
OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO w GLIWICACH
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENNIK USŁUG W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY
-  dotyczy badań indywidualnych -

(obowiązuje od dnia  15.03.2021 r.)

POZ. USŁUGA KOD CENA  [zł]

0801
Badanie  profilaktyczne podstawowe (wstępne,  okresowe,  końco-
we) – badanie lekarskie

BP 140,-

0802
Badanie  profilaktyczne podstawowe  (wstępne,  okresowe,  końco-
we) – badanie lekarskie wraz konsultacją okulistyczną (w/g zaleceń
lekarza uprawnionego)

BPK 160,-

0803
Badanie  profilaktyczne  podstawowe  (wstępne,  okresowe,  koń-
cowe) – badanie lekarskie i komplet badań pomocniczych (w/g zale-
ceń lekarza uprawnionego)

BPB 180,-

0804
Badanie  profilaktyczne  kierowców  zawodowych  (nie  obejmuje
badania psychotechnicznego). BPKZ 180,-

0805
Badanie  profilaktyczne  podstawowe  pracowników  pracujących
na wysokościach – badanie lekarskie i komplet badań pomocniczych
(według zaleceń lekarza uprawnionego)

BPW 180,-

0806
Badanie  profilaktyczne  podstawowe  pracowników  obsługują-
cych maszyny  transportu  pionowego (nie  obejmuje  badania
psychotechnicznego)

BPT 180,-

0807
Badanie  profilaktyczne  podstawowe  operatorów  wózków  wi-
dłowych (nie obejmuje badania psychotechnicznego)

BPO 180,-

0808
Badanie profilaktyczne kierującego pojazdem służbowym  kat. B
(z ważnym badaniem psychotechnicznym)

BKS 180,-

0809

Badanie  profilaktyczne  kontrolne –  po  absencji  chorobowej  pra-
cownika przekraczającej 30 dni (dotyczy pracowników w okresie waż-
ności ostatniego badania profilaktycznego podstawowego wykonane-
go w tutejszym zakładzie lecznictwa)

BK 100,-

0810 Wpis do książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epid. WKZ 60,-

0811 Badanie i porada lekarza medycyny pracy (bez badań diagn.) BPL 100,-

0812
Badanie lekarskie z wystawieniem zaświadczenia o stanie zdrowia
dla  osób  ubiegających  się  o  kierowanie  pojazdami  (uzyskanie
uprawnień, przedłużenie ważności, przywrócenie uprawnień)

BLK 162,60 +VAT

0813
Badanie  lekarskie  pracowników  celem  uzyskania  uprawnień  do
obsługi maszyn transportu pionowego (suwnicowi i inni)

BLT 180,-+ VAT

0814
Badanie lekarskie pracowników celem uzyskania uprawnień opera-
tora wózków widłowych

BLO 180,- + VAT

0815 Badanie psychotechniczne w zakresie psychologii transportu BPS 121,95+VAT

0816
Badanie psychotechniczne kierującego poj.  służb.  kat.  B oraz  na
stanowiska  wymagające  szczególnej  sprawności psychofizycznej
(poz. 0806-0807 i 812)

BPP 100,-+ VAT

0817
Konsultacja  specjalistyczna  na  rzecz  innych poradni  w  tym
poradni medycyny pracy (bez kosztów badań dodatkowych)

KS 100,- 
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Dodatkowe informacje:

Badanie profilaktyczne kontrolne –  po absencji  chorobowej  pracownika  przekra-
czającej 30 dni (dotyczy pracowników w okresie ważności ostatniego badania profi-
laktycznego podstawowego wykonanego w innym zakładzie lecznictwa) 

jak w poz.

0801-0808

Wpis do książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych dokonywa-
ny jednoczasowo z badaniem profilaktycznym podstawowym, wykonywanym w tutej-
szym zakładzie lecznictwa

bezpłatnie

Przy zbiegu badań profilaktycznych z badaniem w celu uzyskania/rozszerzenia uprawnień kierow-
cy, motorniczego, operatora wózka widłowego, operatora maszyn transportu pionowego – do ceny
badania profilaktycznego dolicza się cenę badania psychotechnicznego i 23 % VAT.
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