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Badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne) Cena brutto VAT Cena netto 
Badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia (badania profilaktyczne: wstępne, okresowe, 
kontrolne); bez czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych 100,00 zł zw 100,00 zł

Badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne) w zakresie istnienia lub braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy lub na stanowisku pracy inne niż kierowca, ale 
wymagające prowadzenia pojazdu w ramach obowiązków służbowych Cena brutto VAT Cena netto 

Badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia (badania profilaktyczne: wstępne, okresowe, 
kontrolne) 160,00 zł zw 160,00 zł
Badanie psychologiczne kierowcy skierowanego przez lekarza w ramach badań profilaktycznych w zakresie 
prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T 85,00 zł zw 85,00 zł                     

badanie oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia 45,00 zł zw 45,00 zł

Badanie psychologiczne kierowcy skierowanego przez lekarza w ramach badań profilaktycznych w zakresie 
prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia do kierowania tramwajem 150,00 zł zw 150,00 zł                  

badanie oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia 45,00 zł zw 45,00 zł
Badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne) na stanowiskach z czynnikami niebezpiecznymi, 
szkodliwymi lub uciążliwymi: Cena brutto VAT Cena netto 

Badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia (badania profilaktyczne: wstępne, okresowe, 
kontrolne)  na stanowisku pracy przy monitorze komputera powyżej 4 h 130,00 zł zw 130,00 zł
Badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia (badania profilaktyczne: wstępne, okresowe, 
kontrolne)  na stanowisku pracy z stałym i nadmiernym wysiłkiem głosowym  lub na którym występuje 
hałas wraz z badaniem audiometrycznym (np. nauczyciel) 130,00 zł zw 130,00 zł

Badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia (badania profilaktyczne: wstępne, okresowe, 
kontrolne)  na stanowisku pracy na którym występuje hałas wraz z badaniem audiometrycznym 130,00 zł zw 130,00 zł

Operatorzy Cena brutto VAT Cena netto
Badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia 160,00 zł zw 160,00 zł                  
badanie pola widzenia - perymetryczne -  w zależności od wskazań 45,00 zł zw 45,00 zł                     
badanie psychologiczne (np. dla operatorów wózków widłowych, sprzętu ciężkiego) 65,00 zł zw 65,00 zł                     

Osoby pracujące na wysokości powyżej 3 m Cena brutto VAT Cena netto
Badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia 200,00 zł zw 200,00 zł                  
badanie pola widzenia - perymetryczne -  w zależności od wskazań 45,00 zł zw 45,00 zł                     
badanie poziomu stężenia glukozy we krwi 6,00 zł zw 6,00 zł                       

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych Cena brutto VAT Cena netto
Badanie lekarza medycyny wraz z wydaniem orzeczenia z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-
epidemiologicznych 100,00 zł zw 100,00 zł
Pakiet mniejszy ( badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia z badania 
przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz wydaniem orzeczenia w ramach badań 
profilaktycznych) 160,00 zł zw 160,00 zł
Badania laboratoryjne kału (3-krotne) 115,00 zł zw 115,00 zł
Pakiet większy (badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia z badania 
przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznychoraz wydaniem orzeczenia w ramach badań 
profilaktycznych i badania laboratoryjne kału) 275,00 zł zw 275,00 zł

Badania uczniów i studentów Cena brutto VAT Cena netto
Badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem zaświadczenia 100,00 zł zw 100,00 zł
Pakiet mniejszy ( badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia z badania 
przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz wydaniem orzeczenia w ramach badań 
profilaktycznych) 160,00 zł zw 160,00 zł

Pozwolenie na broń Cena brutto VAT Cena netto
Konsultacja lekarza upoważnionego wraz z wydaniem orzeczenia (nie obejmuje badań i konsultacji 
specjalistycznych) 150,00 zł 23% 121,95 zł                  

Konsultacja okulistyczna wraz z badaniem pola widzenia - perymetrycznym
Konsultacja psychiatryczna 150,00 zł 23% 121,95 zł                  
Badanie psychologiczne wraz z wydaniem orzeczenia 250,00 zł 23% 203,25 zł                  

Wytwarzanie/obrót materiałami wybuchowymi/bronią Cena brutto VAT Cena netto
Konsultacja psychiatryczna wraz z wydaniem orzeczenia 150,00 zł 23% 121,95 zł                  
Badanie psychologiczne wraz z wydaniem orzeczenia 150,00 zł 23% 121,95 zł                  

Kandydaci na sędziego, prokuratora, kuratora, komornika Cena brutto VAT Cena netto
Konsultacja lekarza uprawnionego wraz z wydaniem zaświadczenia (nie obejmuje badań i konsultacji 
specjalistycznych) 150,00 zł zw 150,00 zł                  
Badanie psychologiczne wraz z wydaniem zaświadczenia - nie dotyczy komornika 180,00 zł zw 180,00 zł                  

Kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej Cena brutto VAT Cena netto
na wniosek osoby ubiegającej się o wpis, na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego Policji:

Konsultacja lekarza uprawnionego wraz z wydaniem orzeczenia (nie obejmuje badań i konsultacji 
specjalistycznych) 150,00 zł 23% 121,95 zł                  

Konsultacja okulistyczna wraz z badaniem pola widzenia - perymetrycznym
Konsultacja psychiatryczna 150,00 zł 23% 121,95 zł                  
Badanie psychologiczne wraz z wydaniem orzeczenia 250,00 zł 23% 203,25 zł                  

na podstawie skierowania od pracodawcy:
Konsultacja lekarza uprawnionego wraz z wydaniem orzeczenia (nie obejmuje badań i konsultacji 
specjalistycznych) 150,00 zł zw 150,00 zł                  
Konsultacja okulistyczna wraz z badaniem pola widzenia - perymetrycznym 100,00 zł zw 100,00 zł                  
Konsultacja psychiatryczna 150,00 zł zw 150,00 zł                  
Badanie psychologiczne wraz z wydaniem orzeczenia 250,00 zł zw 250,00 zł                  
Pakiet wszystkich ww. obowiązkowych badań 650,00 zł zw 650,00 zł                  

MEDYCYNA PRACY - cennik obowiązuje od 01.02.2022

koszt wg cennika okulisty wybranego przez 
pacjenta

koszt wg cennika okulisty wybranego przez 
pacjenta



Detektywi Cena brutto VAT Cena netto
Orzeczenie lekarza psychiatry dla osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa 160,00 zł 23% 130,08 zł                  
Orzeczenie lekarza upoważnionego dla osoby posiadającej licencję detektywa (nie obejmuje badań i 
konsultacji specjalistycznych) 100,00 zł 23% 81,30 zł                     
Konsultacja psychiatryczna dla osoby posiadającej licencję detektywa 160,00 zł 23% 130,08 zł                  
Badanie psychologiczne wraz z wydaniem opinii dla osoby ubiegającej się lub posiadającej licencję 
detektywa 140,00 zł 23% 113,82 zł                  
Pakiet badań dla osób ubiegających się o licencję detektywa 300,00 zł 23% 243,90 zł                  
Pakiet badań dla osób przedłużających licencję detektywa 400,00 zł 23% 325,20 zł                  

Strażnicy gminni (miejscy) Cena brutto VAT Cena netto
Badanie psychologiczne wraz z wydaniem orzeczenia - na podstawie skierowania wydanego przez 
pracodawcę 130,00 zł zw 130,00 zł                  

Badania kierowców / kandydatów na kierowców Cena brutto VAT Cena netto
Konsultacja lekarska wraz z wydaniem orzeczenia w zakresie istnienia lub braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kierowania pojazdami (niezależnie od ilości kategorii wymianionych na jednym orzeczeniu) 
(nie obejmuje badań i konsultacji specjalistycznych) - w przypadku:

1) osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem / 
pojazdem silnikowym albo osoba przedłużająca ważność prawa jazdy - dot. kategorii: 
AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T albo C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E
2) osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania tramwajem albo osoba 
przedłużająca ważność pozwolenia na kierowanie tramwajem
3) osoba występująca o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub 
przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu w 
zakresie prawa jazdy kategorii: A1, A2 i A, B1, B i B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i 

Kierowca zawodowy Cena brutto VAT Cena netto
Konsultacja lekarska wraz z wydaniem orzeczenia w ramach badań profilaktycznych w zakresie istnienia lub 
braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - kierowca taksówki

200,00 zł zw 200,00 zł

200,00 zł 23% 162,60 zł                  

100,00 zł zw 100,00 zł
Badanie oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia 45,00 zł 23% 36,59 zł                     
Badanie psychologiczne wraz z wydaniem orzeczenia: 150,00 zł 23% 121,95 zł                  

I. w zakresie istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (wg 
ustawy o kierujących pojazdami) - dot.: 150,00 zł 23% 121,95 zł                  

1) osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia / przedłużająca ważność 
uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub 
uprawnienia do kierowania tramwajem 150,00 zł 23% 121,95 zł                  2) osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii 
AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu 
uprawnienia w przypadku:

a. ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za 
naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania 
b. popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko 
bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko 

3) osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, 
cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 
pojazdami (dot. kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i 150,00 zł 23% 121,95 zł                  
4) kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem (dot. kategorii AM, 
A1, A2, A, B1, B, B+E i T, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E): 

a. jeżeli był sprawcą wypadku drogowego, w następstwie którego inna 
osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń w postaci ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu lub innego uszkodzenia ciała
b. kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu 
alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholuc. przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów 
ruchu drogowego
d. w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu 
drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (obowiązek 
wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.)

5) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli w 
wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia 
poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dot. kategorii 
AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E) 150,00 zł 23% 121,95 zł                  
6) osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem 
uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu 
ważności tego dokumentu (dot. kategorii A1, A2 i A, B1, B i B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, 150,00 zł 23% 121,95 zł                  

II. w zakresie stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania 
pracy na stanowisku kierowcy wykonującego przewóz drogowy (wg ustawy o transporcie 
drogowym) 150,00 zł 23% 121,95 zł                  

Pakiet - Badanie psychologiczne wraz z wydaniem orzeczenia wg ustawy o kierujących pojazdami oraz 
orzeczenia wg ustawy o transporcie drogowym - dwa orzeczenia 300,00 zł 23% 243,90 zł                  

Instruktorzy / egzaminatorzy i kandydaci Cena brutto VAT Cena netto
Konsultacja lekarza uprawnionego wraz z wydaniem orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania czynności instruktora (nie obejmuje badań i konsultacji specjalistycznych) 200,00 zł zw 200,00 zł                  
Badanie psychologiczne 150,00 zł zw 150,00 zł                  
Badanie oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia 45,00 zł zw 45,00 zł                     

Inspektorzy transportu drogowego i kandydaci Cena brutto VAT Cena netto
Konsultacja lekarza uprawnionego wraz z wydaniem orzeczenia (nie obejmuje badań i konsultacji 
specjalistycznych) 200,00 zł zw 200,00 zł                  
Konsultacja psychiatryczna 150,00 zł zw 150,00 zł                  
Badanie psychologiczne 150,00 zł zw 150,00 zł                  

150,00 zł 23% 121,95 zł                  

150,00 zł 23% 121,95 zł                  

Pakiet - Konsultacja lekarska wraz z wydaniem orzeczenia w zakresie istnienia lub braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kierowania pojazdami (200 zł, w tym 23% VAT) oraz orzeczenia w ramach badań 
profilaktycznych w zakresie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowcy 100 zł, VAT zw.) - dwa orzeczenia

200,00 zł 23% 162,60 zł                  



wydanie duplikatu orzeczenia / zaświadczenia Cena brutto VAT Cena netto
wydanie duplikatu orzeczenia / zaświadczenia 80,00 zł 23% 65,04 zł                     

Konsultacje specjalistyczne w ramach badań profilaktycznych - w zależności od wskazań Cena brutto VAT Cena netto
konsultacja okulistyczna - wyłącznie dla kontrahentów z podpisanymi umowami 100,00 zł zw 100,00 zł                  

badanie pola widzenia - perymetryczne- wyłącznie dla kontrahentów z podpisanymi umowami 45,00 zł zw 45,00 zł                     
badanie oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia 45,00 zł zw 45,00 zł                     

konsultacja laryngologiczna 100,00 zł zw 100,00 zł                  
        badaniem audiometryczne 30,00 zł zw 30,00 zł                     
konsultacja psychiatryczna 150,00 zł zw 150,00 zł                  
badanie EKG 30,00 zł zw 30,00 zł                     

* Cennik nie zawiera kosztów badań laboratoryjnych


