Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

CENNIK
usług świadczonych przez Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
(obowiązuje od 1 stycznia 2017r.)

I. Ceny za usługi świadczone w zakresie pomocy doraźnej osobom oraz instytucjom nie
uprawnionym do bezpłatnej opieki zdrowotnej

Lp.

Wyszczególnienie usług

1

2

1. Świadczenia medyczne udzielane w ambulatorium POZ:
1) Porada ambulatoryjna
2) Świadczenie udzielane przez pielęgniarkę
2. Pomoc doraźna udzielona poza ambulatorium POZ ( stacji pogotowia
ratunkowego):
1) Wyjazd zespołu ratownictwa medycznego – „specjalistycznego”
2) Wyjazd zespołu ratownictwa medycznego – „ podstawowego”
3. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy :
1) Wykłady i zajęcia praktyczne (4 godz.)
(nie mniej jednak niż 280,00 zł netto, jeżeli grupa jest mniejsza niż
8 osób)
4. Medyczne zabezpieczenie imprez masowych (rozlicza się każdą
rozpoczętą godzinę) :
1) Zespoły wyjazdowe:
a) Zespół Ratownictwa Medycznego – „specjalistyczny”
b) Zespół Ratownictwa Medycznego – „podstawowy”
2) Patrol ratowniczy
3) Punkt pomocy medycznej
5. Medyczne zabezpieczenie imprez niebędących imprezą masową (w

Cena
3

Cena za usługę

45,00 zł
15,00 zł
Cena za usługę

620,00 zł
510,00 zł
Cena za osobę

40,00 zł
(netto)
Cena za godz.

250,00 zł*
200,00 zł*
120,00 zł*
400,00 zł*
Cena za godz.

rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych)

1) Karetka sanitarna z kierowcą i ratownikiem medycznym
2) Karetka sanitarna z kierowcą, sanitariuszem i lekarzem
6. Wydanie opinii o zabezpieczeniu imprez masowych (w rozumieniu ustawy

170,00 zł*
220,00 zł*
Cena za usługę

z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych)
*
**

150,00** zł
(netto)

w przypadku kompleksowego zabezpieczania medycznego imprez przez CPR
(min.2 zespoły/patrole/karetki), zniżka do 20%
bezpłatnie w przypadku korzystania z zabezpieczenia medycznego CPR
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II. Przewozy medyczne

Lp.

Wyszczególnienie usług

Cena
za 1godz.
gotowości/
mies.

1

2

3a

1. Przewozy medyczne samochodami sanitarnymi
realizowane w wyniku zawartych umów:
1) Przewóz osób karetką specjalistyczną (zespół z
lekarzem)
a) w granicach miasta Cieszyna
b) poza granicami miasta Cieszyna
2) Przewóz osób karetką podstawową ( zespół z
ratownikiem medycznym)
a) w granicach miasta Cieszyna
b) poza granicami miasta Cieszyna
3) Przewóz osób karetką sanitarną z kierowcą i
sanitariuszem
a) w granicach miasta Cieszyna
b) poza granicami miasta Cieszyna
4) Przewóz krwi i materiałów do badań
laboratoryjnych
2. Przewozy medyczne samochodami sanitarnymi :
1) Przewóz osób karetką specjalistyczną (zespół z
lekarzem)
a) w granicach miasta Cieszyna
b) poza granicami miasta Cieszyna
2) Przewóz osób karetką podstawową ( zespół z
ratownikiem medycznym)
a) w granicach miasta Cieszyna
b) poza granicami miasta Cieszyna
3) Przewóz osób karetką sanitarną z kierowcą i
sanitariuszem
a) w granicach miasta Cieszyna
b) poza granicami miasta Cieszyna
4) Przewóz krwi i materiałów do badań
laboratoryjnych

Cena
za 1km

Cena
za 1godz.

3b

3c

6,00 zł

210,00 zł
70,00 zł*

4,50 zł

160,00 zł
50,00 zł*

1,00 zł

4,00 zł
4,00 zł

65,00 zł
40,00 zł*
40,00 zł*

7,00 zł

230,00 zł
70,00 zł*

5,50 zł

180,00 zł
50,00 zł*

4,50 zł
4,50 zł

75,00 zł
40,00 zł*
40,00 zł*

* Dotyczy tylko czasu oczekiwania ( powyżej 15 min)

Przewozy medyczne realizowane na podstawie umów zawartych z podmiotami leczniczymi,
mogą być negocjowane w zależności od oczekiwań zleceniodawcy.
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3. Indywidualne przewozy osób karetką sanitarną (transport
pacjenta ze szpitala)
a) na terenie miasta Cieszyna
b) do poszczególnych miast i gmin powiatu cieszyńskiego:
- Ustroń
- Wisła
- Skoczów
- Strumień
- Brenna
- Chybie
- Dębowiec
- Goleszów
- Hażlach
- Istebna
- Zebrzydowice

Cena za usługę

30,00 zł
60,00 zł
75,00 zł
60,00 zł
75,00 zł
75,00 zł
80,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
140,00 zł
60,00 zł

III. Usługi transportu innego niż sanitarny
Lp.

Wyszczególnienie usług

Cena
za 1km

Cena
za 1 godz.

1

2

3a

3b

2,00 zł netto

50,00 zł netto
50,00 zł netto

1. Transport gospodarczy pojazdem do 3,5t
1) w granicach miasta Cieszyna
2) poza granicami miasta Cieszyna

IV. Zbiórka i transport odpadów medycznych
1) Odbiór, transport wraz z kosztami utylizacji
a) 5,00 zł netto za 1 kg odpadów jednak nie mniej niż:
 170,00 zł netto za półrocze dla zakładów kosmetycznych *
 340,00 zł netto za półrocze dla pozostałych zakładów *
2) Odbiór i transport bez kosztów utylizacji
a) 2,00 zł netto za 1 kg odpadów (w granicach miasta Cieszyna)
* stawka zryczałtowana - dotyczy jednostek/zakładów, którzy wytwarzają do 10kg
odpadu miesięcznie.
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V. Cennik Usług Parkingowych
1. Pojazdy do 3,5T:
a) Plac postojowy




1 doba
abonament 8 godz./mies.
abonament 24 godz./mies.

- 10,00 zł netto
- 50,00 zł netto
- 80,00 zł netto

b) Garaż blaszany



1 doba
abonament 24 godz./mies.

- 20,00 zł netto
- 120,00 zł netto

2. Pojazdy powyżej 3,5T i autobusy
a) Plac postojowy



1 doba
abonament całodobowy/mies.

- 20,00 zł netto
- 170,00 zł netto

VI. Wynajem pojazdów dla pracowników Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
1) samochody dostawcze - 1,20 zł netto za 1 kilometr
2) samochody sanitarne - 1,40 zł netto za 1 kilometr

VII. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej
wyciągów, odpisów lub kopii zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym CPR
1) sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
- 6,00 zł/str. (netto)
2) sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej
- 0,20 zł/str. (netto)
3) koszty przesyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cenami niniejszych usług
4) udostępnianie oryginału dokumentacji do wglądu w siedzibie CPR - bezpłatnie
CPR prowadzi dokumentacje medyczną w formie papierowej i nie udostępnia jej na
informatycznych nośnikach danych.

Uwaga:
1) Do podanych cen netto będzie doliczany obowiązujący podatek VAT
2) W przypadku przewozów dalekich możliwa jest indywidualna kalkulacja kosztów
transportu
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