
       Badania i konsultacje lekarskie w ramach medycyny pracy 
( cennik doraźny dla podmiotów nie związanych stałą umową) 

 
1. Badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia                    -100,00 zł 

 

2. Badanie lekarskie kierowcy w trybie badań profilaktycznych                       -100,00 zł 

3. Badanie i wydanie zaświadczenia z ogólnego stanu zdrowia       -70,00 zł 

4. Badanie i wydanie orzeczenia dla kandydata/ucznia /studenta       -70,00 zł 

 
5. Konsultacja specjalisty okulisty                     -70,00 zł 

6. Konsultacja specjalisty neurologa           -70,00 zł 

7. Konsultacje specjalisty laryngologa           -70,00 zł 

8. Konsultacje specjalisty dermatologa           -70,00 zł 

9. Konsultacje specjalisty alergologa            -70,00 zł 

10. Badanie narządu wzroku (badanie przeprowadzone przez lek. med. pracy)   -50,00 zł 

11. Badanie narządu słuchu i równowagi (badanie przeprowadzone przez lek. med. 

pracy)                    -50,00 zł 

12. Badanie neurologiczne (badanie przeprowadzone przez lek. med. pracy)      -50,00 zł 

13. Badanie pola widzenia             -60,00 zł 

14. Konsultacja psychologiczna kierowcy (pełne badanie) kat. B           -80,00 zł 

15. Konsultacja  psychologiczna ( widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie)  

     -50,00 zł     

16. Badanie psychologiczne kierowcy kat. C, D                                                -170,00 zł 

17. Badanie psychologiczne operatora                                                             -110,00 zł 

18. Orzeczenie kierowcy w trybie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami  (do wydziału komunikacji)                                     - 200,00 zł 

19. Zaświadczenie lekarskie dotyczące czasu pracy                                           - 50,00 zł 

20. Zaświadczenie lekarskie wydane do innych celów na prośbę pracodawcy     - 50,00 zł 

21. Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych z wydaniem orzeczenia       -60,00 zł 

 
22. Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych z wydaniem orzeczenia  (w  trakcie  

badania profilaktycznego)                                                                           - 50,00 zł 
 

23. Udział lekarza w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy        70,00 zł/1 godz. 

24. Badanie specjalistyczne lekarza medycyny pracy  wraz z orzeczeniem w związku z 

urlopem dla poratowania zdrowia            -200,00 zł 

 

 

 
 

Badania wykonywane w pracowniach 
 
 



25.Próba oziebiania z termometrią skórną                      -50,00 zł  
 
26.Palesteziometria (miernik czucia)             -30,00 zł 
  
27.Badanie spirometryczne                           -45,00 zł 
 
28.Badanie audiometryczne                        -30,00 zł 
 
28.Badanie EKG              - 30,00 zł 

29.Badanie stereometrii             - 30,00 zł 

 

 

Badania laboratoryjne 
 

 
30.ALT                                                                           - 8,00 zł 

31.AST                                                                      - 8,00 zł 

32.GTP                  -9,00zł 

33.Bilirubina                                                                         - 8,00 zł 

34.Cholesterol całkowity                                                                                        - 8,00 zł 

35.Lipidogram                                                                                                         -25,00 zł 

36.Kreatynina                          - 9,00 zł 

37.Magnez                 - 9,00 zł     

38.Mocz badanie ogólne z osadem                              - 10,00 zł 

39.Mocznik                 - 9,00 zł 

40.Morfologia i płytki krwi, rozmaz (25 parametrów)                                 -15,00 zł 

41.OB                                                                             -4,00 zł 

42.Sód i potas                         - 12,00 zł 

43.Retikulocyty                - 8,00 zł 

44.Glukoza                 - 6,00 zł 

45.TSH                 -21,00 zł 

46.PSA                 -30,00 zł 

47.Przeciwciała borelioza  IgG                                                                                 - 60,00 zł 

48.Przeciwciała borelioza  IgM                                                                                  -60,00 zł 

49.Przeciwciała anty-HBc total                                – 40,00 zł 

50.Przeciwciała anty-HCV – test jakościowy                                                            – 38,00 zł 

51.Przeciwciała anty-HIV  test jakościowy                                                                -35,00 zł 

52.Testy służące wykryciu zakażenia prątkami gruźlicy                                         -110,00 zł 

53.Cholinesteraza krwinkowa                                                                                 – 32,00 zł 

 

 
   

 



Usługi radiologiczne  (RTG) i USG 
 
 
 
54.Dłonie (jedna projekcja)                                                               - 50,00 zł 

55.Klatka piersiowa                                      -60,00 zł 

56.Klatka piersiowa bok             - 40,00 zł 

57.Klatka piersiowa p. a. + bok                                                                   - 90,00 zł 

58.Kręgosłup piersiowy lub lędźwiowy                   - 70,00 zł 

59.Kręgosłup p. a. stojąc             - 60,00 zł 

60.Kręgosłup szyjny                          - 70,00 zł 

61.Łokcie i dłonie            - 100,00 zł 

62.Miednicy               - 60,00 zł 

63.Podudzia               - 70,00 zł 

64.Przedramienia              - 70,00 zł 

 

65.USG jamy brzusznej             - 90,00 zł 

 

 
 


