
Brutto w tym VAT

1
Przechowywanie zwłok powyżej 72 godziny - za każdy kolejny dzień 

przechowywania zwłok  ( za jedno miejsce)
50,00       23%

2
Udostępnienie sali konferencyjnej podmiotom zewnętrznym w celach 

dydaktycznych za 1 godz.
295,20     23%

1
Miejsce hotelowe w hotelu szpitalnym dla osoby z zewnątrz  za dobę (nie dotyczy 

sytuacji poz. 2 i 3) 
28,00       23%

2
Miejsce hotelowe w hotelu szpitalnym dla osoby towarzyszącej pacjentowi podczas 

jego hospitalizacji za dobę - pobyt bez zalecenia lekarza
25,00       23%

3

Miejsce hotelowe w hotelu szpitalnym dla osoby towarzyszącej pacjentowi podczas 

jego hospitalizacji za dobę - z zaleceniem lekarza                                                                                                                                                        

(nie dotyczy sytuacji, gdy osobą towarzyszącą jest matka karmiąca piersią 
dziecko do ukończenia 9 miesiąca życia- w tej sytuacji łóżko jest 
udostępnione nieodpłatnie)  

25,00       8%

4

Łóżko na oddziale szpitalnym przeznaczone dla osoby towarzyszącej małoletniemu 

pacjentowi za dobę                                                                                                                                                                       

(nie dotyczy sytuacji, gdy osobą towarzyszącą jest matka karmiąca piersią 
dziecko do ukończenia 9 miesiąca życia- w tej sytuacji łóżko jest 
udostępnione nieodpłatnie)  

25,00       8%

5

Leżak na oddziale szpitalnym przeznaczony dla osoby towarzyszącej pacjentowi 

podczas jego hospitalizacji za dobę ( w godzinach 22.00-5.00)- pobyt bez zalecenia 

lekarza

5,00         23%

(obowiązuje od 01 stycznia 2016 roku)

Rodzaj usługiL.p.

załącznik nr 7 do regulaminu organizacyjnego

Cena w zł  

CENNIK USŁUG INNYCH  NIŻ ŚWIADCZENIA 

MEDYCZNE  

I. - lokalizacja ul. Św. Józefa 53-59

II. - lokalizacja ul. Konstytucji 3 Maja 42 



6

Leżak na oddziale szpitalnym przeznaczony dla osoby towarzyszącej małoletniemu 

pacjentowi i pacjentowi niepełnosprawnemu podczas jego hospitalizacji za dobę ( w 

godzinach 22.00-5.00) - pobyt z zaleceniem lekarza                                                                                                                                                                                         

(nie dotyczy sytuacji, gdy osobą towarzyszącą jest matka karmiąca piersią 
dziecko do ukończenia 9 miesiąca życia- w tej sytuacji leżak jest 
udostępniony nieodpłatnie)                                                                              

5,00         8%

7
Udostępnienie sali konferencyjnej podmiotom zewnętrznym w celach 

dydaktycznych za 1 godz.
295,20     23%

1

Łóżko na oddziale szpitalnym przeznaczone dla osoby towarzyszącej małoletniemu 

pacjentowi i pacjentowi niepełnosprawnemu podczas jego hospitalizacji za dobę - 

pobyt bez zalecenia lekarza

25,00       23%

2

Łóżko na oddziale szpitalnym przeznaczone dla osoby towarzyszącej małoletniemu 

pacjentowi i pacjentowi niepełnosprawnemu podczas jego hospitalizacji za dobę - 

pobyt z zaleceniem lekarza                                                                                                               

(nie dotyczy sytuacji, gdy osobą towarzyszącą jest matka karmiąca piersią 
dziecko do ukończenia 9 miesiąca życia- w tej sytuacji łóżko jest 
udostępnione nieodpłatnie)                                             

25,00       8%

3

Leżak na oddziale szpitalnym przeznaczony dla osoby towarzyszącej pacjentowi 

podczas jego hospitalizacji za dobę ( w godzinach 22.00-5.00)- pobyt bez zalecenia 

lekarza

15,00       23%

4

Leżak na oddziale szpitalnym przeznaczony dla osoby towarzyszącej małoletniemu 

pacjentowi i pacjentowi niepełnosprawnemu podczas jego hospitalizacji za dobę ( w 

godzinach 22.00-5.00)- pobyt z zaleceniem lekarza                                                                                                                                                                                                                                            

(nie dotyczy sytuacji, gdy osobą towarzyszącą jest matka karmiąca piersią 
dziecko do ukończenia 9 miesiąca życia- w tej sytuacji leżak jest 
udostępniony nieodpłatnie)                                                                              

15,00       8%

5
Udostępnienie sali konferencyjnej podmiotom zewnętrznym w celach 

dydaktycznych za 1 godz.
295,20     23%

1
Wydanie opinii o zabezpieczeniu medycznym imprezy na podstawie art. 25 ust. 3 

ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych
150,00     23%

2
Usługa parkingowa dla pojazdu do 3,5 t pod wiatą na terenie Stacji za jeden 

miesiąc
100,82 23%

3
Usługa parkingowa dla pojazdu do 3,5 t na terenie Stacji za jeden miesiąc (bez 

wiaty)
80,65 23%

4
Udostępnienie sali konferencyjnej podmiotom zewnętrznym w celach 

dydaktycznych za 1 godz.
295,20     23%

IV.- lokalizacja ul. Grudziądzka 47-51

III.  - lokalizacja ul. Krasińskiego 4/4a


