
Cennik Medycyna Pracy 07.10.2022

Nr. Badanie Cena

1
Badanie ogólnolekarskie z wydaniem orzeczenia dla celów medycyny 
pracy

100,00 zł

2

Badanie profilaktyczne na stanowisku wymagającym pogłębionego 
badania lekarza medycyny pracy o elementy neurologiczne, 
okulistyczne, laryngologiczne np: praca na wysokości powyżej 3 m, 
operatorzy wózków widłowych, zwyżek, koparko-ładowarek, podestów 
ruchomych, suwnic. Do tego dochodzą koszty ewentualnych badań 
dodatkowych i konsultacji specjalistycznych jeśli są wymagana.

140,00 zł

3
Badania lekarskie uczniów narażonych w trakcie praktycznej nauki 
zawodu na działanie czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia


65,00 zł

4 Badanie sanitarne (do książeczek zdrowia) 55,00 zł

5
Konsultacje specjalistyczne dla potrzeb medycyny pracy - 
laryngologiczne

50,00 zł

6
Konsultacje specjalistyczne dla potrzeb medycyny pracy - okulistyczne 
(wraz z dobraniem szkieł przy wadach prostych)

60,00 zł

7 Konsultacje specjalistyczne dla potrzeb medycyny pracy - neurologiczna 50,00 zł

8
Konsultacje specjalistyczne dla potrzeb medycyny pracy - badanie 
wrażliwości na olśnienie i widzenie w mroku (czyli badanie w ciemni)

40,00 zł

9
Konsultacje specjalistyczne dla potrzeb medycyny pracy - rynoskopia 
przednia u osób narażonych na pyły drewna

10,00 zł

10
EEG mózgu wraz z opisem u osób narażonych na pole 
elektormagnetyczne

130,00 zł

11 EKG 40,00 zł

12 EKG wysiłkowe na ergometrze rowerowym 120,00 zł

13 EKG wysiłkowe na bieżni 130,00 zł

14 Spirometria płuc wraz z opisem 45,00 zł

15 Audiometria słuchu z oceną lekarską 40,00 zł

16 Termometria skórna (u osób narażonych na wibracje) 40,00 zł

17 Badanie pola widzenia polomierzem komputerowym 40,00 zł

18

Badanie psychologiczne pracowników zatrudnionych na wysokości, 
operatorów wózków widłowych, koparek i pulpitów sterowniczych, 
swunicowych


75,00 zł

19 RTG płuc (duży format u narażonych na pyły) 45,00 zł

20 Badania laboratoryjne - OB 8,00 zł

21 Badania laboratoryjne - morfologia z płytkami krwi 8,00 zł

22 Badania laboratoryjne - mocz 8,00 zł
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23 Badania laboratoryjne - cukier 8,00 zł

24 Badania laboratoryjne - cholesterol 8,00 zł

25 Badanie laboratoryjne - lipidogram 32,00 zł

26 Badania laboratoryjne - alat 8,00 zł

27 Badania laboratoryjne - aspat 8,00 zł

28 Badania laboratoryjne - bilirubina 8,00 zł

29 Badania laboratoryjne  - GGTP 8,00 zł

30 Badania laboratoryjne - rozmaz krwi 9,00 zł

31 Badania laboratoryjne - przeciw-ciała anty HBc Total 50,00 zł

32 Badania laboratoryjne - przeciw-ciała anty HCV 50,00 zł

33 Badania laboratoryjne - przeciw-ciała anty HIV 50,00 zł

34

Badanie na prawo jazdy - amatorskie (A,B) w tym obowiązkowe jest: 
oznaczenie cukru we krwi (w cenie),  w przypadku osoby powyżej 50 

roku życia – EKG jest obowiązkowe (płatne dodatkowo 40 zł)
200,00 zł

35

Badanie na prawo jazdy - zawodowe (C,D,E) (świadectwo kwalifikacji + 

transport drogowy), w tym obowiązkowe jest: oznaczenie cukru we 
krwi (w cenie), badanie wrażliwości na olśnienie i widzenie w mroku 

(płatne dodatkowo 40 zł) oraz konsultacja okulistyczna (płatna 

dodatkowo 60 zł).  W przypadku osoby powyżej 50 roku życia – EKG jest 

obowiązkowe (płatne dodatkowo 40 zł)

200,00 zł

36

Badanie lekarskie instruktora, egzaminatora w tym obowiązkowe jest: 
oznaczenie cukru we krwi (w cenie), badanie wrażliwości na olśnienie i 

widzenie w mroku (płatne dodatkowo 40 zł) oraz konsultacja 

okulistyczna (płatna dodatkowo 60 zł).  W przypadku osoby powyżej 50 

roku życia – EKG jest obowiązkowe (płatne dodatkowo 40 zł). 

Dodatkowo psycholog - 150 zł. 

260,00 zł

37

Badanie lekarskie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego w tym 

obowiązkowe jest: oznaczenie cukru we krwi (w cenie), badanie 

wrażliwości na olśnienie i widzenie w mroku (płatne dodatkowo 40 zł) 

oraz konsultacja okulistyczna (płatna dodatkowo 60 zł).  W przypadku 
osoby powyżej 50 roku życia – EKG jest obowiązkowe (płatne 

dodatkowo 40 zł)

260,00 zł

38 Badanie psychologiczne kierowcy 150,00 zł

39 Badanie psychologiczne kierowcy - skierowanie z policji 250,00 zł

40
Badanie  psychologiczne osoby kierującej samochodem służbowym lub 
prywatnym dla celów służbowych 

80,00 zł

41 Badanie psychologiczne osoby kierującej z przewozem ludzi 150,00 zł
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42 Wizytacja zakładu pracy 250,00 zł

43 Udział lekarza w zakładowej komisji BHP 200,00 zł

44
Orzecznictwo lekarskie związane z wypadkiem w pracy i chorobami 
zawodowymi

150,00 zł

45

Badania lekarskie posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną 

broń pneumatyczną w tym obowiązkowe jest: oznaczenie cukru we 
krwi (w cenie), badanie pola widzenia polomierzem komputerowym (w 
cenie) oraz konsultacja okulistyczna (w cenie).  W przypadku osoby 

powyżej 50 roku życia – EKG jest obowiązkowe (płatne dodatkowo 40 

zł). Dodatkowo we własnym zakresie pacjent powinien dostarczyć 
orzeczenie psychiatry oraz psychologa uprawnionego do badań na broń. 

Na ternie budynku (2 piętro) znajduję psychiatra - lek. Beata Chwalba z 

możliwością wydania pozwolenia na broń (cena 250 zł)

300,00 zł

46

Badania lekarskie kwalifikowanego pracownika ochrony (bez broni) w 

tym obowiązkowe jest: oznaczenie cukru we krwi (w cenie) oraz 
konsultacja okulistyczna (w cenie).  W przypadku osoby powyżej 50 roku 

życia – EKG jest obowiązkowe (płatne dodatkowo 40 zł). Dodatkowo we 
własnym zakresie pacjent powinien dostarczyć orzeczenie psychiatry 

oraz psychologa uprawnionego do badań na broń. Na ternie budynku (2 

piętro) znajduję psychiatra - lek. Beata Chwalba z możliwością wydania 

pozwolenia na broń (cena 250 zł)

260,00 zł

47

Badanie lekarskie ubiegających się o wydanie albo posiadających 
licencję detektywa. We własnym zakresie pacjent powinien dostarczyć 
orzeczenie psychiatry oraz psychologa uprawnionego 

200,00 zł
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