
Zarządzenie Nr 49/2022
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie
z dnia 1.04.2022 r.

w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad osobami objętymi opieką na ich wniosek

W  wykonaniu  zapisów  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  21  czerwca  2010  r.  w  sprawie
sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi
opieką na ich wniosek (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 758) zarządzam:

§1
Zarządzenie stosuje się do:
1) osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek i osób z nimi współpracujących,
2) osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, z wyjątkiem osób wykonujących
pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą,
3) rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników oraz członków spółdzielni produkcji
rolnej,
4) byłych pracowników oraz osób, które wykonywały pracę na innej podstawie niż stosunek pracy,
a także osób, które pozostawały w stosunku służbowym.

§2
1.  Osoby,  o  których  mowa  w  §  1  składają  w  Przychodni  Medycyny  Pracy  SP  ZOZ  Nr  1
w Rzeszowie wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr
1 do niniejszego zarządzenia.
2.  Zakres  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej oraz  okres,  w  jakim  ma  być  ona  sprawowana,  osoba
składająca wniosek ustala z lekarzem podstawowej jednostki służby medycyny pracy.
3. Określając zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, lekarz podstawowej jednostki służby medycyny
pracy zaleca osobie składającej wniosek wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę
chorób zawodowych.

§3
1. Wprowadzam cennik świadczeń zdrowotnych obowiązujący w SP ZOZ Nr 1  w Rzeszowie dla osób
wskazanych w §1 stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2.  Opłaty  za  świadczenia  regulowane  są  w  Rejestracji  Przychodni  Specjalistycznej  Nr  3
w Rzeszowie po zarejestrowaniu sprzedaży w kasie fiskalnej gotówką. Płatność gotówką odbywa się
w momencie zarejestrowania usługi w kasie fiskalnej i wydania paragonu lub wystawienia faktury VAT.
 

§4
W sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  znajdują  przepisy  ustawy  o  służbie  medycyny  pracy
i  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  sprawowania  przez  służbę  medycyny  pracy
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek.

        §5
Niniejsze zarządzenie uchyla wcześniejsze akty wewnętrzne dotyczące zakresu w nim uregulowanych.

        §6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6.04.2022 r.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2022 Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 1.04.2022 r.
      

     …....................................................., dnia...................... r.
                                                                                                             (miejscowość) (data)

….............................................................................
(imię i nazwisko)

….............................................................................
(adres zakładu pracy lub prowadzonej działalności)

….............................................................................
(PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość)

….............................................................................
(REGON*)

….............................................................................
(rodzaj wykonywanej pracy lub działalności gospodarczej)                    
                                                               

          Przychodnia Medycyny Pracy
                                      35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 8a

WNIOSEK
o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie
sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi
opieką  na  ich  wniosek  (Dz.  U.  Nr  113,  poz.  758),  wnoszę  o  objęcie  mnie  profilaktyczną  opieką
zdrowotną.  

Poniżej  przekazuję  informacje  o  czynnikach  szkodliwych  występujących  w  miejscu  pracy/
w miejscu wykonywania działalności gospodarczej**:

1. decyzyjność: …......................., odpowiedzialność: ….......................,
2. narażenia na czynniki biologiczne HIV, WZW-B, WZW-C: ….......................,
3. kierowanie:  samochodem ….....................  (kategoria)  …...................., sprawność psychoruchowa

….......................,
4. praca zmianowa (nocna): ….......................,
5. wysiłek fizyczny (nadmierny wydatek energetyczny) …......................., wymuszona pozycja ciała

….......................,
6. praca na wysokości: do 3 metrów …......................., powyżej 3 metrów ….......................,
7. hałas: słyszalny …......................., ultradźwiękowy ….......................,
8. drgania mechaniczne ….......................,
9. mikroklimat: gorący …......................., zimny ….......................,
10. czynniki chemiczne: wymienić jakie: ….......................,
11. pyły: ….......................,
12. promieniowanie:  jonizujące  …..................., ultrafioletowe  …...................., laser  …...................,

podczerwone …....................., elektromagnetyczne …......................., optyczne ….....................,
13. monitor ekranowy: ….......................,
14. praca bez określonego czynnika narażenia: ….......................,
15. inne (wymienić jakie) ….......................

Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
             

                               

________________________
* jedynie w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą                                                     ….....................…........................
** niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                 (podpis wnioskodawcy)  



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2022 Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 1.04.2022 r.

Cennik świadczeń zdrowotnych obowiązujący w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie dla osób objętych
profilaktyczną opieką zdrowotną na ich wniosek

Lp. Wyszczególnienie
Cena 
netto

VAT
Cena

brutto

1.
Badanie przez lekarza uprawnionego do badań 
profilaktycznych 61,79 23% 76,00
+ wydanie orzeczenia

2. Badanie okulistyczne 61,79 23% 76,00

3. Badanie dermatologiczne 61,79 23% 76,00

4. Badanie laryngologiczne 61,79 23% 76,00
5. Badanie neurologiczne 61,79 23% 76,00
6. Badanie audiometryczne 28,46 23% 35,00
7. Badanie elektrokardiologiczne (EKG) 20,73 23% 25,50
8. Badanie ogólne moczu 10,57 23% 13,00
9. OB 6,50 23% 8,00

10. Morfologia krwi 14,63 23% 18,00

11. Rozmaz krwi 12,20 23% 15,00
12. Płytki krwi metodą komorową 9,76 23% 12,00
13. Retikulocyty 10,57 23% 13,00
14. Glukoza 8,13 23% 10,00
15. Kreatynina 8,13 23% 10,00

16. Cholesterol całkowity 8,13 23% 10,00

17. Cholesterol HDL 10,57 23% 13,00

18. Cholesterol LDL 14,63 23% 18,00

19. Trójglicerydy 8,13 23% 10,00
20. Bilirubina całkowita 8,13 23% 10,00
21. Aminotransferaza ASPAT lub ALAT 10,57 23% 13,00

22. GGTP (gamma-glutamylotranspeptydaza) 12,20 23% 15,00

23. Antygen HBs 17,07 23% 21,00
24. P/c anty – Hbs 29,27 23% 36,00
25. Przeciwciała anty – HCV 40,65 23% 50,00
26. P/ciała anty – HIV1/ HIV2 46,34 23% 57,00
27. RTG klatki piersiowej 50,41 23% 62,00
28. RTG kości nadgarstka /2projekcje/ 50,41 23% 62,00
29. RTG  stawu łokciowego - 2 projekcje 50,41 23% 62,00
30. RTG  obu rąk  - 2 projekcje  (PA+skosy) 81,30 23% 100,00

31. Spirometria 35,77 23% 44,00

32. Badanie psychologiczne 113,82 23% 140,00

33. Badanie psychologiczne do zawodu operatora 81,30 23% 100,00

34. Badanie psychologiczne do pracy na wysokości 81,30 23% 100,00

35. Książeczka zdrowia 12,20 23% 15,00

36.
Zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do    
celów sanitarno-epidemiologicznych   (nie obejmuje kosztu 
badań sanitarno-epidemiologicznych)

55,28 23% 68,00



37.
Badanie w ciemni – badanie na olśnienie i widzenie 
zmierzchowe

50,41 23% 62,00

38. Wibrogram z próbą oziębienia 120,33 23% 148,00

39.
Badanie lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami i kierowców

162,60 23% 200,00

40.
Badanie psychologiczne osób ubiegających się o 
uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz 
osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

121,95 23% 150,00


