
 

 

CENNIK OPŁAT ZA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

INNYCH NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  
 

BADANIA LABORATORYJNE  
 

MORFOLOGIA KRWI, BADANIA UKŁADU KRZEPNIĘCIA  
 

1. Morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów 10,00 zł 

2. Leukocytoza z obrazem odsetkowym 6,00 zł 

3. Płytki krwi 6,00 zł 

4. Retikulocyty 5,00 zł 

5. Komórki LE 8,00zł 

6. Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB.) 4,00 zł 

7. Erytrocyty - oporność osmotyczna 6,00 zł 

8. Mielogram 95,00 zł 

9. Czas krwawienia i krzepnięcia pełnej krwi 3,00 zł 

10. Czas protrombinowy  (PT) 5,00 zł 

11. Czas kaolinowo-kefalinowy  (K-K) 8,00 zł 

12. Fibrynogen 7,00 zł 

13. D-Dimery 35,00 zł 

14. Morfologia krwi bez rozmazu 6,00 zł 

 

SEROLOGIA GRUP KRWI 
 

1. Oznaczenie grupy krwi układu A, B, 0, Rh 20,00 zł 

2. Test antyglobulinowy Coombsa - pośredni (PTA) 10,00 zł 

3. Test antyglobulinowy Coombsa - bezpośredni (BTA) 6,00 zł 

4. Próba zgodności -  jedna donacja 25,00 zł 

 

CHEMIA KLINICZNA 
 

1. Aminotransferaza alaninowa (ALT) 6,00 zł 

2. Aminotransferaza asparaginowa (AST) 6,00 zł 

3. Amylaza 9,00 zł 

4. Dehydrogeanaza mleczanowa (LDH) 6,00 zł 

5. Fosfataza alkaliczna 6,00 zł 

6. Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP) 7,00zł 

7. Lipaza 9,00 zł 

8. Białko całkowite 5,00 zł 

9. Albuminy 7,00 zł 

10. Proteinogram + białko całkowite 17,00 zł 

11. Bilirubina całkowita 6,00zł 

12. Bilirubina bezpośrednia 6,00 zł 

13. Cholesterol całkowity 6,00 zł 

14. Cholesterol HDL/ Cholesterol LDL / TG 16,00 zł 

15. Cholesterol HDL 8,00zł 

16. Triglicerydy (TG) 6,00 zł 

17. Glukoza 5,00 zł 

18. Krzywa obciążeniowa glukozą (3 oznaczenia) 16,00 zł 

19. Krzywa obciążeniowa glukozą (5 oznaczeń) 20,00 zł 

20. Hemoglobina glikowana 20,00 zł 

21. Kreatynina  6,00 zł 

22. Kwas moczowy 6,00 zł 

23. Mocznik 5,00 zł 

24. Fosfor nieorganiczny 5,00 zł 

25. Elektrolity (Na, K) 7,00 zł 



26. Chlorki 4,00 zł 

27. Wapń całkowity 6,00 zł 

28. Magnez całkowity 6,00 zł 

29. Żelazo 5,00 zł 

30. Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC) 10,00 zł 

31. Równowaga kwasowo - zasadowa (RKZ) 11,00 zł 

32. Kinaza kreatynowa (CK) 6,00zł 

33. Czynnik reumatoidalny (RF) 7,00zł 

34. Białko C - reaktywne (CRP) 7,00 zł 

35. Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) 30,00 zł 

36. Przeciwciała przeciwsercowe (AHA) 35,00 zł 

37. Etanol(ETHO) w surowicy 25,00zł 

38. Troponina T 25,00zł 

 

ANALITYKA LEKARSKA 
 

1. Badanie ogólne moczu 5,00 zł 

2. Glukoza i ciała ketonowe w moczu 5,00 zł 

3. Białko w moczu 5,00 zł 

4. Osad moczu (próba Addisa) 7,00 zł 

5. Krew utajona w kale 14,00 zł 

6. Resztki pokarmowe w kale 8,00 zł 

7. Pasożyty w kale 8,00 zł 

8. Pasożyty w kale - test na lamblie 20,00 zł 

9. Pasożyty w kale - wymaz z odbytu w kierunku owsików 12,00 zł 

10. Amfetamina w moczu(skrining) 14,00zł 

11 .Kanabinole(THC) w moczu  14,00zł 

12. Kokaina w moczu 14,00zł 

13. Morfina w moczu 14,00zł 

14. Opiaty w moczu  14,00zł 

15.Chlorki w moczu 4,00zł 

16. Potas w moczu 4,00zł 

17. Sód w moczu 4,00zł 

18. Wapń w moczu 5,00zł 

19. Magnez w moczu 5,00zł 

20.Płyn mózgowo-rdzeniowy badani ogólne 9,00zł 

21. Płyn z jam ciała-badanie ogólne 18,00zł 

22. Komplet badań dla kobiet w ciąży 122,00zł 

 

MARKERY NOWOTWOROWE  
 

1. Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity 25,00zł 

2. CA-125(jajniki) 25,00zł 

3. Beta - HCG 22,00zł 

 

BADANIA HORMONALNE  
 

1. Tyreotropina (TSH)  15,00 zł 

2. Wolna trójjodotyronina (FT-3) 15,00 zł 

3. Wolna tyroksyna (FT-4) 15,00 zł 

 

BADANIA ALERGOLOGICZNE 
 

1. IgE całkowite  20,00 zł 

2. IgE swoiste – panel pediatryczny (alergen: orzech ziemny, mleko, białko jaja kurzego, żółtko 

jaja kurzego, ziemniak, marchew, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, pyłek brzozy brodawkowej, 

tymotka łąkowa, pyłek bylicy, d. pteronyssinus, d. farinae, naskórek psa, naskórek kota, naskórek 

konia, aspergillus fumigatus, cladosporium herbarum 

130,00 zł 



3. IgE swoiste – panel pokarmowy III (alergen: mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, 

kazeina, soja, ryż, kakao, jabłko, marchew, mąka mix – pszenica, żyto, jęczmień, owies  
90,00 zł 

4. IgE swoiste – panel oddechowy III (alergen: pyłek brzozowy, 6 traw mix  ((tymotka łąkowa, 

kłosówka, kupkówka pospolita, rajgras angielski, wiechlina łąkowa)),  żyto, pyłek bylicy,  

d. pteronyssinus, d. farinae, naskórek psa, naskórek kota, pióra mix ((gęsi, kury, kaczki, indyka)), 

pleśnie mix ((cladosp.herbarum, alt.alternata)) 

90,00 ZŁ 

5. IgE swoiste – panel insecto/ccd (alergen: pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka, ccd 70,00 zł 

6. IgE swoiste – panel mleko plus (alergen: mleko, α-laktoalbumina, β-laktoglobulina, kazeina, 

(bsa) surowicza album.woł. 
70,00 zł 

 

BAKTERIOLOGIA  
 

1. Mocz - posiew jałowy 20,00 zł 

2. Mocz - posiew + antybiogram 20,00 zł 

3. Wymaz z nosa na obecność komórek kwasochłonny 8,00 zł 

4. Wymaz (z, nosa, gardła, ucha, pochwy) w kierunku bakterii tlenowych ( + antybiogram ) 

 
25,00 zł 

5

z ran, owrzodzeń, ropni, skóry w kierunku bakterii tlenowych.

 
 

. Plwocina 

 

na BK preparat bezpośredni 

 

8,00 zł

 
6. Plwocina -

 

posiew + antybiogram

 

20,00 zł

 7. Cytologia ginekologiczna +

 

ogólna

 

15,00 zł

 8. Wymaz z pochwy i odbytu w kierunku GBS

 

20,00zł

 9 . Ocena RF w surowicy

 

7,00zł

 10. Ocena CRP w surowicy
 

7,00zł
 

11. Ocena miana Waler Rose w surowicy  14,00zł 

12. Testy na norowirusy 40,00 zł 

13. Testy RSV 36,00 zł 

 

WIRUSOLOGIA I SEROLOGIA  
 

1. HbS - antygen 10,00 zł 

2. P/ciała anty HbS a  25,00zł 

3. Helicobacter pylori p/ciała Ig, G 26,00 zł 

4. P/ ciała kiłowe(WR) 8,00 zł 

5. HIV - p/ciała anty HIV 26.00 zł 

6. ASO 7,00 zł 

7. Badanie w kierunku rota i adenowirusółw 25,00 zł 

8. Anty-HCV 24,00zł 

 

PARAZYTOLOGIA  
 

1. Toksoplazmoza Ig-G 25,00 zł 

2. Toksoplazmoza Ig-M 25,00 zł 

 

MIKOLOGIA 
 

1. Stopień czystości pochwy 8,00 zł 

2. Badania na obecność grzybów - dermatofity 25,00 zł 

3. Badania na obecność grzybów - drożdżoidalne, wynik ujemny 20.00 zł 

4. Badania na obecność grzybów - drożdżoidalne, mykogram 25.00 zł 

5  Kał wymaz z odbytu(iden.flory,Salmonella,shieglla,E.Coli)poniżej 3roku życia 40.00zł 

6. Kał wymaz z odbytu(iden.flory,Salmonella,shieglla,E.Coli)powyżej 3roku życia 35.00zł 

7.  Kał w kierunku Rotawirusy i adenowirusy 25.00zł 

8.  Krew i inne płyny ustrojowe w kierunku bakterii tlenowych i antybiogram 50.00zł 

9. Czystości mikrobiologiczne różnych powierzchni(czystości szpitalne) 15,00zł 

 

 

 

 



BADANIA OBRAZOWE, ENDOSKOPOWE i ELEKTROFIZJOLOGICZNE  
 

ELEKTRORADIOLOGIA 
 

1. Zdjęcie czaszki w 1 projekcji 

- w 2 projekcjach 

- w 3 projekcjach  

25,00 zł 

50,00 zł 

75,00 zł 

2. Zdjęcie kości twarzoczaszki w 1 projekcji 

- każda kolejna projekcja  

30,00 zł 

20,00 zł 

3. Zdjęcie zatok w 1 projekcji 

- każda kolejna projekcja  

30,00 zł 

20,00 zł 

4. Zdjęcie łuków jarzmowych 30,00 zł 

5. Zdjęcie oczodołów w 2 projekcjach (uraz) 

- w więcej niż 2 projekcjach (ciało obce)  

50,00 zł 

70,00 zł 

6. Zdjęcie siodełka tureckiego (każda projekcja) 20,00 zł 

7. Zdjęcie ślinianek 30,00 zł 

8. Zdjęcie kości skroniowej met. Schullera, met. Stenversa – jedna strona 

- całość 

30,00 zł 

60,00 zł 

9. Zdjęcie stawów skroniowo – żuchwowych – jedna strona 40,00 zł 

10. Zdjęcie kręgosłupa - odcinka szyjnego – jedna projekcja 

- całość 

30,00 zł 

50,00 zł 

11. Zdjęcie kręgosłupa - odcinka piersiowego – jedna projekcja 

- każda kolejna projekcja 

30,00 zł 

30,00 zł 

12. Zdjęcie kręgosłupa - odc. lędźwiowo-krzyżowego - całość 50,00 zł 

13. Zdjęcie całego kręgosłupa w 2 projekcjach  70,00 zł 

14. Zdjęcie całego kręgosłupa w pozycji stojącej w 1 projekcji (dzieci) 35,00 zł 

15. Zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego 50,00 zł 

16. Zdjęcie czynnościowe kręgosłupa  w 1 projekcji 

- w 2 projekcjach 

30,00 zł 

50,00 zł 

17. Zdjęcie kości ogonowej ( dwie projekcje) 35,00 zł 

18. Zdjęcie celowane 30,00 zł 

19. Zdjęcie styczne np. rzepka 30,00 zł 

20. Zdjęcie klatki piersiowej w 1 projekcji 

- w 2 projekcjach 

- w 2 pr. z kontrastem 

30,00 zł 

50,00 zł 

55,00 zł 

 

21. Zdjęcie mostka – każda projekcja 30,00 zł 

22. Zdjęcie stawów mostkowo-obojczykowych 30,00 zł 

23. Zdjęcie żeber w 1 projekcji 

- w 2 projekcjach  

30,00 zł 

50,00 zł 

24. Zdjęcie obojczyka 30,00 zł 

25. Zdjęcie łopatki w 1 projekcji 

- w 2 projekcjach  

30,00 zł 

50,00 zł 

26. Zdjęcie stawu barkowego w 1 projekcji 

- w 2 projekcjach 

Zdjęcia (porównawcze) stawów barkowych w 1 projekcji 

- w 2 projekcjach  

30,00 zł 

50,00 zł 

50,00 zł 

80,00 zł 

27. Zdjęcie kości miednicy w 1 projekcji 30,00 zł 

28. Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych w 1 projekcji 

- w 2 projekcjach  

30,00 zł 

60,00 zł 

29. Zdjęcie stawu biodrowego w 1 projekcji 

- w 2 projekcjach 

Zdjęcia (porównawcze) stawów biodrowych w 1 projekcji 

- w 2 projekcjach  

30,00 zł 

45,00 zł 

30,00zł 

60,00 zł 

30. Zdjęcie kości uda w 1 projekcji 

- w 2 projekcjach  

30,00 zł 

45,00 zł 

31. Zdjęcie stawu kolanowego w 1 projekcji 

- w 2 projekcjach 

Zdjęcia (porównawcze) stawów kolanowych w 1 projekcji  

- w 2 projekcjach  

30,00 zł 

45,00 zł 

30,00 zł 

60,00 zł 

32. Zdjęcie rzepki w 2 projekcjach 45,00 zł 



33. Zdjęcie kości podudzia w 1 projekcji 

- w 2 projekcjach  

30,00 zł 

45,00 zł 

34. Zdjęcie kostki/stopy w 1 projekcji 

- w 2 projekcjach 

Zdjęcia porównawcze stóp ( 1 projekcja)  

Zdjęcia porównawcze stóp (2 projekcje) 

25,00 zł 

40,00 zł 

30,00 zł 

60,00 zł 

35. Zdjęcie kości piętowej w 1 projekcji 

- w 2 projekcjach  

25,00 zł 

40,00 zł 

36. Zdjęcie kości ramieniowej w 1 projekcji 

- w 2 projekcjach  

30,00 zł 

45,00 zł 

37. Zdjęcie łokcia w 1 projekcji 

- w 2 projekcjach 

Zdjęcia (porównawcze) stawów łokciowych w 2 projekcjach  

30,00 zł 

45,00 zł 

60,00 zł 

38. Zdjęcie przedramienia w 1 projekcji 

- w 2 projekcjach  

30,00 zł 

45,00 zł 

39. Zdjęcie nadgarstka / dłoni  w 1 projekcji ( wiek kostny ) 

- w 2 projekcjach 

- w 3 projekcjach  

25,00 zł 

40,00 zł 

55,00zł 

40. Zdjęcia (porównawcze) rąk –w jednej  projekcji 

- w 2 projekcjach 

30,00 zł 

45.00 zł 

41. Zdjęcie palców w 1 projekcji 

- w 2 projekcjach  

20,00 zł 

35,00 zł 

42. Zdjęcie przeglądowe - jama brzuszna 30,00 zł 

43. Cholangiografia przez dren (pooperacyjna) 150,00 zł 

44. Badanie rtg przełyku (w cenie badania zawarty kontrast) 80,00 zł 

45. Badanie rtg przełyku, żołądka, dwunastnicy (w cenie badania zawarty kontrast)  100,00 zł 

46. Wlew doodbytniczy (w cenie badania zawarty zestaw jednorazowy) 150,00 zł 

47. Urografia (w cenie badania zawarty kontrast) 150,00 zł 

48. Urografia z kontrastem niejonowym (dzieci, osoby uczulone)  170,00zł 

50. Pasaż jelitowy 150,00 zł 

51.Wydanie badanie RTG na kliszy DVB 15,00 zł 

52.Duplikat badania RTG na  płycie CD 7,44 zł 

53.Duplikat  wyniku badania RTG ( opis ) 7,44 zł 

54. TK głowy - bez kontrastu 

                        - z kontrastem 

                        - dwufazowe 

200,00 zł 

230,00 zł 

300,00 zł 

55. Tk oczodołów - bez kontrastu 

                              - z kontrastem 

                              - dwufazowe 

200,00 zł 

230,00 zł 

280,00 zł 

56. TK siodła - bez kontrastu 

                        - z kontrastem 

                        - dwufazowe 

200,00 zł 

230,00 zł 

280,00 zł 

57. TK zatok - bez kontrastu 

                        - z kontrastem 

                        - dwufazowe 

200,00 zł 

230,00 zł 

300,00 zł 

58. TK szyi - bez kontrastu 

                        - z kontrastem 

                        - dwufazowe 

200,00 zł 

230,00 zł 

280,00 zł 

59. TK klatki piersiowej  - bez kontrastu 

                                           - z kontrastem 

                                           - dwufazowe 

200,00 zł 

280,00 zł 

350,00 zł 

60. TK jamy brzusznej  - bez kontrastu 

                                         - z kontrastem 

                                         - dwufazowe 

200,00 zł 

220,00 zł 

380,00 zł 

61. TK miednicy  - bez kontrastu 

                               - z kontrastem 

                               - dwufazowe 

200,00 zł 

250,00 zł 

280,00 zł 

62. TK wątroby/ śledziony - dwufazowo 280,00 zł 

63. TK trzustki - dwufazowo 280,00 zł 

64. TK nerek / nadnerczy - dwufazowo 280,00 zł 

65. TK kręgosłupa – 1 odcinek-bez kontrastu 200,00 zł 



66. TK stawów/kości  -bez kontrastu 

                                    - z kontrastem 

200,00 zł 

220,00 zł 

67. TK twarzoczaszki  - bez kontrastu 

                                       - z kontrastem 

200,00 zł 

220,00 zł 

68. Angio TK głowy 350,00 zł 

69. Angio TK kończyn dolnych 400,00 zł 

70. Angio TK kończyn górnych 400,00 zł 

71. Angio TK szyi 300,00 zł 

72. Angio TK aorty piersiowej 350,00 zł 

73. Angio TK aorty brzusznej 350,00 zł 

 

ENDOSKOPIA  
 

1. Gastroduodenofiberoskopia 

    Gastrofiberoskopia + test ureazowy w kierunku zakażenia Helicobacter Pylori  

    Gastrofiberoskopia + test ureazowy w kierunku zakażenia Helicobacter Pylori + hist-pat. 

150,00 zł 

180,00 zł 

200,00 zł 

2. Gastroduodenofiberoskopia ze znieczuleniem 

    Gastrofiberoskopia + test ureazowy w kierunku zakażenia Helicobacter Pylori   

- ze  znieczuleniem 

    Gastrofiberoskopia + test ureazowy w kierunku zakażenia Helicobacter Pylori + hist-pat.  

    -  ze znieczuleniem 

350,00 zł 

 

380,00 zł 

 

400,00 zł 

3. Rektosigmoideoskopia 

.   Rektosigmoideoskopia + hist--pat. 

60,00 zł 

80,00 zł 

4. Kolonoskopia diagnostyczna 

    Kolonoskopia diagnostyczna z pobraniem biopsji 

300,00 zł 

360,00 zł 

5. Kolonoskopia diagnostyczna – ze znieczuleniem 

    Kolonoskopia diagnostyczna z pobraniem biopsji – ze znieczuleniem 

500,00 zł 

560,00 zł 

6. Uretrocystoskopia 

    Uretrocystoskopia - ze znieczuleniem 

500,00 zł 

700,00 zł 

7. Uretrocystoskopia z pobraniem biopsji 

    Uretrocystoskopia z pobraniem biopsji - ze znieczuleniem 

1 000,00 zł 

1 200,00 zł 

8. Przecewkowa diagnostyka fotodynamiczna z pobraniem biopsji 

   Przecewkowa diagnostyka fotodynamiczna z pobraniem biopsji – ze znieczuleniem 

3 600,00 zł 

3 800,00 zł 

9. Kolposkopia 150,00 zł 

 

BADANIA ELEKTROFIZJOLOGICZNE  
 

1. EKG z opisem 

- bez opisu 

15,00 zł 

10,00 zł 

2. EKG z próbą wysiłkową z opisem 120,00 zł 

3. Holter ciśnieniowy  RR 80,00 zł 

4. EKG badanie Holtera z opisem 100,00 zł 

5. Badanie audiometryczne 25,00 zł 

 

SPIROMETRIA  
- z  próbą rozkurczową 

- bez próby rozkurczowej 

- pakiet testów wziewnych lub pokarmowych 

 

50,00 zł 

40,00 zł 

50,00 zł 

 

ANATOMIA PATOLOGICZNA  
 

1. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa ( pobr. + ocena cytologiczna)  100,00 zł 

2. Biopsja jednoblokowa (badanie histopatologiczne za jeden bloczek) 30,00 zł 

3. Badanie cytologiczne złuszczeniowe (1 szkiełko) 15,00 zł 

4. Opinia sądowo-lekarska (badanie+ zaświadczenie) * 86,10 zł 

 

ULTRASONOGRAFIA  
 

1. USG jamy brzusznej z układem moczowym 70,00 zł 

2. USG miednicy mniejszej (ginekologiczne) 50,00 zł 

3. USG układu moczowego (z oceną zalegania moczu) 50,00 zł 



4. USG moszny (jąder, najądrzy) oraz narządów tj. tarczyca, ślinianki, węzły chłonne 50,00 zł 

5. USG przezciemiączkowe 60,00 zł 

6. USG położnicze 80,00 zł 

7. USG - przez pochwę (głowicą vaginalną)  80,00 zł 

8.USG cyklu owulacyjnego ( 1 badanie ) 20,00 zł 

9. KTG 20,00 zł 

10. USG szyi (tarczycy, przytarczyc, powierzchownych węzłów chłonnych, ślinianek)-zbiorczo  70,00 zł 

11. USG opłucnej lub zmiany przylegającej do klatki piersiowej 50,00 zł 

12. USG sutków 70,00 zł 

13. Echokardiografia - badanie przezklatkowe - klasyczne 100,00 zł 

14. Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG (bez kosztów badania hist. - pat.)  50,00 zł 

15. Biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG (bez kosztów badania hist. - pat.)  85,00 zł 

16. USG jednego stawu 50,00 zł 

17. USG Doppler-Duplex  130,00 zł 

 
SPECJALISTYCZNE BADANIA LEKARSKIE ( BEZ DIAGNOSTYKI- badania diagnostyczne płatne 

dodatkowo na podstawie skierowania wydane przez specjalistę z adnotacją „pełnopłatne”) 
 

1. Alergologia 70,00 zł 

2. Diabetologia 70,00 zł 

3. Chirurgia ogólna 70,00 zł 

4. Kardiologia 70,00 zł 

5. Laryngologia 70,00 zł 

6. Medycyna sportowa  70,00 zł 

7. Okulistyka 70,00 zł 

8. Onkologia 70,00 zł 

9. Ortopedia urazowa i traumatologia narządu ruchu 70,00 zł 

10. Psychiatria 70,00 zł 

11.Pulmonologia.  70,00 zł 

12.Rehabilitacji lecznicza  70,00 zł 

13.Urologia 70,00 zł 

14.Dermatologia i wenerologia 70,00 zł 

15. Ginekologia i położnictwo 70,00 zł 

16.Choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna 70,00 zł 

17.Pediatria 70,00 zł 

18. Leczenie bólu  70,00 zł 

19. Psychologia  

a) porada – konsultacja; 

b) badanie psychologiczne (testy); 

c) badanie psychologiczne z wydaniem opinii psychologicznej; 

d) sesja psychoterapii indywidualnej;  

e) sesja psychoterapii rodzinnej; 

f)  badanie psychologiczne osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na broń: 

     - pierwszorazowe; 

     - kolejne  

g) badanie psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego; wykonywania obowiązków 

prokuratora, komornika/asesora komorniczego oraz pełnienia funkcji kuratora 

sądowego/aplikanta kuratorskiego; 

h) badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o wpis i osoby posiadającej wpis na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

 

 

50,00 zł 

70,00 zł 

80,00 zł 

70,00 zł 

100,00 zł 

 

200,00 zł 

150,00 zł 

 

 

200,00 zł 

 

100,00 zł 

 

* - w cenie usługi uwzględniono podatek w wysokości 23%  (na podstawie art. 41, ust.1 ustawy  

o VAT w związku z art. 146a, ust.1 ustawy o VAT). 



LP RODZAJ ZABIEGU CENA  ZABIEGU

1 2 3

1 Wizyta fizjoterapeutyczna ( specjalista fizjoterapii)                    25,00 zł 

2 Fala uderzeniowa 40,00 zł

3

indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod 

neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne,mobilizacje i 

manipulacje)- nie mniej niż 30 min.

50,00 zł                   

4 ćwiczenia  wspomagane* 8,00 zł                    

5 pionizacja 10,00 zł                   

6 ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem* 8,00 zł                    

7 ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem* 8,00 zł                    

8 ćwiczenia izometryczne* 8,00 zł                    

9 nauka czynności lokomocji* 8,00 zł                    

10 wyciągi 10,00 zł                   

11 inne formy usprawniania (kinezyterapia)* 10,00 zł                   

12
masaż suchy - częściowy - minumum 20 minut na jednego pacjenta w tym min. 15 minut czynnego 

masażu  - odcinek
20,00 zł                   

13 masaż suchy - minumum 20 minut na jednego pacjenta w tym min. 15 minut czynnego masażu - cały 35,00 zł                   

14 masaż limfatyczny ręczny - leczniczy 25,00 zł                   

15 masaż limfatyczny mechaniczny - leczniczy 10,00 zł                   

16
masaż mechaniczny (nie obejmuje urządzeń typu fotele masujące, maty masujące, itp.) aquawibron - 

cały
18,00 zł                   

17
masaż mechaniczny (nie obejmuje urządzeń typu fotele masujące, maty masujące, itp.) aquawibron - 

odcinek
11,00 zł                   

18 galwanizacja 6,00 zł                    

19 jonoforeza 6,00 zł                    

20 elektrostymulacja 6,00 zł                    

21 tonoliza 6,00 zł                    

22 prądy diadynamiczne 6,00 zł                    

23 prądy interferencyjne 6,00 zł                    

24 prądy TENS 6,00 zł                    

25 prądy TRAEBERTA 6,00 zł                    

26 prądy KOTSA 6,00 zł                    

27 ultradźwięki  miejscowe 6,00 zł                    

28 ultrafonoforeza 7,00 zł                    

29 diatermia krótkofalowa, mikrofalowa 10,00 zł                   

30 impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości 4,00 zł                    

31 naświetlanie promieniami IR, UV – miejscowe 4,00 zł                    

32 laseroterapia punktowa 7,00 zł                    

33 kąpiel wirowa  kończyn górnych 10,00 zł                   

34 kąpiel wirowa  kończyn dolnych 30,00 zł                   

35 krioterapia - miejscowa (pary azotu) 9,00 zł                    

* - czas trwania zabiegu - minimum15 minut

UWAGA: PAKIET ZABIEGÓW (CO NAJMNIEJ TRZY RODZAJE ZABIEGÓW) - CENA o 1,00 zł NIŻSZA ZA 

KAŻDY ZABIEG

CENNIK OPŁAT ZA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWTNYCH INNYCH NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW 

PUBLICZNYCH W ZAKRESIE - REHABILITACJI AMBULATORYJNEJ

MASAŻ LECZNICZY

HYDROTERAPIA

KRIOTERAPIA

ELEKTROLECZNICTWO

LECZENIE POLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM

ŚWIATŁOLECZNICTWO I CIEPŁOLECZNICTWO

KINEZYTERAPIA



LP RODZAJ
CENA 

JEDNOSTKOWA

1 2 3

1 Osobodzień hospitalizacji w Oddziale Wewnętrznym                 300,00 zł 

2 Osobodzień hospitalizacji w Oddziale Pediatrycznym                 340,00 zł 

3 Osobodzień hospitalizacji w Oddziale  Ginekologiczno - Położniczym                 450,00 zł 

4 Osobodzień hospitalizacji w Oddziale Chirurgicznym                 400,00 zł 

5 Osobodzień hospitalizacji w Oddziale Noworodkowym                 380,00 zł 

6 Osobodzień hospitalizacji w Oddziale Opiek Paliatywnej                 320,00 zł 

7 Osobodzień hospitalizacji w Oddziale Rehabilitacji Medycznej 100,00 zł

8 Pobyt osoby towarzyszącej dziecku w Oddziale Pediatrycznym ( opłata dobowa za łóżko )** 15,00 zł

9 Pobyt osoby towarzyszącej dziecku w Oddziale Pediatrycznym ( opłata dobowa za leżak)**                     6,00 zł 

10 Poród rodzinny** 150,00 zł

11 Pobyt osoby towarzyszącej położnicy na oddziale  ginekologiczno - położniczym ( opłata dobowa za łóżko )** 60,00 zł

1 Zmiana opatrunku 10,00 zł                 

2 Zdjęcie szwów 30,00 zł                 

3 Opracowanie i zszycie małej rany (do 4 cm) 100,00 zł               

4 Usunięcie płytki paznokciowej 100,00 zł               

5 Plastyka paznokcia wrastającego 100,00 zł               

6 Usunięcie ciała obcego z tkanki podskórnej 80,00 zł                 

7 Nacięcie i drenaż ropnia, krwiaka lub torbieli 100,00 zł               

8 Wszycie podskórne ( Disurfiram-Esperal ) 100,00 zł               

9 Wycięcie zmiany tkanki podskórnej 100,00 zł               

10 Wycięcie małej zmiany skórnej 100,00 zł               

11 Założenie cewnika 100,00 zł

12 Wymiana cewnika 100,00 zł

ZABIEGI CHIRURGICZNE W WARUNKACH SZPITALNYCH

11 Operacja żylaków kończyn dolnych z hospitalizacją 2 000,00 zł            

12 Operacja wyrostka robaczkowego 2 500,00 zł            

13 Operacja pęcherzyka żółciowego 3 800,00 zł            

14 Operacja przepukliny 2 700,00 zł            

15 Operacja żylaków odbytu 1 300,00 zł            

16 Usunięcie zmian skóry i tkanki podskórnej 700,00 zł               

1 Badanie lekarza medycyny pracy - profilaktyczne: wstępne, okresowe lub kontrolne 45,00 zł                 

2
Badanie lekarskie wstępne, okresowe lub kontrolne z jednoczesnym dokonaniem wpisu w pracowniczej 

książeczce zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
60,00 zł                 

3
Badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych z dokonaniem wpisu w pracowniczej książeczce 

zdrowia 
35,00 zł                 

OSOBODZIEŃ W SZPITALU

CENNIK OPŁAT ZA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWTNYCH INNYCH NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW 

PUBLICZNYCH 

ZABIEGI W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH

 BADANIA PROFILAKTYCZNE



4

Badanie specjalistyczne jednego pracownika dla potrzeb medycyny pracy wynikające z określonego w 

skierowaniu narażenia na danym stanowisku pracy ( konsultacja specjalistyczna np. okulistyczna, 

laryngologiczna, neurologiczna, itp.)

25,00 zł                 

5 Badanie psychotechniczne* 123,00 zł               

6 Badanie  osoby ubiegającej się o prawo jazdy kategorii "A" i "B" * 200,00 zł               

7
Badanie osoby ubiegającej się o prawo jazdy kategorii "C", "D" i "E" (w tym konsultacja okulistyczna i 

laryngologiczna)*
200,00 zł               

8 Badanie osoby kierującej pojazdem - kategoria "A" i "B" ( świadectwo kwalifikacyjne ) * 200,00 zł               

9 Badanie osoby kierującej pojazdem - kategoria "C", "D" i "E"(świadectwo kwalifikacyjne) * 200,00 zł               

1
Badanie lekarskie (podstawowa opieka zdrowotna, nocna i świąteczna opieka lekarska, ambulatorium Izby 

Przyjęć, Izba Przyjęć)
70,00 zł                 

2 Badanie przez lekarza uprawnionego w kierunku uzyskania pozwolenia na posiadanie broni* 184,50 zł               

3
Badanie specjalistyczne (konsultacja okulisty, neurologa, laryngologa, psychologa itp.) osoby ubiegającej się o 

pozwolenie na posiadanie broni)* 
86,10 zł                 

4 Indywidualna opieka pielęgniarki lub położnej nad pacjentem szpitalnym (w godz.22.00-06.00) 300,00 zł

5 Iniekcja domięśniowa 10,00 zł                 

6 Iniekcja dożylna 15,00 zł                 

7 Wlew dożylny 40,00 zł                 

8 Pomiar ciśnienia tętniczego 5,00 zł                   

9 Za wydanie zaświadczeń o udzielonych świadczeniach zdrowotnych * 7,20 zł.

10 Wypożyczenie inhalatora (1 doba) * 1,23 zł                   

11 Szkoła rodzenia - za udział w zajęciach rodzącej za 45 minut zajęć 20,00 zł

12
Zabezpieczenie medyczne - 1 godz. imprezy przez zespół wyjazdowy - kierowca + ratownik lub kierowca - 

ratownik + ratownik
70,00 zł

13 Zabezpieczenie medyczne - 1 godz. imprezy przez zespół wyjazdowy jw. z lekarzem 140,00 zł

14 Transport medyczny:

kierowca + ratownik - za każdą rozpoczętą godzinę 40,00 zł

kierowca + ratownik + lekarz - za każdą rozpoczętą godzinę 110,00 zł

oraz

a) za 1 km - do 10 km 3,00 zł

b) za 1 km - powyżej 10 km do 50 km 2,50 zł

c) za 1 km - powyżej 50 km 2,20 zł

15 Świadczenia medyczne udzielane przez:

a) ratownika medycznego 35,00 zł

b) pielęgniarkę 35,00 zł

1 Przechowywanie zwłok osób zmarłych w Szpitalu ( do 72 godzin ) BEZPŁATNIE

2
Przechowywanie zwłok osób zmarłych w Szpitalu ( powyżej 72 godzin ) i osób zmarłych poza Szpitalem - za 

każdą rozpoczętą dobę *
30,00 zł                 

3 Przygotowanie zwłok do pochówku ( umycie i ubranie ) * 120,00 zł

* -

** - w cenie usługi uwzględniono podatek VAT w wysokości 8%  (na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy o VAT). 

w cenie usługi uwzględniono podatek VAT w wysokości 23%  (na podstawie art. 41, ust.1 ustawy o VAT w związku z art. 146a, ust.1 

ustawy o VAT). 

INNE USŁUGI

USŁUGI PROSEKTORYJNE


