
Nazwa świadczeniodawcy Miejsce udzielania świadczeń Telefon dla pacjentów Obszar zabezpieczenia

Obligatoryjna 
liczba lekarzy 

na każdym 
dyżurze

Pediatra Świadczenia dodatkowe

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
"Przy Basenie" sp. z o.o.

Andrychów, al.A.Wietrznego 3 33 870 49 80 gm. m-w. Andrychów, Wieprz 2
brak zadeklarowanej obecności pediatry brak

Szpital Powiatowy Im. Bł. Marty 
Wieckiej  w  Bochni

Bochnia, ul. Krakowska 31 14 61 53 377 powiat bocheński 3

brak zadeklarowanej obecności pediatry zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG – gwarantowana obecność personelu w 
pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 
w soboty, niedziele i dni świąteczne

SP ZOZ W Brzesku Brzesko, ul. Kościuszki 68 14 662 13 40 powiat brzeski 2 brak zadeklarowanej obecności pediatry

Miejskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Chrzanów, ul. Sokoła 19 32 623 56 87 powiat chrzanowski 3

Gwarantowana stała obecność lekarza pediatry zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG– gwarantowana obecność personelu w 
pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 
w soboty, niedziele i dni świąteczne

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie 
Tarnowskiej

Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1 14 644 33 22
powiat dąbrowski, Wietrzychowice, gm. m-w. 

Żabno          
2

Gwarantowana stała obecność lekarza pediatry zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG – gwarantowana obecność personelu w 
pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 
w soboty, niedziele i dni świąteczne 

OPC sp. z o.o. spółka komandytowa Gdów 402 12 346 24 05 Gdów 1 brak zadeklarowanej obecności pediatry brak

Szpital Specjalistyczny im. Henryka 
Klimontowicza w Gorlicach

Gorlice, ul. Węgierska 21 18 352 75 74 powiat gorlicki 3

Gwarantowana stała obecność lekarza pediatry zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG – gwarantowana obecność personelu w 
pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 
w soboty, niedziele i dni świąteczne

NZOZ "Medan" Całodobowa Opieka 
Medyczna

Grybów, ul. Kościuszki 17 795 531 807 m. Grybów, gm.w. Grybów, Korzenna 1
brak zadeklarowanej obecności pediatry brak

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. 
Jana Pawła II w Nowym Targu

Jabłonka, ul. 3 Maja 7 18 265 29 76 Czarny Dunajec, Jabłonka, Lipnica Wielka
1 + pediatra 36 

godz./tyg

Stały dyżur jednego lekarza  oraz dodatkowo lekarz  pediatra  w nast. 
godzinach: 
 w dni powszednie od pon.do pt. w godz. od 18.00 do 22.00, w sob., niedz.i 
dni świąteczne w godz. od 8.00 do 12.00 oraz od 18.00 do 22.00 

zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej – gwarantowana obecność personelu w pracowniach minimum w 
godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 w soboty, niedziele i dni 
świąteczne).

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej 
Beskidzkiej

Jordanów, Piłsudskiego 79 18 267 55 26 m. Jordanów, Bystra-Sidzina, Jordanów 1
brak zadeklarowanej obecności pediatry brak

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska, ul.Jana Pawła 
II 7 

33 876 64 37
gm. m-w. Kalwaria Zebrzydowska, Brzeźnica, 

Lanckorona, Stryszów
1

brak zadeklarowanej obecności pediatry brak

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W 
Kętach

Kęty, ul. Sobieskiego 45 33 845 21 00 gm. m-w. Kęty, Osiek, Polanka Wielka 1
brak zadeklarowanej obecności pediatry brak

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. 
Jana Pawła II w Nowym Targu

Kroscienko nd Dunajcem, Esperanto 2 18 262 32 21 
gm. m-w Szczawnica, Czorsztyn, Krościenko nad 

Dunajcem, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna
1 + pediatra 36 

godz./tyg

Stały dyżur jednego lekarza  oraz dodatkowo lekarz  pediatra  w nast. 
godzinach: 
 w dni powszednie od pon.do pt. w godz. od 18.00 do 22.00, w sob., niedz.i 
dni świąteczne w godz. od 8.00 do 12.00 oraz od 18.00 do 22.00 

zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki RTG - 
gwarantowana obecność personelu w pracowni minimum w godz. 18.00 - 22.00 
w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 w soboty, niedziele i dni świąteczne.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Szpital im. dr. J. Dietla w 

Krynicy Zdroju
Krynica Zdrój, ul. Kraszewskiego 142

18 473 28 04
18 473 27 00

gm. m-w Krynica-Zdrój, gm. m-w. Muszyna, 
Łabowa

1 + pediatra 36 
godz./tyg

Stały dyżur jednego lekarza  oraz dodatkowo lekarz  pediatra  w nast. 
godzinach: 
 w dni powszednie od pon.do pt. w godz. od 18.00 do 22.00, w sob., niedz.i 
dni świąteczne w godz. od 8.00 do 12.00 oraz od 18.00 do 22.00 

zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG – gwarantowana obecność personelu w 
pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 
w soboty, niedziele i dni świąteczne

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 6 12 433 39 80 gm. m-w. Krzeszowice 1
brak zadeklarowanej obecności pediatry brak

Szpital Powiatowy w Limanowej Limanowa,ul. Piłsudskiego 61 18 33 72 075
m. Limanowa, gm.w. Limanowa, Dobra, Jodłownik, 

Laskowa, Łukowica, Słopnice, Tymbark
2

brak zadeklarowanej obecności pediatry zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG– gwarantowana obecność personelu w 
pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 
w soboty, niedziele i dni świąteczne

Szpital Św. Anny w Miechowie Miechów, ul. Szpitalna 3 41 38 20 238 powiat miechowski 2

Gwarantowany dyżur pediatry :  w dni powszednie od pon. do pt. w godz. 
od 18.00 do 22.00, w sob., niedz. i dni świąteczne w godz. od 8.00 do 12.00 
oraz od 18.00 do 22.00

zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG– gwarantowana obecność personelu w 
pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 
w soboty, niedziele i dni świąteczne

OPC sp. z o.o. Kraków sp. komandytowa Mogilany, Rynek 4 12 357 52 36 Mogilany , gm. m-w. Świątniki Górne
1 + pediatra 36 

godz./tyg

Stały dyżur jednego lekarza  oraz dodatkowo lekarz  pediatra  w nast. 
godzinach: 
 w dni powszednie od pon.do pt. w godz. od 18.00 do 22.00, w sob., niedz.i 
dni świąteczne w godz. od 8.00 do 12.00 oraz od 18.00 do 22.00 

zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki RTG - 
gwarantowana obecność personelu w pracowni minimum w godz. 18.00 - 22.00 
w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 w soboty, niedziele i dni świąteczne

Szpital Powiatowy w Limanowej Mszana Dolna, ul. Marka 2 664487351
m.Mszana Dolna, gm. Mszana Dolna, Niedźwiedź, 

Kamienica
1

brak zadeklarowanej obecności pediatry brak



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Myślenicach

Myślenice, ul. Szpitalna 2
12 273 03 55
12 273 02 05
12 273 02 00

powiat myślenicki 3

Gwarantowana stała obecność lekarza pediatry zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG – gwarantowana obecność personelu w 
pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 
w soboty, niedziele i dni świąteczne).

OPC sp. z o.o. KRAKÓW 
sp.komandytowa

Niepołomice, ul. Piękna 4 12 357 52 39 Kłaj, gm. m-w. Niepołomice 1

Dyżur Lekarza  Pediatry codziennie w  godzinach: 
 w dni powszednie od pon.do pt. w godz. od 18.00 do 22.00, w sob., niedz.i 
dni świąteczne w godz. od 8.00 do 12.00 oraz od 18.00 do 22.00, 
w pozostałych godzinach dyżur lekarza innej specjalności

brak

ALLMEDICA sp. z o.o. Nowy Targ, Kolejowa 31 18 26 574 88 m. Nowy Targ, gm.w. Nowy Targ, Szaflary 2

Gwarantowana stała obecność lekarza pediatry zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG – gwarantowana obecność personelu w 
pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 
w soboty, niedziele i dni świąteczne).

Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o. Olkusz, al. 1000-lecia 13
32 758 12 46,                        
12 758 13 45 

gm. m-w. Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze 2

brak zadeklarowanej obecności pediatry zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG– gwarantowana obecność personelu w 
pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 
w soboty, niedziele i dni świąteczne

Miejskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Oświęcim, ul. Chemików 5 33 488 60 97
m. Oświęcim, gm.w. Oświęcim, gm. m-w. 

Brzeszcze, gm. m-w. Chełmek, Przeciszów, gm. m-
w. Zator

3
Gwarantowany dyżur pediatry :  w dni powszednie od pon. do pt. w godz. 
od 18.00 do 22.00, w sob., niedz. i dni świąteczne w godz. od 8.00 do 12.00 
oraz od 18.00 do 22.00

brak

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Proszowicach

Proszowice, ul. Kopernika 13 12 386 51 23 powiat proszowicki
1 + pediatra 36 

godz./tyg

Stały dyżur jednego lekarza  oraz dodatkowo lekarz  pediatra  w nast. 
godzinach: 
 w dni powszednie od pon.do pt. w godz. od 18.00 do 22.00, w sob., niedz.i 
dni świąteczne w godz. od 8.00 do 12.00 oraz od 18.00 do 22.00 

zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG– gwarantowana obecność personelu w 
pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 
w soboty, niedziele i dni świąteczne

"Przychodnia" E.Macioł sp.j. Rabka, ul. Słoneczna 3 604 901 902 gm. m-w. Rabka-Zdrój, Spytkowice, Raba Wyżna 1

brak zadeklarowanej obecności pediatry zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG – gwarantowana obecność personelu w 
pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 
w soboty, niedziele i dni świąteczne

OPC sp. z o.o. sp.komandytowa Rytro 541 18 542 41 44
 Łącko, m. Piwniczna-Zdrój, gm. Piwniczna-Zdrój, 
Podegrodzie, Rytro, m. Stary Sącz, gm. Stary Sącz

2
Gwarantowana stała obecność lekarza pediatry brak

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Skale

Skała, ul. Słomnicka 69 12 389 00 00
gm. m-w. Skała, Jerzmanowice-Przeginia, 

Sułoszowa, Wielka Wieś
1 + pediatra 36 

godz./tyg

Stały dyżur jednego lekarza  oraz dodatkowo lekarz  pediatra  w nast. 
godzinach: 
 w dni powszednie od pon.do pt. w godz. od 18.00 do 22.00, w sob., niedz.i 
dni świąteczne w godz. od 8.00 do 12.00 oraz od 18.00 do 22.00 

zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG– gwarantowana obecność personelu w 
pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 
w soboty, niedziele i dni świąteczne

Przychodnia Zdrowia Skawina sp. z o.o. Skawina, ul. Ks. J. Popiełuszki 2a 12 276 72 77 gm. m-w. Skawina 1
brak zadeklarowanej obecności pediatry brak

OPC sp. z o.o. sp.komandytowa Słomniki, ul. Kościuszki 64 12 357 57 10
Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, 

gm. m-w. Słomniki
1

brak zadeklarowanej obecności pediatry brak

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej 
Beskidzkiej

Sucha Beskidzka , ul. Szpitalna 22
33 872 33 76
33 872 33 67 
668 312 938

m. Sucha Beskidzka, Budzów, gm. m-w. Maków 
Podhalański, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce

2

brak zadeklarowanej obecności pediatry zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG – gwarantowana obecność personelu w 
pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 
w soboty, niedziele i dni świąteczne

CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW sp. z o.o. Tuchów, ul. Szpitalna 1 14 653 52 42
gm. m-w. Ciężkowice, Gromnik, gm. m-w. Ryglice, 

Rzepiennik Strzyżewski, gm. m-w. Tuchów , 
Szerzyny

2

brak zadeklarowanej obecności pediatry zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej – gwarantowana obecność personelu w pracowniach minimum w 
godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 w soboty, niedziele i dni 
świąteczne

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W 
Wadowicach

Wadowice, ul. Karmelicka 5 33 872 12 12 m-gm.  Wadowice, Mucharz, Spytkowice, Tomice 2

Gwarantowana stała obecność lekarza pediatry zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG– gwarantowana obecność personelu w 
pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 
w soboty, niedziele i dni świąteczne

Samodzielny Publiczny Zespół 
Lecznictwa Otwartego w Wieliczce

Wieliczka, ul. Szpunara 20 12 279 63 63 gm. m-w. Wieliczka, Biskupice 2

Gwarantowana stała obecność lekarza pediatry zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG – gwarantowana obecność personelu w 
pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 
w soboty, niedziele i dni świąteczne

WOJNICKIE CENTRUM MEDYCZNE" sp. z 
o.o.

Wojnicz, ul. Rolnicza 3
14 67 903 08
14 67 89 349  
531 955 191

Wierzchosławice, gm. m-w. Wojnicz, gm. m-w. 
Zakliczyn

1 + pediatra 36 
godz./tyg

Stały dyżur jednego lekarza  oraz dodatkowo lekarz  pediatra  w nast. 
godzinach: 
 w dni powszednie od pon.do pt. w godz. od 18.00 do 22.00, w sob., niedz.i 
dni świąteczne w godz. od 8.00 do 12.00 oraz od 18.00 do 22.00 

brak

Miejsko Gminne Centrum Medyczne 
"WOL-MED" sp. z o.o.

Wolbrom, ul. Skalska 22
32 644 10 29                      
32 644 12 74

gm. m-w. Wolbrom, Trzyciąż 1

brak zadeklarowanej obecności pediatry zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG– gwarantowana obecność personelu w 
pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 
w soboty, niedziele i dni świąteczne



Szpital Powiatowy Im. Dr Tytusa 
Chałubińskiego W Zakopanem

Zakopane,Kamieniec 10
18 20 120 21 w.100

797 181 694
powiat tatrzański 2

Gwarantowany dyżur pediatry :  w dni powszednie od pon. do pt. w godz. 
od 18.00 do 22.00, w sob., niedz. i dni świąteczne w godz. od 8.00 do 12.00 
oraz od 18.00 do 22.00

zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG – gwarantowana obecność personelu w 
pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 
w soboty, niedziele i dni świąteczne).

Szpital Specjalistyczny im. 
J.Śniadeckiego

Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
18 442 58 01,
795 531 807

m. Nowy Sącz, Łososina Dolna, Chełmiec, 
Nawojowa, Kamionka Wielka, Gródek nad 

Dunajcem
3

Gwarantowana stała obecność lekarza pediatry zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG – gwarantowana obecność personelu w 
pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 
w soboty, niedziele i dni świąteczne

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 15 14 68 805 84
 m. i gm. Tarnów wschód (osiedla: Mościce, 

Koszyce, Chyszów, Klikowa), gm. m-w. Radłów, 
gm.w. Tarnów - sołectwo Biała

1 + pediatra 36 
godz./tyg

Stały dyżur jednego lekarza  oraz dodatkowo lekarz  pediatra  w nast. 
godzinach: 
 w dni powszednie od pon.do pt. w godz. od 18.00 do 22.00, w sob., niedz.i 
dni świąteczne w godz. od 8.00 do 12.00 oraz od 18.00 do 22.00 

brak

SPZOZ CENTRUM MEDYCZNYE "KOL-
MED" 

Tarnów, pl. Dworcowy 6 14 688 60 99

m. i gm. Tarnów płd (osiedla: Starówka,  Strusina, 
Gumniska-Zabłocie, Krakowska), Pleśna, 

Skrzyszów, gm.w. Tarnów (sołectwa: Błonie, 
Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Łękawka, 

Nowodworze, Poręba Radlna, Radlna, Tarnowiec,  
Zawada, Zbylitowska Góra, Zgłobice

2

Gwarantowana stała obecność lekarza pediatry zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki RTG - 
gwarantowana obecność personelu w pracowni minimum w godz. 18.00 - 22.00 
w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 w soboty, niedziele i dni świąteczne.

Miejska Przychodnia Lekarska Nr IV 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

sp. z o.o. 
Tarnów, os. XXV-lecia PRL 3A 14 68 881 85

m. i gm. Tarnów płn (osiedla: Piaskówka, 
Grabówka, Rzędzin, Zielone, Krzyż, Jasna, 

Westerplatte, Legionów Henryka Dąbrowskiego), 
Lisia Góra, gm.w. Tarnów (sołectwa Wola 

Rzędzińska+Jodłówka-Wałki)

2

Gwarantowana stała obecność lekarza pediatry brak

OPC sp. z o.o. sp.komandytowa Kraków, Al. Pokoju 4 12 411 83 96 Kraków  - Dzielnica I, II, III 3

Gwarantowana stała obecność lekarza pediatry zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki RTG - 
gwarantowana obecność personelu w pracowni minimum w godz. 18.00 - 22.00 
w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 w soboty, niedziele i dni świąteczne.

OPC sp. z o.o. sp.komandytowa Kraków, ul. Rusznikarska 17 12 357 50 10 Kraków - Dzielnica IV+ Zielonki 2 Gwarantowana stała obecność lekarza pediatry brak

OPC sp. z o.o. sp.komandytowa Kraków, ul. Galla 24 12 294 73 83 Kraków - Dzielnica V, VI + Zabierzów 2

Gwarantowana stała obecność lekarza pediatry zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki RTG - 
gwarantowana obecność personelu w pracowni minimum w godz. 18.00 - 22.00 
w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 w soboty, niedziele i dni świąteczne.

OPC sp. z o.o. sp.komandytowa Kraków, ul. Komorowskiego 12 12 357 14 75 Kraków - dzielnica VII + Liszki, Czernichów 2 Gwarantowana stała obecność lekarza pediatry brak

NZOZ Kraków - Południe Kraków, ul. Szwedzka 27 12 266 02 70 Kraków - Dzielnica VIII 2

Gwarantowana stała obecność lekarza pediatry zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki RTG - 
gwarantowana obecność personelu w pracowni minimum w godz. 18.00 - 22.00 
w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 w soboty, niedziele i dni świąteczne.

NZOZ Kraków - Południe Kraków, ul. Białoruska 15 12 655 51 89 Kraków - Dzielnica IX, X, XI 2

Gwarantowana stała obecność lekarza pediatry zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej – gwarantowana obecność personelu w pracowniach minimum w 
godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 w soboty, niedziele i dni 
świąteczne

NZOZ Kraków - Południe Kraków, ul. Kutrzeby 4 12 656 10 07 Kraków - Dzielnica XII, XIII 2

Gwarantowana stała obecność lekarza pediatry zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG– gwarantowana obecność personelu w 
pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 
w soboty, niedziele i dni świąteczne

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika 
Rydygiera 

Kraków, os. Złotej Jesieni 1 12 64 68 792 Kraków - Dzielnica XIV, XV, XVI 3

Gwarantowana stała obecność lekarza pediatry zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG – gwarantowana obecność personelu w 
pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 
w soboty, niedziele i dni świąteczne

OPC sp. z o.o. KRAKÓW 
sp.komandytowa

Kraków, os. Na Skarpie 66 12 357 52 48
Kraków - Dzielnica XVII, XVIII + Igołomia-

Wawrzeńczyce
2

Gwarantowana stała obecność lekarza pediatry zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej oraz diagnostyki RTG– gwarantowana obecność personelu w 
pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 
w soboty, niedziele i dni świąteczne


