
Załącznik nr 2                                                                                        Obowiązuje od 16 maja 2022r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH  I  INNYCH

DLA  OSÓB  NIEUBEZPIECZONYCH

 

RODZAJ  USŁUGI

LP. RODZAJ ŚWIADCZENIA POZ CENA W ZŁ

01 Porada lekarska z wydaniem zaświadczenia 120,00

02 Zaświadczenie lekarskie 70,00

03 Opatrunek zwykły i toaleta rany 40,00 

04 Opatrunek specjalny 50,00 

05 Nakłucie kaletki stawowej, poj. krwiaka lub ropnia 50,00

06 Nakłucie jamy stawowej, wodniaka lub torbieli 50,00

07 Zaopatrzenie chirurgiczne rany prostej 50,00

08 Zaopatrzenie chirurgiczne rany powikłanej 70,00

09 Zmiana cewnika 50,00

10 Doraźne unieruchomienie drobnych stawów i kości 35,00

11 Doraźne unieruchomienie dużych stawów i kości 35,00

12 Zdjęcie szwów + opatrunek 50,00

13 Usuwanie ciała obcego z ucha 17,00

14 Usuwanie ciała obcego z nosa 20,00

15 Tamponada przednia 30,00

16 Iniekcje domięśniowe 20,00



17 Iniekcje podskórne 15,00

18 Iniekcje dożylne 30,00

19 Zakładanie wenflonu + podanie leku 30,00

20 Pobranie badań 20,00

21 Badanie EKG 30,00

22 Badanie EKG z opisem 50,00

23 Wykonanie wlewu doodbytniczego 30,00

24 Płukanie oka 20,00

25 Płukanie ucha 30,00

26 Pomiar ciśnienia 15,00

27 Założenie wenflonu i pielęgnacja 25,00

28 Zdjęcie szwów + opatrunek 50,00

29 Kroplówka 50,00

30 Bańki 50,00

31 Pielęgnacja odleżyn 60,00

32 Pielęgnacja przetoki 50,00

33 Kąpiel całego ciała 60,00

34 Pielęgnacja rurki tracheotomijnej 30,00

35 Testy paskowe 10,00  + za materiał

36 Poziom glikemii - glukometr 15,00

37 Cewnikowanie dróg moczowych 50,00

38 Zagłębnikowanie 50,00

39 Karmienie przez zgłębnik i pielęgnacja zgłębnika 50,00



40 Odwiedziny patronażowe 60,00

41 Spirometria 60,00

42 Koszt  dojazdu  do  domu pacjenta  ustalony na podstawie
rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  5  marca

2002r.  w  sprawie  warunków  ustalania  oraz  sposobu
dokumentowania  zwrotu  kosztów  używania  do  celów

służbowych samochodów osobowych, motocykli 
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

(Dz. U. nr 41 poz. 239) z późn. zmianami.
Liczony od Przychodni do domu pacjenta i z powrotem.

Ilość km x  stawka za
1km

CENNIK OPŁAT  -  USŁUGI GINEKOLOGICZNE 

RODZAJ  USŁUGI

LP. RODZAJ ŚWIADCZENIA  AOS CENA W ZŁ

43 Porada lekarska ginekologa 120,00

44 Porada receptowa lekarza ginekologa 40,00

45 Cytologia szyjki macicy (ginekologiczna) 30,00

46 USG ginekologiczne transwaginalne 100,00

47 Usunięcie wkładki domacicznej 200,00

48 Badanie tętna płodu - UDT/KTG 60,00

49 USG ciąży 160,00

50 USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne 100,00

51 Teleporada lekarza ginekologa 80,00

52 Konsultacja lekarza ginekologa + USG ginekologiczne 200,00

53 Badanie kolposkopowe 70,00



Załącznik nr 3                                                                                       Obowiązuje od 16 maja 2022r.

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH PONADSTANDARDOWYCH

DLA OSÓB NIEUBEZPIECZONYCH  

RODZAJ  USŁUGI

LP. LECZENIE  ZĘBÓW CENA W ZŁ

01 Wypełnianie chemoutwardzalne 100,00

02 Ubytek mało powierzchniowy 120,00

03 Ubytek dużo powierzchniowy 150,00

04 Rozległy ubytek, odbudowa części zęba 130,00

05 Wypełnienie jednego kanału zębowego 130,00

06 Wypełnienie dwóch kanałów zębowych 160,00

07 Wypełnienie trzech kanałów zębowych 200,00

08 Dewitalizacja miazgi zęba 80,00

09 Lakowanie zębów(powyżej 7 roku życia) za każdy ząb 60,00

10 Sztyft metalowy 120,00

11 Ćwiek okołomiazgowy 50,00

12 Osadzenie korony protetycznej 70,00

13 Ekstrakcja zęba 130,00

14 Znieczulenie miejscowe przewodowe 30,00

15 Znieczulenie miejscowe nasiękowe 30,00

16 Usuwanie złogów nazębnych 120,00

17 Lakierowanie zębów 120,00



Załącznik Nr 4
Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator - badania alergologiczne
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

IgE całkowite

Eozynofilia bezwzględna

Panel atopowy (30 alergenów) -F02-Mleko krowie, F76- α-laktoalbumina, F77- β-laktoglobulina, F78-kazeina, F01-białko jaja 
kurzego F75-żółtko jaja kurzego, F03-dorsz, F13-orzech ziemny F93- kakao F14-soja F49-jabłko F31-marchew F25-pomidor FX10-
mąka-mix(1) F83-kurczak FX29 -owoce cytusowe-mix(2) F09-ryż GX7 - pyłki 6 traw- mix(3) G12-pyłek żyta T04-pyłek leszczyny 
T03-pyłek brzozy W06-pyłek bylicy E02/E05-naskórek psa E01-naskórek kota M02-Cladosporium herbarum M06-Alternaria 

Panel atopowy (20 alergenów)- Mleko, kazeina, α-laktoalbulmina, β-laktoglobulina, (bsa) surowicza albumina wolowa, białko i 
żółtko jaja kurzego, ryż, soja, banan, wieprzowina, cielęcina (wołowina), kurczak, mąka ze zbóż, które zawierają gluten: pszenica, 
żyto, jęczmień, owies -mix(1), drożdże, roztocza kurzu: D. pteronyssinus, D. farinae - mix(2), pleśnie: Cladosp. Herbarium, Alt. 
Alternata - mix(3), drzewa późne (brzoza dąb), drzewa wczesne (olcha, leszczyna), 6- traw: tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka 
pospolita, rajgras angielski, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa - mix(4), IGE całkowite;

Panel pediatryczny (28 alergenów)pyłki GX-trawy; pyłki: brzozy brodawkowatej (t3), bylicy (w6); D.pteronyssinus (d1), D.farinae 
(d2); naskórki: psa (e2), kota (e1), konia (e3); Cladosporum herbarium (m2), Aspergilllus fumigatus (m3), Alternaria alernata 
(m6), białko jaja kurzego (f1), żółtko jaja kurzego (f75), mleko (f2), dorsz (f3),alfa-laktoalbumina (f76), beta-laktoglobulina 
(f77), kazeina (f78), albumina surowicy wołu (e204), mąka pszenna (f4), ryż (f9), soja (f14), orzech ziemny (f13), orzech laskowy 
(f17), marchew (f31), ziemniak (f35), jabłko (f49), CCD.
Panel alergenów mieszany ( pediatryczny): f13- orzech ziemny f02- mleko krowie f01- biało jaja kurzego f75- żółtko jaja kurzego 
f35 - ziemniak f31- marchew f03- dosz f49- jabłko f14- soja f04 mąka pszenna t03- pyłek brzozy brodawkowatej g06 - tymotka 
łąkowa w06 - pyłek bylicy d01- D.peteronyssius d02- D.farinae e02/05- naskórek psa e01- naskórek kota e03 - naskórek konia 

Panel oddechowy (21 alergenów) pyłki: tomka wonna (g1), kubkówka pospolita (g3), tymotka łąkowa (g6), żyto (g12); olcha (t2), 
brzoza brodawkowa (t3), leszczyna (t4), dąb (t7)ambrozja bylicolistna (w1), bylica (w6), babka lancetowata (w9); 
D.pteronyssinus (d1), D.farinae (d2); naskórki: psa (e2), kota (e1), konia (e3);Penicillium

Panel alergenów oddechowych: t03- pyłek brzozy brodawkowatej t02 - pyłek olszyny szarej t04- pyłek leszczyny t06- pyłek dębu 
g06 - tymotka łąkowa g12- pyłek żyta w06 - pyłek bylicy w09- pyłek baki lancetowatej d01- D.peteronyssius d02- D.farinae 
e02/05- naskórek psa e01- naskórek kota e03 - naskórek konia e06 -naskórek świnki morskiej e84- naskórek chomika e82- 
naskórek królika m03- Aspergillus fumigatus m02 - Cladosporium herbarum m01- Penicillium notatum m06- Alternaria tenuis
Panel  oddechowy III (10 alergenów) brzoza, żyto, bylica, D. pteronyssinus, D. farinae, naskórek psa, naskórek kota, trawy mix ( 
tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka pospolita, rajgras angielski, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa), pióra mix ( gęsi, kury, 
kaczki, indyka), pleśnie mix
Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów)ds1 Mix roztoczy (Der. Pteronyssinus, Der. farinae)m1 Penicillium notatum 
m2 Cladosporium herbarum m3 Aspergillus us m6 Alternaria alternataes2 Mix piór (kura, kaczka, gęś) i 6 Karaluch e7 Gołębie 

Panel alerenów oddechowy 10 alergenów d01 - D.pteronyssinus, d02 - D.farinae; e02/e05 - naskórek psa, e01 - naskórek kota, 
e03 - naskórek konia, e81 - naskórek owcy; m03 - Aspergillus fumigatus, m02 - Cladosporum herbarum, m01 - Penicilum 

Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów) g1 Tomka wonna g3 Kupkówka pospolita g6 Tymotka łąkowa g12 Pyłek żyta w1 

Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) t2 Olcha t3 Brzoza t4 Leszczyna t7 Dąb t1 Klon jesionolistny t5 Buk t15 Jesion wyniosły 

Panel oddechowy 10 alergenów Pyłek: t03 - brzoza, t02 - olsza szara, t04 - leszczyna, t07 - dąb, t09 - oliwka, g06 - tymotka 
łąkowa, g12 - żyto, w01 - ambrozja, w06 - bylica, w09 - babka lancetowata

Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów)e1 Kot e2 Pies e3 Koń e6 Świnka morska e71 Mysz e73 Naskórek szczura e82 Królik 
e84 Chomikes7 Mix sierści (krowa, owca, koza) es172 Mix piór (Papużka falista, kanarek, papuga Ara, Aleksandretta obrożna, 

Panel alergenów oddechowy ( 30 alergenów) Pyłek: t23 - cyprys, t04 - leszczyna, t15 - jesion, t07 - dąb, t09 - oliwka, t03 - rzoza, 
g12 - żyto, g14 - owies, g08 - wiechlina łąkowa, g06 - tymotka łąkowa, g15 - pszenica, g03 - kupkówka pospolita, g02 - cynodon 
palczastu, w09 - babka lancetowata, w10 - komosa biała, w21 - parietaria judaica, w01 - ambrozja, w06 - bylica: e01 - naskórek 
kota, e02/05 - naskórek psa, e03 - naskórek konia; m06 - Alternaria alternata, m03 - Aspergillus fumigatus, m05 - Candida 

Panel alergenów pokarmowy - 30 alergenów f25 - pomidor, f96 - awokado, f92 - banan, fx29 - cytrusy miks, f84 - kiwi, f13 - 
orzech ziemny, f17 - orzech laskowy, f12 - groch, f14 - soja, f85 -seler, f27 - wołowina, f83 - kurczak, f26 - wieprzowina, f207 - 
małż, f24 - krewetka, f23 - krab, f40 - tuńczyk, f03 - dorsz, f47 - czosnek, f48 - cebula, f45 - drożdże, f10 - sezam, f09 - ryż, f08 - 
kukurydza, f04 - mąka pszenna, f76 - alfa-laktoalbumina, f77 - beta-laktoglobulina, f78 - kazeina, f01 - białko jaja kurzego; k202 - 

Panel pokarmowy ( 21 alergenów) białko jaja kurzego (f1), żółtko jaj kurzego (f75), mleko (f2), drożdże piekarskie (f45), mąka 
pszenna (f4), mąka żytnia (f5), ryż (f9), soja (f14), orzech ziemny (f13), orzech laskowy (f17), migdał (f20), jabłko (f49), kiwi 

Panel alergenów pokarmowych

Panel  pokarmowy III (10 alergenów) mleko,białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, marchew, jabłko, soja, ryż , kakao, 
mąka mix

Panel  pokarmowy IV (10 alergenów) orzech ziemny, seler, pomidor, dorsz, brzoskwinia, sezam, wieprzowina, kurczak, wołowina, 

Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów) f4; Mąka pszenna f5; Mąka żytnia f9; Ryż f3; Dorszf7; Mąka owsiana f26; 
Wieprzowina f27; Wołowina f83; Kurczak f79; Gluten 24; Krewetka

Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów)f1 Białko jaja kurzego f75 Żółtko jaja kurzego f2 Mleko f13 Orzech ziemny f17 
Orzech laskowy f20 Migdał f78 Kazeina f256   zech włoski f73 Kakao f336 Glutaminian
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Załącznik Nr 4
Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator - badania alergologiczne
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) f49; Jabłko f84; Kiwi f237; Morela f44; Truskawka f92; Banan f95; Brzoskwinia f97; 
Wiśnia f122; Oliwka f329; Arbuz fs32; Mix cytrusów (grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka

Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów)  f14; Soja f25 ; Pomidor f31; Marchewka f35; Ziemniak f85; Seler f10; Sezam f86; 
Pietruszka f46; Papryka f244; Ogórek f292;  kukurydza

Panel mleko krowie plus gluten -F02-Mleko krowie F76-α-Laktoalbumina F77-β-laktoglobulina F78-Kazeina E204-Albumina 
surowicy bydlęcej F79-Gluten

Panel pokarmowy, białka mleka (6 alergenów) f2; mleko krowie f76; nBos d4 Alfa-laktoalbumina (mleko krowie) f77; nBos d5 

surowicza albumina wołowa (BSA)

Panel jady owadów ( i01 - pszczoły, i03 - osy, i75 - szerszenia europejskiego, i71 - komara, meszki, k202 - CCD)

Panel alergenów - antybiotyki 10 alergenów c01 - Penicillin G, c02 - Penicillin V, c05 - Ampicillin, c06 - Amoxicillin, c223 - 
Sulfamethoxazole, c201 - Cephalosporin, c436 - Ofloxacin, c07 - Cefaclor, c103 –Tetracycline, c212 - Erythromycin

IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych Pyłek: g03 - kupkówka pospolita, g04 - kostrzewa łąkowa, g05 - życica trwała, g06 - 
tymotka łąkowa, g08 - wiechlina łąkowa

IgE sp. TP9 - mieszanka drzew Pyłek: t02 - olsza szara, t03 - brzoza brodawkowata, t04 - leszczyna, t07 - dąb, t12 - wierzba

IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów Pyłek: w06 - bylica pospolita, w09 - babka lancetowata, w10 - komosa biała, w12 - nawłoć 

IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni m01 - Penicillium notatum, m02 - Cladosporium herbarum, m03 - Aspergillus fumigatus, m05 - 

IgE sp. EP7 - mieszanka pierza e70 - gęś, e85 - kura, e86 - kaczka, e89 - indyk

IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków łupież psa (E5), naskórek i łupież kota (E1), łupież konia (E3), łupież krowy (E4) e01 - sierść i 
naskórek kota, e03 - naskórek (łupież) konia, e04 - naskórek (łupież) krowy, e05 - naskórek (łupież) psa

IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych Pyłek: g01 - tymotka wonna, g05 - życica trwała, g06 tymotka łąkowa, g07 - trzcina 
pospolita, g12 - żyto, g13 - kłosówka wełnista

IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) f01 - białko jaja kurzego, f02 - mleko krowie, f03 - dorsz, f4 - mąka pszenna, f13 - 

Panel drzew 5 (drzewa wczesne) Pyłek: t02 - olsza, t04 - leszczyna, t08 - wiąz, t12 - wierzba, t14 - topola

Panel drzew 6 (drzewa późne) Pyłek: t01 - klon, t03 - brzoza, t05 - buk, t07 - dąb, t10 - orzech włoski

IgE sp. FP3 - mieszanka zbóż Alergeny pokarmowe roślin zbożowych: f04 - pszenica, f07 - owies, f08 - kukurydza, f10 - sezam, f11 

IgE sp. GP3 - mieszanka traw 3 Pyłek: g01 - tomka wonna, g05 - życica, g06 - tymotka, g12 - żyto, g13 - kłosówka

IgE sp. E7 - odchody gołębia

IgE sp. E1 - naskórek i łupież kota

IgE sp. E2 - naskórek psa

IgE sp. E3 - sierść konia

IgE sp. E201 - pióra kanarka

IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi)

IgE sp. E78 - pióra papużki falistej

IgE sp. E86 - pióra kaczki

IgE sp. E84 - naskórek chomika

ALERGENY- SKŁADNIKI KURZU, ROZTOCZA

ALERGENY- SIERŚCI I PIERZA
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Załącznik Nr 4
Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator - badania alergologiczne
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

IgE sp. E82 - naskórek królika

IgE sp. E81 - naskórek owcy

IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej

IgE sp. E5 łupież psa

IgE sp. E 98 naskórek, włos szynszyla

IgE sp. E85 pióra kury

IgE sp. G5 -życica trwała

IgE sp. G8 - wiechlina łąkowa

IgE sp. G3 - kupkówka pospolita

IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa

IgE sp. G6 - tymotka łąkowa

IgE sp. G12 - żyto (pyłki)

IgE sp. T7- Dąb

IgE sp. W10 - komosa biała

IgE sp. E101 - albumina surowicy bydlęcej (BSA)

IgE sp. F1 - białko jajka

IgE sp. F245 - jajko całe

IgE sp. F75 - żółtko jajka

ALERGENY- TRAWY I ZBOŻA

ALERGENY – PLEŚNIE i grzyby

ALERGENY – MLECZNE, Nabiał
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Załącznik Nr 4
Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator - badania alergologiczne
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

IgE sp. F6 - jęczmień

IgE sp. F9 - ryż

IgE sp. F5 - żyto

IgE sp. F27 - wołowina

IgE sp. F40 - tuńczyk

IgE sp. F205 śledź

IgE sp. F244 - ogórek

IgE sp. F49 - jabłko

IgE sp. F33 - pomarańcza

ALERGENY – OWOCE

ALERGENY – MĄCZNE

ALERGENY – MIĘSO I RYB

ALERGENY – WARZYWA
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Załącznik Nr 4
Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator - badania alergologiczne
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

IgE sp. F403 - drożdże browarnicze

IgE sp. F256 - orzech włoski

IgE sp. F 20 migdały

IgE sp. I1 - jad pszczoły

IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)

Badania serologiczne w kierunku choroby „płuco farmera”

badanie serologiczne w kierunku choroby "hodowców ptaków"

IgE sp. O1 bawełna

IgE sp. K20 wełna

ALERGENY – PRZYPRAWY, UŻYWKI, ORZECHY

ALERGENY – OWADY

ALERGENY – LEKI

ALERGENY PRZEMYSŁOWE

5



Załącznik Nr 4
Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator - badania alergologiczne
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

IgE sp. epitop rMal d 1, jabłko

IgE sp. epitop rMal d 4, jabłko

IgE sp. rJug r 1, orzech włoski

IgE sp. rJug r 3, orzech włoski

IgE sp. rPhl p1 , tymotka łąkowa

IgE sp. rPhl p2 , tymotka łąkowa

IgE sp. rPhl p4 , tymotka łąkowa

IgE sp. rPhl p5 , tymotka łąkowa

IgE sp. rPhl p6 , tymotka łąkowa

IgE sp. rPhl p7 , tymotka łąkowa

IgE sp. rPhl p11 , tymotka łąkowa

IgE sp. rPhl p12 , tymotka łąkowa
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Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator - badania alergologiczne
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

IgE sp. rApi m1, jad pszczoły

IgE sp. rApi m2, jad pszczoły

IgE sp. rApi m3, jad pszczoły

IgE sp. rApi m5, jad pszczoły

IgE sp. rApi m10, jad pszczoły

IgE sp. rEqu c1 , koń

Panel pyłki DPA-Dx 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza) Tymotka łąkowa: Phl p 1, Phl p 5, Phl p 7, Phl p 12; Brzoza: Bet v 1, Bet 

Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze (Gal d 1, Gal d 2, Gal d 3, Gal d 4) orzeszki ziemne (Ara h 1, Ara h 2, 

 Panel alergenów zawiera: ekstrakt mleka krowiego (f2); nBos d 4, Alfa-laktoalbuminę (f76); nBos d 5, Beta-laktoglobulinę (f77); 
nBos d 8, kazeinę (f78); nBos d, laktoferynę (f334); nBos d 6, surowiczą albuminę wołową, BSA (e204); CCD.

 Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła)

Panel pyłki, 4 alergeny (tymotka łąkowa, brzoza) - POLYCHECK tymotka: rPhl p 1, rPhl p 5; brzoza: rBet v 1 i rBet v 2

 Panel orzeszki ziemne DPA-Dx, 8 alergenów rAra h1 (f422), rAra h 2 (f423), rAra h 3 (f424), rAra h 5 (f444), rAra h 6 (f429), rAra 

 Panel orzeszki ziemne, 6 alergenów - POLYCHECK. f13-orzeszek ziemny; Ara h 1(f422); Ara h 2 (f423); Ara h 3 (f424); Ara h 8 

 Panel komponenty jaja kurzego - POLYCHECK f01 - Białko; f75 - Żółtko; f233 - Gal d 1, owomukoid; f232 - Gal d 2, owalbumina; 

Panel alergenów molekularnych ( 296 parametrów) ALEX

PANELE ALERGENÓW MOLEKULARNYCH
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Załącznik Nr 4
Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

Mocz - badanie ogólne

Morfologia krwi (pełna)

D-dimer, ilościowo

Sód

Cholesterol całkowity

Cholesterol LDL met. bezpośrednią

Trójglicerydy (TG)

Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)

Bilirubina całkowita

Bilirubina związana (bezpośrednia)

Bilirubina wolna (pośrednia)

Białko całkowite

Żelazo

1



Załącznik Nr 4
Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

Wapń całkowity

Wapń zjonizowany

Kał badanie ogólne

Kał - resztki pokarmowe

Kał - pasożyty (1 ozn.)

Kał - G. lamblia met. ELISA

Kał - krew utajona (bez diety)

Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.)

Immunochromatograficzną

Kał - rota i adenowirusy

Kał – posiew bakteriologiczny

Kał – posiew mykologiczny

Badanie kału - pasożyty jelitowe – Parasep SF

Kał – pasożyty tropikalne

Posiew kału w kierunku Salmonella Shigella

Kał posiew w kierunku enteropatogennej Escheriacha Coli ( EPEC)

Posiew kału w kierunku enterokrwotocznej Escherichia Coli (O157)

Posiew kału w kierunku Campylobacter

Kał w kierunku pasożytów tropikalnych (WCMP)

KyberKompakt Pro , jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kalu

KyberKompakt, jakościowe, ilościowe badanie mikrobiologiczne kału

CRP,ilościowo

Prokalcytonina ilościowo

ASO, ilościowo

RF, ilościowo

BADANIA KAŁU

MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH

2



Załącznik Nr 4
Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

CK – kinaza kreatynowa

CK-MB, aktywność

Retikulocyty - analiza parametrów metodą automatyczną

Płytki krwi (manualnie)

Grupa krwi z kartą Identyfikacyjną (2 ozn.)

Grupa krwi z kartą Identyfikacyjną (1 ozn.)

P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa)

Bezpośredni test antyglobulinowy

TSI immunoglobuliny stymulujące tarczycę

Odwrotna trójjodotyronina (rT3)

Prolaktyna test czynnościowy 2 pkt

Prolaktyna test czynnościowy 4 pkt

DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
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Załącznik Nr 4
Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

FAI - współczynnik androgenów ( testosteron/SHBG)

HPV 14 typów + ekspresja p16 i Ki67

Makroprolaktyna (BB – Prolaktyna)

sFlt – 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1

PlGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu

Harmony Test( trisomia 21,18,13 + określenie płci , analiza chromosomów X,Y )

Poronienia - panel badań genetycznych

Test obciążenia żelazem

CDT - ubogowęglowodanowe izoformy transferyny

4



Załącznik Nr 4
Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2)

Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2, 3)

Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1)

Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 2)

Insulina po posiłku (0,1)

Insulina po posiłku (0,2)

Insulina po posiłku (0,1,2)

Insulina po posiłku ( 0,1,2,3)

P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG ilościowo

Fosfataza kwaśna

PICP ( C-końcowy propeptyd kolagenu typu I)

DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
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Załącznik Nr 4
Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

Aktywność reninowa osocza

Enzym konwertujący angiotensynę

Kwas wanilinomigdałowy ( VMA) w DZM

Pro GRP (Peptyd uwalniający gastrynę)

PSA całkowity

DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
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Załącznik Nr 4
Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

Fosfataza kwaśna sterczowa

Onkopakiet 3 pierwiastków w surowicy (Se, Zn, Cu)

Onkopakiet 3 wybranych pierwiastków w krwi (Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu)

Onkopakiet 6 pierwiastków we krwi ( Se, AS, ZN, Cd, Pb, Cu)

Select MDX -płynna biopsja prostaty

Nowotwory u mężczyzn - panel podstawowy ( BRCA1, BRCA2, HOXB13, CHEK2, NBN)
Nowotwory u mężczyzn - panel rozszerzony ( BRCA1, BRCA2, HOXB13, CHEK2, NBN, 

MTHFR - badanie wariantów 677CT i 1298A, C MTHFR met sekwencjonowania

Czynnik krzepnięcia II, aktywność

Czynnik krzepnięcia V, aktywność

Czynnik krzepnięcia VII, aktywność

Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność

Czynnik krzepnięcia IX, aktywność

Czynnik krzepnięcia XI, aktywność

Czynnik krzepnięcia XII, aktywność

Czynnik krzepnięcia XIII, aktywność

UKŁAD KRZEPNIĘCIA
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Załącznik Nr 4
Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

Czynnik von Willebranda, aktywność

Antytrombina III, aktywność

Białko C, aktywność

Białko S wolne

Białko S, aktywność

Aktywność anty-Xa

Nadkrzepliwość wrodzona ( czynnik V leiden + mutacja 20210 G-A genu protrombiny 

Dopełniacz, składowa C-3c

Dopełniacz, składowa C-4

Dopełniacz składowa C-2

Dopełniacz składowa C1q

Dopełniacz , całkowita aktywność CH50

Alfa-1-kwaśna glikoproteina (orozomukoid)

C1 inhibitor, aktywność

C1 inhibitor, stężenie

Łańcuchy lekkie kappa

Łańcuchy lekkie kappa w moczu

Łańcuchy lekkie lambda

Łańcuchy lekkie lambda w moczu

Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda

Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu

Stosunek wolnych łańcuchów lekkich kappa/lambda

Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy

Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy

Białko Benca-Jonesa

IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA , INNE ENZYMY, CYTOKINY

8



Załącznik Nr 4
Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

Proteinogram białek moczu

Wolne kwasy tłuszczowe

Lipoproteiny - rozdział elektroforetyczny

Potencjał antyoksydacyjny - dysmutaza ponadtlenkowa (SOD)

Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA

Profil aminokwasów

VEGF (czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego)

Aktywność beta-glukozydazy

Białko w DZM

Wapń w DZM

Sód i potas w DZM

Białko w moczu

Glukoza i ketony w moczu, jakościowo

Sód i potas w moczu

9



Załącznik Nr 4
Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)

HBs przeciwciała

HBe przeciwciała

HBc przeciwciała całkowite

HBc przeciwciała IgM

HBV met. PCR, ilościowo

HBV met. PCR, jakościowo

HCV przeciwciała

HCV met. PCR, ilościowo

HCV met. PCR, jakościowo

HCV przeciwciała, test potwierdzenia met. Immunoblot

HAV przeciwciała całkowite

HAV przeciwciała IgM

HDV - przeciwciała ( anty-delta)

HDV RNA met PCR ilościowo

HIV met. PCR, ilościowo

HIV-1 RNA met. PCR jakościowo

HTLV I/II przeciwciała

Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy RPR/VDRL

Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS)

Kiła ( Treponema pallidum) VDRL, monitorowanie leczenia

Kiła ( Treponema pallidum) FTA ABS

Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM
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Załącznik Nr 4
Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

Toksoplazmoza IgG awidność

Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgG matki i dziecka met WB

Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgM matki i dziecka met WB

Różyczka (Rubella virus) IgG

Różyczka (Rubella virus) IgM

Różyczka IgG awidność

Różyczka RNA met PCR jakościowo

CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność

CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo

CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo

CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met. PCR, jakościowo

HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo

HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo

HSV (Herpes simplex virus) DNA met. PCR , ilościowo

HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo

EBV IgG awidność

EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo

EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo
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Załącznik Nr 4
Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

p16 i Ki67 - ekspresja białek

HPV DNA HR 12 typów (31,33,35,45,51,52,56,58,59,66,68)

Helicobacter pylorii - jakościowo

Świnka (Myxovirus parotitis) IgG

Świnka (Myxovirus parotitis) IgM

Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo

Borelia - rozbicie krążących kompleksów immunologicznych ( KKI) met WB IgM, IgG

Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia

TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA

TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA

TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA w PMR
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Załącznik Nr 4
Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

Kleszczowe zapalenie mózgu , TBEV RNA met PCR , jakościowo

Listerioza, jakościowo

Listeria spp. Met PCR jakościowo

Yersinia spp. IgG, IgM, IgA (łacznie)

Coxiella burnetii IgM ( GorączkaQ)

Coxiella burnetii IgG ( GorączkaQ)

Salmonella spp. IgG, IgM, IgA ( łącznie)

Parvowirus B19 met.PCR ilościowo

Adenowirus (ADV) DNA met. real time PCR, jakościowo

Adenowirus (ADV) DNA met. real time PCR, ilościowo

Poliomawirus (BKV) DNA met. real time PCR, jakościowo

Poliomawirus (BKV) DNA met. real time PCR, ilościowo

Poliomawirus (JCV) DNA  met. real time PCR, ilościowo

Coxsackie typ B2 B3 B4 przeciwciała neutralizujące

Mycobacterium tuberculosis (gruźlica) met. PCR, jakościowo

Mycobacterium tuberculosis jakościowo
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Załącznik Nr 4
Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

Gruźlica , T-SPOT ( test IGRA)

Błonica IgG

Tężec (Clostridium tetanii) IgG

Panel TORCH 10 patogenów IgG

Toksokaroza IgG awidność

Włośnica (Trichinella spiralis)  IgG

Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG

Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot

Czerwonka pełzakowata (Entamoeba histolytica)

Bąblowica (Echinococcus multilocularis), met. Western Blot

Cryptococcus neoformans - antygen krążący, jakościowo

Candida- antygen krążący

Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo

Aspergillus - antygen krążący

Aspergillus spp. IgG ilościowo

Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot

P/c. p. gliście ludzkiej IgG

Malaria jakościowo

Malaria - Plasmodium falciparum, przeciwciała IgG
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Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot

Parvowirus B19 DNA met PCR, jakościowo

Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica)  przeciwciała całkowite

HIV1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe metodą NAT

HIV1/2, HCV, HBV dyskryminacja patogenu do badania przesiewowego metodą NAT

Przeciwciała p. wirusowi wścieklizny
Panel infekcji układu pokarmowego, 25 patogenów ( wirusy, bakterie, pasożyty) met 

Panel pasożytów ukladu pokarmowego, 9 patogenów ( pasożyty wilokomórkowe, 
płazińce, obleńce i pierwotniaki) met PCR jakościowo

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo

Koronawirus SARS-Cov-2 , antygen, test jakościowy

Koronawirus SARS-Cov-2, antygen, test ilościowy

Koronawirus SARS-Cov-2 , przeciwciała IgM półilościowo

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM

Lit, ilościowo

Karbamazepina, ilościowo

Kwas walproinowy, ilościowo

Fenytoina, ilościowo

Fenobarbital, ilościowo

Digoksyna, ilościowo

Paracetamol, ilościowo

Salicylany, ilościowo

Teofilina, ilościowo

Cyklosporyna A, ilościowo

Metotreksat, ilościowo

Amiodaron, ilościowo

Trójcykliczne antydepresanty w surowicy, ilościowo

Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościowo

Wankomycyna, ilościowo

Sirolimus ( rampamycyna), ilościowo
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Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

Klozapina ilościowo

6- metylokaptopuryna, 6-tioguanina , ilościowo

Wenlafaksyna, ilościowo

Panel narkotykowy w moczu, jakościowo

Amfetamina w moczu, jakościowo

Metamfetamina w moczu , jakościowo

Ecstasy w moczu, jakościowo

Kokaina w moczu, jakościowo

Kanabioidy w moczu , jakościowo

Morfina w moczu, jakościowo

Marihuana w moczu, jakościowo

Etanol, ilościowo

Fenol w moczu, ilościowo

Karboksyhemoglobina ilościowo

Methemoglobina we krwi ilościowo

Mleczany, ilościowo

Cynk w moczu, ilościowo

Cynk w surowicy , ilościowo

Miedź w surowicy, ilościowo

Miedź w moczu, ilościowo

Ołów we krwi

Ołow w moczu , ilościowo

Rtęć w moczu , ilościowo

Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo
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Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

Porfiryny całkowite w DZM

Selen , ilościowo

Jod ilościowo

Rtęć we krwi

PPJ (ANA2) met. IIF  typ świecenia miano (dsDNA, AMA)

PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów)

SLE półilościowo

PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów)

PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano

P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF

P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF

P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF

P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA
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Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF
P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. 

Panel wątrobowy pełny (ANA9, AMA, ASMA, LKM)

Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. 

Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF

PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów)

P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF

P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF

P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF

P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF

P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF

P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF

P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA

P/ciała p. deamidowanej gliadynie IgA met. Elisa

P/ciała p. deamidowanej gliadynie IgG met. Elisa

P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA

P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA

P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA

P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA

Przeciwciała przeciwpłytkowe w surowicy - test immunoenzymatyczny MAIPA

P/c. p. antygenom łożyska met. IIF
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P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF

p/ciała p. kinazie tyrozynowej Anty-MUSK

Przeciwciała p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF

P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF
P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka 

P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. płucnych 
(zespoł Goodpasture'a) met. IIF
P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF

P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF

P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i 
komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. 

Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom 

P/c p. komórkom śródbłonka met IIF

Panel przeciwciał onko- i anty-neuralnych met. IIF, Immunoblot

Autoprzeciwciała - panel poglądowy

P/c p. kanałom potasowym (VGKC)

Panel wątrobowy ( AMA, LKM-1) met IIF

PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów)
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P/c przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA

P/c. przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA met. IIF

P/c p. mózgowe ( neuronalne ABA)

P/c p. komórkom wątroby ( LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA)

P/c p. błonie podstawnej nabłonka

P/c przeciwpłytkowe met. BIFT

Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castle’a) met. blot

Nietolerancja laktozy typu dorosłego

Mutacje w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska

Niepłodność - badanie genu CFTR ( 1 mutacja F508del)

Hemochromatoza – mutacje C282Y, H63D oraz S65C w genie HFE

Niepłodność męska , azoospermia, oligozoospermia ( badanie regionu AZF)

Rak piersi i/lub jajnika – badanie podstawowe 16 mutacji w genie BRCA1

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH- należy dołączyć wypełniony formularz DEKLARACJI ŚWIADOMEJ 
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Zespół Gilberta

Łuszczyca ( HLA-Cw6)

Zespół Retta (gen MECP2 - cały)
Zespół łamliwego chromosomu X - prescreening (badanie regionu zawierającego 
powtórzenia CGG w genie FMR1)
Choroba Wilsona analiza sekwencji kodującej genu ATP7B met NGS
Choroba Wilsona/zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe - panel 1 (gen ATP7B - 
ekson 14 - najczęstsza mutacja H1069Q)
Choroba Wilsona - panel 2 (gen ATP7B - 6 dodatkowych eksonów, nieobjętych w 
panelu 1, zawierających najczęstsze w populacji polskiej mutacje)
Choroba Wilsona - panel 3 (gen ATP7B - wszystkie pozostałe fragmenty genu ATP7B, 
nieobjęte badaniami w panelu 1 i 2)
APC- podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita 

MUTYH - podstawowe badanie mutacji związanych z polipowatością jekita grubego 
dziedziczoną recesywnie

Mukowiscydoza , mutacje genu CFTR ( 1779 mutacji) , badanie wszystkich eksonów 

Niedosłuch wrodzony DFNB1 ( gen GJB2 - cały)
Dystrofia mięsniowa Duchenne'a ( badanie obecności delecji/duplikacji w genie 

Hemochromatoza - określenie rzadkich mutacji E168 oraz Q283P w genie HFE

Galaktozemia typu 2 ( gen GALT- badanie najczęstszych mutacji Q188R i K285N)

Choroba Lesniewskiego -Crohna ( gen NOD2 - najczęstsze mutacje)

Zespół Angelmana ( AS, test metylacji DNA - analiza locus SNRPN)

Geno Diag Dieta-geny metabolizmu witamin i antyoksydantów

FTO – mutacja w genie otyłości met. PCR – jakościowo

Geno Diag Dieta - Geny metabolizmu i otyłości

Geno Diag Dieta - pełny profil nutrigenetyczny
Panel kardiologiczny CardioN+ diagnozujący predyspozycje do udaru i zawału 
mięśnia sercowego metodą NGS
Predyspozycja do zawału serca, analiza wybranych mutacji w genie LRP8
Panel badań przesiewowych dla osób z rodzinnie uwarunkowanymi nowotworami - 
analiza sekwencji kodującej 70 genów, badanie NGS

NUTRIGENETYKA- wypełniamy formularz DEKLARACJA ŚWIADOMEJ ZGODY NA BADANIE GENETYCZNE
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Załącznik Nr 4
Cennik badań laboratoryjnych Przychodni Zator
obowiązujący od 16 maja 2022 roku

Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h)

Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h)

Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g, 1h)

Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h)

Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h)

Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h)

Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h)

OGTT w ciąży obciążenie 75 g glukozy (0,1,2 h)

Nużyca, demodekoza

Nużyca, demodekoza

Przygotowanie do badania - glukoza na krzywą cukrową

Usługa – pobranie materiału

Usługa - pobranie materiału mikrobiologicznego
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Załącznik nr 5

BADANIA  PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW
I KIEROWCÓW

1. Badania profilaktyczne pracowników wykonywane są na podstawie umowy 
zawartej z zakładem pracy.

2. Badanie dla celów sanitarno – epidemiologicznych -  60,00 złotych.

3. Badanie lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 
i kierowców –  200,00 złotych

           Dodatkowo osoba badana ponosi koszt dodatkowych badań i konsultacji  
           specjalistycznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
           Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się        

o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców /DZ.U.2014,949/.

- 1 -


