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Szanowni Państwo, 

 

zgodnie z treścią Kodeksu Pracy, pracodawcy zobowiązani są do kierowania na 

badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne) pracowników zatrudnionych 

na podstawie umów o pracę.  

W odpowiedzi na wynikające z tego Państwa potrzeby, oddajemy do dyspozycji 

naszą Przychodnię. Zapewniamy opiekę wielu lekarzy specjalistów oraz posiadamy 

pełne wyposażenie dostosowane do świadczenia specjalistycznych usług 

medycznych.  

Nasza Przychodnia zlokalizowana jest w dogodnym komunikacyjnie punkcie miasta, 

przy ulicy Kilińskiego 21 w Łodzi.  

 

Gwarantujemy: 

• najwyższy standard świadczonych usług, 

• maksymalnie krótki czas wykonania wszystkich niezbędnych badań,  

• bardzo korzystne ceny, 

• telefoniczną rezerwację wizyt, 

• czytelne i klarowne druki skierowań na badania, 

• sprawność obsługi, 

•  poprawność formalną i merytoryczną wystawionych zaświadczeń  o zdolności 

do pracy, 

• rezerwacja miejsc na nasze akcje profilaktyczne (także bezpłatne) z wielu 

dziedzin medycyn - pozyskujemy środki finansowe z Urzędu Miasta, Urzędu 

Marszałkowskiego oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

 

  



 

 

 

 

Każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek zawarcia pisemnej umowy  

z jednostką medycyny pracy, która będzie przeprowadzać badania lekarskie 

pracowników danego zakładu. Wynika to z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 

1997 r. o służbie medycyny pracy.  

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy, badania wstępne, okresowe i kontrolne 

pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie 

pisemnej umowy zawartej przez pracodawcę z podstawową jednostką służby 

medycyny pracy. W konsekwencji badania wykonane poza tą jednostką mogą 

zostać zakwestionowane, np. w razie kontroli PIP.  

Przepisy dotyczą każdego zakładu pracy, bez względu na ilość zatrudnianych 

pracowników.   

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

 

  



 

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY 

 

Rabat przewidziany jest dla podmiotów gospodarczych, z którymi zawarta jest umowa 

o współpracy 

 Cena regularna 

 

Cena 

po rabacie 

 

Konsultacja lekarza orzecznika medycyny pracy 

z wydaniem orzeczenia 
60,00 zł 

Ustalana 

indywidualnie  

z firmą 

zainteresowaną 

podpisaniem 

umowy 

Okulista w ramach medycyny pracy 70,00 zł 

Neurolog w ramach medycyny pracy 70,00 zł 

Laryngolog w ramach medycyny pracy 70,00 zł 

Badania krwi (morfologia, cholesterol, aspat, alat, 

glukoza, bilirubina), badanie ogólne moczu 

w ramach medycyny pracy 

9,00 zł / szt. 

EKG w ramach medycyny pracy 30,00 zł 

Audiometria w ramach medycyny pracy 40,00 zł 

Spirometria w ramach medycyny pracy 30,00 zł 

RTG w ramach medycyny pracy 45,00 zł 

Testy psychologiczne dla kierowców pojazdów 

służbowych w ramach medycyny pracy 
120,00 zł 

Testy psychologiczne dla operatorów wózków 

widłowych w ramach medycyny pracy 
120,00 zł 

Wydanie orzeczenia do celów sanitarno-

epidemiologicznych 
35,00 zł 

 

W razie pytań i wątpliwości na Państwa pytania odpowie: 

Konsultant w zakresie medycyny pracy 

Wiktoria Okruch 

tel. +48 661 607 600 lub 42 630 27 59 

medycynapracy@przychodniamalinowa.pl 
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