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Telefon zgłoszeniowy +48 695 76 40 10 

 

 Krajowy oraz międzynarodowy medyczny transport 
osób chorych i poszkodowanych w wypadkach 

 Lokalny transport pacjentów na badania, z badań i 
pomiędzy placówkami medycznymi 

 Medyczne zabezpieczenie imprez ( masowych i 
sportowych ) 

 Usługi w zakresie ratownictwa medycznego i 
pielęgniarskiego 

 Specjalistyczny transport dla wszystkich, którzy go potrzebują 
 

 
Usługi wykonywane są nowoczesnym ambulansem marki Opel Vivaro spełniającym normy 
sanitarne i jakościowe zgodne z wymaganiami NFZ i PN: 1789. Auto przystosowane jest do 
transportu osób na dalekie dystanse.  
 
W celu zapewnienia najlepszych usług dla naszych pacjentów karetka posiada: 

 nosze wyjazdowe 

 instalację tlenową 

 klimatyzację sterowaną automatycznie 

 fotel dla osoby towarzyszącej 

 ogrzewanie sterowane automatycznie 
 

 

Zespół wyjazdowy posiada wszystkie niezbędne kwalifikacje medyczne. 

 

 

Gwarantujemy jakość najwyższej klasy! 
„Zadbamy o Twoje zdrowie i Twojej rodziny” 
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CENNIK 
 

Ceny transportu krajowego i międzynarodowego obliczamy na podstawie ilości 

kilometrów trasy przejazdu oraz w zależności od rodzaju zespołu medycznego (ratownik 

medyczny, pielęgniarka czy lekarz). Koszt usługi dostosowany jest indywidualnie do każdego 

klienta. 

 

 

1. Usługi transportowe ambulansem medycznym. Cena składa się z jednego kilometra 

przebiegu pojazdu oraz ceny za 1 godzinę pracy (postoju) zespołu. 

• cena za 1 kilometr 3,00 zł 

• cena za jedną godzinę pracy (postoju) zespołu: 

 zespół 1 osobowy (kierowca) - 70,00 zł 

 zespół 2 osobowy (kierowca + ratownik) - 150,00 zł 

 zespół 3 osobowy (kierowca + ratownik medyczny + lekarz) - 300,00 zł 

2. Zabezpieczenie imprez masowych, opłacanych przez organizatora imprezy.  

Cena za 1 kilometr przebiegu ambulansu - do 40 km przejazd gratis.  

Powyżej 40 km cena za 1 km - 3,20 zł. 

Cena za 1 godzinę pracy zespołu: 

 

 

Zespół Personel 
Cena z 1h  

(do 4h) 

Cena za 1h  

(powyżej 4h) 

Dwuosobowy 

Kierowca z 

pielęgniarką lub 

ratownikiem 

150 zł 130 zł 

Trzyosobowy 

Kierowca z 

pielęgniarką lub 

ratownikiem oraz 

lekarz 

300 zł 290 zł 

Czteroosobowy 

Kierowca, 

pielęgniarka, 

ratownik oraz lekarz 

400 zł 390 zł 
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Każda cena podlega negocjacji, w zależności od ilości przejechanych kilometrów oraz czasu  

i rodzaju wykonywanej usługi. 

 

Numery telefonów pod które należy zgłaszać zlecenia transportu sanitarnego, 
zgodnego z wytycznymi NFZ: 

 

 tel.  695 764 010  Pan Janusz Pływaczewski  -  Koordynator transporu sanitarnego 

 tel. 22 739 48 40  w. 130  –  SPG ZOZ Nadarzynie 

Ramowe warunki realizacji świadczeń: 

 

Transporty należy zgłaszać do godz. 1200 - dnia poprzedzającego świadczenie -  podając 

następujące dane zgodne z drukiem MZ/SzP-50(NFZ-2005) - wzór w załączniku: 

 imię i nazwisko, wiek Pacjenta, 

 przyczyna transportu - zakres ruchomości/samodzielności Pacjenta/kod ICD 10 

 miejsce i czas transportu (skąd zabierany jest Pacjent, dokąd przewożony,  

na którą godzinę). 

 

Zlecenia na transport muszą być autoryzowane pieczątką jednostki kierującej oraz 

podpisem i pieczątką lekarza kierującego. 

 

Gdy lekarz kierujący Pacjenta nie zapewni realizacji powodu transportu  

w miejscu docelowym (np. nie umówi konsultacji, nie uzgodni miejsca w oddziale) koszty 

świadczenia pokrywa Zleceniodawca. 

 

Do realizacji tzw. „transportu dalekiego" tj. powyżej 120 km wymagane jest 

wypełnienie załącznika Nr 8 do zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia (wzór druku w załączeniu). Transport daleki należy zgłosić min. 3 dni 

robocze przed planowym transportem. 

W przypadku wątpliwości, potrzeby dodatkowych ustaleń prosimy  

o kontakt z: 

Koordynatorem Transportu Sanitarnego 



TRANSPORT SANITARNY SPG ZOZ W NADARZYNIE 

 

 

 

4 

Panem Januszem Pływaczewskim (tel. 695 764 010 ). 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
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WSKAZÓWKA WYPEŁNIENIA ZLECEŃ NA TRANSPORT SANITARNY: 
 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który zleca 

transport sanitarny, że ubezpieczony kwalifikuje się do transportu sanitarnego na 

podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004r w sprawie wykazu 

grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego 

świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego (Dz.U. nr  275 

poz. 2731), należy wypełnić druk zlecenia na transport sanitarny z szczególnym 

uwzględnieniem rubryki „Stopień niesprawności pacjenta” i „Pouczenie dla 

ubezpieczonego z jednoczesnym zapoznaniem pacjenta o wynikających z tego tytułu 

kosztach transportu. 

 

2. Rubryki „Stopień niesprawności pacjenta” i „Pouczenie dla ubezpieczonego” nie dotyczą 

zlecenia transportu sanitarnego w trybie art. 41 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. nr 210, 

poz.135 z późn. zm ustawy)  
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ZAŁĄCZNIK NR 4  
 

Zarządzenie Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  

z  dnia 27 listopada 2013 r.  

w  sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: 

podstawowa opieka zdrowotna. 

 

Rozdział 8 

Transport sanitarny w poz 

§ 28.  

1. Przedmiot umowy o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w poz stanowi realizacja 

świadczeń opieki zdrowotnej polegających na zapewnieniu świadczeniobiorcom, zgodnie ze 

wskazaniami medycznymi, przewozu środkiem transportu sanitarnego drogowego 

(ambulansem) do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym 

zakresie, a w przypadku świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym, także z powrotem 

do miejsca zamieszkania (pobytu) świadczeniobiorcy, realizowanego na zasadach określonych w 

art. 41 ust. 1 i 2 ustawy oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia MZ, obejmujące: 

1) przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie realizowane w trybie 

stacjonarnym; 

2) przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie w trybie dziennym; 

3) przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem; 

4) przewóz, z miejsca zamieszkania (pobytu), w celu wykonania zabiegów i procedur 

medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, i z powrotem; 

5) przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki 

zdrowotnej. 
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2. Przedmiot umowy o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w poz obejmuje również 

świadczenia transportu sanitarnego ,,dalekiego” w poz (określone w § 2 pkt 16), w tym: 

1) przewóz od granicy Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania 

świadczeniobiorcy, w przypadku, gdy z przyczyn losowych, niewynikających z wyboru 

świadczeniobiorcy, korzystał on ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w 

warunkach szpitalnych poza granicami kraju, a jego stan zdrowia w chwili uzyskania 

wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do miejsca 

zamieszkania; 

2) przewóz od granicy Rzeczypospolitej Polskiej do najbliższego, ze względu na miejsce 

zamieszkania świadczeniobiorcy, świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we 

właściwym zakresie, w przypadku gdy z przyczyn losowych, niewynikających z wyboru 

świadczeniobiorcy, korzystał on ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w 

warunkach szpitalnych poza granicami kraju, a wypis ze szpitala następuje przed 

zakończeniem terapii i wymaga kontynuacji leczenia w kraju oraz, gdy nie istnieją 

medyczne przeciwwskazania do udzielenia świadczenia transportu sanitarnego poz; 

3) przewozy w celu zapewnienia ciągłości sprawowanej opieki specjalistycznej 

realizowane z miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy do najbliższego, właściwego ze 

względu na zakres udzielanych świadczeń, świadczeniodawcy specjalistycznej opieki 

ambulatoryjnej i z powrotem, w przypadku, gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami 

medycznymi, świadczeniobiorca winien pozostawać pod stałą opieką danego 

świadczeniodawcy i odległość między miejscem zamieszkania świadczeniobiorcy, a tym 

świadczeniodawcą przekracza łącznie tam i z powrotem 120 km; 

4) przewozy w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych 

realizowane z miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy do świadczeniodawcy 

wskazanego skierowaniem na transport sanitarny i z powrotem, w przypadku, gdy z 

przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, świadczeniobiorca winien korzystać 

z wysokospecjalistycznych świadczeń opieki ambulatoryjnej, realizowanych jedynie przez 

niektórych świadczeniodawców we właściwym zakresie świadczeń, a miejsce udzielania 

świadczeń znajduje się w odległości przekraczającej łącznie tam i z powrotem 120 km, zaś 

ogólny stan zdrowia świadczeniobiorcy nie pozwala na jego samodzielny dojazd do 

świadczeniodawcy; powyższą zasadę stosuje się odpowiednio dla możliwych do realizacji 

w warunkach ambulatoryjnych, procedur kwalifikacji wstępnej świadczeniobiorców do 

świadczeń wysokospecjalistycznych, o których mowa w przepisach dotyczących 

świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych, wydanych na 

podstawie art. 31d ustawy. 
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Warunki wymagane do zawarcia umowy 

 

§ 29. 

1. Umowę o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w poz zawiera się z podmiotem 

spełniającym łącznie następujące wymagania: 

1) posiadanie w dyspozycji ambulansów do transportu sanitarnego drogowego typu A1, 

A2 o cechach technicznych i jakościowych oraz podstawowym wyposażeniu określonych 

dla środków transportu medycznego w Polskich Normach przenoszących europejskie 

normy zharmonizowane; 

2) posiadanie miejsca udzielania świadczeń (stacjonowania) dostępnego dla 

świadczeniobiorców, wyposażonego w telefon i podstawowe urządzenia biurowe oraz 

zapewniającego bezpieczeństwo przechowywania dokumentacji z realizacji przewozów; 

3) posiadanie własnej listy świadczeniobiorców zadeklarowanych do lekarza poz i/lub 

oświadczeń o objęciu opieką, o których mowa w § 10 ust. 7 pkt 7 udzielonych przez 

świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie świadczeń lekarza poz, 

przekazujące temu podmiotowi prawa do objęcia świadczeniobiorców zadeklarowanych 

u nich do lekarzy poz, opieką w zakresie świadczeń transportu sanitarnego w poz. 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, podmiot ubiegający się o zawarcie umowy w 

zakresie świadczeń transportu sanitarnego w poz składa wraz z wnioskiem o zawarcie umowy. 

3. Świadczenia transportu sanitarnego w poz mogą być udzielane z udziałem podwykonawców 

spełniających warunki określone w niniejszym zarządzeniu oraz przepisach odrębnych 

4. Świadczenia transportu sanitarnego w poz dostępne są od poniedziałku do piątku, w godz. od 

8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

5. Umowa o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w poz, poza sytuacjami określonymi w § 

28 ust. 2 pkt 3 i 4, nie obejmuje obowiązku zapewnienia transportu sanitarnego podlegającego 

realizacji przez świadczeniodawców w innych rodzajach świadczeń, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w ramach kompleksowości udzielania świadczeń. 

6. Świadczenia, o których mowa w § 28 ust. 1, są udzielane świadczeniobiorcy na podstawie zlecenia 

lekarza poz. 

7. Świadczenia, o których mowa w § 28 ust. 2, są udzielane świadczeniobiorcy na podstawie zlecenia 

lekarza poz, po uzyskaniu przez świadczeniobiorcę zgody na udzielenie świadczenia, wydanej 

przez dyrektora właściwego terytorialnie Oddziału Funduszu. 

8. O wyrażenie zgody na udzielenie świadczenia transportu sanitarnego ,,dalekiego” w poz 

występuje, w uzgodnieniu z lekarzem poz, do dyrektora właściwego terytorialnie Oddziału 

Funduszu: 

1) świadczeniobiorca lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu, po 
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uzyskaniu zaświadczenia (sporządzonego w języku polskim) od świadczeniodawcy 

udzielającego świadczeń szpitalnych, w przypadkach określonych w § 28 ust. 2 pkt 1 i 2; 

2) świadczeniobiorca lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu, po 

uzyskaniu zaświadczenia od świadczeniodawcy udzielającego świadczeń ambulatoryjnej 

opieki specjalistycznej, w przypadkach określonych w § 28 ust. 2 pkt 3 i 4. 

9. Wzór wniosku o zlecenie transportu sanitarnego „dalekiego” w poz, określony jest w załączniku 

nr 8 do zarządzenia. 

10. Zlecenie na przewóz świadczeniobiorcy w transporcie sanitarnym w poz zawiera: 

1) dane zleceniodawcy; 

2) dane realizatora zlecenia (nazwa, adres, telefon); 

3) dane osobowe świadczeniobiorcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, 

numer dokumentu uprawniającego do świadczeń; 

4) dane dotyczące przewozu: 

a) datę realizacji zlecenia i warunki wykonania przewozu (pozycja siedząca, leżąca, inne 

wynikające ze stanu zdrowia świadczeniobiorcy), 

b) wskazania do realizacji przewozu: 

- konieczność natychmiastowego podjęcia leczenia, 

- zachowanie ciągłości leczenia, 

- inna przyczyna medyczna, 

c) docelowe miejsce przewozu oraz, ewentualną informację o transporcie powrotnym, 

d) informację, czy docelowe miejsce przewozu jest najbliższym miejscem udzielania 

świadczeń właściwym ze względu na stan zdrowia świadczeniobiorcy, a jeśli nie – 

wskazanie najbliższego; 

5) dane dotyczące stanu zdrowia świadczeniobiorcy (wskazywane w sytuacji 

uzasadnienia realizacji przewozu „inną przyczyną medyczną”): 

a) wskazanie medyczne, według wykazu chorób określonego w § 4 ust. 2 rozporządzenia 

MZ, 

b) dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się i korzystanie 

ze środków transportu publicznego oraz wymagająca przy poruszaniu się korzystania 

przez świadczeniobiorcę ze stałej pomocy innej osoby, 

c) zdolność do samodzielnego poruszania się (braku konieczności korzystania ze stałej 

pomocy innej osoby), wymagająca przy korzystaniu ze środków transportu publicznego 

pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych; 

6) rodzaj przewozu: „transport zwykły” albo „transport daleki”. 
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11. W sytuacji, gdy zlecenie na wykonanie przewozu środkiem transportu sanitarnego w poz dotyczy 

innej przyczyny medycznej niż konieczność natychmiastowego podjęcia leczenia lub zachowanie 

ciągłości leczenia, a w dokonanej przez lekarza poz kwalifikacji do uzyskania świadczenia 

świadczeniobiorca spełnia przesłanki, o których mowa w ust. 10 pkt 5 lit. a i c, świadczeniodawca 

wystawiający zlecenie wykonania przewozu obowiązany jest do poinformowania 

świadczeniobiorcy o konieczności pokrycia przez niego 60% ceny świadczenia ustalonej na 

podstawie cennika obowiązującego w jednostce realizującej świadczenie transportu sanitarnego. 

12. Jeżeli miejsce udzielenia świadczenia wskazane w skierowaniu na transport sanitarny w poz, nie 

jest najbliższym we właściwym, uzasadnionym względami medycznymi, zakresie – koszty 

transportu wynikające z różnicy odległości między świadczeniodawcą najbliższym i docelowym, 

pokrywa świadczeniobiorca, zgodnie z cennikiem obowiązującym w jednostce realizującej 

świadczenie transportu sanitarnego. O konieczności poniesienia tych kosztów świadczeniobiorca 

informowany jest przez świadczeniodawcę wystawiającego zlecenie wykonania przewozu.  

13. Jednostka udzielająca świadczeń transportu sanitarnego w poz obowiązana jest do prowadzenia 

dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Książki wyjazdów. 

14. Dokumentacja, o której mowa w ust. 13, zawiera w szczególności: 

1) dane osobowe świadczeniobiorcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, 

a w przypadku jego braku serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

2) dane zleceniodawcy; 

3) dane dotyczące zlecenia na przewóz: datę przyjęcia zlecenia, docelowe miejsce i 

przyczynę transportu; 

4) datę realizacji zlecenia i rodzaj transportu („transport zwykły”, „transport daleki”); 

5) liczbę przebytych kilometrów. 

15. Zlecenia stanowiące podstawę realizacji przewozów są załączane do prowadzonej przez 

świadczeniodawcę dokumentacji i podlegają warunkom kontroli realizacji umów. 
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Finansowanie świadczeń transportu sanitarnego w poz 

§ 30. 

1. Świadczenia transportu sanitarnego w poz, o których mowa w § 28 ust. 1 finansowane są na 

podstawie rocznej stawki kapitacyjnej, określonej w załączniku nr 1 do zarządzenia oraz zgodnie 

z zasadami określonymi w § 10 ust. 7. 

2. Świadczenia transportu sanitarnego w poz, o których mowa w § 28 ust. 2, rozliczane są na 

podstawie informacji o zrealizowanych przewozach, dla których jednostki rozliczeniowe stanowią 

zryczałtowane stawki za przewóz skorelowane z liczbą przebytych kilometrów (tam i z 

powrotem), określone w załączniku nr 1 do zarządzenia, oraz dołączonych przez 

świadczeniodawcę do rachunku specyfikacji tych przewozów zawierających w szczególności 

informację o liczbie przebytych kilometrów w odniesieniu do każdego przewozu. 

3. Należność z tytułu udzielonych świadczeń, o których mowa w ust. 2, finansowanych na podstawie 

ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej, oblicza się przez dodanie: 

1) iloczynu liczby przewozów zrealizowanych na odległość 121–400 km i ryczałtu za 

przewóz określonego w poz. 5.2 załącznika nr 1 do zarządzenia; 

2) iloczynu liczby przewozów zrealizowanych na odległość przekraczającą 400 km i 

ryczałtu określonego w poz. 5.2 załącznika nr 1 do zarządzenia, oraz iloczynu liczby 

przebytych kilometrów przekraczającej odległość 400 km i ryczałtu określonego w poz. 

5.3 załącznika nr 1 do zarządzenia. 
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