
CENNIK
KOMERCYJNYCH USŁUG MEDYCZNYCH z dnia 04.01.2016r.

po Aneksie 15 z dnia 31.08.2022r. - obowiązujący od 01.09.2022r.

Lp Nazwa usługi Cena netto Podatek
VAT

Cena brutto

1. Lekarz medycyny pracy 150,00 zł zw 150,00 zł

2. Badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych 100,00 zł zw 100,00 zł

3.
Lekarz medycyny pracy wraz z wydaniem świadectwa zdrowia dla 
osób pracujących w tropiku 150,00 zł 23 % 184,50 zł

4.
Odwoławcze badanie lekarza uprawnionego od świadectwa 
zdrowia marynarza

284,55 zł 23 % 350,00 zł

5. Dermatolog 150,00 zł zw 150,00 zł

6. Laryngolog 150,00 zł zw 150,00 zł

7. Płukanie uszu 75,00 zł zw 75,00 zł

8. Pobieranie wymazu z gardła 50,00 zł zw 50,00 zł

9. Okulista 150,00 zł zw 150,00 zł

10. Okulista + komputerowe badanie pola widzenia 270,00 zł zw 270,00 zł

11.
Tonometria metodą aplanacyjną (pomiar ciśnienia 
wewnątrzgałkowego) 50,00 zł zw 50,00 zł

12. Dobór szkieł okularowych 50,00 zł zw 50,00 zł

13. Komputerowe badanie pola widzenia 120,00 zł zw 120,00 zł

14. Neurolog 150,00 zł zw 150,00 zł

15.
Wydanie zaświadczenia lub opinii lekarskiej o przebiegu 
leczenia/stanie zdrowia

200,00 zł 23% 246,00 zł

16. Wydanie duplikatu zaświadczenia lekarskiego 10,16zł 23 % 12,50 zł

17.
Badanie lekarskie osób ubiegających się lub posiadających wpis na 
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na podstawie 
skierowania od pracodawcy

369,00 zł zw 369,00 zł

18.
Badanie lekarskie osób ubiegających się lub posiadających wpis na 
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej bez 
skierowania

300,00 zł 23% 369,00 zł

19.
Badanie lekarskie osób ubiegających się lub posiadających wpis na 
listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego na
podstawie skierowania od pracodawcy

369,00 zł zw 369,00 zł

20.
Badanie lekarskie osób ubiegających się lub posiadających wpis na 
listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego 
bez skierowania

300,00 zł 23 % 369,00 zł
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21.
Badanie psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających 
wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 121,95 zł 23 % 150,00 zł

22.
Badanie psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających 
wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia 
technicznego

121,95 zł 23 % 150,00 zł

23.
Odwoławcze badanie lekarskie osób ubiegających się lub 
posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 
fizycznej

567,48 zł zw 567,48 zł

24.
Odwoławcze badanie psychologiczne osób ubiegających się lub 
posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 
fizycznej

461,36 zł 23 % 567,48 zł

25.
Odwoławcze badanie lekarskie osób ubiegających się lub 
posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników 
zabezpieczenia technicznego

567,48 zł zw 567,48 zł

26.
Odwoławcze badanie psychologiczne osób ubiegających się lub 
posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników 
zabezpieczenia technicznego

461,36 zł 23 % 567,48 zł

27. Badanie lekarskie do pozwolenia na broń 290,00 zł 23 % 356,70 zł

28. Badanie psychologiczne do pozwolenia na broń 240,00 zł 23 % 295,20 zł

29. Odwoławcze badanie lekarskie do pozwolenia na broń 461,36 zł 23 % 567,48 zł

30. Odwoławcze badanie psychologiczne do pozwolenia na broń 461,36 zł 23 % 567,48 zł

31.
Badanie psychiatryczne osoby ubiegającej się o wydanie licencji 
detektywa

150,00 zł 23 % 184,50 zł

32. Badanie psychiatryczne osoby posiadającej licencję detektywa 100,00 zł 23 % 123,00 zł

33.
Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się lub posiadającej 
licencję detektywa 150,00 zł 23 % 184,50 zł

34.
Badanie lekarza upoważnionego osoby posiadającej licencję 
detektywa

100,00 zł 23 % 123,00 zł

35.
Odwoławcze badanie od orzeczeń lekarskich osób posiadających 
lub ubiegających się o licencję detektywa 350,00zł 23 % 430,50 zł

36.
Odwoławcze badanie psychologiczne osób posiadających lub 
ubiegających się o licencję detektywa

350,00zł 23 % 430,50 zł

37.
Badanie psychiatryczne osób ubiegających się lub posiadających 
pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

97,56 zł 23% 120,00 zł

38.
Badanie psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających 
pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

130,08 zł 23 % 160,00 zł

39.
Odwoławcze badanie psychologiczne osób ubiegających się lub 
posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie 
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

195,12 zł 23 % 240,00 zł
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40.

Badanie psychiatryczne osób ubiegających się lub posiadających 
prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą 
albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie 
materiałami wybuchowymi,bronią, amunicją oraz wyrobami o 
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

300,00 zł 23 % 369,00 zł

41.

Badanie psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających 
prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą 
albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie 
materiałami wybuchowymi,bronią, amunicją oraz wyrobami o 
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

300,00 zł 23 % 369,00 zł

42.

Odwoławcze badanie psychiatryczne osób ubiegających się lub 
posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością 
gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i 
obrocie materiałami wybuchowymi,bronią, amunicją oraz 
wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

398,37 zł 23 % 490,00 zł

43.

Odwoławcze badanie psychologiczne osób ubiegających się lub 
posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością 
gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i 
obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 
wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

398,37 zł 23 % 490,00 zł

44.
Badanie lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami na 
podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o kierujących pojazdami

162,60 zł 23 % 200,00 zł

45.
Badanie lekarskie na postawie art.34 ust.1 oraz art.117 ust.4 
ustawy o kierujących pojazdami 200,00 zł zw 200,00 zł

46.
Badania lekarskie odwoławcze przeprowadzone w trybie, o którym 
mowa w art. 79 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami

200,00 zł zw 200,00 zł

47.
Badanie lekarskie odwoławcze przeprowadzone w trybie art. 60 
ustawy o kierujących pojazdami 200,00 zł zw 200,00 zł

48.
Konsultacja okulistyczna do badania lekarskiego w celu ustalenia 
istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami

60,16 zł 23% 74,00 zł

49.
Badanie wrażliwości na kontrast analizerem widzenia 
funkcjonalnego w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdami

 50,00 zł 23% 61,50 zł

50.
Konsultacja laryngologiczna do badania lekarskiego w celu 
ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
kierowania pojazdami

60,16 zł 23% 74,00 zł

51.
Konsultacja neurologiczna do badania lekarskiego w celu ustalenia 
istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami

60,16 zł 23% 74,00 zł
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52.
Konsultacja psychiatryczna do badania lekarskiego w celu ustalenia 
istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami

200,00 zł 23% 246,00 zł

53.
Konsultacja kardiologiczna do badania lekarskiego w celu ustalenia 
istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami

120,00 zł 23% 147,60 zł

54.
Konsultacja ortopedyczna do badania lekarskiego w celu ustalenia 
istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami

200,00 zł 23% 246,00 zł

55.
Badanie audiometryczne do badania lekarskiego w celu ustalenia 
istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami

60,16 zł 23% 74,00 zł

56.
EKG do badania lekarskiego w celu ustalenia istnienia lub braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami 40,65 zł 23% 50,00 zł

57.
EEG do badania lekarskiego w celu ustalenia istnienia lub braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

150,00 zł 23% 184,50 zł

58.
Badanie pola widzenia do badania lekarskiego w celu ustalenia 
istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami

120,00 zł 23% 147,60 zł

59.
EKG -Holter do badania lekarskiego w celu ustalenia istnienia lub 
braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami 139,84 zł 23% 172,00 zł

60.
USG echa serca do badania lekarskiego w celu ustalenia istnienia 
lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

150,00 zł 23% 184,50 zł

61.
EKG wysiłkowe do badania lekarskiego w celu ustalenia istnienia lub
braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami 120,00 zł 23% 147,60 zł

62. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu 121,95 zł 23 % 150,00 zł

63.
Badanie psychologiczne odwoławcze w trybie art. 84ust. 2 i 3 
ustawy o kierujących pojazdami

121,95 zł 23 % 150,00 zł

64. Olśnienie, widzenie zmierzchowe 44,72 zł 23 % 55,00 zł

65. Badanie psychologiczne szczególnej sprawności psychofizycznej 146,30 zł 23 % 180,00 zł

66.
Badanie psychologiczne pojedynczej funkcji lub wywiad 
psychologiczny 81,30 zł 23 % 100,00 zł

67. Badanie psychologiczne skalą Inteligencji Wechslera 243,90 zł 23 % 300,00 zł

68. Konsultacja psychologiczna 150,00 zł 23 % 184,50 zł

69. Badanie neuropsychologiczne 243,90 zł 23 % 300,00 zł

70. Wydanie duplikatu orzeczenia psychologicznego 10,16 zł 23 % 12,50 zł

71.
Badanie psychologiczne kandydatów na stanowisko 
sędziego,prokuratora itp.

150,00 zł 23 % 184,50 zł
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72.
Odwoławcze badanie psychologiczne strażników lub osób 
ubiegających się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika 
miejskiego/gminnego

243,90 zł 23% 300,00 zł

73. EKG 40,00 zł zw 40,00 zł

74. Spirometria 50,00 zł zw 50,00 zł

75. Testy skórne: jeden alergen 5,00 zł zw 5,00 zł

76. Próba oziębieniowa + termometria skórna 100,00 zł zw 100,00 zł

77. Próba oziębieniowa + termometria skórna + czucie wibracji 150,00 zł zw 150,00 zł

78. Badanie audiometryczne 60,00 zł zw 60,00 zł

79. Audiometria impedancyjna 70,00 zł zw 70,00 zł

80. EEG 150,00 zł zw 150,00 zł

81. Zabieg krioterapii – pierwszy "punkt" mrożony 50,00 zł zw 50,00 zł

82. Zabieg krioterapii – każdy następny "punkt" mrożony 25,00 zł zw 25,00 zł

83. Czaszka w 2 rzutach 85,00 zł zw 85,00 zł

84. Zdjęcie Towna 75,00 zł zw 75,00 zł

85. Czaszka – komplet urazowy 90,00 zł zw 90,00 zł

86. Zatoki 75,00 zł zw 75,00 zł

87. Zatoki wg Welina 80,00 zł zw 80,00 zł

88. Oczodoły 85,00 zł zw 85,00 zł

89. Podstawa czaszki 85,00 zł zw 85,00 zł

90. Uszy inna projekcja 90,00 zł zw 90,00 zł

91. Kość nosowa 75,00 zł zw 75,00 zł

92. Kanały nerwów wzrokowych wg Rhesego 80,00 zł zw 80,00 zł

93. Staw skroniowo – żuchwowy 80,00 zł zw 80,00 zł

94. Zdjęcie celowane siodełka tureckiego 80,00 zł zw 80,00 zł

95. Kręgosłup szyjny w 2 rzutach 80,00 zł zw 80,00 zł

96. Kręgosłup szyjny zdjęcie czynnościowe 80,00 zł zw 80,00 zł

97. Kręgosłup piersiowy w 2 rzutach 90,00 zł zw 90,00 zł

98. Kręgosłup lędźwiowy w 2 rzutach 90,00 zł zw 90,00 zł

99. Zdjęcie kręgosłupa lędźw. czynnościowe 90,00 zł zw 90,00 zł

100. Zdjęcie celowane L5 – S1 80,00 zł zw 80,00 zł

101. Stawy krzyżowo – biodrowe 85,00 zł zw 85,00 zł

102. Stawy krzyżowo–biodrowe – zdj. celowane 90,00 zł zw 90,00 zł

103. Kość krzyżowa 80,00 zł zw 80,00 zł

104. Kość ogonowa 80,00 zł zw 80,00 zł
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105. Miednica 85,00 zł zw 85,00 zł

106. Stawy biodrowe 1 zdjęcie 80,00 zł zw 80,00 zł

107. Jama brzuszna w pozycji leżącej 80,00 zł zw 80,00 zł

108. Jama brzuszna w pozycji stojącej 80,00 zł zw 80,00 zł

109. Jama brzuszna – zdjęcie boczne 80,00 zł zw 80,00 zł

110. Klatka piersiowa 75,00 zł zw 75,00 zł

111. Zdjęcie boczne klatki piersiowej 75,00 zł zw 75,00 zł

112. Żebra w 2 rzutach 80,00 zł zw 80,00 zł

113. Zdjęcie skośne mostka 80,00 zł zw 80,00 zł

114. Zdjęcie boczne mostka 80,00 zł zw 80,00 zł

115. Dłonie 75,00 zł zw 75,00 zł

116. Dłonie – celowane na kość łódkowatą 70,00 zł zw 70,00 zł

117. Dłonie – zdjęcie skośne 70,00 zł zw 70,00 zł

118. Staw nadgarstkowy 75,00 zł zw 75,00 zł

119. Staw nadgarstkowy – zdjęcie boczne 70,00 zł zw 70,00 zł

120. Przedramię + zdjęcie boczne 80,00 zł zw 80,00 zł

121. Staw łokciowy w 2 pozycjach 75,00 zł zw 75,00 zł

122. Staw łokciowy – zdjęcie boczne 75,00 zł zw 75,00 zł

123. Kość ramieniowa 75,00 zł zw 75,00 zł

124. Kość ramieniowa + zdjęcie boczne 80,00 zł zw 80,00 zł

125. Staw barkowy 75,00 zł zw 75,00 zł

126. Staw barkowy osiowo 75,00 zł zw 75,00 zł

127. Łopatka 80,00 zł zw 80,00 zł

128. Obojczyk 80,00 zł zw 80,00 zł

129. Palec – palce 75,00 zł zw 75,00 zł

130. Stopa jedna pozycja + stopa zdjęcie boczne 75,00 zł zw 75,00 zł

131. Stopa w 2 płaszczyznach 75,00 zł zw 75,00 zł

132. Staw skokowy 75,00 zł zw 75,00 zł

133. Staw skokowy – zdjęcie boczne 75,00 zł zw 75,00 zł

134. Kość piętowa w 2 rzutach 75,00 zł zw 75,00 zł

135. Kość piętowa – zdjęcie boczne 75,00 zł zw 75,00 zł

136. Kości podudzia 80,00 zł zw 80,00 zł

137. Staw kolanowy w 2 rzutach 75,00 zł zw 75,00 zł

138. Staw kolanowy – zdjęcie boczne + zdj. porównawcze (3 zdj.) 80,00 zł zw 80,00 zł

139. Osiowe rzepki 75,00 zł zw 75,00 zł
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140. Kość udowa 1 zdjęcie 80,00 zł zw 80,00 zł

141. Kość udowa w 2 rzutach 85,00 zł zw 85,00 zł

142. Palce stopy w 2 rzutach 75,00 zł zw 75,00 zł

143. Zdjęcie celowane na szczyty płuc 80,00 zł zw 80,00 zł

144. Zdjęcie osiowe stawu biodrowego 85,00 zł zw 85,00 zł

145. Zdjęcie stawu biodrowego lewego 85,00 zł zw 85,00 zł

146. Zdjęcie stawu biodrowego prawego 85,00 zł zw 85,00 zł

147. Nagranie płyty CD (duplikat) ze zdjęcia Rtg 10,16 zł 23% 12,50 zł

Laboratorium     

148. Kanabinoidy THC, marihuana w moczu – jakościowo 77,24 zł 23% 95,00 zł

149. Panel Narkotykowy 130,08 zł 23% 160,00 zł

150. Glukoza 11,00 zł zw 11,00 zł

151. Cholesterol całkowity 15,00 zł zw 15,00 zł

152. Morfologia 4,20 zł zw 4,20 zł

153. Rozmaz (wg Schillinga) - manualnie 3,24 zł zw 3,24 zł

154. OB 3,24 zł zw 3,24 zł

155. Retikulocyty 4,68 zł zw 4,68 zł

156. Mocz – analiza ogólna 4,80 zł zw 4,80 zł

157. Aminotransferaza alaninowa (ALAT, SGPT) 3,60 zł zw 3,60 zł

158. Aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT, SGOT) 3,60 zł zw 3,60 zł

159. Bilirubina całkowita (Bil-T) 3,24 zł zw 3,24 zł

160. g-Glutamylo-transpeptydaza (GGTP) 4,56 zł zw 4,56 zł

161. Kreatynina 3,00 zł zw. 3,00 zł

162. Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 10,80 zł zw. 10,80 zł

163. Przeciwciała anty - Hbc całkowite 36,00 zł zw 36,00 zł

164. Przeciwciała anty – HCV 24,00 zł zw 24,00 zł

165. Przeciwciała anty-HIV 1 / HIV 2 31,80 zł zw 31,80 zł

166. HBS antygen - test jakościowy bez potwierdzenia 13,20 zł zw 13,20 zł

167. Anty-HBS - test ilościowy 19,56 zł zw 19,56 zł

168. HbAlc – Hemoglobina glikozylowana 17,40 zł zw 17,40 zł

Szkolenia i opiniowanie    

169. Wydanie opinii specjalistycznej / na godzinę 200,00 zł 23 % 246,00 zł

170. Udział lekarza w komisji BHP / na godzinę 200,00 zł 23 % 246,00 zł

171. Udział lekarza w wizytacji i konsultacji środowiskowej /na godzinę 200,00 zł 23 % 246,00 zł

172. Dochodzenie epidemiologiczne w środowisku pracy / na godzinę 200,00 zł 23 % 246,00 zł
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173. Szkolenie – I pomoc przedlekarska / cena za 1 osobę 70,00 zł 23 % 86,10 zł

174. Wydanie opinii lekarskiej dla Towarzystw Ubezpieczeniowych 1 000,00 zł 23 % 1 230,00 zł

175.
Przygotowanie + ksero dokumentacji dla Towarzystw 
Ubezpieczeniowych

15,00 zł +
1,00  zł 
/1stronę

23 %
18,45 zł  +

1,23  zł
/1 stronę

176.
Koszty wysyłki (dla Towarzystw Ubezpieczeniowych) Zgodnie z

poniesionymi
kosztami

zw
Zgodnie z

poniesionymi
kosztami

Orzeczenie o urlopie dla poratowania zdrowia dla nauczyciela   

177.
Odwoławcze badanie lekarskie od orzeczenia lekarskiego o 
potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia 150,00 zł zw 150,00 zł

178. Konsultacja ortopedyczna do odwoławczego badania lekarskiego 200,00 zł zw 200,00 zł

179. Konsultacja psychiatryczna do odwoławczego badania lekarskiego 200,00 zł zw 200,00 zł

180. Konsultacja kardiologiczna do odwoławczego badania lekarskiego 180,00 zł zw 180,00 zł

181. EKG-Holter do odwoławczego badania lekarskiego 140,00 zł zw 140,00 zł

182. EKG wysiłkowe do odwoławczego badania lekarskiego 120,00 zł zw 120,00 zł

183. USG serca do odwoławczego badania lekarskiego 160,00 zł zw 160,00 zł

184. Badanie foniatryczne z videostroboskopią 300,00 zł zw 300,00 zł

185. Badanie foniatryczne z videostroboskopią i zdjęciem 350,00 zł zw 350,00 zł
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