
                                       Załącznik do zarządzenia  nr 10/2020 p.o.Dyrektora WOMP z dnia 1 lipca 2020 r.

               Cennik Usług Medycznych Wojewódzkiego  Ośrodka Medycyny  Pracy w Gdańsku 

BADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD PRACUJĄCYMI I LECZNICTWA

l.p. USŁUGA CENA netto /zł/ VAT Cena brutto /zł/

1 a/  Badanie lekarza profilaktyka z wydaniem orzeczenia       95,00 zw 95,00

a/ Badanie lekarza specjalisty w trakcie badań  profilaktycznych (na podstawie umów lub 

wniosku osoby samozatrudniającej się)
75,00 zw 75,00

; okulista, neurolog, laryngolog ,dermatolog, ortopeda i inni

b/ Badanie lekarza specjalisty przeprowadzone do innych

      celów leczniczych poza badaniami profilaktycznymi. 110,00 zw 110,00

a/  Badanie EKG bez opisu 60,00 zw 60,00

b/  Badanie  EKG z opisem 70,00 zw 70,00

4  Badanie komputerowe pola widzenia 95,00 zw 95,00

5  Pomiar ciśnienia sródgałkowego 20,00 zw 20,00

6  Badanie tympanometryczne 65,00 zw 65,00

 Badanie audiometryczne bez opisu 50,00 zw 50,00

 Badanie audiometryczne z opisem 60,00 zw 60,00

8  Badanie foniatryczne 160,00 zw 160,00

9  Badanie foniatryczne ze zdjęciem 180,00 zw 180,00

10  Płukanie uszu 35,00 zw 35,00

11  Badanie przy narażeniu na wibrację z opisem 160,00 zw 160,00

a/ Badanie spirometryczne  bez opisu 50,00 zw 50,00

b/ Badanie spirometryczne z opisem 60,00 zw 60,00

Badanie profilaktyczne osób narażonych na

      promieniowanie jonizujące ( badanie lekarza 

      uprawnionego bez badań dodatkowych)

Test Jaegera - badanie okulistyczne                   -     z doborem szkieł 75,00 zw 75,00

                                                                             -     bez doboru szkieł 50,00 zw 50,00

16 Pachymetria - badanie okulistyczne 40,00 zw 40,00

17 Zajęcia z zakresu rehabilitacji zaburzeń głosu (1 wizyta) 95,00 zw 95,00

18 Lekarskie badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych 80,00 zw 80,00

19 Krioterapia (do 3 punktów ) 85,00 zw 85,00

2

12

13

3

7

15

150,00 150,00

14 95,00 95,00

Badanie wysokościowe  specjalistyczne (okulista ,laryngolog, neurolog)  zlecone przez lekarza 

podstawowej jednostki  medycyny pracy (na podstawie umowy)
zw

zw



20 Badanie rtg klatki piersiowej 40,00 zw 40,00

21 Badania laboratoryjne pakiet podstawowy (morfol, mocz,OB,pobranie) 16,00 zw 16,00

22 Badania laboratoryjne pakiet podstawowy rozszerzony (morfol, mocz, OB, + glukoza i pobranie) 20,00 zw 20,00

23 Morfologia krwi żylnej 10,00 zw 10,00

24 OB-Odczyn Biernackiego 5,50 zw 5,50

25 Mocz badanie ogólne 6,50 zw 6,50

26 Glukoza w osoczu krwi 5,00 zw 5,00

27 ALAT- Transaminaza alaninowa 6,00 zw 6,00

28 ASPAT – Transaminaza asparginianowa 6,00 zw 6,00

29 Bilirubina całkowita 5,50 zw 5,50

30 GGTP Glutamylotranspeptydaza 6,00 zw 6,00

31 Kreatynina w surowicy 5,00 zw 5,00

32 Mocznik w surowicy 5,00 zw 5,00

33 Cholesterol w surowicy 6,00 zw 6,00

34 TG - Triglicerydy w surowicy 6,00 zw 6,00

35 HDL – Cholesterol w surowicy 8,00 zw 8,00

36 Lipidogram 20,00 zw 20,00

37 Anty-HBs przeciwciała w surowicy 29,00 zw 29,00

38 Antygen HBs w surowicy 15,00 zw 15,00

39 Anty-HCV przeciwciała w surowicy 31,00 zw 31,00

40 Retikulocytoza 9,00 zw 9,00

41 HbA1c 27,00 zw 27,00

42 Pobranie materiału do badań w ramach podwykonawstwa 2,00 zw 2,00

                                                                                                    C E N N I K  U S Ł U G  P S Y C H O L OG I C Z N Y C H

l.p. USŁUGA CENA netto /zł/ VAT Cena brutto /zł/

1. Kierowcy i kandydaci na kierowców 121,95 28,05 150,00

1.a
Kierujący pojazdem służbowym w ramach badań profilaktycznych - zleconych przez lekarza 

podstawowej jednostki medycyny pracy
150,00 zw 150,00

2. Osoby pracujące na wysokości i operatorzy maszyn 115,00 zw 115,00

3. Egzaminatorzy i instruktorzy nauki jazdy 121,95 28,05 150,00



4. Kierowcy, którzy prowadzili pojazdy po spożyciu alkoholu 121,95 28,05 150,00

5. Kierowcy po spowodowaniu wypadku drogowego 121,95 28,05 150,00

6. Broń - badanie psychologiczne bez badania lekarskiego 406,50 93,50 500,00

6a. Broń - badanie psychologiczne bez badania lekarskiego w trybie odwoławczym 406,50 93,50 500,00

7.
Badanie konsultacyjne dla lekarza okulisty (np. badanie w ciemni oceniające widzenie 

zmierzchowe i zjawisko olśnienia) w ramach badań profilaktycznych
60,00 zw 60,00

7a.
Badanie konsultacyjne dla lekarza okulisty (np. badanie w ciemni oceniające widzenie 

zmierzchowe i zjawisko olśnienia) w ramach badań kierowców)
48,78 11,22 60,00

8. Wydanie opinii psychologicznej dla potrzeb sądu 203,25 46,75 250,00

9.
Wydanie duplikatu zaświadczenia/orzeczenia lub drugiego zaświadczenia/orzeczenia 

psychologicznego
24,39 5,61 30,00

10. Badanie odwoławcze kierowcy 121,95 28,05 150,00

11. Badanie  kandydata na urząd sędziego, prokuratora, syndyka, komornika sądowego 406,50 93,50 500,00

12. Badanie na stanowisko kuratora sądowego lub sadowego kuratora społecznego 162,60 37,40 200,00

13.
Badanie osób związanych z obrotem, wytwarzaniem i posiadaniem materiałów wybuchowych o 

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 365,85 84,15 450,00

13a
Badanie osób związanych z obrotem, wytwarzaniem i posiadaniem materiałów wybuchowych o 

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - badanie odwoławcze 406,50 93,50 500,00

14. Badanie psychologiczne kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej 203,25 46,75 250,00

14a
Badanie psychologiczne kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w trybie odwoławczym

284,55 65,45 350,00

14b Badanie psychologiczne kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego 121,95 28,05 150,00

15. Badanie psychologiczne strażników gminnych (miejskich) 203,25 46,75 250,00

16. Badanie widzenia stereoskopowego w ramach badań profilaktycznych 30,00 zw 30,00

16a. Badanie widzenia stereoskopowego w ramach badań kierowców 24,39 5,61 30,00

17. Psychologiczne badanie konsultacyjne 81,30 18,70 100,00

17 a. Badania konsultacyjne sprawności psychomotorycznej - profilaktyka, specjalisty 130,00 zw 130,00

17 b. Badania konsultacyjne osób skierowanych przez starostę ze względu na stan zdrowia 121,95 28,05 150,00

17 c. Badania konsultacyjne profilaktyka pracowników narażonych na stres w procesie pracy 150,00 zw 150,00



18.
Badanie osób związanych z nabywaniem i przechowywaniem materiałów wybuchowych do 

użytku cywilnego
130,08 29,92 160,00

18a.
Badanie osób związanych z nabywaniem i przechowywaniem materiałów wybuchowych do 

użytku cywilnego - badanie odwoławcze
195,12 44,88 240,00

19. Badanie psychologiczne inspektora transportu drogowego 325,20 74,80 400,00

19a. Badanie psychologiczne inspektora transportu drogowego - badanie odwoławcze 406,50 93,50 500,00
20. Badania osób ubiegających się o wydanie albo posiadajacych licencję detektywa 121,95 28,05 150,00

21.

Psychologiczne badanie konsultacyjne policjanta lub strażnika granicznego w ramach 

okresowych i kontrolnych badań odwoławczych 250,00 zw 250,00

22.

Psychologiczne badania skierowanych przez starostę ze względu na przekroczenie punktów 

karnych 121,95 28,05 150,00

                                                                                                                    C E N N I K    U S Ł U G   S T O M A T O L O G I C Z N Y C H

l.p. USŁUGA CENA netto /zł/ VAT Cena brutto /zł/

7. Lakowanie zęba 80,00 zw 80,00

                                                               INNE BADANIA I USŁUGI

1.

3.

2.

8.

5.

6.

Badanie stomatologiczne przegląd jamy ustnej 35,00 zw 35,00

Wypełnienie ubytku 160,00

Opatrunek 80,00

4. Wypełnienie kanałów 80,00

Skaling /usunięcie kamienia nazębnego/aparatem ultradźwiękowym 160,00

Znieczulenie 35,00

Ekstrakcja zęba 130,00

80,00zw

zw 160,00

zw 80,00

35,00

130,00

160,00

zw

zw

zw



l.p. USŁUGA CENA netto /zł/ VAT Cena brutto /zł/

a/Badanie i wydanie świadectwa zdrowia marynarza 203,25 46,75 250,00

b/ Badanie i wydanie świadectwa zdrowia dla osób wykonujących pracę na statkach 

żeglugi  śródlądowej 203,25 46,75 250,00

c/ Badanie i wydanie świadectwa zdrowia marynarza w trybie odwoławczym  284,55 65,45 350,00

Badanie na broń;

a/  badanie lekarskie 203,25 46,75 250,00

b/ badanie psychologiczne 406,50 93,50 500,00

c/konsultacja psychiatryczna 121,95 28,05 150,00

d/ badanie lekarskie w trybie odwoławczym 284,55 65,45 350,00

3 Badanie lekarskie  kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej 284,55 65,45 350,00

3a Badanie lekarskie  kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w trybie odwoławczym 325,20 74,80 400,00

4
Badanie lekarskie kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego (z badaniem

okulistycznym i psychologicznym)
243,90 56,10 300,00

I. Badanie stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy po raz

 pierwszy i przedłużenie terminu  ważności :

a/ na kat. AM,A1,A2,A,B1,B,T,B+E  (badanie lekarskie z ewentualnymi badaniami 162,60 37,40 200,00

     specjalistycznymi wynikającymi ze stanu zdrowia)

b/    kat. C,C1 i D,D1,C+E,D+E , kierowcy transportu drogowego oraz inspektora transportu

drogowego

            -   badanie lekarskie (bez bad. psychologicznych) , 162,60 37,40 200,00

            -   badanie lekarskie jw. + bad. widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia 186,99 43,01 230,00

II. Badanie stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy w trybie odwoławczym (badanie

lekarskie z badaniami dodatkowymi, bez badań psychologicznych)
162,60 37,40 200,00

6

Badanie osoby ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem

cofniętego ze względu na stan zdrowia (badanie lekarskie z ew. badaniami dodatkowymi

wynikajacymi ze stanu zdrowia, bez badań psychologicznych)

162,60 37,40 200,00

Badanie kierującego pojazdem, jeżeli :     

a/ został skierowany przez starostę z powodu uzasadnionych i poważnych zastrzeżeń co do 

stanu jego zdrowia:

  - badanie lekarskie przez lekarza uprawnionego 162,60 37,40 200,00

1

2

5

7



b/ został skierowany przez starostę z powodu uzasadnionych i poważnych zastrzeżeń co do 

stanu jego zdrowia związanych z uczestnictwem w wypadku drogowym, w następstwie którego 

jest śmierć innej osoby  lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu,

  - badanie lekarskie przez lekarza uprawnionego 162,60 37,40 200,00

c/ kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub

    użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,

  - badanie lekarskie przez lekarza uprawnionego 162,60 37,40 200,00

 d/ badania dodatkowe i konsultacyjne wynikające ze stanu zdrowia (bez badań 

psychologicznych) do badań lekarskich wymienionych w punktcie 7 a 
81,30 18,70 100,00

 e/ badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne (bez badań psychologicznych) do badań 

lekarskich wymienionych w punktach 7 b i c 
162,60 37,40 200,00

Badania egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych

oraz przewożących wartości pieniężne

            -   badanie lekarskie (bez bad. psychologicznych) , 162,60 37,40 200,00

            -   badanie lekarskie jw. + bad. widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia 211,38 48,62 260,00

10 Badania do licencji detektywa: badanie lekarza psychiatry 121,95 28,05 150,00

12 Udział lekarza w komisji BHP 162,60 37,40 200,00

13
Wizytacja stanowisk pracy / Dochodzenie epidemiologiczne w środowisku pracy lub 

powypadkowe
162,60 37,40 200,00

Zapoznanie się z dokumentacją sądową lub inną w celu wydania opinii (do 1000 stron) 365,85 84,15 450,00

Zapoznanie się z dokumentacją sądową lub inną w celu wydania opinii (powyżej 1000 stron) 487,80 112,20 600,00

15 Badanie dla potrzeb sądu lub innego organu przez lekarza specjalistę 121,95 28,05 150,00

16 Wydanie opinii dla potrzeb sądu lub innego organu 528,46 121,54 650,00

100,00

37,40

14

Badania do licencji detektywa: badanie lekarza upoważnionego11 81,30 18,70

200,00

Badanie osoby niepełnosprawnej skierowanej przez starostę po otrzymaniu zawiadomienia 

właściwego organu orzekającego o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, dotyczącego 

istnienia uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia kierowcy albo kierującego tramwajem 

(badanie lekarskie z badaniami dodatkowymi, bez badań psychologicznych)

162,608

7

9



16a Wydanie opinii uzupełniającej dla potrzeb sądu lub innego organu 325,20 74,80 400,00

17
Udostępnienie jednej strony dokumentacji medycznej w formie kserokopii, wydruku lub

wykonanie jednej strony kserokopii innej dokumentacji
0,29 0,07

0,36 lub zgodnie z 

procedurą

18 Udostępnienie jednej strony wyciągu dokumentacji medycznej
6,50 1,5

8,00 lub zgodnie z 

procedurą

19 Wydanie duplikatu zaświadczenia/orzeczenia lub drugiego zaświadczenia/orzeczenia 24,39 5,61 30,00

20 Opracowanie wyposażenia apteczki pierwszej pomocy dla zakładu pracy 73,17 16,83 90,00

21

Badanie osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego bądź umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności  oraz wydanie zaświadczenia celowości stosowania skróconej normy czasu 

pracy (bez badań dodatkowych i specjalistycznych)
77,24 17,76 95,00

22 Badanie lekarskie przeprowadzone w trybie kandydata na stanowisko sędziego 121,95 28,05 150,00

23

Badanie lekarza specjalisty (np. okulisty, laryngologa, neurologa i in.) wykonywane jako badania 

konsultacyjne do celów orzeczniczych poza badaniami profilaktycznymi (objęte podatkiem od 

towarów i usług)
121,95 28,05 150,00

24
Badanie lekarza psychiatry osób związanych z obrotem, wytwarzaniem i posiadaniem 

materiałów wybuchowych 121,95 28,05 150,00

25 Badanie wrażliwości na kontrast w ramach badań profilaktycznych 50,00 zw 50,00

25a Badanie wrażliwości na kontrast w ramach badań kierowców 40,65 9,35 50,00

26 Badanie odwoławcze nauczyciela w ramach udzielania urlopu dla poratowania zdrowia 350,00 zw 350,00

27
Badanie odwoławcze funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej w ramach badań okresowych i 

kontrolnych
350,00 zw 350,00

28 Taping jednej okolicy ciała 32,52 7,48 40,00

29 Badanie lekarskie przed szczepieniem 80,00 zw 80,00

30 Usługa szczepienia ( bez ceny szczepionki ) 30,00 zw 30,00


