
Zarządzenie zmieniające Nr 92/2022 z dnia 9.06.2022 r.

do Zarządzenia Nr 9/2022

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

z dnia 24.01.2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia

w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Na podstawie art. 45 Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej  (t.j. Dz. U. z 2022 r.

poz. 633 z późn. zm.) oraz § 68 Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu

Opieki  Zdrowotnej  Nr  1  w  Rzeszowie  stanowiącego  załącznik  do  Zarządzenia  Nr  22/2021

Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 19.02.2021 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 36/2021

z dnia 19.03.2021 r.,  Zarządzeniem Nr 40/2021 z dnia 9.04.2021 r.,  Zarządzeniem Nr 42/2021

z dnia 21.04.2021 r., Zarządzeniem Nr 58/2021 z dnia 27.05.2021 r., Zarządzeniem Nr 91/2021

z dnia 29.07.2021 r., Zarządzeniem Nr 121/2021 z dnia 15.09.2021 r., Zarządzeniem Nr 7/2022

z dnia 21.01.2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 77/2022 z dnia 23.05.2022 r. zarządzam:

§ 1

1.  Wprowadzam  uzupełnienie  do  obowiązującego  w  SP  ZOZ  Nr  1  w  Rzeszowie  cennika

określającego wysokość opłat za świadczenia zdrowotne dla osób nieubezpieczonych i innych osób

nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczeń,

które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami  odrębnymi, udzielane za częściową

albo całkowitą odpłatnością stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Treść uzupełnienia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zmieniającego.

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.06.2022 r.



Zmieniam pozycję 1-6 oraz 56, 58 w pkt. II. PORADY / ZABIEGI / BADANIA

Lp. Nazwa usługi Cena netto VAT Cena brutto

II. PORADY / ZABIEGI / BADANIA

1. 100,00 zw. 100,00

2. 130,00 zw. 130,00

3. 180,00 zw. 180,00

4. 150,00 zw. 150,00

5. 180,00 zw. 180,00

6. Sesja psychoterapii (1 godzina) 180,00 zw. 180,00

56. 160,00 zw. 160,00

58. Porada lekarska specjalisty z wykonaniem dermatoskopii (do 3 znamion) 180,00 zw. 180,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia zmieniającego Nr 92/2022 z dnia 9.06.2022 r.

Porada lekarska (nie obejmuje badań diagnostycznych i zabiegów, 
specjalistyczne świadczenia zabiegowe w poradniach – wycena wg 
katalogu ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych NFZ) – 

lekarz

Porada lekarska (nie obejmuje badań diagnostycznych i zabiegów, 
specjalistyczne świadczenia zabiegowe w poradniach – wycena wg 

katalogu ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych NFZ) – 
lekarz specjalista z wyjątkiem psychiatry

Porada psychiatryczna lub psychologiczna (nie obejmuje badań 
diagnostycznych i zabiegów)

Porada terapeutyczno – rehabilitacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym 
(nie obejmuje badań diagnostycznych i zabiegów)

Konsultacja lekarska międzyszpitalna (nie obejmuje badań 

diagnostycznych i zabiegów)

Porada lekarska specjalisty z krioterapią zmian powierzchniowych 

podtlenkiem azotu (do 3 punktów)


	Zmiany do Zarządzeń

