
Zarządzenie Nr  10 

Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Gorzowie Wlkp.  

z dnia 30 kwietnia 2012 r.  
 

 

w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat za badania laboratoryjne i inne czynności 

wykonywane w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.  

 

Na podstawie art. 10 ust. 4, art. 15 ust. 1 i art. 36 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 

r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 z późn. 

zm.)
1
oraz § 2 – § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie 

sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności 

wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203), 

zarządza się, co następuje:  

 

 

§ 1. Wysokość opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności ustala się na podstawie 

bezpośrednich i pośrednich kosztów ich wykonania. 

  

§ 2. Do bezpośrednich kosztów wykonania badania laboratoryjnego zalicza się: 

1) średnie wynagrodzenie pracowników wykonujących badania w oddziałach Działu 

Laboratoryjnego, z wyłączeniem Oddziału Badań Radiacyjnych, obliczone według 

godzinowych stawek osobistego zaszeregowania wraz z pochodnymi od wynagrodzenia  

w wysokości  19,76 zł; 

2) średnie wynagrodzenie pracowników wykonujących badania w Oddziale Badań 

Radiacyjnych obliczone według godzinowych stawek osobistego zaszeregowania wraz z 

pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 27,62 zł.; 

3) koszty materiałowe – materiały biurowe w wysokości 6,12 zł.; 

4) koszty materiałowe – koszty odczynników i materiałów pomocniczych poniesionych w 

badaniu.  

 

§ 3. 1. Do pośrednich kosztów wykonania badania zalicza się: 

1) średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od 

wynagrodzenia w wysokości  6,64 zł; 

2) koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych w wysokości 7,00 zł. 

2. Do kosztów pośrednich należy doliczyć przypadające na 1 badanie koszty: 

1) koszty zużytej energii elektrycznej, wody i gazu zgodnie z prowadzoną w oddziale 

polityką rachunkowości; 

2) koszty zakupu, zużycia i konserwacji aparatury i sprzętu laboratoryjnego zgodnie z 

prowadzoną w oddziale polityką rachunkowości; 

3) koszty transportu według kosztu wysokości 0,66 zł za 1 km przejazdu. 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 657. 



§ 4. Wysokość opłat za inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej ustala się na podstawie bezpośrednich i pośrednich kosztów ich wykonania. 

 

§ 5.   Do bezpośrednich kosztów wykonania innych czynności zalicza się: 

1) średnie wynagrodzenie pracowników oddziałów Działu Nadzoru Sanitarnego, z 

wyłączeniem pracowników Oddziału Higieny Radiacyjnej wykonujących czynności 

obliczane według godzinowych stawek osobistego zaszeregowania wraz z pochodnymi od 

wynagrodzeń  w wysokości  17,52 zł; 

2) średnie wynagrodzenie pracowników Oddziału Higieny Radiacyjnej wykonujących 

badania obliczone według godzinowych stawek osobistego zaszeregowania wraz z 

pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 25,50 zł; 

3) koszty materiałowe w wysokości 0,82 zł.; 

4) koszty podróży służbowych 0,08 zł. 

 

§ 6. Do pośrednich kosztów wykonywania innych czynności  zalicza się: 

1) średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w wysokości  6,64 zł; 

2) koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych w wysokości 7,00 zł; 

3) koszty zużytej energii, wody i gazu w wysokości 0,15 zł; 

4) koszty transportu według kosztu w wysokości 0,66 zł za 1 km przejazdu. 

 

§ 7. Czas pracy pracownika niezbędny do wykonania badania laboratoryjnego oraz innej 

czynności, stanowiący podstawę ustalenia wysokości wynagrodzenia określa dyrektor  na 

wniosek kierownika właściwej komórki organizacyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.  

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 maja 2012 r.  

 

 

 


