
Zarządzenie wewnętrzne nr 329 / 2022 

 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego  

Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej  

im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 

z dnia 12.12.2022 r. 

 

w sprawie ustalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym i tekstu jednolitego Regulaminu 

Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej  

im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 

 

§1 

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej i Statutu 

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba  

w Piekarach Śląskich, w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej szpitala oraz zmianą 

cenników: usług medycznych świadczonych w Całodobowym Ambulatorium Urazowo – 

Ortopedycznym przy Izbie Przyjęć, usług medycznych świadczonych w poradniach 

specjalistycznych, hospitalizacji, transportu sanitarnego, a także w celu doprecyzowania zasad 

funkcjonowania Szpitala, ustalam zmiany w „Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego 

Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach 

Śląskich”, pozytywnie zaopiniowane uchwałą Rady Społecznej nr 141/2022 z dnia 12 grudnia 

2022r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§2 

1. Ustalam tekst jednolity „Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich”, 

uwzględniający zmiany o których mowa w §1 oraz zmiany ustalone Zarządzeniami 

Wewnętrznymi nr 19/2022 z dnia 31.01.2022 r., 133/2022 z dnia 24.05.2022 r., 265/2022  

z dnia 12.10.2022 r.  

2. Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego został pozytywnie zatwierdzony uchwałą Rady 

Społecznej nr 141/2022 z dnia 12 grudnia 2022r. 

 

§3 

Zobowiązuję Kierowników komórek organizacyjnych Szpitala oraz pracowników samodzielnych 

stanowisk pracy do zapoznania się z treścią zmian w Regulaminie i poinstruowania podległych  

pracowników w tym zakresie oraz do jego stosowania. 

 

§4 

Podanie treści zmian w Regulaminie Organizacyjnym oraz tekstu jednolitego Regulaminu 

Organizacyjnego do wiadomości ogółu pracowników następuje poprzez opublikowanie go  

w ogólnodostępnym katalogu w sieci szpitalnej oraz w Lex Baza Dokumentów (LBD). 

 

 



§5 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia pełnię osobiście 

 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r. 

 

 

 

 

            ................................................ 

                         Dyrektor  

 

 



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 329 / 2022 z dnia 12.12.2022 r. 

 

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala 

Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 

 

I. W rozdziale I - „Przepisy wstępne” w §1 lit a. otrzymuje brzmienie: 

a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, 

(Dz. U. z 2022r. poz. 633 z późn. zm.); 

 

II. W rozdziale IV - „Struktura organizacyjna Szpitala” w §6, w pkt 1,  

1. w ppkt 1,  

a) lit a., b. otrzymują brzmienie: 

a) Oddział I Urazowo – Ortopedyczny      (133 łóżka) 

b) Oddział II Urazowo – Ortopedyczny Dzieci i Młodzieży   (13 łóżek) 

b) w lit. i. uchyla się tiret, 

2. w ppkt 5 uchyla się lit a. 

 

III. W rozdziale V - „Rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych” w 

§8, w pkt 2, w lit a. w tiret siódmym uchyla się wypunktowanie 

 

IV. W rozdziale XI - „Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej” w §35 tiret 

otrzymuje brzmienie: 

 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" 

na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. 

 

V. W załączniku nr 1 – „Organizacja i zadania komórek organizacyjnych Szpitala”  

1. w części dotyczącej Pionu Lecznictwa i Rehabilitacji: 

a) w pkt 3: 

 w lit. q. uchyla się tiret, 

 uchyla się lit. t. 

b) w ust. I pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

6. Nadzór nad zadaniami komórki organizacyjnej w zakresie pielęgniarstwa i służb 

pomocniczych sprawuje Pielęgniarka Oddziałowa, która wykonuje swoje zadania 

przy pomocy Pielęgniarek Koordynujących. 

c) w ust. II pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Nadzór nad zadaniami komórki organizacyjnej w zakresie pielęgniarstwa i służb 

pomocniczych sprawuje Pielęgniarka Oddziałowa. 

d) w ust. IV pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Nadzór nad zadaniami komórki organizacyjnej w zakresie pielęgniarstwa i służb 

pomocniczych sprawuje Pielęgniarka Oddziałowa. 



 

e) w ust. V pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Nadzór nad zadaniami komórki organizacyjnej w zakresie pielęgniarstwa i służb 

pomocniczych sprawuje Pielęgniarka Oddziałowa. 

f) w ust. XIII pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Za całokształt pracy Apteki Szpitalnej odpowiedzialny jest Kierownik Apteki 

Szpitalnej. 

g) uchyla się ust XVI, 

h) w ust XVII w pkt 9 lit j. otrzymuje brzmienie: 

j) realizacja polityki jakości żywienia HACCP. 

i) w ust. XXI pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

7. Nadzór nad zadaniami komórki organizacyjnej w zakresie pielęgniarstwa i służb 

pomocniczych sprawuje Pielęgniarka Oddziałowa. 

2. w części dotyczącej Sekcji ds. Organizacji w pkt 3 dodaje się lit. o. i p. w brzmieniu: 

o) administrowanie elektroniczną bazą dokumentacji szpitalnej, 

p) administrowanie systemu Compliance. 

 

VI. W załączniku nr 2 – „Schemat organizacyjny Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego 

Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich” usuwa się komórkę 

organizacyjną: „Magazyn Zewnętrzny - Kochcice” – schemat organizacyjny w załączeniu. 

 

VII. W załączniku nr 3 – „Cenniki usług obowiązujące w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim 

Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich”: 

1. uchyla się cennik nr 3 – „Cennik usług medycznych świadczonych w Całodobowym 

Ambulatorium Urazowo – Ortopedycznym przy Izbie Przyjęć”, zastępując go nowym o tej 

samej nazwie – cennik w załączeniu. 

2. w cenniku nr 4 – „Cenniku usług medycznych świadczonych w poradniach specjalistycznych” 

zmienia się cennik usług świadczonych w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 

Dorosłych, Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Dzieci i Młodzieży, Poradni 

Rehabilitacyjnej – cennik w załączeniu. Druga część cennika (cennik usług Poradni 

Rehabilitacyjnej – Kochcice) pozostaje bez zmian. 

3. uchyla się cennik nr 5 – „Cennik hospitalizacji” zastępując go nowym o tej samej nazwie – 

cennik w załączeniu. 

4. uchyla się cennik nr 6 – „Cennik transportu sanitarnego” zastępując go nowym o tej samej 

nazwie – cennik w załączeniu. 

 

 

 

 





Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 

im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Regulamin Organizacyjny

Symbol DOD - 19

Cennik nr 3:

Cennik usług medycznych świadczonych 
w Całodobowym Ambulatorium Urazowo – Ortopedycznym

przy Izbie Przyjęć



Cennik usług medycznych świadczonych w Całodobowym Ambulatorium 
Urazowo – Ortopedycznym przy Izbie Przyjęć

LP. IZBA PRZYJĘĆ CENA

001 Porada / konsultacja specjalistyczna 180,00 zł

002 Założenie wenflonu 32,00 zł

003 Założenie opatrunku (mały) 33,00 zł

004 Założenie opatrunku (średni) 54,00 zł

005 Otarcie naskórka (dezynfekcja i założenie opatrunku) 53,00 zł

006
Iniekcja domięśniowa leku
(nie obejmuje ceny leku)

27,00 zł

007
Iniekcja dożylna leku

(nie obejmuje ceny leku)
32,00 zł

008
Podanie kroplówki

(nie obejmuje ceny leku)
43,00 zł

009 Cewnikowanie 44,00 zł

010 Założenie szyny Zimmera 43,00 zł

011 Założenie unieruchomienia gipsowego 96,00 zł

012 Założenie unieruchomienia z gipsu syntetycznego 156,00 zł

013 Założenie opatrunku „ósemkowego” miękkiego 65,00 zł

014 Usunięcie opatrunku gipsowego 53,00 zł

015 Szycie małej rany 105,00 zł

016 Szycie średniej rany 156,00 zł



017 Szycie dużej rany 212,00 zł

018 Małe bezkrwawe nastawienie złamania 257,00 zł

019 Duże bezkrwawe nastawienie złamania 509,00 zł

020 Krwawe nastawienie małych kości 456,00 zł

021 Nastawienie zwichnięcia 212,00 zł

022 Znieczulenie ogólne dożylne krótkotrwałe 150,00 zł

023 Znieczulenie miejscowe 70,00 zł

024 Punkcja stawu 104,00 zł

025 Usunięcie ciała wolnego 173,00 zł

026 Nacięcie ropnia 64,00 zł

027
Pobranie krwi

(do celów leczniczych – zwolnione z VAT)
22,00 zł

028
Pobranie krwi

(do celów leczniczych – z VAT 23%)
27,06 zł

029
Iniekcja dostawowa leku
(nie obejmuje ceny leku)

27,00 zł

030 Usunięcie szyny 30,00 zł

031 Szycie ścięgna 378,00 zł

032 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją 304,00 zł

033 Otwarte nastawienie złamania ze stabilizacją 503,00 zł

034 Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych (RR, HR) 10,00 zł



Cennik leków podawanych pacjentowi podczas usługi medycznej 
świadczonej w Całodobowym Ambulatorium Urazowo – Ortopedycznym przy 
Izbie Przyjęć niewliczone w cenę usługi.

LP. CENNIK LEKÓW CENA

050 Optilyte 500 ml 2,28 zł

051 Natrium chloratum 0,9% 250 ml 1,65 zł

052 Natrium chloratum 0,9% 500 ml 1,78 zł

053 Glukoza 5% 500 ml 1,94 zł

054 Glukoza 10% 500 ml 2,05 zł

055 Płyn Ringera 500 ml 1,94 zł

056 Poltram 100 mg / 2 ml   (1 amp.) 1,53 zł

057 Poltram 50 mg / ml   (1 amp.) 1,05 zł

058 Mannitol 15% 100 ml 4,05 zł

059 Mannitol 20%  100 ml 3,94 zł

060 Gelaspan 500 ml 23,73 zł

061 Paracetamol 500 mg / 50 ml   (1 fiol.) 2,14 zł

062 Paracetamol 1 g / 100 ml   (1 fiol.) 2,16 zł

063 Paracetamol 500 mg   (1 tabl.) 0,10 zł

064 Witamina C 0,5 g / 5 ml   (1 amp.) 5,68 zł

065 Ketonal 100 mg / 2 ml   (1 amp.) 1,17 zł

066 Ketoprofen 100 mg   (1 tabl.) 0,30 zł



067 Ketoprofen 50 mg   (1 tabl.) 0,43 zł

068 Metoclopramid 10 mg / 2 ml   (1 amp.) 2,37 zł

069 Relanium 10 mg / 2 ml   (1 amp.) 2,88 zł

070 Neorelium 5 mg   (1 tabl.) 0,26 zł

071 Cefuroxim 1,5 g   (1 fiol.) 3,47 zł

072 Cefazolin TZF 1 g (1 fiol.) 3,27 zł

073 Diprophos (6,43 mg + 2,63 mg) / ml   (1 amp.) 10,80 zł

074 Metamizole Kabi 1 g / 2 ml   (1 amp.) 2,05 zł

075 Metamizole Kabi 2,5 g / 5 ml   (1 amp.) 2,92 zł

076 Xalgin 500 mg   (1 tabl.) 0,60 zł

077 Ondansetron Kabi 4 mg / 2 ml   (1 amp.) 1,08 zł

078 Captopril 12,5 mg   (1 tabl.) 0,10 zł

079 Metronidazol 0,5% 500 mg / 100 ml   (1 poj.) 3,10 zł

080 Dexaven 4 mg / ml   (1 amp.) 1,96 zł

081 Edicin 1 g   (1 fiol.) 27,16 zł

082 Clindamycin 300 mg / 2 ml   (1 amp.) 3,68 zł

083 Gentamycyna 80 mg / 2 ml   (1 amp.) 1,41 zł

084 Ceftriaxone TZF 1 g   (1 fiol.) 2,17 zł

085 Igantet 250 j.m. / ml   (1 amp.) 162,00 zł

086 Chusta trójkątna 1,45 zł

Piekary Śląskie 01.01.2023r.



Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 

im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Regulamin Organizacyjny

Symbol DOD - 19

Cennik nr 4:

Cennik usług medycznych świadczonych 
w poradniach specjalistycznych:

 Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dorosłych, 
 Poradni  Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dzieci i Młodzieży,

 Poradni Rehabilitacyjnej.



Cennik usług:  

− Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dorosłych,  

− Poradni  Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dzieci i Młodzieży, 

− Poradni Rehabilitacyjnej. 

Usługa Cena 

Porada lekarska  
(bez diagnostyki obrazowej laboratoryjnej, mikrobiologicznej, 
procedur zabiegowych) 

200,00 zł 

Konsultacja lekarska 

(bez diagnostyki obrazowej, laboratoryjnej, mikrobiologicznej, 
procedur zabiegowych) 

200,00 zł 

Porada / konsultacja lekarska za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności 

(bez diagnostyki obrazowej, laboratoryjnej, mikrobiologicznej, 
procedur zabiegowych) 

200,00 zł 

Diagnostyka obrazowa – zgodnie z cennikiem usług Zakładu 

Diagnostyki Obrazowej  
- 

Diagnostyka laboratoryjna i mikrobiologiczna – zgodnie z 

cennikiem  usług Medycznego Laboratorium Diagnostycznego 
- 

  

Procedury zabiegowe:  

Usługa Cena 

Założenie i zmiana opatrunku na ranę  - mały,  40,00 zł 

Założenie i zmiana opatrunku na ranę - średni 60,00 zł 

Założenie i zmiana opatrunku na ranę - duży 80,00 zł 

Zmiana i założenie opatrunku na ranę brudną 150,00 zł 

Zmiana i założenie opatrunku na odleżynę  150,00 zł 

Iniekcja domięśniowa (nie obejmuje ceny leku) 30,00 zł 

Iniekcja dożylna (nie obejmuje ceny leku) 40,00 zł 

Podanie wlewu dożylnego (nie obejmuje ceny leku) 43,00 zł 

Założenie szyny Zimmera + opatrunek 50,00 zł 

Usunięcie szwów (zmiana opatrunku, dezynfekcja rany, założenie 
opatrunku). 

60,00 zł 

Szycie małej rany 105,00 zł 

Usunięcie opatrunku gipsowego – mały (stopa, nadgarstek, dłoń, 
staw barkowy) 

53,00 zł 



Usunięcie opatrunku gipsowego - średni (podudzie, przedramię, 
ramię , kręgosłup szyjny) 

60,00 zł 

Usunięcie opatrunku gipsowego - duży (udo, Desaulta, biodra, 
miednica, tutor udowy) 

65,00 zł 

Założenie opatrunku gipsowego – mały (stopa, nadgarstek, dłoń, 
staw barkowy) 

70,00 zł 

Założenie opatrunku gipsowego - średni (podudzie, przedramię, 
ramię , kręgosłup szyjny) 

 100,00 zł 

Założenie opatrunku gipsowego - duży (udo, Desaulta, biodra, 
miednica, tutor udowy) 

160,00 zł 

Założenie  gipsu - buty derotacyjne 100,00 zł 

Założenie opatrunku miękkiego Desaulta 130,00 zł 

Założenie opatrunku  - ósemka opatrunek bez gipsu 65,00 zł 

Założenie opatrunku  - ósemka opatrunek gipsowy 80,00 zł 

Założenie chusty trójkątnej 15,00 zł 

Założenie gipsu syntetycznego względem rodzaju opatrunków 
gipsowych jak wyżej (cena względem sklepu ortopedycznego; nie 
obejmuje ceny opasek i podkładów) 

156,00 zł 

Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł (nie obejmuje ceny leku) 70,00 zł 

Wstrzyknięcie leku do kaletki maziowej (nie obejmuje ceny leku) 70,00 zł 

Wstrzykniecie leku do ścięgna (nie obejmuje ceny leku) 70,00 zł 

Biopsja aspiracyjna stawu (punkcja)  110,00 zł 

Aspiracja stawu 70,00 zł 

Iniekcja do stawu z podaniem leku (nie obejmuje ceny leku) 40,00 zł 

Iniekcja do stawu z podaniem leku i znieczuleniem (nie obejmuje 
ceny leku) 

80,00 zł 

Podanie znieczulenia miejscowego 70,00 zł 

 

Szczepienia dla pracowników niemedycznych oraz rodzin pracowników: 
 

Szczepienie przeciwko grypie 50,86 zł 

Szczepienie przeciwko Covid-19 61,24 zł 

 

Piekary Śląskie 01.01.2023r. 



Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 

im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Regulamin Organizacyjny

Symbol DOD - 19

Cennik nr 5:

Cennik hospitalizacji



CENNIK HOSPITALIZACJA RYCZAŁT - ortopedia i traumat narz ruchu 

Lp. kod świadczenia Nazwa świadczenia Wartość UWAGI

1 A01
Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego 

urazu 
14 036,56 zł      

Pobyt do 30 dni, za każdy nastęny dzień + 603,74 zł 

2 A02 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu urazu 12 422,02 zł      
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 21 

dni) + 603,74 zł za każdy następny dzień

3 A13 Średnie zabiegi wewnątrzczaszkowe 12 018,38 zł      
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 33 

dni) + 603,74 zł za każdy następny dzień

4 A13 Średnie zabiegi wewnątrzczaszkowe 2 404,70 zł        pobyt < 3 dni

5 A14 Małe zabiegi wewnątrzczaszkowe 3 129,88 zł        

6 A14 Małe zabiegi wewnątrzczaszkowe 2 880,17 zł        pobyt < 3 dni

7 A22
Duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale 

kręgowym 
21 245,53 zł      

(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 28 

dni) + 721 zł za każdy następny dzień

8 A22
Duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale 

kręgowym 
4 287,76 zł        pobyt < 3 dni

9 A23
Średnie zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale 

kręgowym 
13 027,47 zł      

(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 20 

dni) + 603,74 zł za każdy następny dzień

10 A23
Średnie zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale 

kręgowym 
2 604,81 zł        pobyt < 3 dni

11 A24
Małe zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale 

kręgowym 
3 129,88 zł        

12 A25 Zabiegi na nerwach obwodowych 9 493,96 zł        

13 A25 Zabiegi na nerwach obwodowych 2 019,88 zł        pobyt < 3 dni

14 A26 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym 1 311,81 zł        

15 A26 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym 1 205,77 zł        pobyt < 3 dni

16 A27
Inne zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale 

kręgowym 
13 600,42 zł      

17 A31 Choroby nerwów obwodowych 3 028,97 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 22 

dni) + 302,72 zł za każdy następny dzień

18 A31 Choroby nerwów obwodowych 1 515,34 zł        pobyt < 3 dni

19 A45 Choroby naczyń mózgowych - leczenie zachowawcze 5 957,03 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 28 

dni) + 403,63 zł za każdy następny dzień

20 A45 Choroby naczyń mózgowych - leczenie zachowawcze 3 181,85 zł        pobyt < 3 dni

21 A76
Urazy głowy z istotnym uszkodzeniem mózgu leczone 

zachowawczo
3 028,97 zł        

(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do  10 

dni) + 403,63 zł za każdy następny dzień

22 A76
Urazy głowy z istotnym uszkodzeniem mózgu leczone 

zachowawczo
1 515,34 zł        pobyt < 3 dni

23 A77
Urazy głowy bez istotnego uszkodzenia mózgu leczone 

zachowawczo
1 616,25 zł        

24 A87 Inne choroby układu nerwowego 3 950,33 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 15 

dni) + 403,63 zł za każdy następny dzień

25 A87 Inne choroby układu nerwowego 1 566,65 zł        pobyt < 3 dni

26 D03 Duże zabiegi klatki piersiowej 13 128,38 zł      
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 21 

dni) + 603,74 zł za każdy następny dzień

27 D07 Małe zabiegi klatki piersiowej 3 232,50 zł        

28 D51 Odma opłucnowa 4 645,22 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 33 

dni) + 200,11 zł za każdy następny dzień

29 D51 Odma opłucnowa 2 324,32 zł        pobyt < 3 dni



30 H01
Endoprotezoplastykałokcia, barku, nadgarstka, stawu 

skokowo-goleniowego
14 209,30 zł      

(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 27 

dni) + 475,47 zł za każdy następny dzień Nie 

obejmuje ceny endoprotezy

31 H02
Endoprotezoplastyka pierwotna częściowa stawu 

biodrowego 
9 622,23 zł        

(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 31 

dni) + 379,69 zł za każdy następny dzień

32 H21 
Artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów 

mocujących 
6 754,03 zł        

33 H21 
Artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów 

mocujących 
6 215,28 zł        pobyt < 3 dni

34 H22 Artroskopia lecznicza 3 695,99 zł        

35 H22 Artroskopia lecznicza 3 400,11 zł        pobyt < 3 dni

36 H23 Artroskopia diagnostyczno - lecznicza 2 928,06 zł        

37 H23 Artroskopia diagnostyczno - lecznicza 2 693,75 zł        pobyt < 3 dni

38 H31E
Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i 

miednicy > 65 r.ż. 
26 761,30 zł      

(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 13 

dni) + 603,74 zł za każdy następny dzień

39 H31E
Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i 

miednicy > 65 r.ż. 
24 621,69 zł      pobyt < 3 dni

40 H31F
Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i 

miednicy  < 66 r.ż. 
24 943,23 zł      

(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 7 

dni) + 603,74 zł za każdy następny dzień

41 H31F
Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i 

miednicy  < 66 r.ż. 
22 947,30 zł      pobyt < 3 dni

42 H32 Duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy 9 006,52 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 6 

dni) + 603,74 zł za każdy następny dzień

43 H33 Średnie zabiegi na kończynie dolnej 7 072,15 zł        

44 H41 Rekonstrukcja funkcji ręki, w tym mikrochirurgiczna 21 712,45 zł      
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 7 

dni) + 603,74 zł za każdy następny dzień

45 H42 Duże zabiegi na kończynie górnej 9 825,76 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 6 

dni) + 603,74 zł za każdy następny dzień

46 H43 Średnie zabiegi na kończynie górnej 4 231,32 zł        

47 H51 Kompleksowe zabiegi korekcyjne kręgosłupa 48 015,38 zł      
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 35 

dni) + 571,25 zł za każdy następny dzień

48 H52 Zabiegi na kręgosłupie z zastosowaniem implantów 25 723,14 zł      
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 31 

dni) + 571,25 zł za każdy następny dzień

49 H53 Zabiegi na kręgosłupie bez stosowania implantów 17 147,62 zł      
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 29 

dni) + 571,25 zł za każdy następny dzień

50 H53 Zabiegi na kręgosłupie bez stosowania implantów 15 777,66 zł      pobyt < 3 dni

51 H55
Zabiegi artroskopowe i przezskórne w zakresie 

kręgosłupa 
6 764,30 zł        

52 H55
Zabiegi artroskopowe i przezskórne w zakresie 

kręgosłupa 
6 223,84 zł        pobyt < 3 dni

53 H56C Zespoły bólowe kręgosłupa < 4 dni 1 212,61 zł        

54 H56D Zespoły bólowe kręgosłupa > 3 dni 3 028,97 zł        

55 H60 Rekonstrukcja złamań w obrębie miednicy z pw 34 392,72 zł      
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 28 

dni) + 571,25 zł za każdy następny dzień

56 H61 Rekonstrukcja złamań w obrębie miednicy bez pw 25 040,72 zł      
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 28 

dni) + 571,25 zł za każdy następny dzień

57 H62E
Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub 

kończyny dolnej > 65 r.ż. 
14 645,43 zł      

(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 31 

dni) + 475,47 zł za każdy następny dzień

58 H62E
Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub 

kończyny dolnej > 65 r.ż. 
13 473,86 zł      pobyt < 3 dni

59 H62F
Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub 

kończyny dolnej < 66 r.ż. 
9 381,08 zł        

(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 31 

dni) + 475,47 zł za każdy następny dzień

60 H62F
Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub 

kończyny dolnej < 66 r.ż. 
8 630,25 zł        pobyt < 3 dni



61 H63 Złamania lub zwichnięcia w obrębie kończyny górnej 6 767,72 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 15 

dni) + 571,25 zł za każdy następny dzień

62 H63 Złamania lub zwichnięcia w obrębie kończyny górnej 6 227,26 zł        pobyt < 3 dni

63 H64 Mniejsze złamania lub zwichnięcia 2 981,08 zł        

64 H64 Mniejsze złamania lub zwichnięcia 2 743,35 zł        pobyt < 3 dni

65 H67
Czynnościowe leczenie złamań kości długich, 

stawowych, miednicy, kręgosłupa 
8 390,81 zł        

66 H67
Czynnościowe leczenie złamań kości długich, 

stawowych, miednicy, kręgosłupa 
4 197,11 zł        pobyt < 3 dni

67 H72 Amputacje rozległe i duże 12 018,38 zł      
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 52 

dni) + 302,73 zł za każdy następny dzień

68 H72 Amputacje rozległe i duże 11 057,19 zł      pobyt < 3 dni

69 H74E Mniejsze amputacje > 65 r.ż. 3 737,04 zł        

70 H74E Mniejsze amputacje > 65 r.ż. 3 437,73 zł        pobyt < 3 dni

71 H74F Mniejsze amputacje < 66 r.ż. 2 524,42 zł        

72 H74F Mniejsze amputacje < 66 r.ż. 2 322,61 zł        pobyt < 3 dni

73 H80
Artrotomie w chorobach infekcyjnych, 

nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej 
18 806,62 zł      

74 H80
Artrotomie w chorobach infekcyjnych, 

nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej 
17 301,55 zł      pobyt < 3 dni

75 H81
Kompleksowe zabiegi w chorobach infekcyjnych, 

nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej > 10 dni 
20 168,03 zł      

(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 57 

dni) + 475,47 zł za każdy następny dzień

76 H82
Duże zabiegi w chorobach infekcyjnych, 

nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej 
6 097,27 zł        

(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 21 

dni) + 379,69 zł za każdy następny dzień

77 H82
Duże zabiegi w chorobach infekcyjnych, 

nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej 
5 609,83 zł        pobyt < 3 dni

78 H83 Średnie zabiegi na tkankach miękkich 3 976,48 zł        

79 H83 Średnie zabiegi na tkankach miękkich 3 658,36 zł        pobyt < 3 dni

80 H83O
Średnie zabiegi na tkankach miękkich w rozpoznaniach 

nowotworów złośliwych
9 384,50 zł        

81 H83O
Średnie zabiegi na tkankach miękkich w rozpoznaniach 

nowotworów złośliwych
8 633,67 zł        pobyt < 3 dni

82 H84
Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-

szkieletowego lub tkanek miękkich 
2 851,10 zł        

83 H84
Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-

szkieletowego lub tkanek miękkich 
2 623,62 zł        pobyt < 3 dni

84 H84O

Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-

szkieletowego lub tkanek miękkich w rozpoznaniach 

nowotworów złośliwych

6 870,34 zł        

85 H84O

Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-

szkieletowego lub tkanek miękkich w rozpoznaniach 

nowotworów złośliwych

6 321,32 zł        pobyt < 3 dni

86 H85E
Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 

65 r.ż.
4 643,51 zł        

87 H85E
Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 

65 r.ż.
2 322,61 zł        pobyt < 3 dni

88 H85F
Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 

17 r.ż. i < 66 r.ż.
3 005,02 zł        

89 H85F
Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 

17 r.ż. i < 66 r.ż.
1 503,37 zł        pobyt < 3 dni

90 H86 Choroby tkanek miękkich 2 827,15 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 27 

dni) + 200,11 zł za każdy następny dzień



91 H86 Choroby tkanek miękkich 1 412,72 zł        pobyt < 3 dni

92 H87C Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej < 4 dni 2 423,52 zł        

93 H87D Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej > 3 dni 6 866,91 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 27 

dni) + 504,54 zł za każdy następny dzień

94 H88 Choroby infekcyjne kości i stawów 6 663,39 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 31 

dni) + 403,63 zł za każdy następny dzień

95 H88 Choroby infekcyjne kości i stawów 3 333,40 zł        pobyt < 3 dni

96 H89C Choroby niezapalne kości i stawów < 4 dni 1 212,61 zł        

97 H89D Choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni 4 239,87 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 27 

dni) + 200,11 zł za każdy następny dzień

98 H96CE Układowe choroby tkanki łącznej > 65 r.ż. 3 772,95 zł        

99 H96CF Układowe choroby tkanki łącznej < 66 r.ż. 3 028,97 zł        

100 H96D Układowe choroby tkanki łącznej > 3 dni 8 584,07 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 26 

dni) + 504,54 zł za każdy następny dzień

101 H98 Krystalopatie 3 737,04 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 24 

dni) + 200,11 zł za każdy następny dzień

102 H98 Krystalopatie 1 869,37 zł        pobyt < 3 dni

103 J31 Zabiegi związane z przeszczepami skóry 11 854,19 zł      

104 J31 Zabiegi związane z przeszczepami skóry 10 906,68 zł      pobyt < 3 dni

105 J32 Duże zabiegi skórne 6 564,19 zł        

106 J32 Duże zabiegi skórne 6 039,12 zł        pobyt < 3 dni

107 J33 Średnie zabiegi skórne 3 535,22 zł        

108 J33 Średnie zabiegi skórne 1 210,90 zł        pobyt < 3 dni

109 P16
Poważne schorzenia uwarunkowane genetycznie i inne 

choroby wrodzone
3 468,52 zł        

110 P20
Choroby skóry, układu mięśniowo-kostnego lub tkanki 

łącznej
4 062,00 zł        

111 P51 Posocznica o ciężkim przebiegu leczona zachowawczo 16 006,84 zł      
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 16 

dni) + 1428,11 zł za każdy następny dzień

112 Q48 Radiologia zabiegowa - zabiegi diagnostyczne 3 232,50 zł        

113 Q48 Radiologia zabiegowa - zabiegi diagnostyczne 2 974,24 zł        pobyt < 3 dni

114 S56 Posocznica o ciężkim przebiegu 14 137,46 zł      
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 33 

dni) + 504,54 zł za każdy następny dzień

115 S56 Posocznica o ciężkim przebiegu 7 070,44 zł        pobyt < 3 dni

116 S60 Choroby zakaźne niewirusowe 4 039,76 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 24 

dni) + 302,73 zł za każdy następny dzień

117 S60 Choroby zakaźne niewirusowe 2 021,59 zł        pobyt < 3 dni

118 T07 Leczenie zachowawcze urazów 1 912,56 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 4 

dni) + 509,44 zł za każdy następny dzień

119 1384 Hospitalizacja z przyczyn nie ujętych gdzie indziej 925,28 zł            pobyt < 3 dni

120 1384
Dyskwalifikacja z zabiegu operacyjnego nagłego z 

powodów ujawnionych w Szpitalu, przeciwwskazań
925,28 zł            pobyt < 3 dni



Ceny nie obejmują ceny przeszczepów kostnych z Banku Tkanek,   krwi i preparatów krwiopochodnych

Dla urazów wielonarządowych stosuje się dodatkow współczynniki 1,54 dla 2 urazów, 1,78 dla 3 urazów, 1,85 dla czterech urazów i więcej

W przypadku świadczenia, które nie występuje w powyższych świadczeniach, hospitalizacja będzie rozliczana wg rzeczywistej wyceny poniesionych kosztów

Piekary Śląskie 01.01.2023r.



Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 

im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Regulamin Organizacyjny

Symbol DOD - 19

Cennik nr 6:

Cennik transportu sanitarnego



 

 

Cennik usług Transportu sanitarnego 

 
 

Rodzaj karetki / przewozu 

Stawka za  godzinę 

wynajmu 

samochodu 

z obsługą 

Stawka za 

przejechany km 

 

(należy doliczyć 

również drogę 

powrotną) 

Przewóz pacjenta samochodem sanitarnym „T” 

(kierowca) 
90,00 zł 4,00 zł 

Przewóz pacjenta Ambulansem „P” z zespołem 

(ratownik medyczny lub pielęgniarka, kierowca) 
350,00 zł 4,60 zł 

Przewóz pacjenta Ambulansem „S” z zespołem 

(lekarz, ratownik medyczny lub pielęgniarka, kierowca) 
390,00 zł 4,50 zł 
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