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z dnia 28 grudnia 2018 roku

DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO
Woj skowej Sp ecj alisĘ cznej P rzychodni Lekarskie i SP ZOZ w Bia łymsto ku

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 1512016
z dnia 29 czerwca 2016 roku z p6źn. zm.

Z dnięm 28 grudnia 2018 roku wprowadzam zmiany w załqczniku Nr I do Regulaminu

Organizacyjnego, który stanowi zalqcznik do niniejszego Aneksu.

l. Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego pozostająbez zmian.

2. Aneks sporządzono w 2 egzemp|arzach,

3. Anęks wchodzi w Ęcie z dniem 0l stycznia 2019 roku.

Woj s kow ej Specj alisty cznej odni Lekarskiej
Samo dzielnego Pu blicznego Za, ;.{!irlza-rotrri

lek. med. Andrzej PRUS
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CENNIK
świadczeń medycznych

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku
(obowiqzuje od dnia 2019-01-01)

1 Porada specjalistyczna okuli styczna 40,00

2 Polę widzenia (perymetria) 40,00
ĄJ B adanie audiometry czne 20,00

4 płukanie uszu 20,00

5 Wykonanie iniekcji l5,00

6 EKG 20,00

7
Badania lękarskię i psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie na
broń 550,00

8 Badania lekarskię i psychologiczne osób posiadających pozwolenie na broń 450,00

9
Badania lekarskie i psychologiczne pracownikO* poriuaa.;ącycr, t"U
ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych
pracowników oghrony fizy cznej

380,00

10 B adani e l ekarski e i p s ycholo giczne prac ownik a zab ezpieczęnia te chn i czn e g o 380,00

11
Badanie lekarskie
detektywa

i psycholo giczne osoby ubiegającej się o wydanie licencji
300,00

I2 Badanie lekarskie i psychologiczne osoby posiadającej licencję detektywa 350,00

13

Badanie lekarskię i psychologiczne
przeciwwskazan zdrowotnych do
transportu drogowego

w celu stwierdzenia istnienia braku
wykonywania czynności inspektora 550,00

I4 B adanie psycholo g icznę strażników gminnych (miej ski ch) 200,00

15

Badania psychiatryczne i psychologiczne osób uuąa3ą.ycr, się tuu
Posiadających prawo do wykonywania lub kierowania dziaŁalnością
gosPodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych ptzy wfiarzaniu i obrocie
matęriałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przęznaczęniu
wojskowym lub policyjnym

300,00

I6 Badanie psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego 150,00
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