką lub  

b) przelewem na numer rachunku Bank 35 1130 1150 0012 1143 4420 0003  

(w tytule winna znaleźć się informacja: imię, nazwisko oraz nr PESEL). 

Potwierdzenie dokonania przelewu pacjent dostarcza do Biura przed udzieleniem 

świadczenia.  

11. Ordynator Oddziału lub wyznaczony przez niego lekarz po zapoznaniu się  

z dokumentacja medyczną pacjenta i po zbadaniu pacjenta określa kwalifikację do 

wykonania płatnej procedury medycznej. 

12. W przypadku, gdy podczas wykonywania zabiegu z przyczyn nieprzewidzianych  

i niezależnych od Szpitala, powstanie konieczność udzielenia dodatkowych świadczeń 

zdrowotnych, za ich wykonanie Pacjent zobowiązany jest zapłacić w terminie do 5 dni 

po zakończeniu ich udzielania. 

13. Zmiana sposobu postępowania podczas procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 

wynikająca z uwarunkowań medycznych nie stanowi podstawy do zwrotu pacjentowi 

poniesionych kosztów. 

14. W dniu ustalonego terminu odpłatnego świadczenia zdrowotnego pacjent zgłasza się 

do Biura Obsługi Pacjenta Komercyjnego celu założenia historii choroby (świadczenia 

ambulatoryjne) lub bezpośrednio na Oddział (świadczenia związane z hospitalizacją). 

Następnie z w/w. dokumentacją kieruje się do odpowiedniej komórki medycznej.  

15. W czasie pobytu pacjenta na Oddziale, jest nad nim sprawowana standardowa opieka 

lekarska i pielęgniarska. Pacjent ma możliwość wykupienia dodatkowej opieki 

pielęgniarskiej bądź innych świadczeń towarzyszących niepowodujących koincydencji 

ze świadczeniami realizowanymi w ramach publicznej służby zdrowia. 

16. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania świadczeń dodatkowych, których nie obejmuje 

umowa z pacjentem, świadczenia te będą dodatkowo płatne przez pacjenta po 

wyrażeniu pisemnej zgody na ich realizację, z zastrzeżeniem pkt 10 i 11.  

17. W trakcie udzielania odpłatnych konsultacji specjalistycznych lekarz wypisuje 

pacjentowi zalecenia, co do dalszego postępowania, recepty, w tym informacje na 

temat niezbędnych do wykonania badań. Może również wypisać skierowanie na dalsze 

badania odbywające się w ramach odpłatnych świadczeń zdrowotnych, nie wypisuje 

natomiast skierowań na badania odbywające się w ramach umowy z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. 

18. Kompletna dokumentacja medyczna jest po zakończonym procesie diagnostyczno-

terapeutycznym archiwizowana w Archiwum Szpitala. Zasady odpłatności za 

uzyskanie kserokopii dokumentacji medycznej, określone zostały w § 69 ust. 5 i 84  

Regulaminu Organizacyjnego- cennik dostępny w Kasie Szpitala.   


