
CENNIK BADAŃ LEKARSKICH WYKONYWANYCH W 

POLIKLINICE 

Lp. 
Kod 

systemowy 
Rodzaj badania Cena Uwagi 

1. PL/370 Porada lekarska specjalistyczna 
                 150,00 

zł    

2. PL/371 
Gastroskopia (dla pacjentów kierowanych z 

placówek nie posiadających umowy z NFZ) 

                 200,00 

zł    

3. PL/25 
Pobranie wycinków z oceną histopatologiczną + 

gastroskopia 

                 590,00 

zł    

4. PL/26 Test ureazowy 
                 260,00 

zł    

5. PL/27 
Gastroskopia + usuniecie ciała obcego z przełyku lub 

żołądka 

                 950,00 

zł    

6. PL/395 Rektoskopia 
                   85,00 

zł    

7. PL/29 
Pobranie wycinków z oceną histopatologiczną + 

rektoskopia 

                 280,00 

zł    

8. PL/377 Sigmiodeskopia 
                 400,00 

zł    

9. PL/378 
Kolonoskopia (dla pacjentów kierowanych z 

placówek nie posiadających umowy z NFZ) 

                 650,00 

zł    

10. PL/32 Endoskopowe usunięcie polipa z żołądka 
              2 500,00 

zł    

11. PL/33 Endoskopowe usunięcie polipa z jelita grubego 
              3 000,00 

zł    

12. PL/381 
Znieczulenie ogólne przy badaniach endoskopowych 

(gastroskopia, kolonoskopia, bronchoskopia) 

                 260,00 

zł    

13. PL/57 Badanie Echograficzne przezklatkowe 
                 130,00 

zł    

14. PL/59 
Echo stres test (echokardiograficzna próba 

Dobutaminowa) 

                 500,00 

zł    

15. PL/384 Badanie EKG spoczynkowe z opisem 
                   60,00 

zł    

16. PL/65 Badanie EKG bez opisu 
                   45,00 

zł    

17. PL/66 Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa 
                 180,00 

zł    

18. PL/366 Badanie audiometryczne tonalne 
                   45,00 

zł    

19. PL/92 Badanie audiometryczne mowy 
                   70,00 

zł    

20. PL/93 Badanie odruchów strzemiączkowych 
                   55,00 

zł    

21. PL/351 Tympanometria 
                   50,00 

zł    

22. PL/358 Badanie spirometryczne 
                   55,00 

zł    

23. PL/359 Badanie spirometryczne z próbą histaminową 
                 110,00 

zł    

24. PL/360 Badanie spirometryczne z próbą rozkurczową 
                   80,00 

zł    

25. PL/394 Angiografia fluoresceinowa 
                 260,00 

zł    

26. PL/365 Angiografia indocjaninowa 
                 500,00 

zł    

27. PL/397 Ekran Hessa                  100,00   



zł  

28. PL/368 Badanie widzenia obuocznego 
                   40,00 

zł    

29. PL/369 Badanie pola widzenia - komputerowe 
                   80,00 

zł    

30. PL/400 
Nyktometria (ocena widzenia zmierzchowego, 

olśnienie) 

                 100,00 

zł    

31. PL/401 

Podanie w okolice nerwów lub splotów nerwowych, 

chorym z przewlekłym bólem, czasowo -działających 

leków przeciwbólowych, blokujących 

przewodnictwo (lek pacjenta) 

                 100,00 

zł  
  

32. PL/402 
Zabieg wykonania blokady dostawowej – podanie 

leku odstawowo i/lub okołostawowo (lek pacjenta) 

                   80,00 

zł    

33. PL/403 Płukanie dróg łzowych 
                 100,00 

zł    

34. PL/404 Wykonanie OCT 
                 170,00 

zł    

35. PL/405 
Gradówka-leczenie operacyjne (w tym badanie hist.-

pat.) 

                 200,00 

zł    

36. PL/406 
Przycięcie torby tylnej soczewki ( kapsulotomia 

laserowa) 

                 260,00 

zł    

37. PL/407 

Laseroterapia p/jaskrowa (gonioplastyka, 

trabekuloplastyka, iridektomia, cyklofotokoagulacja), 

laseroterapia ogniskowa siatkówki 

                 260,00 

zł  
  

38. PL/408 

Opanowanie krwotoku z nosa – tamponada tylna 

(świadczenie wykonywane w znieczuleniu 

miejscowym) 

                 150,00 

zł  
  

39. PL/409 Nacięcie migdałka i/lub struktur okołomigdałkowych 
                 150,00 

zł    

40. PL/410 
Nacięcie małżowiny nosa (konchotomia) częściowa 

przedśluzówkowa 

                 150,00 

zł    

41. PL/411 Nacięcie błony bębenkowej – paracenteza 
                   80,00 

zł    

42. PL/412 

Opanowanie krwotoku z nosa – tamponada przednia 

(świadczenie wykonywane w znieczuleniu 

miejscowym) 

                   80,00 

zł  
  

43. PL/413 Podcięcie wędzidełka 
                   80,00 

zł    

44. PL/414 
Nastawienie złamania i/lub unieruchomienie 

zewnętrzne 

                 150,00 

zł    

45. PL/415 Usunięcie opatrunku gipsowego 
                   40,00 

zł    

46. PL/416 Zmiana opatrunków 
                   40,00 

zł    

47. PL/417 Usunięcie szwów 
                   40,00 

zł    

48. PL/418 

Biopsja grubiogłowa narządów tkanki kostnej/ 

przezskórna / przezpochwowa / przezodbytnicza z 

pełną diagnostyką (badanie hist.-pat. Badania 

immunocytochemiczne, cytometryczne, 

molekularne) z użyciem technik obrazowych 

                 450,00 

zł  

  

49. PL/419 Wymiana rurki tracheotomijnej 
                 180,00 

zł    

50. PL/420 
Usunięcie rurki tracheotomijnej, usunięcie / 

wymiana, cewnika, stomii, tamponady 

                   80,00 

zł    

51. PL/421 

Biopsja aspiracyjna z diagnostyką  mikroskopową 

bez użycia techniki obrazowej z badaniem 

cytologicznym 

                 180,00 

zł  
  



52. PL/422 

Kompleksowe zaopatrzenie chirurgiczne rozległych 

i/lub głębokich ran obejmujących co najmniej skórę, 

tkankę podskórną, mięśniową wymagających 

założenia co najmniej 5 szwów i/lub użycia różnych 

rodzajów nici, ze znieczuleniem 

                 200,00 

zł  

  

53. PL/423 

Punkcja diagnostyczno-terapeutyczna jam ciał, zatok, 

stawów, skóry i torbieli z pełną diagnostyką 

(cytologia, mikrobiologia, analityka) 

                 160,00 

zł  
  

54. PL/424 
Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka 

naskórkowego 

                 160,00 

zł    

55. PL/425 Usunięcie portu lub ekspandero - protezy 
                 160,00 

zł    

56. PL/426 

Biopsja cienkoigłowa jednej zmiany ogniskowej z  

użyciem techniki obrazowej, z badaniem 

cytologicznym obejmującym 2-4 rozmazy 

                 250,00 

zł  
  

57. PL/427 

Pobranie i/lub wycięcie pojedynczych zmian ze 

skóry, błon śluzowych i tkanek miękkich z niezbędną 

diagnostyką w tym badania hist.-pat. 

                 260,00 

zł  
  

58. PL/428 
Punkcja diagnostyczno- terapeutyczna  jam ciała, 

stawu, zatok, skóry i torbieli 

                 100,00 

zł    

59. PL/429 
Usunięcie zmian ze skóry, błon śluzowych tkanek 

miękkich 

                 150,00 

zł    

60. PL/430 Wycięcie torbieli włosowej 
              1 000,00 

zł    

61. PL/431 

Kompleksowa kriochirurgia zmian miejscowych (w 

przypadku wskazań med. obejmuje poprzedzające 

badanie hist.-pat.) – 1 zmiana 

                 150,00 

zł  
  

62. PL/432 

Nacięcie powłok –ewakuacja sączkowanie 

krwawienie i /lub ropnia, ciało obce- usunięcie z 

powłok i/lub z naturalnych otworów ciała, 

zaopatrzenie ran powierzchownych 

                 150,00 

zł  
  

63. PL/433 
Elektrokoagulacja / krioterapia / laseroterapia zmian 

powierzchownych  – 1 zabieg 

                   90,00 

zł    

64. PL/434 Zabieg usunięcia stulejki 
                 150,00 

zł    

65. PL/435 
Badanie urodynamicznej kompleksowe z 

profilometrią cewkową 

                 700,00 

zł    

66. PL/436 

Cewnikowanie i wypłukanie skrzepów krwi z 

pęcherza wykonanie wlewki leku do pęcherza 

moczowego 

                 280,00 

zł  
  

67. PL/437 
Wymiana lub usuniecie cewnika w przetoce 

nerkowej 

                 350,00 

zł    

68. PL/438 
Pobranie materiału z szyjki macicy do 

przesiewowego badania cytologicznego 

                   65,00 

zł    

69. PL/439 
Wkłada wewnątrzmaciczna – usunięcie i /lub 

założenie (bez kosztu wkładki) 

                   90,00 

zł    

 cena netto (należy 

doliczyć 23% 

VAT)    

70. PL/440 Elektrokoagulacja szyjki macicy 
                 280,00 

zł    

71. PL/441 Konizacja szyjki macicy z badaniem hist.-pat. 
                 550,00 

zł    

72. PL/442 Cystoskopia przezcewkowa 
                 280,00 

zł    

73. PL/443 Badanie EEG 
                 160,00 

zł    

74. PL-02 Kriodestrukcja LN2 – zmiana poniżej średnicy  1 cm                  150,00   



zł  

75. PL-03 Kriodestrukcja LN2 – zmiana powyżej średnicy 1 cm 
                 200,00 

zł    

76. PL/61 
24h rejestracja EKG metodą Holtera wraz z 

interpretacją wyniku 

                 200,00 

zł    

77. PL/611 Ćwiczenia ort optyczne – 1 ćwiczenie 
                   40,00 

zł    

78. PL/612 
24h ambulatoryjne monitorowanie cisnienia 

tętniczego wraz z interpretacją wyniku (ABPM) 

                 200,00 

zł    

79. PL/613 Próba tężyczkowa 
                 150,00 

zł    

80. PL/614 Próba miasteniczna 
                 150,00 

zł    

81. PL/615 Polineuropatia 
                 500,00 

zł    

82. PL/616 Badanie cieśni nadgarstka jednej ręki 
                 200,00 

zł    

83. PL/617 Badanie nerwu łokciowego bez użycia igły 
                 150,00 

zł    

84. PL/618 Badanie 1 mięśnia/nerwu metodą ilościową 
                 100,00 

zł    

85. PL/619 Badanie 1 mięśnia metoda jakościową 
                 100,00 

zł    

86. PL/620 
Badanie 1 nerwu we włóknach czuciowych i 

ruchomych wraz z oznaczeniem fali F 

                 100,00 

zł    

87. PL/622 
Koszt jednorazowej elektrody igłowej 

koncentrycznej 

                   45,00 

zł    

88. PL/TESTY Testy alergiczne – cena za 1 punkt (ukłucie) 
                     8,00 

zł    

89. PL-01 Peeling TCA 

                 350,00 

zł    

 cena netto (należy 

doliczyć 23% VAT)  
  

90. PL/448 Badania pracowników zabezpieczenia technicznego 

                 350,00 

zł    

 cena brutto    

 w tym 23% VAT    

91. PL/449 
Badanie profilaktyczne z wydaniem orzeczenia                    55,00 

zł    Lekarza Medycyny Pracy 

92. PL/450 Wydanie orzeczenia sanitarno - epidemiologicznego 
                   50,00 

zł    

93. PL/451 Badanie kierowców kat. A,B,C,D,T,E 

                 250,00 

zł    

 cena netto (należy 

doliczyć 23% VAT)  
  

94. PL/453 
Badanie na pozwolenie na broń (wraz z 

konsultacjami) 

                 420,00 

zł    

 cena netto (należy 

doliczyć 23% VAT)  
  

95. PL/452 
Badanie na pozwolenie na broń bez konsultacji 

psychologicznej (wraz z konsultacjami) 

                 250,00 

zł    

 cena netto (należy 

doliczyć 23% VAT)    



96. PL/454 Badanie na wydanie licencji detektywa 

                 400,00 

zł    

 cena netto - zawiera 

konsultację 

psychiatryczą i 

psychologiczną  
  

97. PL/85 
Konsultacja (badanie) psychiatryczna do badań na 

wydanie licencji detektywa. 

                 200,00 

zł    

 cena netto (należy 

doliczyć 23% VAT)  
  

98. PL/86 
Konsultacja (badanie) psychologiczna do badań na 

wydanie licencji detektywa. 

                 200,00 

zł    

 cena netto (należy 

doliczyć 23% VAT)    

99. PL/472 Badanie dla osób posiadających licencje detektywa 
                 559,65 

zł    

100. 

   
PL/87 

Konsultacja (badanie) psychiatryczna do badań dla 

posiadających  licencje detektywa. 

                 150,00 

zł  

  

 cena netto (należy 

doliczyć 23% VAT)  

101. PL/91 
Konsultacja (badanie) psychologiczna do badań dla 

posiadających  licencje detektywa. 

                 200,00 

zł  

  

 cena netto (należy 

doliczyć 23% VAT)  

102. PL/94 
Badanie lekarza medycyny pracy dla osób 

posiadających licencje detektywa. 

                 150,00 

zł  

  

 cena netto (należy 

doliczyć 23% VAT)  

103.  PL/462 
Badanie osób pracujących przy materiałach 

niebezpiecznych 

                 200,00 

zł  

  

 cena netto (należy 

doliczyć 23% VAT)  

104. PL/447 
Badanie pracowników ochrony (badania lekarskie i 

psychologiczne) bez skierowania od pracodawcy 

                 400,00 

zł  

  

 cena netto (należy 

doliczyć 23% VAT)  

105. KS_PL/24 
Badanie lekarskie pracowników ochrony na 

podstawie skierowania od pracodawcy 

                 400,00 

zł    

106.  KS_PL/25 
Badanie psychologiczne pracowników ochrony na 

podstawie skierowania od pracodawcy 

                 160,00 

zł    

107. PL/455 Wydanie duplikatu orzeczenia 

                   30,00 

zł  

  

 cena netto (należy 

doliczyć 23% VAT)  

108. PL/460 Wydanie orzeczenia lekarskiego (Sąd,  PZU) 

                   90,00 

zł  

  

 cena netto (należy 

doliczyć 23% VAT)  



109.  PL/461 Wydanie zaświadczenia lub świadectwa 

                   45,00 

zł  

  

 cena netto (należy 

doliczyć 23% VAT)  

110. PL/447_A 

Badanie lekarskie i psychologiczne osoby 

ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę 

kwalifikowanego pracownika ochrony - bez 

skierowania i pola widzenia 

                 450,00 

zł  

  

 cena netto (należy 

doliczyć 23% VAT)  

111.  KS_PL/241 
Badanie lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) 

pracownika ochrony fizycznej - bez pola widzenia 

                 450,00 

zł  

    

112.  PL/453_A Badanie na pozwolenie na broń – bez pola widzenia 

                 450,00 

zł  

  

 cena netto (należy 

doliczyć 23% VAT)  

113. PL/452_A 
Badanie na pozwolenie na broń bez konsultacji 

psychologicznej i bez pola widzenia 

                 160,00 

zł  

  

 cena netto (należy 

doliczyć 23% VAT)  

 


