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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 

Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum 

z 30 lipca 2018 roku 

 

CENNIK OPINII, EKSPERTYZ I BADAŃ WYKONYWANYCH W 

PRACOWNI EKSPERTYZ SĄDOWO - LEKARSKICH KATEDRY 

MEDYCYNY SĄDOWEJ UJ CM 
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Rodzaj badania ekspertyzy 
Cena netto 

(PLN) 

1 

Sekcja zwłok w przypadku o najwyższym stopniu 

skomplikowania (np. podejrzenie o zabójstwo, 

pobicia ze skutkiem śmiertelnym, zwłoki 

ekshumowane itp.)  

1 067,20 

2 

Sekcja zwłok w przypadku o wysokim stopniu 

skomplikowania (np.  potrącenie osoby pieszej, 

podejrzenie nieprawidłowości leczenia itp.) oraz 

zwłok znacznie przeobrażonych gnilnie 

1 017,20 

3 
Sekcja zwłok w pozostałych przypadkach innych niż 

określone w pozycji 1 i 2 
941,20 

4 
Oględziny zewnętrzne zwłok bez sekcji z pobraniem 

materiału do zarządzonych badań 
428,00 

5 
Udział lekarza w oględzinach zwłok na miejscu ich 

ujawnienia 
250,00 

6 Dokumentacja fotograficzna - cena za 1 zdjęcie 7,94 
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7 

Badanie histopatologiczne 1 narząd i 1 preparat 

(koszt ekspertyzy uzależniony jest każdorazowo od 

ilości narządów i preparatów).  

46,67 

8 Badanie tomograficzne zwłok  410,00 

9 
Badanie tomograficzne zwłok z podaniem środka 

kontrastowego  
800,00 

10 
Opis badania tomograficznego zwłok z wykonaniem 

materiału poglądowego (rekonstrukcja obrażeń) 
150 – 500  
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Badania toksykologiczne na obecność środków odurzających, 

substancji psychotropowych, nowych substancji 

psychoaktywnych (NSP), środków farmakologicznych oraz 

trucizn organicznych i nieorganicznych w jednej próbce 

materiału biologicznego 

11 
Badanie krwi na obecność́ tlenku węgla 

(hemoglobiny tlenkowęglowej HbCO) 
288,00 

12 

Badanie krwi na obecność́ alkoholu w jednej próbce 

materiału biologicznego; wykonywane metodą 

(HS/GC-FID) na dwóch kolumnach 

chromatograficznych o różnym wypełnieniu 

173,31 

13 

Trucizny lotne - wielokierunkowe badania 

jakościowe. Badanie obejmuje identyfikację alkoholi 

niekonsumpcyjnych (m.in. metanolu, propanolu, 

izopropanolu, glikolu etylenowego i jego metabolitu 

– kwasu glikolowego), jak również węglowodorów 

alifatycznych i aromatycznych, ketonów, aldehydów i 

estrów oraz związków ropopochodnych. Badanie 

przeprowadzone metodami intrumentalnymi: 

(HS/GC-FID) i (GC-EI-MS) 

580,00 

14 

Trucizny lotne - oznaczenie ilościowe, dodatkowa 

kwota do pozycji 13 w przypadku dodatniej 

identyfikacji. Badanie przeprowadzone metodami 

intrumentalnymi: (HS/GC-FID) i (GC-EI-MS) 

220,00 
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15 

                                                                                                                                                    

Wolne kwasy i zasady, trujące reszty kwasowe 

wielokierunkowe badania jakościowe cyjanki (CN-), 

rodanki (SCN-), azydki (N3-), azotany (V) (NO3
-), 

azotant (III) (NO2-). Badanie przeprowadzone 

metodą instrumentalną GC-EI-MS-MS 

676,40 

16 

Oznaczenie ilościowe trucizny zidentyfikowanej w 

punkcie 15. Badanie przeprowadzone metodą 

instrumentalną GC-EI-MS-MS 

260,00 

17 

Trucizny organiczne naturalne i syntetyczne - 

przeprowadzenie wielokierunkowego toku badań. 

Badanie przeprowadzone metodami 

instrumentalnymi: ELISA, HPLC-DAD, GC-EI-MS, 

GC-EI-MS-MS, HPLC-ESI-MS i HPLC-ESI-MS-MS 

1 437,20 

18 

Identyfikacja trucizny wyosobnionej w toku badań 

wymienionych w punkcie 17 trucizn organicznych 

naturalnych i syntetycznych. Badanie 

przeprowadzone metodami instrumentalnymi: HPLC-

DAD, GC-EI-MS, GC-EI-MS-MS, HPLC-ESI-MS i 

HPLC-ESI-MS-MS 

260,00 

19 

Ilościowe oznaczenie zidentyfikowanej trucizny 

wymienionej w punkcie 18 trucizn organicznych 

naturalnych i syntetycznych. Badanie 

przeprowadzone metodami instrumentalnymi: HPLC-

DAD, GC-EI-MS, GC-EI-MS-MS, HPLC-ESI-MS i 

HPLC-ESI-MS-MS  

170,00 
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20 

Badanie na obecność środków podobnie działających 

do alkoholu (opioidy, amfetamina i jej analogi, 

kokaina, tetrahydrokannabinol i benzodiazepiny)  

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. 

z 2014, poz. 948). Badanie przeprowadzone 

metodami instrumentalnymi: ELISA, HPLC-DAD, 

GC-EI-MS, GC-EI-MS-MS, HPLC-ESI-MS i HPLC-

ESI-MS-MS 

860,00 

21 

Badanie na obecność narkotyków w próbce włosów. 

Badanie przeprowadzone metodami instrumentalnymi 

ELISA i HPLC-ESI-MS-MS 

780,00 

22 

Badanie próbki włosów na obecność glukuronidu 

etylu (EtG) - markera konsumpcji alkoholu 

etylowego. Badanie przeprowadzone metodami 

instrumentalnymi HPLC-ESI-MS-MS 

780,00 

23 

Badanie przesiewowe metodą 

immunoenzymosorbcyjną (ELISA) na obecność 

środków podobnie działających do alkoholu (opioidy, 

amfetamina i jej analogi, kokaina, 

tetrahydrokannabinol i benzodiazepiny)  zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2014, 

poz. 948) 

400,00 

24 

Badanie identyfikacyjne środków odurzających, 

substancji psychotropowych, nowych substancji 

psychoaktywnych (NSP), środków zastępczych oraz 

innych trucizn organicznych w materiale 

niebiologicznym. 

438,00 
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25 
Oznaczenie zawartości zidentyfikowanej substancji o 

której mowa w pozycji 24 
260,00 

26 

Oznaczenie zawartości morfiny w makowinach 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz.U. z 

2018 poz. 1030) 

400,00 

27 

Oznaczenie  zawartości delta-9-

tetrahydrokannabinolu oraz kwasu 

tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-

karboksylowego)zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2018 poz. 1030) 

400,00 

Do każdej faktury, niezależnie od ilości wykonanych badań w pozycjach 

17, 20, 21 i 22 zostanie naliczona opłata od czynności administracyjnych  

w wysokości 130,00 zł 
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Badania genetyczne dowodów rzeczowych 

28 
Oględziny jednego dowodu rzeczowego  bez badań 

genetycznych 
73,60 

29 
Badanie w kierunku ujawnienia śladów krwi 

(chemiluminescencja) 
176,00 

30 
Badanie w kierunku ujawnienia śladów krwi ludzkiej 

(1-50 testów)  
88,80- 600,00 

31 
Badanie w kierunku ujawnienia śladów nasienia (1 do 

10 testów ) 
204,80- 464,00 

32 
Badanie w kierunku ujawnienia śladów śliny ( od 1 

do 10 testów)  
240,00 - 816,00 
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33 Przygotowanie wstępne kości do izolacji DNA 60,00 

34 
Rozdzielenie frakcji plemnikowej od nabłonkowej z 

materiału z wymazu 
67,20 

35 Obliczenia biostatystyczne 308,00 

36 
Badanie polimorfizmu DNA-STR 15 układów 

autosomalnych i markera płci 
420,00 

37 

W kolejnym śladzie z tego dowodu rzeczowego 

badanie  polimorfizmu DNA-STR 15 układów 

autosomalnych i markera płci 

285,00 
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38 
Badanie polimorfizmu DNA-STR 21 układów 

autosomalnych i 3 markerów płci 
458,00 

39 

Badanie polimorfizmu DNA-STR 21 układów 

autosomalnych i 3 markerów płci w kolejnym śladzie 

z tego samego dowodu rzeczowego  

311,00 

40 
Badanie polimorfizmu DNA-STR 16 układów 

chromosomu Y 
537,60 

41 

Badanie polimorfizmu DNA-STR 16 układów 

chromosomu Y w kolejnym śladzie z tego samego 

dowodu  

393,60 

42 
Badanie polimorfizmu DNA-STR 25 układów 

chromosomu Y 
555,60 
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43 

Badanie polimorfizmu DNA-STR 25 układów 

chromosomu Y w kolejnym śladzie z tego samego 

dowodu. 

380, 60 

44 

Badanie polimorfizmu DNA-STR 15 układów 

autosomalnych w kierunku ustalenia 

ojcostwa/pokrewieństwa - 3 osoby 

1 439,60 

45 

Badanie polimorfizmu DNA-STR 15 układów 

autosomalnych w kierunku ustalenia 

ojcostwa/pokrewieństwa - kolejna osoba w tej samej 

sprawie. 

453,20 

46 

Badanie polimorfizmu DNA-STR 21 układów 

autosomalnych w kierunku ustalenia 

ojcostwa/pokrewieństwa - 2 osoby 

1 089,60 

47 

Badanie polimorfizmu DNA-STR 21 układów 

autosomalnych w kierunku ustalenia 

ojcostwa/pokrewieństwa - kolejna osoba w tej samej 

sprawie 

584,80 



str. 11 
 

48 

Badanie polimorfizmu DNA-STR 16 układów 

chromosomu Y w kierunku ustalenia pokrewieństwa -

1 osoba 

548,80 

49 

Badanie polimorfizmu DNA-STR 25 układów 

chromosomu Y w kierunku ustalenia pokrewieństwa -

1 osoba 

597,60 

50 

Badanie polimorfizmu DNA-STR 12 układów 

chromosomu X w kierunku ustalenia pokrewieństwa -

1 osoba 

424,00 

51 
Badanie uzupełniające o 2 dodatkowe układy 

autosomalne DNA-STR 
150,40 

Do każdej faktury, niezależnie od ilości wykonanych badań w pozycjach 

od 36 do 51 zostanie naliczona opłata za wykonanie technicznych 

czynności przygotowawczych w wysokości 120,00 zł oraz opłata od 

czynności administracyjnych w wysokości 130,00 zł 
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Opiniowanie na podstawie dokumentacji zgromadzonej w aktach 

sprawy z lub bez osobistego badania osoby, której dotyczy 

postanowienie. 

52 

Wydanie opinii o zdolności do udziału w 

czynnościach procesowych, określenie czy stan 

zdrowia osoby wskazanej w postanowieniu wskazuje 

iż  umieszczenie go w zakładzie karnym/ w 

warunkach tymczasowego aresztowania może 

zagrażać jego życiu lub spowodować dla jego 

zdrowia poważne niebezpieczeństwo, na podstawie 

osobistego badania i aktualnej dokumentacji 

medycznej.  Cena za udział każdego niezbędnego 

specjalisty.  

920-1220 

53 

Wydanie opinii o zdolności do udziału w 

czynnościach procesowych, określenie czy stan 

zdrowia osoby wskazanej w postanowieniu wskazuje 

iż  umieszczenie go w zakładzie karnym/ w 

warunkach tymczasowego aresztowania może 

zagrażać jego życiu lub spowodować dla jego 

zdrowia poważne niebezpieczeństwo, na podstawie 

znajdującej się w aktach dokumentacji medycznej.  

Cena za udział każdego niezbędnego specjalisty.  

755,00 

54 

Udział każdego dodatkowego specjalisty z innych 

dziedzin medycyny i psychologii niezbędnych dla 

wydania opinii o braku przeszkód zdrowotnych w 

udziale w czynnościach procesowych lub pobycie 

zakładzie karnym lub warunkach tymczasowego 

aresztowania. Cena za udział każdego niezbędnego  

specjalisty 

1400-3240 

55 

Wykonanie transkrypcji wywiadu poznawczego 

rejestrowanego. UWAGA! stawka może ulec zmianie 

w przypadku znacznej ilości godzin wywiadu. 

1200 – 1500 
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56 

Wydanie opinii o zdolności do niewadliwego 

składania oświadczeń woli w formie umów  

pisemnych lub zdolności do testowania  na podstawie 

badania i dokumentacji medycznej znajdującej się w 

aktach sprawy w zależności od stopnia 

skomplikowania sprawy. Cena za udział każdego 

niezbędnego specjalisty. 

1800-2480 

57 

Wydanie opinii dotyczące osoby nieżyjącej do 

składania świadomego i swobodnego oświadczeń 

woli (w formie testamentu, umowy pisemnej) 

wyłącznie na podstawie dokumentacji medycznej 

znajdującej się w aktach sprawy. Cena za udział 

każdego niezbędnego  specjalisty 

1380-3180 

58 

Wydanie opinii o uszczerbku na zdrowiu w 

rozumieniu art. 156 / art. 157 k.k. z badaniem lub bez 

badania za udział każdego niezbędnego  specjalisty   

153,6-920 

59 

Wydanie opinii o zdolności do pracy w związku z 

postępowaniem przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych na podstawie osobistego badania i 

dokumentacji medycznej znajdującej się w aktach 

sprawy do 10 pytań wyrażonych zdaniem prostym i 

bez podpunktów,  za udział każdego niezbędnego  

specjalisty 

1500-3460 
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60 

Wydanie opinii o następstwach na zdrowiu, związku 

przyczynowym ze wskazywanym w postanowieniu 

zdarzeniem do 10 pytań wyrażonych zdaniem 

prostym i bez podpunktów. Nie dotyczy oceny 

prawidłowości postępowania lekarskiego i w związku 

z prowadzeniem działalności leczniczej. Opinia na 

podstawie osobistego badania i dokumentacji 

medycznej zgromadzonej w aktach sprawy. Cena za 

udział każdego niezbędnego  specjalisty   

1500-3460 

61 

Wydanie opinii o następstwach na zdrowiu, związku 

przyczynowym ze wskazywanym w postanowieniu 

zdarzeniem do 10 pytań wyrażonych zdaniem 

prostym i bez podpunktów. Nie dotyczy oceny 

prawidłowości postępowania lekarskiego i w związku 

z prowadzeniem działalności leczniczej. Opinia na 

podstawie dokumentacji medycznej zgromadzonej w 

aktach sprawy. Cena za udział każdego niezbędnego  

specjalisty   

940-4720 

62 

Wydanie opinii o prawidłowości postępowania w 

związku z wykonywaniem zawodu lekarza i /lub 

prowadzoną działalnością leczniczą, rekonstrukcji 

zdarzeń, następstwach na zdrowiu oraz ich związku 

przyczynowym ze stanem zdrowia, wskazywanym w 

postanowieniu zdarzeniem. Cena dotyczy odpowiedzi 

do 10 pytań, wyrażonych zdaniem prostym i bez 

podpunktów, na podstawie osobistego badania oraz 

dokumentacji medycznej zgromadzonej w aktach 

sprawy. Cena za udział każdego niezbędnego 

specjalisty. 

2490-4860 



str. 15 
 

63 

Wydanie opinii o prawidłowości postępowania w 

związku z wykonywaniem zawodu lekarza i /lub 

prowadzoną działalnością leczniczą, rekonstrukcji 

zdarzeń, następstwach na zdrowiu oraz ich związku 

przyczynowym ze stanem zdrowia, wskazywanym w 

postanowieniu zdarzeniem. Cena dotyczy odpowiedzi 

do 10 pytań, wyrażonych zdaniem prostym i bez 

podpunktów, na podstawie dokumentacji medycznej 

zgromadzonej w aktach sprawy. Cena za udział 

każdego niezbędnego specjalisty. 

1950-4760 

64 

Za każde dodatkowe następne do pięciu pytań w 

opiniach, o których mowa w pozycjach cennika  od 

52 do 63 oraz sporządzenie opinii uzupełniającej do 

pięciu pytań, za udział każdego niezbędnego 

specjalisty.  UWAGA! Opinia uzupełniająca jest 

wyłączenie odpowiedzią na pytania, a nie polemiką z 

Biegłym 

940-2470 
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Czynności związane z konserwowaniem szczątków ludzkich  

i noszących znamiona biologicznych dowodów rzeczowych. 

65 Przechowanie zwłok w chłodni - koszt jednej doby 60,00 

66 
Przechowanie odzieży w chłodni (w zależności od 

objętości depozytu) - koszt jednej doby 
5,00-20,00 

67 

Przechowanie szczątków ludzkich całkowicie 

zeszkieletowanych bez zachowania połączeń 

stawowych (w zależności od objętości depozytu) - 

koszt jednej doby 

5,00-60,00 

68 Toaleta pośmiertna 50,00 

69 Ubieranie zwłok 150,00 

70 
Ubieranie zwłok znacznie zmienionych urazowo lub 

w rozkładzie  
200,00 

Zlecenia nietypowe o znacznym stopniu skomplikowania, a nie 

ujęte w powyższym cenniku podlegają indywidualnej wycenie  

i negocjacji. 

 


