
 1 

 
 

Cenniki: badań, usług nieobjętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
wynajmu sal wykładowych, usług związanych z udostępnianiem dokumentacji,   

a także sposobem ustalania opłaty za usługi medyczne dla osób nieuprawnionych   
do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych 

obowiązujące do 1 grudnia 2022 r.  
 
 
Cennik badań diagnostycznych  
  
Badania analityki laboratoryjnej  

nazwa usługi cena netto* 
17-OH Progesteron 30,00 zł 
Albuminy 10,00 zł 
Androstendion 35,00 zł 
Antytrombina 10,00 zł 
Badanie ogólne moczu z osadem mikroskopowym 15,00 zł 
Białko całkowite 9,00 zł 
Białko CRP 10,00 zł 
Białko w dobowej zbiórce moczu 8,00 zł 
Bilirubina bezpośrednia 9,00 zł 
Bilirubina całkowita 9,00 zł 
Ca-125 36,00 zł 
CMV IgG 35,00 zł 
CMV IgM 35,00 zł 
D-dimery 36,00 zł 
DHEA-SO4 35,00 zł 
Elektrolity (Na, K, Cl) 10,00 zł 
Elektrolity (P, Mg, Ca) 10,00 zł 
Estradiol 20,00 zł 
Ferrytyna 30,00 zł 
Fibrynogen 9,00 zł 
Fosfataza alkaliczna 7,00 zł 
FSH 13,00 zł 
Ft3 20,00 zł 
Ft4 20,00 zł 
Glukoza 9,00 zł 
Hbs antygen 13,00 zł 
HCG 27,00 zł 
Hemoglobina glikowana 48,00 zł 
HIV 31,00 zł 
Hormon antymillerowski 100,00 zł 
INR 12,00 zł 
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Insulina 19,00 zł 
Insulina po obciążeniu 55,00 zł 
Kortizol 31,00 zł 
Kreatynina w moczu 9,00 zł 
Kreatynina w surowicy 6,00 zł 
Kwas moczowy 9,00 zł 
Kwasy żółciowe 39,00 zł 
LDH (dehydrogenaza mleczanowa) 10,00 zł 
LH 20,00 zł 
Lipidogram 22,00 zł 
Mocznik 9,00 zł 
Morfologia 5 DIFF 12,00 zł 
Morfologia z rozmazem automatycznym 5 DIFF 19,00 zł 
P-ciała antytyreoglobulinowe (anty TG) 25,00 zł 
Progesteron 19,00 zł 
Prokalcytonina 64,00 zł 
Prolaktyna 18,00 zł 
Prolaktyna z MTC 36,00 zł 
Przeciwciała anty Hbs 23,00 zł 
Przeciwciała anty HCV 23,00 zł 
Przeciwciała przeciw oksydazie tarczycowej (anty TPO) 25,00 zł 
Przeciwciała Covid w klasie IgG oznaczenie jakościowe z krwi 65,00 zł 
Przeciwciała Covid w klasie IgM oznaczenie jakościowe z krwi 65,00 zł 
Przeciwciała Covid oznaczenie ilościowe 65,00 zł 
PSA 40,00 zł 
Test antygenowy na obecność wirusa SARS-Cov 2 70,00 zł 
Test podwójny PAPPa 250,00 zł 
Retikulocyty z morfologii 5DIFF 6,00 zł 
Rozmaz manualny 7,00 zł 
SHBG 30,00 zł 
Testosteron 25,00 zł 
Toxoplazmoza IgG i IgM 70,00 zł 
Transaminazy (AlAt, AspAt) 8,00 zł 
Trójglicerydy 5,70 zł 
TSH 10,00 zł 
Układ krzepnięcia 25,00 zł 
Witamina D3 25(OH) 50,00 zł 
WR 20,00 zł 
Żelazo 9,00 zł 

  
Badania serologiczne  

nazwa usługi cena netto* 
Grupa krwi - dorosły 83,00 zł 
Grupa krwi - noworodek 42,00 zł 
Immunoglobulina Anty Rh+D 43,00 zł 
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Przeciwciała odpornościowe anty A 43,00 zł 
Przeciwciała odpornościowe anty B 43,00 zł 
Przeciwciała odpornościowe 43,00 zł 
Próba zgodności z jednym dawcą 65,00 zł 
Próba zgodności, kolejny dawca 26,00 zł 

  
Diagnostyka obrazowa  

nazwa usługi cena netto* 
Histerosalpingografia z kontrastem cieniującym 177,00 zł 
HSG 178,00 zł 
Mammografia 85,00 zł 
RTG dłoni 86,00 zł 
RTG - inne 91,00 zł 
RTG czaszki 59,00 zł 
RTG jamy brzusznej 85,00 zł 
RTG klatki piersiowej 80,00 zł 
RTG kręgosłupa L-S 94,00 zł 
RTG kręgosłupa piersiowego 94,00 zł 
RTG kręgosłupa szyjnego 82,00 zł 
RTG miednicy 86,00 zł 
RTG przewodu pokarmowego - pasaż 98,00 zł 
RTG stawów krzyżowo-biodrowych 86,00 zł 
USG - inne 59,00 zł 
USG doppler żył kończyn dolnych 61,00 zł 
USG jamy brzusznej 60,00 zł 
USG narządu rodnego przez powłoki brzuszne 61,00 zł 
USG piesi 59,00 zł 
USG płodu i biometria 62,00 zł 
USG przezciemiączkowe mózgu 64,00 zł 
USG tarczycy 62,00 zł 
USG transrektalne narządu rodnego 60,00 zł 
USG transvaginalne 61,00 zł 
Biopsja piersi pod kontrolą USG 153,00 zł 

  
Badania patomorfologiczne  

nazwa usługi cena netto* 
Białko P-16 251,00 
Barwienie cytologii 4,00 
Barwienie dodatkowe - siateczka 251,00 
Barwienie dodatkowe - PAS 26,00 
Barwienie dodatkowe PAS+Dimedon 336,00 
Barwienie dodatkowe - Mucykarmin 43,00 
Badanie materiału biopsyjnego drobnego (1 bl) 50,00 
Badanie materiału biopsyjnego dużego (2-3 bl) 68,00 
Badania materiału pooperacyjnego małego (2-4 bl) 101,00 
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Badanie materiału pooperacyjnego bez nowotworu złośliwego 176,00 
Badanie materiału pooperacyjnego z nowotworem złośliwym 269,00 
Badanie immunohistochemiczne 1 markera metodą manualną 151,00 
Badanie materiału z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej 123,00 
Badanie cytologiczne - ginekologiczne 21,00 
Badanie cytologiczne płynów z jam ciała 21,00 
Badanie wymazu z sutka 28,00 
Badanie śródoperacyjne niekrojone 700,00 
Badanie śródoperacyjne krojone 797,00 
Konsultacja preparatów onkologicznych 135,00 
Konsultacja preparatów onkologicznych z wykonaniem preparatów 153,00 
Dopuszczenie materiału 63,00 
Dokrojenie materiału 24,00 
Odbitka 28,00 

  
Badania mikrobiologiczne  

nazwa usługi cena netto* 
Wymaz z kanału szyjki macicy lub z pochwy lub z przedsionka pochwy w kierunku flory 
tlenowej i beztlenowej 71,00 zł 
Wymaz z kanału szyjki macicy lub z pochwy lub z przedsionka pochwy w kierunku flory 
tlenowej 48,00 zł 
Posiew moczu 50,00 zł 
Mocz z cewnika 55,00 zł 
Końcówka z ECC + skóra 55,00 zł 
Wymaz z gardła w kierunku Streptococcus pyogenes 61,00 zł 
Wymaz z nosa w kierunku nosicielstwa Stephylococcus aureus 62,00 zł 
Wymaz z ucha 62,00 zł 
Wymaz z oka 62,00 zł 
Wymaz z rany 62,00 zł 
Wymaz z gruczołu Bartholina 62,00 zł 
Wymaz z pępka 62,00 zł 
Wymaz z odchodów 62,00 zł 
Ropa 63,00 zł 
Kał-posiew w kierunku SS 106,00 zł 
Plwocina 55,00 zł 
Wydzielina z sutka, pokarm 55,00 zł 
Wymaz ze zmian na sromie 55,00 zł 
Posiew w kierunku Streptococcus agalactiae 11,00 zł 
Ocena biologiczna skuteczności sterylizacji w autoklawie 22,00 zł 

  
Badania inne  

nazwa usługi cena netto* 
Badanie mikrsokopowe nasienia 120,00 zł 
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* badania diagnostyczne służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia są 
zwolnione z podatku VAT. W przypadku niespełnienia powyższych warunków do ceny netto doliczany jest 
podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami 
 
 
CENNIK   USŁUG      
nieobjętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia   

Wyszczególnienie 
cena 

netto* 
cena 

brutto 

Doba pobytu nieuzasadniona względami medycznymi                           
(art. 30  ust 4 ustawy o działalności leczniczej) 250,00 zł 270,00 zł 

Szkoła rodzenia  300,00 zł 300,00 zł 

Zapewnienie odzieży ochronnej dla osoby towarzyszącej przy 
porodzie 24,39 zł 30,00 zł 

Porada laktacyjna pierwszorazowa 75,00 zł 75,00 zł 

Porada laktacyjna - kolejna 50,00 zł 50,00 zł 

Porada rehabilitacji uroginekologicznej - diagnostyczna - 
pierwszorazowa (60 minut) 120,00 zł 120,00 zł 

Porada rehabilitacji uroginekologicznej - terapeutyczna - kolejna 
(60 minut) 100,00 zł 100,00 zł 

Przechowywanie zwłok powyżej 72 godzin - za każdą dobę 36,00 zł 38,88 zł 
* świadczenia medyczne służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z podatku VAT. W przypadku 
niespełnienia powyższych warunków do ceny netto doliczany jest podatek 
VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami 
 
CENNIK WYNAJMU SAL WYKŁADOWYCH 

   

Wyszczególnienie cena netto 
cena 

brutto 

Pojedyńcza  sala wykładowa z 
wyposażeniem- za jedną godzinę 50,00 zł 61,50 zł 

Dwie połączone sale wykładowe z 
wyposażeniem - za jedną  godzinę 85,00 zł 104,55 zł 

Trzy połączone sale wykładowe z 
wyposażeniem - za jedną godzinę 110,00 zł 135,30 zł 

Sala konferencyjna - za jedną godzinę 50,00 zł 61,50 zł  
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CENNIK usług związanych z udostępnianiem dokumentacji 

   

Wyszczególnienie cena netto 
cena 

brutto 

kserokopia lub wydruk dokumentacji 
medycznej dla pacjenta - jedna strona 0,37 zł 0,45 zł 

wyciąg lub odpis dokumentacji 
medycznej dla pacjenta - jedna strona 10,54 zł 12,96 zł 
udostępnienie pacjentowi dokumentacji 
medycznej na informatycznym nośniku 
danych 2,11 zł 2,59 zł 
kserokopia dokumentacji innej, niż 
medyczna - jedna strona 0,72 zł 0,89 zł 

wyszukanie dokumentacji w archiwum 
zewnętrznym - jeden dokument 4,60 zł 5,66 zł 

wyszukanie dokumentacji w archiwum 
zewnętrznym - komplet (jedno pudło)  2,30 zł 2,83 zł 

skan dokumentacji medycznej z 
archiwum zewnętrznego - jedna strona 0,48 zł 0,59 zł 

kserokopia dokumentacji medycznej z 
archiwum zewnętrznego - jedna strona 0,25 zł 0,31 zł 

opłata jednorazowa za przywiezienie 
dokumentacji z archiwum zewnętrznego 54,46 zł 66,99 zł 
opłata za przesłanie kserokopii lub odpisu 
lub wyciągu dokumentacji przesyłką 
pocztową 

według stawek 
Poczty Polskiej   

 

SPOSÓB USTALENIA OPŁATY ZA USŁUGI MEDYCZNE DLA OSÓB 
NIEUPRAWNIONYCH DO BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

  

Rodzaj świadczenia w lecznictwie szpitalnym 
wysokość 

zaliczki 
Hospitalizacja w oddziale ginekologicznym w celu 
wykonania laparoskopii 4 500,00 zł 
Hospitalizacja w oddziale ginekologicznym w celu 
wykonania operacji 6 500,00 zł 
Hospitalizacja w oddziale ginekologicznym w celu 
wykonania zabiegu ginekologicznego, diagnostyki lub 
leczenia farmakologicznego 2 000,00 zł 
Hospitalizacja w oddziale endokrynologicznym 2 500,00 zł 
Hospitalizacja w oddziale patologii ciąży* 3 000,00 zł 
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Poród* 4 500,00 zł 
Hospitalizacja w Oddziale Patologii Noworodka* 12 000,00 zł 
Pobyt w Dziennym Oddziale Rehabilitacji Niemowląt  170,00 zł 

Rodzaj świadczenia w lecznictwie ambulatoryjnym cena brutto 
Porada lekarska 255,00 zł 
Porada diabetologiczna dla pacjentek ciężarnych 450,00 zł 

  
* Nie dotyczy kobiet posiadających obywatelstwo polskie posiadających 
jednocześnie  miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, oraz obywatelek państw, z którymi Rzeczpospolita Polska 
podpisała stosowne umowy (informacja w Izbie Przyjęć). W tych 
przypadkach porody są BEZPŁATNE. 

  

1. Ceny podane w cenniku traktuje się jako zaliczkowe. Ostateczne 
rozliczenie kosztu hospitalizacji pacjentki nastąpi w terminie 14 dni od daty 
wypisu ze szpitala, na podstawie indywidualnej ewidencji kosztów. 
2. W celu usprawnienia rozliczeń (zwrotu nadpłaty) pacjentki proszone są o 
podanie numeru konta bankowego, na które Szpital przekaże nadpłaconą 
kwotę. 

3. W przypadku konieczności dopłaty, ustala się 14 dniowy termin 
dokonania wpłaty należności od daty otrzymania faktury. 

  

 


