ZARZĄDZENIE NR 17/2017
Dyrektora Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 21 września 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz pobierania opłat za transport medyczny, o którym
mowa w art. 161 c ust.1, ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wykonywany na podstawie umowy zawartej
z Narodowym Funduszem Zdrowia na rzecz osób uprawnionych według obowiązujących
przepisów prawa
oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz pobierania opłat za transport medyczny
specjalistycznymi środkami transportu, o których mowa w art. 161 ba ust. 1 i 2, wykonywany
odpłatnie na podstawie umów zawartych z osobami prawnymi, osobami fizycznymi, jednostkami
organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.
Na podstawie art. 46 § 1 ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
zarządza się co następuje:
§1

1. Transport medyczny, o którym mowa w art. 161c ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wykonywany jest na
rzecz osób uprawnionych według przepisów wskazanej ustawy, według zasad określonych w art.
41 ust.1 i 2 tej ustawy, bezpłatnie:
1) na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia
zdrowotnego, do najbliższego podmiotu leczniczego, o którym mowa w przepisach ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, udzielającego świadczeń we właściwym
zakresie i z powrotem, w przypadkach:
a) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym,
b) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia,
2) na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia
zdrowotnego, w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze
środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliższego podmiotu
leczniczego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem.

2.

W przypadkach niewymienionych w ust. 1, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje przejazd środkami transportu
medycznego, o którym mowa w art. 161c ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - odpłatnie lub za
częściową odpłatnością - w rozumieniu art. 41 ust.3 wskazanej ustawy.

3. Wysokość opłat z tytułu częściowej albo pełnej odpłatności za transport medyczny, o którym mowa
w ust. 2, określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

1. Transport medyczny, specjalistycznymi środkami transportu, o których mowa w art. 161ba ust. 1 i
2, wykonywany jest odpłatnie na podstawie umów zawartych z osobami prawnymi, osobami
fizycznymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.
2. Postanowienia umów, o których mowa w ust.1, każdorazowo ustalają wysokość opłat z tytułu
odpłatnego transportu medycznego.

§3
Opłaty o których mowa w § 1 ust. 3 oraz w § 2 ust. 2, płatne są na rachunek bankowy Samodzielnej
Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim lub
bezpośrednio w jej kasie.
§4
Traci moc Zarządzenie nr 19/2015 Dyrektora SPWSPR w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz pobierania opłat za transport sanitarny w POZ.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do ZARZĄDZENIA NR 17/2017 Dyrektora Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim. z dnia 21 września 2017 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat oraz pobierania opłat za transport medyczny, o którym mowa w art.
161 c ust.1, ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, wykonywany na podstawie umowy zawartej
z Narodowym Funduszem Zdrowia na rzecz osób uprawnionych według obowiązujących
przepisów prawa oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz pobierania opłat za transport
medyczny specjalistycznymi środkami transportu, o których mowa w art. 161 ba ust.1 i 2,
wykonywany odpłatnie na podstawie umów zawartych z osobami prawnymi, osobami
fizycznymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.
Niniejszy załącznik określa wysokość opłaty za transport medyczny, o której mowa w § 1 ust. 3
Zarządzenia.
Opłata za transport medyczny stanowi sumę kwot:

1. opłaty za wynajem karetki pogotowia, gdzie stawka godzinowa wynosi 40 zł. (czterdzieści
złotych), a opłata za każde rozpoczęte 30 minut wynosi 20 zł. (dwadzieścia złotych),
2. kosztów rzeczywistego zużycia paliwa, na podstawie przejechanych kilometrów,
3. opłaty transportowej – liczonej jako:
a. 60 % sumy opłat, o których mowa w pkt. 1 i 2 - gdy transport medyczny do miejsca
docelowego oraz powrót do miejsca stacjonowania karetki pogotowia w Gorzowie Wlkp. nie przekracza łącznie odległości 500 km,
b. 40 % sumy opłat, o których mowa w pkt.1 i 2 - gdy transport medyczny do miejsca
docelowego oraz powrót do miejsca stacjonowania karetki pogotowia w Gorzowie Wlkp. przekracza łącznie odległości 500 km.

