
cena w zł

1
Badanie cytologiczne materiału pobranego z jednego miejsca dostarczonego w formie rozmazów - do 

czterech szkiełek (za każde następne od 1 do 3 szkiełek po 30 zł)
90,00 zł

2 Badanie cytologiczne płynów z jam ciała (wykonanie - 2 techniki) 240,00 zł

3 Badanie cytologiczne popłuczyn oskrzelowych, plwociny (wykonanie - 1 technika) 120,00 zł

4
Badanie cytologiczne popłuczyn oskrzelikowo-pęcherzykowych BAL  (ocena cytologiczna barwienia HE 

oraz badanie cytologiczne w świetle spolaryzowanym)
120,00 zł

5 Cytologia ginekologiczna (ocena preparatów) 50,00 zł

6 Ocena oligobiopsji serca (HE, trichrom) 320,00 zł

7

Badanie histopatologiczne drobnych materiałów biopsyjnych (np. drobne znamię barwnikowe, ziarniniak, 

kaszak, biopsja pojedyncza błony śluzowej przewodu pokarmowego, dróg oddechowych, dróg 

moczowych i dróg rodnych, wyrostek robaczkowy - barwienie podstawowe (HE)) za każdy bloczek 

parafinowy

60,00 zł

8

Badanie histopatologiczne "większych" materiałów operacyjnych lub resekcji narządowych (np. zmiana 

nowotworowa skóry wymagająca oceny marginesów, krtań, żołądek, jelito grube, sutek z węzłami 

chłonnymi pachowymi, łożysko, guzy tkanek miękkich i twardych z ocenami marginesów w zależności od 

liczby wycinków potrzebnych do ustalenia rozpoznania itd.) - za każdy bloczek

60,00 zł

9

Badanie śródoperacyjne - po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu, następowe badanie materiału 

przesłanego do badania śródoperacyjnego - cena za każdy bloczek parafinowy wg punktu 7 i 8, barwienie 

dodatkowe wg punktu 10 i 14

600,00 zł

10 Wykonanie i ocena jednego barwienia dodatkowego (histochemicznego) 60,00 zł

11 Barwienie jednego rozmazu cytologicznego (bez oceny) 10,00 zł

12 Wykonanie preparatu histologicznego (bez oceny) 30,00 zł

13
Konsultacja nadesłanych preparatów histologicznych i cytologicznych jednego narządu bez względu na 

liczbę preparatów. Dodatkowo barwienie histochemiczne i immunohistochemiczne wg cennika
600,00 zł

14 Wykonanie i ocena jednego odczynu immunohistochemicznego 100,00 zł

15 Ocena materiału cytologicznego pobranego w procedurach EBUS i EUS dostarczonego w formie cell block 90,00 zł

16
Ocena materiału pobranego w procedurach EBUS i EUS dostarczonego w formie płynnej utrwalonego w 

Cytospin Collection Fluid
120,00 zł

17 Badanie w trybie CITO - rozpoznanie przynajmniej wstępne do 72 h. wg punktu 1-3, 7 cena badania x 2

18 Oznaczenie antygenu PD-L1 SP263 metodą immunohistochemiczną 495,00 zł

19 Oznaczenie antygenu ALK D5F3 metodą immunohistochemiczną 495,00 zł

20
Ocena odczynów immunohistochemicznych w raku sutka (receptor estrogenowy, receptor 

progesteronowy, HER-2 i Ki67)
470,00 zł

21 Ocena HER-2 metodą immunohistochemiczną 240,00 zł

22 Kwalifikacja dostarczonego materiału do badania ekspresji czynników predykcyjnych w raku płuca 60,00 zł

23 Przechowywanie zwłok w okresie dłuższym niż 72 godz. / cena za dobę 147,60 zł*

24 Sekcja zwłok - badanie pośmiertne makroskopowe 2400,00 zł**

* Cena zawiera podatek VAT (120,00 zł + 23% VAT)

** Cena nie obejmuje oceny histopatologicznej wycinków pobranych do badania histopatologicznego 

podczas sekcji

Aneks nr 501

Do Cennika badań diagnostycznych i leczniczych wykonywanych

w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II 

(dla zleceniodawców zewnętrznych) obowiązujacego od dnia 1 czerwca 2000r.

1. Z dniem 01.01.2023 roku Cennik Zakładu Patomorfologii otrzymuje brzmienie:

Zakład Patomorfologii


