
 

 

Zarządzenie Nr 7/2022 
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Siedlcach z dnia 9 lutego 2022 r. 
 

w sprawie ustalenia cen za usługi medyczne świadczone w komórkach 

medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                 

w Siedlcach. 

Na podstawie art. 44, art. 45 oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.       

o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) zarządzam,               

co następuje: 

§ 1. 

Ustalam ceny za usługi medyczne świadczone w komórkach medycznych 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach wymienione       

w załączniku do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. 

Opłaty, o których mowa w § 1 pobierane są bezpośrednio od świadczeniobiorców       

ze środków prywatnych (pacjentów). 

 

§ 3. 

Traci moc Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 30 maja 2019 r. Dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach w sprawie ustalenia cen            

za usługi medyczne świadczone w komórkach medycznych Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. 

 

§ 4. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się personelowi medycznemu oraz Głównemu 

Księgowemu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. 

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązywania od dnia 14 lutego 2022 r. 

 

 



Załącznik do Zarządzenia nr 7/2022 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej                              

w Siedlcach z dnia 9 lutego 2022 r. 

 

 
Lp. 

 
Rodzaj usługi 

 

 
Cena usługi w zł 

 
1. 
 

Porada lekarska 120,00 

2. Porada psychologiczna 90,00 

3. 
Porada lekarska + usuniecie ciała obcego z 
powłok lub naturalnych otworów ciała 

150,00 

4. Porada lekarska + płukanie dróg łzowych 140,00 

5. 
Porada lekarska + wykonanie iniekcji pod 
spojówkę 

140,00 

6. 
Porada lekarska + usunięcie zmiany z błon 
śluzowych lub tkanek miękkich – bez pobrania 
materiału diagnostycznego  

140,00 

7. 
Porada lekarska + usunięcie zmiany z błon 
śluzowych lub tkanek miękkich z pobraniem 
wycinków 

190,00 

8. 
Porada lekarska + usuniecie zmiany skórnej bez 
pobrania materiału diagnostycznego 

150,00 

9. 
Porada lekarska + usuniecie zmiany skórnej z 
badaniem histopatologicznym 

190,00 

10. Porada lekarska + zaopatrzenie rany - szycie 150,00 

11. 
Porada lekarska + zaopatrzenie rany 
powierzchniowej – bez szycia 

130,00 

12. Porada lekarska + usunięcie szwów 130,00 

13. Porada lekarska + nacięcie powłok - ropnia 150,00 

14. Porada lekarska + zmiana opatrunku 130,00 

15. Porada lekarska + tamponada 130,00 

16. 
Porada lekarska + nacięcie powłok skórnych - 
sączkowanie 

150,00 

17. Porada lekarska + usuniecie paznokcia 160,00 

18. 
Porada lekarska + założenie opatrunku 
gipsowego (bez kosztu wykonania badania RTG) 

170,00 

19. 
Porada lekarska + usuniecie opatrunku 
gipsowego 

140,00 

20. 
Porada lekarska + założenie szyny gipsowej          
( bez kosztu wykonania badania RTG) 

140,00 

21. 
Porada lekarska + wymiana lub usuniecie 
cewnika 

150,00 

22. Porada lekarska + wymiana stomii (bez stomii) 160,00 

23. Porada lekarska + usuniecie rurki tracheotomijnej 160,00 

24. 
Porada lekarska + wykonanie punkcji 
dostawowej – podanie leku (bez kosztu leku) 

160,00 

25. Badanie czynności serca metodą Holtera 120,00 



26. Próba wysiłkowa 120,00 

27. Audiogram 40,00 

28. Badanie EEG z opisem 125,00 

29. Badanie EEG dzieci we śnie z opisem 195,00 

30. Badanie EKG 30,00 

31. Badanie EKG z opisem 50,00 

32. Iniekcja - podskórna lub śródskórna 12,00 

33. Iniekcja - domięśniowa 15,00 

34. Iniekcja - dożylna 20,00 

35. Pomiar glukozy w surowicy krwi - glukometrem 12,00 

36. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 8,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


