
Załącznik nr 1

I. BADANIE 1 ŚLADU BIOLOGICZNEGO ORAZ KRWI PORÓWNAWCZEJ

oględziny z identyfikacją 1 śladu 105,18                                          

przynależność gatunkowa 1 śladu 65,12                                            

badanie  identyfikacyjne nasienia 1 śladu 115,64                                          

badanie identyfikacyjne śliny1  śladu 100,32                                          

badanie makroskopowe/mikroskopowe włosa 30,54                                            

izolacja DNA 1 śladu lub materiału biologicznego bardzo zdegradowanego 125,29                                          

izolacja DNA 1 śladu lub materiału biologicznego  109,54                                          

izolacja DNA z kolejnego śladu na tym samych dowodzie rzeczowym 39,21                                            

izolacja DNA z 1 próbki materiału porównawczego 62,18                                            

ocena ilościowa i jakościowa DNA metodą RT-PCR 87,62                                            

ocena ilościowa i jakościowa DNA metodą RT-PCR w kolejnym śladzie w tej samej sprawie 47,61                                            

oznaczenie DNA >układów STR lub 16 układów YSTR 1 śladu 398,46                                          

oznaczenie DNA >układów STR lub 16 układów YSTR w kolejnym śladzie na tym samym dowodzie 170,33                                          

oznaczenie DNA>układów STR lub 16 układów YSTR w 1 próbce materiału porównawczego 319,23                                          

oznaczenie regionu HV I i HV II mtDNA metodą sekwencjonowania 1 śladu 1 251,73                                       

oznaczenie regionu HV I i HV II mtDNA metodą sekwencjonowania w 1 próbce materiału porównawczego 693,98                                          

II. BADANIE GENETYCZNE "O USTALENIE OJCOSTWA"

DNA 15 układów STR 1 próbki/wymazu do uzyskania prawdopodobieństwa ojcostwa>99,9999% 480,16                                          

DNA 15 układów STR 3 próbek/wymazów w jednej sprawie 1 256,42                                       

DNA 15 układów STR kolejnej osoby lub osób w tej samej sprawie 415,12                                          

III. EKSPERTYZY SĄDOWO-LEKARSKIE

opinia na podstawie średniej objętości dokumentacji* 150,14                                          

opinia na podstawie większej objętości dokumentacji* 233,15                                          

opinia na podstawie małej objętości dokumentacji akt* 316,17                                          

opinia na podstawie średnich akt* 399,18                                          

opinia na podstawie dużej objętości akt ew. badania* 487,26                                          

opinia na podstawie wielu akt i ewentualnego badania, trudna lub błąd w sztuce lekarskiej

opinia na podstawie interpretacji wyników badań genetycznych i obliczeń statystycznych* 150,14                                          

opinia na podstawie wyników badań toksykologicznych* 150,14                                          

* koszty ekspertyzy mogą ulec zmianie w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz 

warunków w jakich opracowano opinię.
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sekcja o małym stopniu trudności 785,68                                          

sekcja o średnim stopniu trudności 909,86                                          

sekcja o dużym stopniu trudności 992,80                                          

sekcja bardzo skomplikowana, trudna (gnicie) 1 244,43                                       

oględziny zewnętrzne z pobraniem materiału do badań 563,81                                          

293,80                                          

3 058,90                                       

312,00                                          

832,00                                          

badanie - obdukcja o małym stopniu trudności 81,30                                            

badanie  - obdukcja o dużym stopniu trudności 127,00                                          

badanie - obdukcja po gwałcie 171,08                                          

badanie w celu określenia zdolności do odbycia kary pozbawienia wolności lub możliwości udziału w czynnościach procesowych 293,41                                          

badanie w celu określenia stopnia inwalidztwa lub niezdolności do pracy 348,14                                          

przechowywanie zwłok powyżej jednego miesiąca (stawka za jeden dzień) 52,00                                            

IV. EKSPERTYZY TOKSYKOLOGICZNE

COHb (krew) COMb (mięsień)  GC 113,22                                          

etanol GC (krew, mocz, c.szkliste, mięsień) 105,77                                          

substancje lotne GC ilościowo 359,96                                          

glikol etylenowy GC ilościowo 270,14                                          

oznaczanie HCN GC                       241,15                                          

oznaczanie HBA metodą GC-MS 276,39                                          

oznaczenie aktywności esterazy cholinowej (Ech) 268,29                                          

oznaczenie methemoglobiny 250,91                                          

kannabinole i pochodne w moczu lub krwi 1 045,54                                       

środki odurzające i substancje psychotropowe badania ukierunkowane (1 substancja)** 1 044,97                                       

środki odurzające i substancje psychtropowe wynik ujemny** 1 196,39                                       

środki odurzajace i inne badania wielokierunkowe - jakościowe wynik dodatni**                 1 337,12                                       

śodki odurzajace i inne badania     wielokierunkowe - ilościowe wynik dodatni (zakres podstawowy)** 1 388,32                                       

śodki odurzajace i inne badania     wielokierunkowe - ilościowe wynik dodatni (zakres rozszerzony, średni poziom trudności)** 2 034,06                                       

środki odurzające i badania wielokierunkowe - ilościowe wynik dodatni (zakres rozszerzony, wysoki poziom trudności)** 2 796,18                                       

analiza ukierunkowana - ilościowa (niski poziom trudności) 352,42                                          

analiza ukierunkowana - ilościowa (średni poziom trudności) 502,15                                          

analiza ukierunkowana - ilościowa (wysoki poziom trudności; GC/MS; LC/MS)** 1 145,40                                       

dowody rzeczowe, niski poziom trudności 264,69                                          

dowody rzeczowe badania wielokierunkowe** 1 182,40                                       

** koszty ekspertyzy mogą ulec zmianie przy równoległym badaniu drugiego i następnych narządów lub materiałów w 

tej samej sprawie oraz w wypadkach uzasadnionych szczególnymi trudnościami.

CENA 

NETTO

szczątki (od - do)

CENA 

NETTO
Rodzaj ekspertyzy/badania

Rodzaj ekspertyzy/badania

maceracja czaszki, kości długiej, szkieletu (od-do)


