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1. W przypadku wykonywania czynności w ramach zlecenia do ceny ustalonej w „Cenniku usług 

na zlecenie” – zwanym dalej „cennikiem”, w szczególności polegających na: pobraniu próbek, 

wykonaniu pomiarów, rewizji wykonywanego badania, ekspertyzy, wykonaniu badań 

doświadczalnych – zwanych dalej „czynnościami” dolicza się koszty: 

1) podróży pracownika do miejsca wykonania czynności (np. pobrania próbek, wykonywania 

pomiarów) i z powrotem, ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie 

wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 

podróży służbowej (tj. delegacji służbowej); 

2) transportu samochodem służbowym do miejsca wykonywania czynności i z powrotem 

stanowiący iloczyn długości trasy (kilometrów - każdy rozpoczęty metr zaokrągla się do  

1 km) i stawki za kilometr w wysokości 1,79 zł; 

3) przejazdu pracownika do miejsca wykonywania czynności i z powrotem, stanowiący iloczyn 

średniej stawki wynagrodzenia pracownika za godzinę pracy w wysokości zgodnej 

z aktualnym zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Krakowie w sprawie wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności 

wykonywane przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. 

2. Każdą rozpoczętą godzinę do 30 min., związaną z wykonywaniem zlecenia badań i pomiarów, 

w tym poboru prób zalicza się jako ½ godziny pracy, a ponad 30 min. jako godzinę pracy. 

3. Za czas wykonywania czynności w porze nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 cenę ustaloną 

w cenniku zwiększa się o 50%. 

4. Wysokość cen za badania i pomiary ustalone w cenniku obejmujące również wydanie opinii 

stanowiącą podstawę do wydania ekspertyzy zwiększa się o 50%. 

5. Do cen ustalonych w cenniku dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

6. Wynagrodzenie Stacji za wykonanie badania lub pomiaru nie ujętego w cenniku ustala Dyrektor 

Stacji w oparciu o przedstawioną kalkulację kosztów ich wykonania uwzględniającą rzeczywiste 

koszty ich wykonania (koszty materiałowe, czasochłonność wykonania badania), kosztów 

wskazanych w pkt 1-4 oraz naliczenia narzutu, sporządzoną przez kierownika komórki 

organizacyjnej w Dziale Laboratoryjnym, w której wykonywane będą badania.  
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CENNIK USŁUG NA ZLECENIE  

Lp RODZAJ BADANIA cena netto 

Badania aktywności izotopów, badania pół elektromagnetycznych i pomiary dozymetryczne 

 

1. 
Pomiar zawartości Cs-137 w  żywności metodą spektrometrii gamma 78,00 zł 

2. 
Pomiar zawartości Cs-137 w wodzie metodą spektrometrii gamma 81,00 zł 

3. 

Pomiar całkowitej aktywność alfa i beta w wodzie przeznaczonej do spożycia metodą 

ciekłoscyntylacyjną 
240,00 zł 

4. 
Pomiar zawartości trytu w wodzie przeznaczonej do spożycia metodą ciekłoscyntylacyjną 95,00 zł 

5. 

Pomiar mocy dawki promieniowania Rtg w środowisku pracy i środowisku 

ogólnym/skuteczności osłon stałych dla jednego aparatu rtg 
130,00 zł 

6. 
Pomiar rozkładu mocy dawki promieniowania rtg wokół jedneg aparatu rtg 130,00 zł 

7. 

Pomiar natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku pracy wokół jednego 

urządzenia (natężenie pole elektrycznego i/lub natężenie pola magnetycznego) 
132,00 zł 

8. 
Pomiary pola elektromagnetycznego w rezonansie magnetycznym dla jednego urządzenia 132,00 zł 

9. 
Pomiar natężenia pola elektromagnetycznego w jednym punkcie pomiarowym 56,00 zł 

 

 


