
lp.
kod 

procedury

Cena 

brutto w 

zł

1 - Badania profilaktyczne wstępne i okresowe,  w tym: 82,50

a C59

b C55

c L43

d A01

e 89.02

2 - 200,00

a 89.02

b 89.005

c L43

d 94.0

e 89.02

3 - 360,00

a 89.02

b 89.004

c 89.005

d 94.11

e L43

f 94.0

g 95.414

h 89.02

4 94.0 150,00

5 - 200,00

a 89.02 35,00

b 89.005 25,00

c L43 5,00

d 94.0 65,00

e 89.02 70,00

6 - 200,00

a 89.02 35,00

b L43 5,00

c 94.0 40,00

d 89.02 120,00

7 - 200,00

Badanie ogólne moczu (profil) z osadem

Badanie internistyczne i wydanie orzeczenia przez uprawnionego lekarza 

Orzeczenie lekarskie  kierowców pojazdów, skierowanie z zakładu pracy: 

Kat. C, D, pojazdy uprzywilejowane, instruktorzy i egzaminatorzy nauki 

jazdy Dz.U.2017.978)

9. PORADNIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Zarz. Dyr. SP ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie nr 9 z dnia 15 stycznia 2019 roku

Rodzaj usługi 

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

Morfologia krwi obwodowej  5 diff (19 parametrów)

Glukoza krwi żylnej

Badanie okulistyczne

Badanie neurologiczne

Glukoza krwi żylnej

Badanie widzenia zmierzchowego,  wrażliwość na olśnienie i wrażliwość na kontrast

Badanie internistyczne i wydanie orzeczenia przez uprawnionego lekarza 

Orzeczenie lekarskie  pracowników transportu drogowego

Badanie okulistyczne

Badanie laryngologiczne

Badanie neurologiczne

Psychiatra

Glukoza krwi żylnej

Badanie widzenia zmierzchowego,  wrażliwość na olśnienie i wrażliwość na kontrast

Subiektywna audiometria

Badanie internistyczne i wydanie orzeczenia przez uprawnionego lekarza 

Orzeczenie psychologiczne  kierowców pojazdów, skierowanie z zakładu 

pracy: Kat. C, D, transport drogowy, pojazdy uprzywilejowane, instruktorzy i 

egzaminatorzy nauki jazdy  (Dz.U.2017.978)     

 Badania  psychologiczne i wydanie orzeczenia

Orzeczenie lekarskie  kierowców pojazdów,  skierowanie z zakładu pracy: 

Kat. B, badania wstępne. (Dz.U.2017.978)

Badanie okulistyczne

Badanie neurologiczne

Glukoza krwi żylnej

Konsultacja psychologiczna,  w tym badanie widzenia  zmierzchowego i 

wrażliwość na olśnienie i wrażliwość na kontrast

Badanie internistyczne i wydanie orzeczenia przez uprawnionego lekarza 

Orzeczenie lekarskie  kierowców pojazdów, skierowanie z zakładu pracy: 

Kat. B, badania okresowe. (Dz.U.2017.978)

Badanie okulistyczne

Glukoza krwi żylnej

Badanie widzenia zmierzchowego,  wrażliwość na olśnienie i wrażliwość na 

kontrast

Badanie internistyczne i wydanie orzeczenia przez uprawnionego lekarza 

Orzeczenie lekarskie kierowców pojazdów: amatorsko  Kat.AM, A1, A2, A, 

B1, B+E lub T, C1 C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E LUB pozwolenie na 

kierowanie  tramwajem   (Dz.U.2017.978)



7a - 150,00

8 - 450,00

a L43

b 89.02

c 94.11

d 89.02

e 89.005

8a 150,00

9 - 350,00

a 89.02

b L43

c 94.11

d 89.02

9a - 430,50

a 89.02

b L43

c 94.11

d 89.02

9b 94.0 150,00

10 - 314,15

a 89.02

b 89.005

c 89.004

d L43

e 94.0

f 89.02

10a - 356,70

a 89.02

b 89.005

c 89.004

d L43

e 94.0

f 89.02

11 - 430,50

a 94.11

b 94.0

c 89.02

Badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu zgodnie z 

cennikiem:                                                                                

  ZAKŁAD USŁUG  PSYCHOLOGICZNYCH 

Pozwolenia na broń - osoby ubiegające się o pozwolenie na broń /osoby 

posiadające pozwolenie na broń, w tym: 

Glukoza krwi żylnej

Badanie okulistyczne

Psychiatra

Badanie internistyczne i wydanie orzeczenia przez uprawnionego lekarza 

Badanie neurologiczne

Badanie psychologiczne i wydanie orzeczenia - osoby ubiegające się o 

pozwolenie na broń /osoby posiadające pozwolenie na broń 

Badanie osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony, (Dz.U 2015.2323) (skierowanie z 

zakładu pracy) w tym: 

Badanie okulistyczne

Glukoza krwi żylnej

Psychiatra

Badanie internistyczne i wydanie orzeczenia przez uprawnionego lekarza 

Badanie osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony, (Dz.U.2015.2323) ( bez 

skierowania z zakładu pracy lub skierowanie z Urzędu Pracy ) w tym: 

Badanie okulistyczne

Glukoza krwi żylnej

Psychiatra

Badanie internistyczne i wydanie orzeczenia przez uprawnionego lekarza 

Badania  psychologiczne i wydanie orzeczenia osób ubiegających się o wpis 

lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony (Dz.U 

2015.2323)

Badanie pracowników zabezpieczenia technicznego I i II stopnia, ( 

skierowanie z zakładu pracy) w tym:

Badanie okulistyczne

Badanie neurologiczne

Badanie laryngologiczne

Glukoza krwi żylnej

Psycholog

Badanie internistyczne i wydanie orzeczenia przez uprawnionego lekarza 

Badanie pracowników zabezpieczenia technicznego I i II stopnia,  

( bez skierowania z zakładu pracy lub skierowanie z Urzędu Pracy ) w 

tym:

Badanie okulistyczne

Badanie neurologiczne

Badanie laryngologiczne

Glukoza krwi żylnej

Psycholog

Badanie internistyczne i wydanie orzeczenia przez uprawnionego lekarza 

Badanie osoby posiadającej licencję detektywa (na podstawie 

Roz.Ministra Zdrowia Dz.U. Nr 251/2011 Poz.1511 z dnia 3 listopada 

2011) w tym:

Psychiatra

Psycholog

Badanie internistyczne i wydanie orzeczenia przez uprawnionego lekarza 



12 - 175,00

a 87.440

b A21

c 89.02

13 - 245,00

a 89.02

b 94.0

c 89.02

14
kod 

procedury

Cena brutto 

w zł

1 89.001 25,00

2 91.446 20,00

3 87.440 40,00

4 89.02 40,00

5 89.004 40,00

6 89.005 40,00

7 95.412 20,00

8 89.383 35,00

9 - 147,60   

10 - 159,90   

11 94.0 40,00

12 60,00

13 - 115,00   

14 94.0 65,00   

15 - 73,80   

16 - 246,00   

17 94.0 65,00

18 - 115,00

19 - 100,00

20 - 40,00

21 -

wg cennika 

SP ZOZ 

MSWiA z 

W-M CO w 

Olsztynie

Badanie profilaktyczne okresowe dla osób mających kontakt z żywnością, 

w tym:

RTG klatki piersiowej 

Posiew kału (nosicielstwo) - 3 próby

Badanie internistyczne i wydanie orzeczenia przez uprawnionego lekarza 

Badanie kandydata do objęcia urzędu: sędziego, prokuratora, komornika, 

asesora, kuratora sądowego i licencji do czynności syndyka, w tym:

Badanie okulistyczne

Psycholog

Badanie internistyczne i wydanie orzeczenia przez uprawnionego lekarza 

Badanie ginekologiczne

Dodatkowe świadczenia zlecane, w zależności od wymagań związanych ze 

stanowiskiem pracy

Cytologia

RTG klatki piersiowej (1 x na 2 lata)

Badanie okulistyczne

Badanie laryngologiczne

Badanie neurologiczne

Audiometria 

Spirometria

Udział lekarza MP w Komisji BHP

Udział lekarza MP w przeglądzie stanowisk pracy

Badanie widzenia zmierzchowego,  wrażliwość na olśnienie i wrażliwość na 

kontrast

Badanie psychiatryczne

Orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia 

dla nauczyciela ( Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela - 

Dz.U. 2017 poz 1189 i 2203 ) - Rozp.Ministra Zdrowia z dnia23 stycznia 2018  

Dz.U.2018 poz.190

Inne konsultacje specjalistyczne

Inne badania zlecone przez lekarza Poradni Badań Profilaktycznych

Badanie kontrolne po 30-dniowym i dłuższym zwolnieniu lekarskim 

Badanie kontrolne po 30-dniowym i dłuższym zwolnieniu lekarskim - lekarz 

psychiatra 

Badanie, konsultacja psychologiczna dla Medycyny Pracy

Wydanie zaświadczenia o celowości stosowania wydłużonej normy czasu 

pracy lub pracy w godzinach nocnych - według obowiązujących przepisów 

Ocena  kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z 

powodu choroby (Zał.nr 1 do Wyt. CKL MSW z dn. 30.07.2014).                                                                                                

Do ceny świadczenia ( w przypadku konieczności wykonania) dolicza się  cenę 

badania psychiatrycznego i psychologicznej diagnozy klinicznej.

Konsultacja psychologiczna,  w tym badanie widzenia  zmierzchowego i 

wrażliwość na olśnienie i wrażliwość na kontrast


