
 Załącznik 3 
do pisma okólnego Kanclerza nr 5/ 2010 

                
Wykaz  i cennik oferowanych zestawów profilaktyczny ch usług medycznych 

 
Nr   i  nazwa  zestawu usług 

medycznych 
Nr  i nazwa  badania 

Koszt  
badania 

1. profilaktyka chorób sutka  
1a – mammografia 75 zł 
1b – USG piersi 50 zł 

2. profilaktyka raka szyjki macicy  
2a – cytologia 25 zł 
2b – USG 50 zł 

3. profilaktyka raka jajnika 3 -  Bad. laboratoryjne  marker Ca 125 30 zł 

4. prof. nowotworów gruczołu 
krokowego 

4a – Bad. laboratoryjne  PSA  20 zł 
4b – badanie USG gruczołu krokowego 30 zł 
4c – badanie lekarskie (urologa) 30 zł 

5. profilaktyka  nowotworów 
jelita grubego 

5a – bad. lab. kału  na krew  utajoną 15 zł 
5b – badanie lekarskie (chirurga)  35 zł 
5c -  rektoskopia 65 zł 

6. profilaktyka nowotworów jamy 
brzusznej 

6 -   badanie laboratoryjne  marker CEA 23 zł 

7. profilaktyka chorób płuc 7 - badanie  spirometryczne  
  

30 zł 

8. profilaktyka chorób serca 
8a – bad. Laboratoryjne -  lipidogram 25 zł 
8b - pomiar ciśnienia i EKG 35 zł 

9. profilaktyka cukrzycy  
9 - Bad. laboratoryjne poziom cukru 
przed i po obciążeniu  

 23 zł 

10.  profilaktyka osteoporozy –  10 - badanie densytometryczne  z kości 
udowej lub kręgosłupa (do wyboru) 70 zł 

11.  profilaktyka chorób oczu 
(jaskry)  

Bad. ciśnienia śródgałkowego i dna oka 25 zł 

12.  profilaktyka chorób tarczycy 
12a - bad. lab. hormonów TSH, T3, T4 50 zł 
12 b -USG tarczycy 50 zł 

13.  szczepienie przeciwgrypowe Badanie kwalifikuj ące + szczepienie 30 zł 
14.  szczepienie przeciw żółtaczce 

wszczepiennej 
Badanie kwalifikuj ące + seria 3 szczepień 100 zł 

 
1. Ze względu na obowiązujące przepisy koszty badań pracownika będą zaliczone do Jego przychodu, 

podlegającego potrąceniom podatkiem od osób fizycznych (min. 18%) oraz składkami na fundusze 
ubezpieczeń społecznych ( 13,71%).  

2. Zgodnie z w/w przepisami koszt badania wliczany jest do przychodu pracownika co skutkuje  
obciążeniem pracownika w/w podatkami. W związku z powyższym w okresie ważności skierowania 
dopuszcza się rezygnację poprzez  zwrot  wystawionych skierowań do sekretariatu KZ NSZZ 
„Solidarność” (Gm.Główny PW pok. 159.  

    Nie wykorzystanie wystawionego skierowania bez zgłoszenia rezygnacji w terminie 
ważności skierowania będzie skutkowało  zmniejszeniem prawa do liczby 
przysługujących skierowań w 2011 r. o liczbę skierowań niewykorzystanych przez 
daną osobę w roku 2010. 

 


