
 

Procedura realizowana w Poradni 

MP 

Cena 

BADANIA LEKARSKIE 
Badanie profilaktyczne pracownika  60,00 

Wydanie orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych 60,00 

Konsultacja lekarza orzecznika w sprawie urlopu zdrowotnego dla 

nauczycieli 

150,00 

Wydanie zaświadczenia dla osób startujących w konkursie na 

stanowisko kierownicze 

150,00 

Konsultacja orzecznika ze skierowaniem na wczasy profilaktyczne 150,00 

Orzeczenie na transport rzeczy lub przewóz osób 120,00 

Udział lekarza orzecznika w pracach komisji BHP /godz. 250 za godz. 

Wizytacja stanowisk pracy przez lekarza orzecznika 250 za godz. 

Badanie narządu wzroku 60,00 

Badanie narządu słuchu i równowagi z audiometrią tonalną  95,00 

Badanie narządu słuchu i równowagi  60,00 

Badanie układu nerwowego 60,00 

Badanie wzroku z doborem szkieł korekcyjnych z wydaniem recepty 

okularowej 

130,00 

Konsultacja każdego specjalisty w ramach MP 60,00 

Konsultacja każdego specjalisty – dodatkowa  Zgodnie z cennikiem LC 

BADANIA PSYCHOTECHNICZNE 
Psychotesty – operator wózka widłowego, suwnicy, żurawia, podestu 

ruchomego, wózka typu paleciak, melexa,    

120,00 

Psychotesty – kierowcy prowadzący samochód służbowy kat B  120,00 

 Psychotesty – kier. zawod.,TAXI, p. jazdy kat C,E,D, pojazd  

urzywilejowany (cena ustawowa) 

150,00 

Psychotesty dla strażników gminnych, sędziów  120,00 

Psychotesty strażak OSP 80,00 

ZESTAWY BADAŃ 
Badanie związane z obsługą obsługą narzędzi, maszyn, urządzeń,  

wózka widłowego, suwnicy, koparkoładowarki itp. 

 

240,00 

Komplet badań do pracy na wysokości 250,00 

 
Badania do pracy z monitorem ekranowym 120,00 

                                   Badanie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego        280,00 

 
Badanie do prawa jazdy  260,00 

 
Badanie kierowcy auta służbowego  

 
260,00 



Badanie kierowcy zawodowego  

 
350,00 

Badanie związane ze stanowiskiem decyzyjnym, monotonią pracy, 

pracą pod presja czasu, gotowością do odpowiedzi, pracą w stresie    
140,00 

Komplet badań dla kierowcy auta służbowego z pracą z 

monitorem ekranowym  

 

270,00 

Komplet badań dla kierowcy auta służbowego z pracą z 

monitorem ekranowym i badaniami wysokościowymi  

 

280,00 

Komplet badań dla kierowcy auta służbowego, obsługą narzędzi, 

maszyn, urządzeń,  wózka widłowego, suwnicy, koparkoładowarki 

itp  z pracą z monitorem ekranowym  

 

280,00 

Komplet badań dla kierowcy auta służbowego, obsługą narzędzi, 

maszyn, urządzeń, wózka widłowego, suwnicy, koparkoładowarki 

itp  z pracą z monitorem ekranowym i badaniami wysokościowymi  

 

300,00 

Komplet badań dla kierowcy auta służbowego z badaniami 

wysokościowymi  

 

290,00 

Komplet badań dla kierowcy auta służbowego, obsługą narzędzi, 

maszyn, urządzeń, wózka widłowego, suwnicy, koparkoładowarki 

itp z badaniami wysokościowymi  

 

290,00 

    Komplet badań dla kierowcy auta służbowego, obsługą narzędzi, 

maszyn,urządzeń,wózka widłowego, suwnicy, koparkoładowarki itp  

 

280,00 

Komplet badań do pracy z monitorem ekranowym i badaniami 

wysokościowymi 

 

250,00 

Komplet badań do pracy z monitorem ekranowym i badaniami 

wysokościowymi i obsługą narzędzi, maszyn, urządzeń, wózka 

widłowego, suwnicy, koparkoładowarki itp 

 

260,00 

Komplet badań do pracy z monitorem ekranowym i obsługą 

narzędzi, maszyn, urządzeń, wózka widłowego, suwnicy, 

koparkoładowarki itp 

 

250,00 

Komplet badań wysokościowych z obsługą narzędzi, maszyn, 

urządzeń, wózka widłowego, suwnicy, koparkoładowarki itp 

 

250,00 

Komplet badań wysokościowych z obsługą narzędzi, maszyn, 

urządzeń, wózka widłowego, suwnicy, koparkoładowarki itp. oraz 

monitorem ekranowym 

   

260,00 

Komplet badań  kierowcy zawodowego z badaniami 

wysokościowymi 

 

360,00 



Komplet badań  kierowcy zawodowego z obsługą narzędzi, 

maszyn, urządzeń, wózka widłowego, suwnicy, koparkoładowarki 

itp 

 

360,00 

Komplet badań  kierowcy zawodowego z obsługą narzędzi, 

maszyn, urządzeń, wózka widłowego, suwnicy, koparkoładowarki 

itp. i badaniami wysokościowymi 

370,00 

Badania dla osób ubiegających się o licencję detektywa z 

wydaniem orzeczenia 
440,00 

Badania dla posiadających licencję detektywa z wydaniem 

orzeczenia    
380,00 

Badanie dla sędziów, prokuratorów, komorników, kuratorów 

sądowych z wydaniem orzeczenia 

 

275,00  
 

   

Badania dla osób pracujących na statkach żeglugi śródlądowej 370,00 

 
Badanie dla marynarzy 500,00 

Badanie dla osób ubiegających się o wpis lub posiadających 

licencję kwalifikowanego  pracownika ochrony fizycznej 

 

650,00 

Badanie dla osób ubiegających się o wpis lub posiadających 

licencję pracownika zabezpieczenia technicznego 

 

300,00 
 

 

Badanie dla osób dysponujących bronią lub ubiegających się o 

pozwolenie na broń 
 

680,00  
 

  
Badanie dla osób ubiegających się o pozwolenie na nabywanie i 

przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego 

 

570,00 
 

 

 

 Badanie dla członków OSP 
 

 

285,00 
 

BADANIA DODATKOWE 
EKG spoczynkowe MP 35,00 

EKG wysiłkowe z opisem 165,00 

Spirometria 35,00 

RTG płuc 40,00 

RTG porównawcze stawów łokciowych 65,00 

RTG porównawcze nadgarstków 65,00 

RTG odcinka krzyżowo-lędźwiowego kręgosłupa 65,00 

Próby oziębieniowe + poczucie progu wibracji 150,00 

Badanie pola widzenia  100,00 

Badanie widzenia i olśnienia zmierzchowego 40,00 

BADANIA LABORATORYJNE 
Morfologia b.ogólne 10,00 



Retikulocyty 10,00 

Płytki krwi 10,00 

CRP 11,00 

Aspat (AST) 10,00 

Alat (ALT) 10,00 

Bilirubina całk. 10,00 

Glukoza 10,00 

Lipidogram 40,00 

Cholesterol całkowity 10,00 

Cholesterol LDL 10,00 

Cholesterol HDL 10,00 

Trójglicerydy 10,00 

Amylaza 10,00 

Lipaza 10,00 

Kreatynina 10,00 

GGTP 10,00 

Fosfataza alkaliczna  10,00 

OB 10,00 

HCV 35,00 

HBS 15,00 

HBS przeciwciała 35,00 

HIV 30,00 

Przeciwciała anty- HBC total 60,00 

Borelioza IgG 50,00 

Borelioza IgM 50,00 

Mocz b.ogólne 12,00 

Kał – badanie do celów sanitarnych 120,00 

Ołów we krwi 100,00 

Zawartość kwasu migdałowego i kwasu fenyloglioksalowego 350,00 

 

 

 


