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Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Czerniakowskiego spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być 

zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi udzielane 

za częściową lub całkowitą odpłatnością 

 

I. ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY 

            (CHIRURGII OGÓLNEJ) 
 

Świadczenia medyczne 

Oddział chirurgiczny ogólny  

(chirurgii ogólnej) 

Nazwa świadczenia Cena netto 

Szycie ran* od 250,00 zł 

Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej* od 250,00 zł 

Nacięcie ropnia, wycięcie tkanek martwiczych* 

Do ceny należy doliczyć koszt badania histopatologicznego 
od 150,00 zł 

Operacja Bariatryczna - wszczepienie opaski żołądkowej 12.000,00 zł 

Operacja Bariatryczna - rękawowa resekcja żołądka 18.500,00 zł 

Wyłączenie żołądkowe - Gastric bypass 18.500,00 zł 

Operacja Bariatryczna - rewizyjna 18.500,00 zł 

Leczenie otyłości balonem żołądkowym 6.000,00 zł 

Operacja przepukliny pachwinowej – jednostronna z użyciem siatki 
3.000,00 zł  

+ koszt siatki 

Operacja przepukliny brzusznej z użyciem siatki 
3.000,00 zł  

+ koszt siatki 

Leczenie żylaków odbytu 3.500,00 zł 

Operacja szczeliny odbytu 2.500,00 zł 

Leczenie przetoki odbytu od 3.500,00 zł 

Leczenie hemoroidów metodą DGHAL 2.700,00 zł 

Żylaki kończyn dolnych 2.200,00 zł 

Wycięcie torbieli włosowej 3.500,00 zł 

Wycięcie kłykcin kończystych 1.000,00 zł 

Wycięcie polipa odbytu 1.500,00 zł 

Cholecystektomia laparoskopowa - wycięcie pęcherzyka żółciowego od 3.000,00 zł 

Hemikolektomia - laparoskopowe operacje w zakresie jelita grubego od 12.000,00 zł 

 

* do ceny świadczeń dolicza się cenę konsultacji medycznych 

 



 

 2 z 19 

Koszt pobytu w oddziale szpitalnym – osobodzień 

Rodzaj oddziału Cena netto 

Oddział chirurgiczny ogólny (chirurgii ogólnej) 900,00 zł 

 

 

II. ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY 

Badania EMG, EEG 

Oddział neurologiczny 

Nazwa badania Cena netto 

Badania EMG:  

- ilościowe 1 mięśnia 120,00 zł 

- czynności spoczynkowej 1 mięśnia 35,00 zł 

- przewodzenia we włóknach ruchowych 1 nerwu obwodowego    

  (z falą F) 
80,00 zł 

- przewodzenia we włóknach ruchowych 1 nerwu krótkiego  

  (latecja w nerwie) 
45,00 zł 

- przewodzenia we włóknach czuciowych 1 nerwu obwodowego 45,00 zł 

- 1 nerwu twarzowego 80,00 zł 

- elektrostymulacyjna próba męczliwości 105,00 zł 

- próba ischemiczna (tężyczkowa) 120,00 zł 

- wzrokowych potencjałów wywołanych 90,00 zł 

- elektroda igłowa jednorazowa (w przypadku użycia) 40,00 zł 

Badanie EEG 120,00 zł 

 

 

 Koszt pobytu w oddziale szpitalnym – osobodzień 

Rodzaj oddziału Cena netto 

Oddział neurologiczny  1 270,00 zł 
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III. ODDZIAŁ OKULISTYCZNY 

Badania diagnostyczne 

Oddział okulistyczny 

Nazwa badania Cena netto 

USG gałki ocznej w prezentacji A i B – jedno oko 45,00 zł 

USG gałki ocznej w prezentacji A i B – dwoje oczu 85,00 zł 

Badanie OCT 150,00 zł 

Badanie Angio-OCT 200,00 zł 

Badanie pola widzenia - perymetria kinetyczna – jedno oko 30,00 zł 

Badanie pola widzenia - perymetria kinetyczna – dwoje oczu 50,00 zł 

Angiografia fluorescencyjna (fluoresceinowa) 240,00 zł 

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego - tonometria bezdotykowa i 

aplanacyjna – jedno oko 
20,00 zł 

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego - tonometria bezdotykowa i 

aplanacyjna – krzywa dobowa 
100,00 zł 

Wczesna diagnoza jaskry - pomiar grubości włókien nerwu wzrokowego 

w OCT i komórek zwojowych OCT-GCC 
120,00 zł 

 

Procedury ambulatoryjne 

Oddział okulistyczny 

Nazwa zabiegu Cena netto 

Zmiany cukrzycowe na dnie oka – jedno oko 300,00 zł 

Zmiany cukrzycowe na dnie oka – dwoje oczu 550,00 zł 

Zabezpieczenie otworów i przedarć siatkówki – jedno oko 300,00 zł 

Zabezpieczenie otworów i przedarć siatkówki – dwoje oczu 550,00 zł 

Irydotomia laserowa – leczenie jaskry 300,00 zł 

Kapsulotomia laserowa  - zaćma wtórna  300,00 zł 

Usuwanie gradówki od 450,00 zł 

Usuwanie skrzydlika, usuwanie znamion i zmian zwyrodnieniowych 

spojówki 
od 1.100,00 zł 

  

Procedury operacyjne – leczenie zaćmy 

Oddział okulistyczny 

Nazwa zabiegu Cena netto 

Kwalifikacja do zabiegu operacji zaćmy 350,00 zł 

Zabieg operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem 

soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego 
3.500,00 zł 

Zabieg operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem 

soczewki sferycznej - hydrofilna. 
2.700,00 zł 
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Zabieg operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem 

soczewki sferycznej - hydrofobowa 
2.900,00 zł 

  

Procedury operacyjne – iniekcje doszklistkowe 

Oddział okulistyczny 

Nazwa zabiegu Cena netto 

Kwalifikacja do zabiegu iniekcji doszklistkowej 250,00 zł 

Iniekcja doszklistkowa preparatu EYLEA 1.500,00 zł 

Iniekcja doszkliskowa preparatu LUCENTIS 1.600,00 zł 

  

Koszt pobytu w oddziale szpitalnym – osobodzień 

Rodzaj oddziału Cena netto 

Oddział okulistyczny 1 210,00 zł 

 

 

IV. ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY 
 

Procedury diagnostyczne/ambulatoryjne 

Oddział otolaryngologiczny 

Nazwa procedury Cena netto 

Badanie VNG 150,00 zł 

Polisomnografia - diagnostyka zaburzeń snu  1.300,00 zł 

ABR latencje 135,00 zł 

ABR progi 150,00 zł 

ABR nocne 340,00 zł 

Otoemisja akust. TEOAE 35,00 zł 

Otoemisja akust. DPOAE 35,00 zł 

Tamponada nosa 280,00 zł 

Audiometria tonalna 55,00 zł 

Audiometria nadprogowa 30,00 zł 

Audiometria impedancyjna 50,00 zł 

Audiometria słowna 55,00 zł 
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Procedury operacyjne 

Oddział otolaryngologiczny 

Nazwa procedury Cena netto 

Ślinianka przyuszna (Parotidektomia) 12.000,00 zł 

Ślinianka podżuchwowa 7.000,00 zł 

Torbiel boczna szyi 5.500,00 zł 

Tracheotomia 3.300,00 zł 

Operacja Crile’a 7.500,00 zł 

FESS (mały) od 7.000,00 zł 

FESS (duży) od 10.000,00 zł 

UPPP 7.000,00 zł 

Tonsillektomia 3.500,00 zł 

Septoplastyka 4.000,00 zł 

Rynoseptoplastyka 13.000,00 zł 

PAAM (ucho) 8.500,00 zł 

Drenaż wentylacyjny ucha 1.500,00 zł 

Direktoskopia 3.900,00 zł 

Tamponada nosa 280,00 zł 

Fiberoskopia 200,00 zł 

DISE 1.600,00 zł 

  

Koszt pobytu w oddziale szpitalnym – osobodzień 

Rodzaj oddziału Cena netto 

Oddział otolaryngologiczny 915,00 zł 

 

V. ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII 
 

Koszt pobytu w oddziale szpitalnym – osobodzień 

Rodzaj oddziału Cena netto 

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 3.500,00 zł 
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Procedury znieczuleń 

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 

Nazwa procedury Cena netto 

Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym -

średniodługie (do 2 godzin) 
   1 000,00 zł  

Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym - od 

2-4 godzin 
   1 500,00 zł  

Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym - od 

4-8 godzin 
   2 000,00 zł  

Znieczulenie podpajęczynówkowe (do 2 godzin)       950,00 zł  

Znieczulenie podpajęczynówkowe (powyżej 2 godz.)    1 500,00 zł  

Znieczulenie splotów i nerwów obwodowych (do 2 godzin)    1 000,00 zł  

Znieczulenie splotów i nerwow obwodowych (2-4 godzin)    1 500,00 zł  

Znieczulenie splotów i nerwów obwodowych (4-6 godzin)    1 850,00 zł  

Znieczulenie splotów i nerwów obwodowych - znieczulenie odcinkowe 

dożylne 
      800,00 zł  

Znieczulenie zewnąrzoponowe (do 2 godzin)    1 200,00 zł  

Znieczulenie zewnątrzoponowe ciagłe (od 2-4 godzin)    1 800,00 zł  

Znieczulenie zewnątrzoponowe ciagłe (powyżej 4 godzin)    2 200,00 zł  

 

 

VI. ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 

 

Procedury diagnostyczne/ambulatoryjne 

Oddział chorób wewnętrznych 

Nazwa badania Cena netto 

Badanie EKG   25,00 zł 

Badanie Echo serca 140,00 zł 

Badanie Holter RR 95,00 zł 

Badanie Holter EKG 110,00 zł 

TCD   120,00 zł 

Wzrokowe potencjały wywołane (VEP)  120,00 zł 

 

Koszt pobytu w oddziale szpitalnym – osobodzień 

Rodzaj oddziału Cena netto 

Oddział chorób wewnętrznych 810,00 zł 
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VII. PODODDZIAŁ NEFROLOGICZNY 

 

Świadczenia medyczne wykonywane w Stacji Dializ 

Pododdział nefrologiczny 

Nazwa świadczenia Cena netto 

Dializa 950,00 zł 

Plazmafereza lecznicza (wymiana 1000 ml) 1 900,00 zł 

Plazmafereza lecznicza (wymiana 1500 ml) 2 500,00 zł 

Plazmafereza lecznicza (wymiana 2000 ml) 2 750,00 zł 

Plazmafereza lecznicza (wymiana 2500 ml) 3 400,00 zł 

Plazmafereza lecznicza (wymiana 3000 ml) 3 950,00 zł 

 
 

VIII. ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ 

 

Procedury diagnostyczne/ambulatoryjne 

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 

Nazwa badania Cena netto 

Założenie opatrunku gipsowego (za 1 opaskę) 40,00 zł 

Nakłucie kaletki 90,00 zł 

 

Koszt pobytu w oddziale szpitalnym – osobodzień 

Rodzaj oddziału Cena netto 

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 665,00 zł 

 

  

IX. KONSULTACJE LEKARSKIE 
 

Konsultacje lekarskie 
 

Rodzaj konsultacji Cena netto 

Konsultacja/Porada Internistyczna (chorób wewnętrznych) 140,00 zł 

Konsultacja/Porada Internistyczna (chorób wewnętrznych) - 

ordynator/profesor 
230,00 zł 

Konsultacja/Porada Nefrologiczna 140,00 zł 

Konsultacja/Porada Nefrologiczna - ordynator/profesor 230,00 zł 
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Konsultacja/Porada Neurologiczna  140,00 zł 

Konsultacja/Porada Neurologiczna – ordynator/profesor 230,00 zł 

Konsultacja/Porada Otolaryngologiczna 140,00 zł 

Konsultacja/Porada Otolaryngologiczna – ordynator/profesor 230,00 zł 

Konsultacja/Porada Chirurgii urazowo-ortopedycznej 140,00 zł 

Konsultacja/Porada Chirurgii urazowo-ortopedycznej – 

ordynator/profesor 
230,00 zł 

Konsultacja/Porada Chirurgii ogólnej 140,00 zł 

Konsultacja/Porada Chirurgii ogólnej - ordynator/profesor 230,00 zł 

Konsultacja/Porada Okulistyczna 140,00 zł 

Konsultacja/Porada Okulistyczna - ordynator/profesor 230,00 zł 

Konsultacja fizjoterapeuty 100,00 zł 

 

 

  

Procedury medyczne 

Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna 

Nazwa procedury Cena netto 

Pomiar ciśnienia tętniczego 12,00 zł 

Pomiar poziomu cukru 5,00 zł 

Pomiar temperatury 6,00 zł 

EKG spoczynkowe (bez opisu) 40,00 zł 

Szczepienia – żółtaczka (do ceny zabiegu należy doliczyć cenę 

szczepionki) 
200,00 zł 

Szczepienia – grypa (do ceny zabiegu należy doliczyć cenę szczepionki) 200,00 zł 

Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych 10,00 zł 

Zmiana opatrunków od 30,00 zł 

Usunięcie szwów  od 15,00 zł 

Iniekcje domięśniowe/dożylne od 20,00 zł 

Drobne zabiegi chirurgiczne od 400,00 zł 

Nacięcie/drenaż skóry/tkanki podskórnej - inne 110,00 zł 

Założenie opatrunku dużego 
70,00 zł + koszt 

materiałów 

Założenie opatrunku małego 
40,00 zł + koszt 

materiałów 

Założenie unieruchomienia na palec 70,00 zł 

Opracowanie i leczenie trudno gojących się ran (wycięcie martwicy, 

oczyszczenie i toaleta ran) 
od 200,00 zł 
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X. PRACOWNIA ENDOSKOPII 

  

Świadczenia medyczne 

Pracownia endoskopii 

Nazwa świadczenia Cena netto 

Rektoskopia 220,00 zł 

Gastroskopia diagnostyczna 200,00 zł 

Gastroskopia z pobraniem wycinka do badań 

Gastroskopia 200,00 zł, jeden wycinek 80,00 zł 
280,00 zł 

Gastroskopia z usunięciem polipów 

Gastroskopia 200,00 zł, jeden polip 110,00 zł 
310,00 zł 

Kolonoskopia diagnostyczna 300,00 zł 

Kolonoskopia z pobraniem wycinka do badań 

Kolonoskopia 300,00zł, pobranie jednego wycinka 110,00 zł 
410,00 zł 

Kolonoskopia z usunięciem polipów 

Kolonoskopia 300,00 zł, jeden polip 130,00 zł 
430,00 zł 

 

  

XI. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 

  

Badania USG 

Zakład Diagnostyki Obrazowej 

Nazwa badania Cena netto 

USG Jamy brzusznej 100,00 zł 

USG Jąder 100,00 zł 

USG Miednicy 100,00 zł 

USG Opłucnej  100,00 zł 

USG Piersi 100,00 zł 

USG Stawu barkowego 120,00 zł 

USG Stawu łokciowego 120,00 zł 

USG Stawu kolanowego 120,00 zł 

USG Nadgarstka 120,00 zł 

USG Stawów ręki 120,00 zł 

USG Stawów stopy 120,00 zł 

USG Stawu skokowego 120,00 zł 

USG Ścięgna Achillesa 100,00 zł 

USG Szyi 100,00 zł 
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USG Ślinianek 100,00 zł 

USG Tarczycy 100,00 zł 

USG Tkanek miękkich 100,00 zł 

USG Układu moczowego 100,00 zł 

USG Tętnic szyjnych (doppler) 160,00 zł 

USG Tętnic kończyny górnej (doppler) 140,00 zł 

USG Tętnic kończyny dolnej (doppler) 140,00 zł 

USG Tętnic kończyn dolnych lub górnych - 2 kończyny (doppler) 260,00 zł 

USG Tętnic nerkowych (doppler) 160,00 zł 

USG żył kończyny dolnej (doppler) 140,00 zł 

USG żył kończyn dolnych lub górnych - 2 kończyny (doppler) 260,00 zł 

USG żył kończyn dolnych - próba uciskowa 130,00 zł 

  

Badania Tomografii Komputerowej (TK) 

Zakład Diagnostyki Obrazowej 

Nazwa badania Cena netto 

TK Angio - narządów klatki piersiowej 450,00 zł 

TK Angio - tętnic kończyny górnej 550,00 zł 

TK Angio - aorta i tętnice kończyn dolnych 700,00 zł 

TK Angio - tętnic kończyn dolnych 550,00 zł 

TK Aorta brzuszna 450,00 zł 

TK Aorta piersiowa 450,00 zł 

TK Tętnice mózgowe 450,00 zł 

TK Tętnice szyjne 450,00 zł 

TK Mózgu bez kontrastu 280,00 zł 

TK Mózg bez i z kontrastem 380,00 zł 

TK Jama brzuszna i miednica bez kontrastu 350,00 zł 

TK Jama brzuszna i miednica, dwufazowa bez i z kontrastem 500,00 zł 

TK Jama brzuszna i miednica, wielofazowa 600,00 zł 

TK Jama brzuszna bez kontrastu 280,00 zł 

TK Jama brzuszna, dwufazowa bez i z kontrastem 450,00 zł 

TK Jama brzuszna, wielofazowa 550,00 zł 

TK Klatka piersiowa bez kontrastu 280,00 zł 

TK Klatka piersiowa bez kontrastu i HRCT 320,00 zł 
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TK Klatka piersiowa bez i z kontrastem 380,00 zł 

TK Klatka piersiowa bez i z kontrastem oraz HRCT 420,00 zł 

TK Kości skroniowe bez kontrastu 280,00 zł 

TK kręgosłup szyjny bez kontrastu 300,00 zł 

TK Kręgosłup szyjny bez i z kontrastem 400,00 zł 

TK kręgosłup piersiowy bez kontrastu 300,00 zł 

TK Kręgosłup piersiowy bez i z kontrastem 400,00 zł 

TK kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy bez kontrastu 300,00 zł 

TK Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy bez i z kontrastem 400,00 zł 

TK Szyja bez kontrastu 300,00 zł 

TK Szyja bez i z kontrastem 400,00 zł 

TK Miednica bez kontrastu 300,00 zł 

TK Miednica bez i z kontrastem 400,00 zł 

TK Nadgarstek 300,00 zł 

TK Oczodoły bez kontrastu 290,00 zł 

TK Oczodoły bez i z kontrastem 390,00 zł 

TK Podudzia bez kontrastu 300,00 zł 

TK Politrauma bez kontrastu 400,00 zł 

TK Politrauma bez i z kontrastem 780,00 zł 

TK Ramię bez kontrastu 300,00 zł 

TK Ręka bez kontrastu 400,00 zł 

TK Staw barkowy 300,00 zł 

TK Staw biodrowy 300,00 zł 

TK Staw kolanowy 300,00 zł 

TK Staw łokciowy 300,00 zł 

TK Staw skokowy 300,00 zł 

TK Stopy 300,00 zł 

TK Twarzoczaszki bez kontrastu 290,00 zł 

TK Twarzoczaszki bez i z kontrastem 390,00 zł 

TK Udo bez kontrastu 300,00 zł 

TK Udo bez i z kontrastrm 400,00 zł 

TK Zatoki bez kontrastu 290,00 zł 

TK Zatoki bez i z kontrastem 390,00 zł 
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Badania RTG 

Zakład Diagnostyki Obrazowej 

Nazwa badania Cena netto 

RTG czaszki (AP i bok) 70,00 zł 

RTG czaszki (AP, bok, podstawa) 65,00 zł 

Czaszka po urazie (3 projekcje) 75,00 zł 

Czaszka po urazie (4 projekcje) 80,00 zł 

RTG czaszki podstawa 65,00 zł 

RTG fistulografia 400,00 zł 

RTG jama brzuszna (2 projekcje) 70,00 zł 

RTG jama brzuszna (1 projekcja) 65,00 zł 

RTG klatka piersiowa (profil) 65,00 zł 

RTG klatka piersiowa (AP) 65,00 zł 

RTG klatka piersiowa (AP+profil) 90,00 zł 

RTG klatka piersiowa (AP+profil z barytem) 120,00 zł 

RTG klatka piersiowa (PA lub bok) z barytem 80,00 zł 

RTG nadgarstka (2 projekcje) 70,00 zł 

RTG kości podudzia (2 projekcje) 70,00 zł 

RTG przedramienia (2 projekcje) 70,00 zł 

RTG ręki (2 projekcje) 70,00 zł 

RTG ręki (1 projekcja) 65,00 zł 

RTG obu rąk (PA) 70,00 zł 

RTG kość krzyżowa (2 projekcje) 70,00 zł 

RTG kość krzyżowa (A-P + profil) 70,00 zł 

RTG kość łódeczkowata 65,00 zł 

RTG kości nosa 65,00 zł 

RTG kość ogonowa 65,00 zł 

RTG kość piętowa (1 projekcja) 65,00 zł 

RTG kość piętowa (boczne i osiowe) 70,00 zł 

RTG kość ramienna (2 projekcje) 70,00 zł 

RTG kość udowa (2 projekcje) 70,00 zł 

RTG kręgosłup szyjny (boczne) 70,00 zł 

RTG kręgosłup szyjny (profil i AP) 75,00 zł 

RTG kręgosłup szyjny (3 projekcje) 80,00 zł 
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RTG kręgosłup szyjny (boczne, AP, ząb obrotnika) 70,00 zł 

RTG kręgosłup szyjny skosy (2 projekcje) 75,00 zł 

RTG kręgosłupa szyjny czynnościowe (2 projekcje) 80,00 zł 

RTG kręgosłup szyjny czynnościowe + boczne 85,00 zł 

RTG kręgosłup piersiowy AP i profil 75,00 zł 

RTG kręgosłup lędźwiowy AP i profil 75,00 zł 

RTG kręgosłup lędźwiowy AP+ bok+ skosy 70,00 zł 

RTG kręgosłup Th-L/S skolioza 75,00 zł 

RTG kręgosłup D-L skolioza 75,00 zł 

RTG krtań 65,00 zł 

RTG łopatka (2 projekcje) 70,00 zł 

RTG miednica/stawy biodrowe - AP 65,00 zł 

RTG mostek (2 projekcje) 70,00 zł 

RTG nosogardło 65,00 zł 

RTG obojczyk 65,00 zł 

RTG oczodoły (1 projekcja) 65,00 zł 

RTG oczodoły (2 projekcje) 70,00 zł 

RTG okolica podprzeponowa (1 projekcja) 65,00 zł 

RTG palce stopy i śródstopie 70,00 zł 

RTG palec 65,00 zł 

RTG pasaż jelitowy 170,00 zł 

RTG przełyk 120,00 zł 

RTG potylica 65,00 zł 

RTG rzepka oś lub bok 65,00 zł 

RTG rzepka AP i osiowe 70,00 zł 

RTG staw mostkowo-obojczykowy (2 projekcje) 70,00 zł 

RTG staw barkowy (2 projekcje) 70,00 zł 

RTG staw barkowy (1 projekcja) 65,00 zł 

RTG staw biodrowy (2 projekcje) 70,00 zł 

RTG staw biodrowy (1 projekcja oś lub AP) 65,00 zł 

RTG staw kolanowy (2 projekcje) 70,00 zł 

RTG staw kolanowy (uraz) 65,00 zł 

RTG stawy kolanowe porównawczo i bok 70,00 zł 

RTG stawy krzyżowo-biodrowe AP 65,00 zł 
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RTG stawy krzyżowo-biodrowe AP + skosy 70,00 zł 

RTG stawy skroniowo-żuchwowe (4 zdjęcia) 80,00 zł 

RTG staw skroniowo-żuchwowy ( 2 projekcje) 70,00 zł 

RTG staw łokciowy (2 projekcje) 70,00 zł 

RTG staw skokowy (2 projekcje) 70,00 zł 

RTG stopa (2 projekcje) 70,00 zł 

RTG stopa AP, bok, skos 65,00 zł 

RTG obu stóp AP 70,00 zł 

RTG obu stóp AP i skosy 80,00 zł 

RTG tunelowa kolana (1 projekcja) 65,00 zł 

RTG twarzoczaszka 65,00 zł 

RTG zatoki 65,00 zł 

RTG żebra skos 65,00 zł 

RTG żołądek i dwunastnica 140,00 zł 

RTG żuchwa 1 skos 65,00 zł 

RTG żuchwa AP i skos 70,00 zł 

RTG żuchwa AP 65,00 zł 

RTG celowane na szczyty 65,00 zł 

RTG Celowane zdjęcie kręgu (1 projekcja) 65,00 zł 

RTG Celowane zdjęcie kręgu (2 projekcje) 70,00 zł 

 

 

XII. ZAKŁAD REHABILITACJI I FIZYKOTERAPII 

  

Kinezyterapia 

Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii 

Nazwa zabiegu Cena netto 

Terapia indywidualna 80,00 zł 

Terapia grupowa 20,00 zł 

Ćwiczenia w systemie TM 20,00 zł 

Masaż częściowy 50,00 zł 

  

Fizykoterapia 

Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii 

Nazwa zabiegu Cena netto 
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Eletroterapia 17,00 zł 

Magnetoterapia 17,00 zł 

Terapus diatermia 17,00 zł 

UD-ultradzwięki 17,00 zł 

Laseroterpia 17,00 zł 

Laser wysokoenergetyczny 50,00 zł 

Solux 17,00 zł 

Krioterapia miejscowa 18,00 zł 

Hydroterapia-masaż wirowy częściowy 20,00 zł 

 

XIII. USŁUGI DIETETYKA 

 

Usługi dietetyka 

Nazwa usługi Cena netto 

Porada dietetyka - pierwszorazowa 120,00 zł 

Porada dietetyka – kontynuacja terapii 80,00 zł 

Opieka dietetyka kompleksowa – pakiet 6 konsultacji 468,00 zł 

 

XIV. KONSULTACJE BARIATRYCZNE 

 

Konsultacje bariatryczne 

Nazwa usługi Cena netto 

Konsultacja bariatryczna 230,00 zł 

Konsultacja bariatryczna z oceną położenia opaski 230,00 zł 

 

XV. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE NIEUJĘTE W CENNIKU 

 
W przypadku wykonania świadczeń medycznych nieujętych w cenniku, Szpital 

Czerniakowski sp. z o. o. dokona indywidualnej wyceny wykonanych procedur medycznych. 

Na koszt łączny składać się będą koszty rzeczywiste, które zostaną faktycznie poniesione 

przy wykonaniu świadczenia medycznego oraz cena za pobyt Pacjenta 

w oddziale szpitalnym wg cen za osobodzień obowiązujących w niniejszym dokumencie. 
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XVI. ZAKŁAD PATOMORFOLOGII 

Badania wykonywane 

w Zakładzie Patomorfologii 

Nazwa badania Cena netto 

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa 250,00 zł 

Biopsja mała jednoblokowa: 

     - biopsja dermatologiczna, mała blizna, brodawka róg skórny,       

       ziarniniak, kaszak, tłuszczak, włókniak; 

     - biopsja pojedyńcza błony śluzowej przewodu pokarmowego (do  

       3 wycinków); 

     - wyrostek robaczkowy; 

65,00 zł 

Biopsja duża jednoblokowa: 

     - duża zmiana skórna do 2 cm średnicy: znamiona, bliznowce,  

       przetoki, szczeliny odbytu 

     - tkanki stawowe; migdałki; wycinki z krtani, żylaki;  

     - materiał z rewizji dróg żółciowych; 

     - biopsja wątroby (bez barwień dodatkowych); 

     - tkanki po operacji przepuklin; 

     - pojedynczy polip przewodu pokarmowego;  

     - torbiele (dermoidalne, pilonidalne, boczne szyi itp.); 

     - wyskrobiny z zatok i jam nosa (bez odwapnienia); 

     - biopsja szyjki macicy (pojedyncza); 

 

92,00 zł 

 

Biopsja duża wieloblokowa: 

     - mnogie (powyżej 3) wielopoziomowe (w tym endoskopowe) błony  

       śluzowej przewodu pokarmowego; 

     - polipy (w tym mnogie) przewodu pokarmowego; 

     - duże zmiany skórne i błon śluzowych (powyżej 2 cm średnicy)  

       wymagające oceny marginesu resekcji: nowotwory wargi, duże  

       znamiona, raki skóry, duże zmiany zapalne skóry, błon śluzowych; 

     - resekcja endoskopowa (każda); - wycinki z pęcherza moczowego; 

     - węzeł chłonny  

     - biopsja diagnostyczna;  

     - wycinki i/lub resekcja przezcewkowa prostaty; 

     - pęcherzyk żółciowy (łącznie z węzłem/ami chłonnymi niezależnie  

       od ilości pobranych wycinków); 

     - szyjka macicy (elektrokonizacja) bez/lub z wyskrobinami z jamy  

       macicy; 

110,00 zł 

Biopsja wieloblokowa z materiałów operacyjnych: 

     - resekcje narządowe/-ów: pulonectomia, kolktomia, gasterektomia- 

       bez węzłów chłonnych i granic resekcji, w tym guzek/-ki tarczycy,  

       płat/-ty tarczycy i cieśń, macica (mięśniaki) + przydatki; 

     - gruczoł sutkowy: usunięcie guzka, "guzek łagodny", wycinek  

       diagnostyczny; 

     - enukleacje (bez nowotworów); 

     - guzy mózgu; 

     - węzły chłonne - dotyczy resekcji węzłów; 

1 wycinek: 

23,00 zł 

Materiał operacyjny "onkologiczny": 

     całość materiału pochodząca z operacji onkologicznej – narząd +  

     węzły chłonne + granice cięcia (ilość wycinków konieczna do  

     pełnego rozpoznania onkologicznego) 

1 wycinek: 

35,00 zł 

Konsultacje preparatów dostarczonych z zewnątrz i nie wymagających 

ponownej obróbki 
92,00 zł 
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Konsultacja preparatów cytologicznych nadesłanych z zewnątrz 

(biopsja aspiracyjna, płyn z jamy ciała, rozmaz) 
92,00 zł 

Tkanki wymagające technik specjalistycznych 

(odmienne utrwalanie, przeprowadzanie, odwapnianie itp.) 
    90,00 zł* 

Badanie śródoperacyjne (INTRA) - wykonanie wraz z oceną; 230,00 zł 

Autopsja (wykonanie, napisanie rozpoznania i protokołu; 420,00 zł 

Autopsja pełna z rozpoznaniem - obejmuje wykonanie +/- 10 bloków, 

ocenę oraz podsumowanie anatomo-kliniczne. 
500,00 zł 

Barwienie utrwalonych preparatów cytologicznych; 8,00 zł 

Wykonanie preparatu histopatologicznego 32,00 zł 

 

*cena zawiera zabezpieczenie i obróbkę bez oceny 

 

XVII. CENTRALNA STERYLIZATORNIA 

 

Cennik usług sterylizacyjnych 

Centralna sterylizatornia 

Nazwa usługi Cena netto* 

Cena netto 

wraz z kosztem 

opakowania  

i testu* 
Ryczałt za gotowość do wykonywania usług 

sterylizacyjnych na rzecz kontrahenta 

       100,00 zł 

miesięcznie 
---------------- 

Sterylizacja parowa 

pojedyncze narzędzie 7,00 zł 9,00 zł 

zestaw narzędzi 1 - 5 18,00 zł 20,00 zł 

zestaw narzędzi 6 - 10 22,00 zł 24,00 zł 

pakiet zabiegowy 30x20 22,00 zł 24,00 zł 

pakiet zabiegowy powyżej 30x20 32,00 zł 34,00 zł 

pakiet bielizny operacyjnej 32,00 zł 34,00 zł 

Sterylizacja plazmowa 

sprzęt – materiał zapakowany w rękaw  

7,5 cm do 50 cm 
---------------- 14,00 zł 

sprzęt – materiał zapakowany w rękaw  

10 cm do 50 cm 
---------------- 17,00 zł 

sprzęt – materiał zapakowany w rękaw  

20 cm do 50 cm 
---------------- 22,00 zł 

sprzęt – materiał zapakowany w rękaw  

25 cm do 50 cm 
---------------- 30,00 zł 

sprzęt – materiał zapakowany w rękaw  

35 cm do 50 cm 
---------------- 50,00 zł 

sprzęt – materiał zapakowany w rękaw  

42 cm do 50 cm 
---------------- 63,00 zł 

sprzęt – materiał zapakowany w rękaw  

50 cm do 50 cm 
---------------- 102,00 zł 

* - Cena określa koszt sterylizacji. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć narzędzia umyte, zdezynfekowane, 

opakowane w rękaw papierowo-foliowy lub papier sterylizacyjny i dołączyć test chemiczny. Bardzo ważne by materiał 
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- sprzęt dostarczany do sterylizacji był suchy, bez zabezpieczeń gazikami, wacikami, papierami (spowoduje 

zatrzymanie procesu sterylizacji a w konsekwencji - potrzeba ponownego przepakowania materiału). 

W przypadku gdy Szpital zabezpiecza narzędzia i materiały opatrunkowe w rękaw papierowo-foliowy i test chemiczny 

kwota zwiększa się od 1,5 zł do 2,0 zł.  

Brak możliwości sterylizacji bielizny, materiałów z celulozy, proszków, płynów, urządzeń z długimi i ślepo zakończonymi 

kanałami, sączki z nitką, worki na mikroskop, codubix, plastry, folie uszne, gaziki, waciki. 

Do wyżej wymienionych cen dolicza się podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką. 

 

 

XVIII. USŁUGI INNE 

 

Wysokość opłat za transport sanitarny  

 wykonywany karetką szpitala 

Transport płatny w 100% przez pacjenta Cena netto 

I stre – do 5 km od szpitala do miejsca docelowego 18,00 zł 

II strefa – powyżej 5 km od szpitala do miejsca docelowego, ale w 

granicach administracyjnych m. st. Warszawy 
70,00 zł 

III strefa – poza granice administracyjne m. st. Warszawy 

70,00 zł 

+ 4,00 zł 

za każdy 

rozpoczęty km 

po 

przekroczeniu 

granic m. st. 

Warszawy 

  

Wysokość opłat za transport sanitarny  

wykonywany karetką szpitala 

Transport płatny w 60% przez pacjenta Cena netto 

I strefa – do 5 km od szpitala do miejsca docelowego 11,00 zł 

II strefa – powyżej 5 km od szpitala do miejsca docelowego, ale w 

granicach administracyjnych m. st. Warszawy 
42,00 zł 

III strefa – poza granice administracyjne m. st. Warszawy 

42,00 zł 

+ 2,50 zł 

za każdy 

rozpoczęty km 

po 

przekroczeniu 

granic m. st. 

Warszawy 
 

 

 

Cennik wynajmu miejsca postojowego w godzinach 17:00 – 7:00  

w dni powszednie  

oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta (abonament miesięczny) 

Rodzaj miejsca postojowego Cena netto 

Miejsce postojowe – samochód 110,00 zł 
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Miejsce postojowe – motocykl   55,00 zł 

Miejsce postojowe – rower (całodobowo we wszystkie dni tygodnia) 55,00 zł 

 

 

 

 

Cennik wynajmu sali konferencyjnej i auli szpitalnej 

Rodzaj pomieszczenia Cena netto 

Sala konferencyjna zlokalizowana w budynku 

administracji 

do 2 godzin 100,00 zł 

każda następna 45,00 zł 

Aula zlokalizowana na parterze Szpitala 
do 2 godzin 160,00 zł 

każda następna 70,00 zł 

 

Cennik wynajmu powierzchni pod reklamę lub ogłoszenie 

Rodzaj najmu Cena netto 

Wynajem powierzchni pod reklamę lub ogłoszenie 50,00 zł [m²] 

 

 

UWAGA !!! 

 

Ceny w cenniku wyrażone są w kwotach netto. Do ceny usługi dolicza się 

podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dniu wykonania 

usługi. 
 

 


