
Lp. Rodzaj badania Cena brutto Dodatkowe informacje

1. Wyciąg lub odpis - 1 strona 11,00 zł

2. Kserokopia lub wydruk dok. med. - 1strona 0,40 zł

3 Udostępnianie dok. med. na informatycznym nośniku danych 2,20 zł

4
Opłata za udzielenie informacji Zakładom Ubezpieczeń

0,60 zł
Opłata za każdą stronę kopii - nie mniej 

niż 30 zł plus koszty wysyłki

1.
Opłata za dodatkową opiekę pielęgnacyjną pacjenta 

hospitalizowanego za godzinę
50,00 zł

2. Opłata za 1 min. połączenia telefonicznego 0,50 zł

3.

Opłata za nadanie listu zwykłego do 350g w gabarycie A  

(papier, koperta, znaczek, obsługa administracyjna). 

Wszystkie inne przesyłki w oparciu o cennik operatora usług 

pocztowych.

6,70 zł

4.

Opłata za jedną dobę za przechowywanie zwłok pacjenta 

przez okres dłuższy niż 72 godziny - stawka ustalana przez 

podmiot zewnętrzny świadczący Szpitalowi usługi 

przechowywania zwłok zgodnie z odrębną umową ze 
70,00 zł

5. Transport karetką Szpitala w granicach m. Krakowa 100,00 zł 100% odpłatności 

6. Transport karetką Szpitala w granicach m. Krakowa 60,00 zł 60% odpłatności 

7.
Transport karetką Szpitala poza granicami m/ Krakowa za 1 

km                   (liczba km liczona tam  z powrotem)
5,20 zł 100% odpłatności 

8.
Transport karetką Szpitala poza granicami m/ Krakowa za 1 

km (liczba km liczona tam  z powrotem)
3,12 zł 60% odpłatności 

9. Śniadanie 10,00 zł

10. Obiad 23,00 zł

11. Kolacja 10,00 zł

12.

Pobyt w oddziale osoby towarzyszącej, doba pobytu bez 

wyżywienia 

*nie dotyczy opiekunów osób posiadających orzeczenie o 

znacznym stopniu niepełnosprawności oraz opiekunów osób 

małoletnich – zgodnie z art. 1 Ustawy o zmianie ustawy o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 16 maja 

2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1128)

85,00 zł

 cena netto 85,00 zł - w przypadku 

zaświadczenia od lekarza, że pobyt osoby 

towarzyszącej jest konieczny do 

osiągniecia celów terapeutycznych, którym 

służy opieka szpitalna nie doliczamy pod 

VAT

13.

Pobyt w oddziale osoby towarzyszącej, doba pobytu bez 

wyżywienia 

*nie dotyczy opiekunów osób posiadających orzeczenie o 

znacznym stopniu niepełnosprawności oraz opiekunów osób 

małoletnich – zgodnie z art. 1 Ustawy o zmianie ustawy o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 16 maja 

2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1128)

90,00 zł

cena netto 85,00 zł + VAT  w przypadku 

braku zaświadczenia od lekarza, że pobyt 

osoby towarzyszącej jest konieczny do 

osiągniecia celów terapeutycznych, którym 

służy opieka szpitalna 

14. Wynajem biblioteki ul. Skarbowa 80,00 zł

15. Wynajem Sali konferencyjnej w budynku przy Al. Focha 100,00 zł

16. Wynajem Sali konferencyjnej w budynku przy Al. Focha 800,00 zł cena NETTO za cały dzień

17. Wynajem powierzchni 70,00 zł cena NETTO za 1 godzinę

18. Wynajem powierzchni ściennej 110,00 zł
cena obejmuje powierzchnię do 0,5 m

2
; 1 

miesiąc wynajmu

19. Wynajem powierzchni ściennej 210,00 zł
cena obejmuje powierzchnię od 0,51 m

2 

do 1m
2

; 1 miesiąc wynajmu

1. Hegar 46,00 zł

2. Kroplówka 46,00 zł wykonuje pielęgniarka bez leku

3. Iniekcja dożylna 56,00 zł wykonuje pielęgniarka z leku pacjenta

4. Iniekcja podskórna i domięśniowa 46,00 zł wykonuje pielęgniarka z leku pacjenta

5. Punkcja, blokada stawu 80,00 zł
wykonuje lekarz z pielęgniarką +  

znieczulenie miejscowe

6. Cewnikowanie pęcherza moczowego 90,00 zł

7. Nakłucie lędźwiowe 100,00 zł

8. Biopsja ślinanki 280,00 zł

9. EMG - badanie przewodnictwa nerwowego 500,00 zł

INNE OPŁATY

cena NETTO za 1 godzinę

INNE ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE I LEKARSKIE

Cennik Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie 

obowiązuje od 01.08.2022

UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI  MEDYCZNEJ



10.
Przetoczenie krwi/ preparatów krwiopochodnych

zwrot kosztów krwi / 

preparatów 

krwiopochodnych + 5,50 zł

Cena jednorazowego przetoczenia krwi / 

preparatów krwiopochodnych

1. Porada Internistyczna 200,00 zł

2. Porada Gastroenterologiczna 200,00 zł

3. Porada Kardiologiczna 200,00 zł obejmuje badanie EKG

4. Porada Neurologiczna 250,00 zł

5. Porada Endokrynologiczna 200,00 zł

6. Porada Diabetologiczna 200,00 zł

7. Porada Alergologiczna 200,00 zł

8. Porada Hematologiczna 200,00 zł

9. Porada Reumatologiczna 200,00 zł

10. Porada Neurochirurgiczna Kierującego Oddziałem 440,00 zł

12. Porada Ortopedyczna 200,00 zł

13. Porada Leczenia Bólu 200,00 zł

14. Porada Lekarza Rehabilitacji 200,00 zł

15. Konsultacja logopedyczne 150,00 zł

16. Konsultacja psychologiczna (testy, wywiad, ocena) 150,00 zł

17. Konsultacja Profesorska 400,00 zł

18. Porada Ortopedyczna 275,00 zł
obejmuje obrazowanie z wykorzystaniem 

USG 

19. Konsultacja lekarska w gabinecie konsultacyjnym: cena w zalezności od rodzaju porady

19.1 k. laryngologiczna 120,00 zł

19.2 k. psychiatryczna 130,00 zł

19.3 k. chirurgiczna 120,00 zł

19.4 k. dermatologiczna 120,00 zł

19.5 k. ginekologiczna 120,00 zł

19.6 k. hematologiczna 120,00 zł

19.7 k. urologiczna 170,00 zł

19.8 k. anestezjologiczna 325,00 zł pozostałe procedury dodatkowo płatne

1. Oddział Chorób Wewnętrznych 850,00 zł

2. Oddział Kardiologii 1 140,00 zł

3. Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej 1 920,00 zł

4. Oddział Reumatologii 750,00 zł

5. Oddział Neurologii 960,00 zł

6. Oddział Ortopedii 650,00 zł

7. Oddział Ortopedii - sala wzmożonego nadzoru 1 300,00 zł

8. Oddział Leczenia Udarów Mózgu 825,00 zł

9. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 400,00 zł

10. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 860,00 zł

Cena uwzględnia pobyt całodobowy, 

opiekę lekarską, pielęgniarską oraz 

wyżywienie, natomiast nie zawiera 

kosztów leków, procedur 

rehabilitacyjnych oraz procedur 

diagnostycznych, które doliczane będą 

indywidualnie wg faktycznego 

wykonania, wykorzystania.

Cena uwzględnia pobyt całodobowy, 

opiekę lekarską, pielęgniarską, pełny 

zakres zabiegów rehabilitacyjnych 

zleconych przez lekarza oraz 

wyżywienie  natomiast nie zawiera 

kosztów leków oraz procedur 

diagnostycznych, które doliczane będą 

indywidualnie wg faktury.

PORADY, KONSULTACJE

CENY ZA OSOBODZIEŃ HOSPITALIZACJI 

(dotyczy osób nieubezpieczonych oraz osób fizycznych indywidualnie kupujących usługę)




