
Zarządzenie Nr 130/2021 
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  

Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz 
z dnia 8 grudnia 2021 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12, art. 44 i 45 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) oraz § 13 ust. 1 pkt. 1 obowiązującego Statutu SPZZLO 

Warszawa-Żoliborz w związku z pozytywną opinią Rady Społecznej wyrażoną w uchwale nr 

12/2021, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

W związku ze wzrostem kosztów oraz dostosowaniem cen usług z zakresu poradni chirurgicznej 

do cen rynkowych wprowadzam zmianę do załącznika nr 4 Regulaminu Organizacyjnego 

SPZZLO Warszawa- Żoliborz stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 41/2016 z 

dnia 28 lipca 2016 r. polegającą na  zmianie  rozdziału VI pn. „USŁUGI PORADNI 

CHIRURGICZNEJ” w brzmieniu przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Dla celów informacyjnych ustalam tekst jednolity Cennika usług medycznych SPZZLO 

Warszawa-Żoliborz dla osób nieubezpieczonych oraz nieuprawnionych uwzględniający wszystkie 

dotychczasowe zmiany w brzmieniu przedstawionym w załączniku nr 2 do niniejszego 

Zarządzenia. 

 

§ 3 

 

Zobowiązuję wszystkich Kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania z treścią 

Zarządzenia wszystkich podległych pracowników.  

 

§ 4 

 

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13.12.2021 r. 

 

§ 6 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w intranecie oraz na zewnętrznej stronie internetowej SPZZLO. 

 

 

 

Dyrektor  

SPZZLO Warszawa-Żoliborz 

Małgorzata Zaława-Dąbrowska 

 

Warszawa, 08.12.2021 r. 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 130/2021 

VI   USŁUGI PORADNI CHIRURGICZNEJ 

L.p Nazwa usługi Cena (PLN) 

1 Opatrunek zwykły,  toaleta rany* 100,00 

2 
Opatrunek specjalny (rany ropne, głębokie płukanie rany, wymiana 
i wprowadzenie sączków)* 

300,00 

3 
Opatrunek rozległej, powierzchownej rany (oparzenia I i II stopnia 
do 5% powierzchni ciała* 

300,00 

4 
Opatrunek rozległej, głębokiej rany (odleżyny do 5% powierzchni 
ciała, oparzenia II i III stopnia)* 

350,00 

5 
Opatrunek rozległej, powierzchownej rany (oparzenia I i II stopnia 
do 5-10% powierzchni ciała* 

350,00 

6 
Opatrunek rozległej, głębokiej rany (oparzenia II i III stopnia od 5-
10% powierzchni ciała)* 

500,00 

7 
Nakłucia diagnostyczne i lecznicze - kaletki stawowej, 
powierzchniowego krwiaka, torbieli, ropni* 

200,00 

8 
Nakłucia lecznicze z wprowadzeniem leku - kaletki stawowej, 
powierzchniowego krwiaka, torbieli, ropni* 

250,00 

9 
Nakłucia diagnostyczne i lecznicze - jamy stawowej, wodniaka 
jądra, głębiej położonej torbieli* 

200,00 

10 
Nakłucia lecznicze z wprowadzeniem leku - jamy stawowej, 
wodniaka jądra, głębiej położonej torbieli* 

300,00 

11 Miejsowe wyłączenie układu nerwowego (blokada)* 200,00 

12 Nacięcie ropnia pojedynczego, powierzchownego tkanek miękkich* 200,00 

13 Nacięcie ropni mnogich, powierzchownych tkanek miękkich* 300,00 

14 Nacięcie ropni głębokich i wielokomorowych tkanek miękkich* 400,00 

15 Głęboki zastrzał palców* 200,00 

16 Usunięcie pojedynczego ciała obcego spod paznokcia* 150,00 

17 Usunięcie pojedynczego ciała obcego z tkanek miękkich* 300,00 

18 Wycięcie małego do 2,5 cm pojedynczego guzka /zmiany skórnej 300,00 

19 Wycięcie małych do 2,5 cm mnogich guzków 500,00 

20 Wycięcie   średniego  pojedynczego  guzka o wielkości   2,5 - 4cm 400,00 

21 Wycięcie średnich  mnogich guzków o wielkości 2,5 - 4 cm 600,00 

22 Wyciecie dużego guzka o wielkości 4 - 10 cm 800,00 

23 Wycięcie bardzo dużego guzka powyżej 10 cm 1000,00 

24 Badanie histopatologiczne 1 wycinka 80,00 

25 Badanie histopatologiczne każdego kolejnego wycinka 60,00 

26 Gumkowanie żylaków odbytu metodą Barrona - jedna gumka 300,00 

27 
Gumkowanie żylaków odbytu metodą Barrona - każda kolejna 
gumka 

100,00 

28 
Inne zabiegi z zakresu chirurgii (np.usunięcie wrastającego 
paznokcia)* 

500,00 

29 Zaopatrzenie prostej rany chirurgicznej* 200,00 

30 Zaopatrzenie powikłanej rany chirurgicznej* 400,00 

31 Założenie szwów na krwawiący, pęknięty żylak kończyn dolnych 200,00 

32 Założenie szwów na krwawiący, pęknięty żylak odbytu 500,00 

33 Pobranie posiewu z rany 50,00 zł + opatrunek 

34 Wycięcie odleżyny głębokiej pojedynczej 500,00 

35 Wycięcie odleżyn głębokich mnogich 1000,00 

36 Cewnikowanie pęcherza moczowego 250,00 

37 Usunięcie szwów 100,00 

*  do świadczenia należy dodać cenę porady lekarskiej 

 


