
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%

3
Hospitalizacja - (bez leków i procedur) dotyczy przypadków określonych w art. 30 

ust 4 ustawy o działalności leczniczej - cena za 1 dobę *

3.1 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 6 390,00         23%

3.2 Oddział Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej                            

3.2.1          łóżko na sali ogólnej 850,00            23%

3.2.2          łóżkona sali intensywnej terapii kardiologicznej 2 700,00         23%

3.3 Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej 367,00            23%

3.4 Oddział Kliniczny Nefrologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych 420,00            23%

3.5 Oddział Neurochirurgii 843,00            23%

3.6 Oddział Neurologiczny 469,00            23%

3.7 Oddział Leczenia Udarów 355,00            23%

3.8 Oddział Okulistyczny 438,00            23%

3.9 Oddział Ortopedyczno – Urazowy i Onkologii Narządu Ruchu 750,00            23%

3.10 Oddział Kliniczny Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej 270,00            23%

3.11 Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii Neonatologicznej 270,00            23%

II. - lokalizacja ul. Konstytucji 3 Maja 42 

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

sytuacji poz. 2) 
28,00                    8%

2

Miejsce hotelowe w hotelu szpitalnym dla osoby towarzyszącej pacjentowi podczas jego 

hospitalizacji 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%

3
Łóżko na oddziale szpitalnym przeznaczone dla osoby towarzyszącej małoletniemu 

pacjentowi podczas hospitalizacji za dobę   
25,00                    23%

Cena w zł  

I. - lokalizacja ul. Św. Józefa 53-59

CENNIK USŁUG INNYCH  NIŻ ŚWIADCZENIA MEDYCZNE  

załącznik nr  7  do regulaminu organizacyjnego

Rodzaj usługiL.p.

(obowiązuje od 01 stycznia 2019 roku)

* art. 30 ust. 4: Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń szpitalnych albo całodobowych i 

stacjonarnych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek 

alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta, począwszy od terminu określonego przez kierownika, niezależnie od uprawnień do 

bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w przepisach odrębnych”.



4

Łóżko na oddziale szpitalnym przeznaczone dla osoby towarzyszącej małoletniemu 

pacjentowi podczas 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%

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%

6

Leżak na oddziale szpitalnym przeznaczony dla osoby towarzyszącej  pacjentowi 

małoletniemu lub 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%

8

8.1 Oddział Urologii i Chirurgii Dziecięcej 500,00            23%

8.2 Oddział Kliniczny Pediatrii i Nefrologii 600,00            23%

8.3 Oddział Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej 650,00            23%

8.4 Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej 650,00            23%

8.5 Oddział Pediatrii i Gastroenterologii 350,00            23%

8.6 Oddział Otolaryngologiczny dla Dzieci i Dorosłych 490,00            23%

8.7 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci 5 856,00         23%

8.8 Oddział Urazowo-Ortopedyczny dla Dzieci i Dorosłych 550,00            23%

8.9 Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka 650,00            23%

8.10 Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 750,00            23%

8.11 Oddział Rehabilitacji i Narządu Ruchu 350,00            23%

1

Łóżko na oddziale szpitalnym przeznaczone dla osoby towarzyszącej pacjentowi 

małoletniemu lub niepełnosprawnemu podczas hospitalizacji za dobę - pobyt bez 

zalecenia lekarza  

25,00              23%

2

Łóżko na oddziale szpitalnym przeznaczone dla osoby towarzyszącej pacjentowi 

małoletniemu lub niepełnosprawnemu podczas 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 

małoletniemu lub niepełnosprawnemu podczas jego hospitalizacji za dobę ( w godzinach 

22.00-5.00) - pobyt bez zalecenia lekarza                                                                                                                           

15,00              23%

III.  - lokalizacja ul. Krasińskiego 4/4a

Hospitalizacja - (bez leków i procedur) dotyczy przypadków określonych w art. 30 ust 4 ustawy o działalności leczniczej - 

cena za 1 dobę *

* art. 30 ust. 4: Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń szpitalnych albo całodobowych i 

stacjonarnych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek 

alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta, począwszy od terminu określonego przez kierownika, niezależnie od uprawnień do 

bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w przepisach odrębnych”.



4

Leżak na oddziale szpitalnym przeznaczony dla osoby towarzyszącej  pacjentowi 

:małoletniemu, 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%

6
Hospitalizacja - (bez leków i procedur) dotyczy przypadków określonych w art. 30 

ust 4 ustawy o działalności leczniczej - cena za 1 dobę *

6.1 Oddział Dermatologiczny 218,00               23%

6.2 Oddział Obserwacyjno - Zakaźny 367,00               23%

6.3 Oddział Hepatologiczny 515,00               23%

6.4 Oddział Chorób Płuc 435,00               23%

6.5 Oddział Chemioterapii Nowotworów 680,00               23%

1
Hospitalizacja (bez leków i procedur) - cena za osobodzień, w tym dotyczy 

przypadków określonych w art. 30 ust 4 ustawy o działalności leczniczej *

1.1 Oddział II Psychiatryczny Męski 200,00               23%

1.2 Oddział III Psychiatryczny Żeński 200,00               23%

1.3 II Klinika Psychiatrii 200,00               23%

1.4 Oddział Kliniczny VI Psychiatrii Młodzieży 255,00               23%

1.5 Oddział Kliniczny VII Psychiatrii Wieku Podeszłego 220,00               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
170,00            23%

2
Udostępnienie sali konferencyjnej podmiotom zewnętrznym w celach dydaktycznych za 

1 godz.
295,20                  23%

* art. 30 ust. 4: Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń szpitalnych albo całodobowych i 

stacjonarnych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek 

alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta, począwszy od terminu określonego przez kierownika, niezależnie od uprawnień do 

bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w przepisach odrębnych”.

* art. 30 ust. 4: Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń szpitalnych albo całodobowych i 

stacjonarnych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek 

alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta, począwszy od terminu określonego przez kierownika, niezależnie od uprawnień do 

bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w przepisach odrębnych”.

 IV - lokalizacja ul. M. Skłodowskiej - Curie 27/29, ul. A. Mickiewicza 24/26

V.- lokalizacja ul. Grudziądzka 47-51


