
 

l.p.
RODZAJ LEKARSKIEGO LUB 

PSYCHOLOGICZNEGO

Cena jednostkowa 

netto

Wartość podatku VAT 

(ZW* lub 23%)

Cena 

jednostkowa 

brutto

1 Badanie lekarskie i wpis do książeczki dla 

celów sanitarno - epidemiologicznych 90,00 zw 90,00

2

Badanie profilaktyczne przez lekarza 

sprawującego profilaktyczną opiekę 

zdrowotną (wstępne, okresowe, 

kontrolne) 100,00 zw 100,00

3 Badanie laryngologiczne - profilaktyczne 120,00 zw 120,00
4 Badanie neurologiczne - profilaktyczne 75,00 zw 75,00
5 Badanie okulistyczne - profilaktyczne 110,00 zw 110,00

6
Badanie psychologiczne kierowcy  w 

ramach badań profilaktycznych 150,00 zw 150,00

7
Badanie sprawności psychomotorycznej 150,00 zw 150,00

8 Badanie oceny widzenia zmierzchowego i 

wrażliwości na olśnienie 80,00 zw 80,00

9

Badanie ogólnolekarskie z wydaniem 

orzeczenia o zdolności do pracy w 

narażeniu na promieniowanie jonizujące 200,00 zw 200,00

10
Badania ogólnolekarskie ster0motorzysty 

żeglugi śródlądowej 300,00 zw 300,00

11
Badania ogólnolekarskie ster0motorzysty 

żeglugi morskiej 350,00 zw 350,00

l.p. RODZAJ BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO
Cena jednostkowa 

netto

Wartość podatku VAT 

(ZW lub 23%)

Cena 

jednostkowa 

brutto

1

EKG spoczynkowe z opisem 60,00 zw 60,00
2 EKG wysiłkowe z opisem 195,00 zw 195,00
3 Audiometria 65,00 zw 65,00
4 Spirometria 50,00 zw 50,00
5 RTG klatki piersiowej z opisem 89,00 zw 89,00

1 ALAT 12,00 zw 12,00
2 ASPAT 12,00 zw 12,00
3 Bilirubina 13,00 zw 13,00
4 Cholesterol całkowity 12,00 zw 12,00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji we Wrocławiu

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH cz. V

I.     Porady lekarskie specjalistyczne, badania diagnostyczne i psychologiczne - z zakresu 

sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

*Art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)  w 

brzmieniu: "Zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane 

w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze".



5 Hbs Ag 59,00 zw 59,00
6 HDL,LDL 12,00 zw 12,00
7 HIV Ag/Ab 46,00 zw 46,00
8 kreatynina w surowicy 12,00 zw 12,00
9 Mocz - badanie ogólne 18,00 zw 18,00

10 Morfologia 3 DIFF 16,00 zw 16,00
11 Morfologia 5 DIFF 21,00 zw 21,00
12 OB. 10,00 zw 10,00
13 przeciwciała anty - HBc calkowite 59,00 zw 59,00
14 przeciwciała anty - HBs 59,00 zw 59,00
15 przeciwciała anty - HCV 55,00 zw 55,00
16 Retikulocyty 24,00 zw 24,00
17 Rozmaz mikroskopowy 21,00 zw 21,00
19 Trójglicerydy 13,00 zw 13,00
20 WR 24,00 zw 24,00

l.p.
RODZAJ LEKARSKIEGO LUB 

PSYCHOLOGICZNEGO

Cena jednostkowa 

netto

Wartość podatku VAT 

(23%)

Cena 

jednostkowa 

brutto

1

Badanie kierowcy przez lekarza 

sprawującego profilaktyczną opiekę 

zdrowotną wraz z badaniami 

dodatkowymi ** 162,60 37,40 200,00

2
Badanie psychologiczne w zakresie 

psychologii transportu*** 121,95 28,05 150,00

l.p. RODZAJ BADANIA
Cena jednostkowa 

netto

Wartość podatku VAT 

(23%)

Cena 

jednostkowa 

brutto

Okresowy przegląd stanowisk pracy 

pełnionej w warunkach uciążliwych lub 

szkodliwych dla zdrowia – każdy rodzaj 

stanowiska pracy oddzielnie  ( np. 

wszystkie stanowiska biurowe to jeden 

rodzaj)

            140,00                           32,20         172,20    

3

Okresowa weryfikacja charakterystyk 

pracy pracowników ( każdy rodzaj 

stanowiska pracy oddzielnie).

            140,00                           32,20         172,20    

1

Udział lekarza sprawującego 

profilaktyczną opiekę zdrowotną w 

pracach komisji bezpieczeństwa i higieny 

pracy Zleceniodawcy

 270,00/godzinę                        62,10         332,10    

** na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców ( Dz. U. z 2020 r., poz. 2213).

*** na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku 

kierowcy (Dz. U. z 2022 r., poz. 165).

II. Badania lekarskie i psychologiczne kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do 

kierowania pojazdami

III  Inne obowiązki lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. 
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