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Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.2)) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania wy-
sokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czyn-
ności, o których mowa w art. 36 ust. 1—3 ustawy 
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej, zwane dalej „badaniami laboratoryjnymi oraz 
innymi czynnościami”.

§ 2. Wysokość opłat za badania laboratoryjne oraz 
inne czynności ustala się na podstawie bezpośrednich 
i pośrednich kosztów ich wykonania.

§ 3. Do bezpośrednich kosztów wykonania badań 
laboratoryjnych oraz innych czynności zalicza się kosz-
ty poniesione w związku z wykonaniem konkretnego 
badania laboratoryjnego oraz innej czynności obej-
mujące:

1)  średnie wynagrodzenie pracowników stacji sani-
tarno-epidemiologicznych wykonujących badania 
laboratoryjne lub inne czynności, zwanych dalej 
„pracownikami”, obliczane według godzinowych 
stawek osobistego zaszeregowania wraz z po-
chodnymi od wynagrodzenia;

2)  koszty materiałowe, w tym w szczególności koszty 
odczynników i innych materiałów pomocniczych;

3)  koszty podróży służbowych pracowników, w tym 
koszty należności przysługujących pracownikom 
z tytułu podróży służbowej;

4)  przeciętne koszty związane z działalnością rzeczo-
znawców do spraw sanitarnohigienicznych.

§ 4. Do pośrednich kosztów wykonania badań la-
boratoryjnych oraz innych czynności zalicza się koszty 
działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych po-
niesione w związku z wykonaniem konkretnego bada-
nia laboratoryjnego oraz innej czynności, obejmują-
ce:

1)  średnie wynagrodzenie pracowników administra-
cji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodze-
nia;

2)  koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych 
i pralniczych;

3)  koszty zużytej energii elektrycznej, wody i gazu;

4)  koszty zakupu, zużycia i konserwacji aparatury 
i sprzętu laboratoryjnego;

5)  koszty transportu.

§ 5. Do wysokości kosztów bezpośrednich określo-
nych na podstawie § 3 dolicza się wysokość kosztów 
pośrednich, o których mowa w § 4.

§ 6. Czas pracy pracownika niezbędny do wykona-
nia badania laboratoryjnego oraz innej czynności, sta-
nowiący podstawę ustalenia wysokości wynagrodze-
nia, o którym mowa w § 3 pkt 1, określa dyrektor stacji 
sanitarno-epidemiologicznej na wniosek kierownika 
właściwej komórki organizacyjnej stacji sanitarno-epi-
demiologicznej.

§ 7. Do ustalenia wysokości opłat w sprawach 
wszczętych po dniu 24 lutego 2010 r. stosuje się prze-
pisy niniejszego rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
11 marca 2010 r.3)

Minister Zdrowia: E. Kopacz

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie 
opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wyko-
nywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. Nr 20, poz. 193), które utraciło moc z dniem 25 lute-
go 2010 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 9 stycznia 
2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach 
chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 20, 
poz. 106).
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 marca 2010 r.

w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane 
przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej 
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. 
Nr 216, poz. 1607).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, 
poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, 
poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, 
poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, 
poz. 106, Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. 
Nr 21, poz. 105. 


