
   
 

 Cennik obowiązujący od 01.02.2021r. 

 Informujemy, że pobieramy próbki krwi do badań w RCKiK w Olsztynie  

oraz w Terenowych Oddziałach RCKiK w Bartoszycach, Działdowie, 

Giżycku, Iławie, Nidzicy, Pasłęku i Elblągu. 

 

 

Lp. Rodzaj badania : badania z zakresu immunologii 

transfuzjologicznej 

    Cena 

   w PLN 

1. Oznaczenie grupy krwi – wynik niepotwierdzony 

(badanie układu AB0, RhD  oraz przeglądowe badanie w kierunku 

przeciwciał odpornościowych)           

 

62,00 

2. Oznaczenie grupy krwi – wynik potwierdzony 

(dwa badania wykonane z dwóch próbek pobranych w tym samym 

dniu). 

76.00 

3. Badanie przeglądowe przeciwciał 

(badanie przeglądowe u kobiet w ciąży w diagnostyce konfliktu 

matczyno-płodowego)  

 

48.00 

4. Odpis wyniku 

 

       8.00 

5. Wydanie karty grupy krwi  

(na podstawie dwóch wyników badania grupy krwi pochodzących z dwóch próbek 

pobranych w różnym czasie):     

5.1. dwa badania wykonane w RCKiK 

 

101.00 

5.2. jedno badanie wykonane w RCKiK, wynik drugiego badania 

 z innej pracowni 

87.00 

5.3. dwa  wyniki badań z innej pracowni 

 

25.00 

5.4. wydanie duplikatu  karty grupy krwi 

 

25.00 

 6. Rodzaj badania: badanie przeciwciał anty-HLA 

w diagnostyce nawykowych poronień - z próbki krwi kobiety 

 i ojca dziecka                    

 

250.00 

 

 

 

 



Informacje dodatkowe: 

I. Pobieranie próbek do badań: 

W siedzibie RCKiK w Olsztynie w godzinach 7.00- 14.30 od poniedziałku do 

piątku, w soboty od 7.00 - 13.30  

2.  W Oddziałach Terenowych  RCKiK  w godzinach 7.00 - 11.00 od 

poniedziałku do piątku.                                                                                                                         

Adresy i numery telefonu  dostępne na stronie internetowej www.rckikol.pl 

w zakładce „ KONTAKT ”. Proszę upewnić się czy w planowanym przez 

Pani/Pana dniu Oddział Terenowy jest czynny, gdyż wyjeżdżamy na akcje 

poboru krwi w teren.   

3. Do badania nie trzeba być na czczo. 

4. Obowiązkowo należy posiadać przy sobie dokument tożsamości ze 

zdjęciem, także przy odbiorze wyników. 

I I. Odbiór wyników: 

Dla pozycji cennika 1-3 

1. Badania pobrane w siedzibie RCKiK w Olsztynie – na drugi dzień  

w godz. 12.00 - 19.00 (po godzinie 14.30 wejście od strony Ekspedycji   

      Krwi). 

2. Badania pobrane w Oddziałach Terenowych w  Bartoszycach, 

Działdowie, Giżycku, Iławie, Nidzicy na trzeci dzień w godzinach 

     13.00- 14.30. 

3. Badania pobrane w Oddziałach Terenowych w  Pasłęku i Elblągu:  

- dla badań pobranych od poniedziałku do środy- wyniki w piątek  

 w godz. 13.00-14.30, dla badań pobranych w czwartek i piątek- wyniki  

 w środę.     

Nie ponosicie Państwo żadnych dodatkowych  kosztów  za badanie 

wymagające konsultacji  (w przypadku wykrycia przeciwciał lub trudności 

z oznaczeniem grupy krwi ) -  jesteśmy placówką konsultacyjną w zakresie 

badań z immunologii transfuzjologicznej.  

Dla pozycji cennikowej 6  pobieranie próbek i odbiór wyników należy uzgodnić 

telefonicznie: Pracownia Konsultacyjna Badań Immunologii 

Transfuzjologicznej tel. 89 526 01 56 wew. 155.  

 


