
Lp. Rodzaj badania 

1. Ambulatoryjna porada lekarza specjalisty/internisty/ogólnego/sportowego itp. *

2. Ambulatoryjna porada pielęgniarki/położnej

3. Badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem stosownego orzeczenia/zaświadczenia-nie 

obejmuje badań diagnostycznych i konsultacji lekarzy specjalistów
4. Badanie lekarza medycyny sportowej wraz z wydaniem stosownego orzeczenia/zaświadczenia-nie 

obejmuje badań diagnostycznych i konsultacji lekarzy specjalistów

5. Badanie uprawnionego lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia osób podejmujących pracę 

jako marynarz (obejmuje badania diagnostyczne i specjalistyczne)

*

6. Wydanie dodatkowego orzeczenia/zaświadczenia lekarskiego do celów sanitarno-

epidemiologicznych lub dla osoby niepełnosprawnej na pracę w zwiększonym wymiarze godzin w 

związku z badaniem profilaktycznym
7. Konsultacja lekarza specjalisty niezbędna do wydania orzeczenia w badaniu 

profilaktycznym/sportowym lub na zlecenie lekarza w WOMP CP-L
8. Kontynuacja leczenia  – następne wizyty lub (np. zdjęcie lub zmiana opatrunku, szwów, tamponada 

krwotoku z nosa, usunięcie ciała obcego z nosa itp.)

9. Kwalifikacja lekarza – dobór metody leczenia i preparatu (w tym preparat)

10. Wydanie odpisu/ duplikatu orzeczenia/zaświadczenia lekarskiego lub psychologicznego

11. Zabiegi tzw. chirurgii małej – drobne zabiegi chirurgiczne, ortopedyczne, dermatologiczne, 

reumatologiczne, laryngologiczne, ginekologiczne  itp . (np. nakłucie krwiaka, nacięcie ropnia, 

usuwanie zmian, włókniaków, brodawek, owrzodzenia, elektrokoagulacje, nakłucie stawu, 

dostawowe lub okołostawowe podanie leku, blokady, usunięcie ciała obcego, przyżeganie miejsca 

krwawienia z nosa, dermatoskopowa ocena znamion- Pojedyncza zmiana ze znieczuleniem, wyjęcie 

lub włożenie wkładki domacicznej itp.) 
12. Zabiegi tzw. chirurgii średniej i dużej - zabiegi chirurgiczne, ortopedyczne, dermatologiczne, 

reumatologiczne, laryngologiczne, ginekologiczne  itp.  (np. usunięcie małych zmian skórnych, 

ganglionów, kaszaków, torbieli, wrastającego paznokcia, elektrokoagulacja, ewakuacja niewielkiego 

pourazowego krwawienia krocza, wycinki z tarczy części pochwowej, łyżeczkowanie jamy macicy, 

kriokonizacja szyjki macicy, uwolnienie zrostów wewnątrz pochwowych itp. oraz . nastawienie 

złamań z nałożeniem opatr. gipsowego z użyciem szyny, zaopatrzenie chirurgiczne rany rozległej, 

elektrokonizacja, usuwanie znamion, usuwanie włókniaków miękkich, usuwanie brodawek 

łojotokowych) - Zmiany mnogie, do 5 zmian ze znieczul - wykonywane laserem CO2   itp.)

13. Wstrzyknięcie kwasu hialuronowego do jamy stawu w przypadkach: artrozy stawu, zniszczenia 

chrząstki stawowej tzw. chondromalacji itp. (w tym preparat) 

14. Wstrzyknięcie czynników wzrostu do jamy stawu lub tkanek miękkich pod kontrolą USG w 

przypadkach: enteropatii tzw. łokciu tenisisty lub golfisty, ostrogi piętowej itp. (w tym pobranie 

krwi, preparaty)
15. Wstrzyknięcie czynników wzrostu  z kwasem hialuronowym do jamy stawu lub tkanek miękkich pod 

kontrolą USG w przypadkach: enteropatii tzw. łokciu tenisisty lub golfisty, ostrogi piętowej itp. (w 

tym pobranie krwi, preparaty)
16. Zabieg mezoterapii igłowej kolagenem – wspomaganie leczenia bólu /jedna okolica 

17. Laserowe usuwanie/leczenie kłykcin kończystych

18. Laserowe usuwanie/leczenie nadżerki

19. Cytologia na podłożu płynnym (LBC) BD Sure Path™

20. Badanie na obecność wirusa HR HPV z podłoża płynnego

21. Cytologia na podłożu płynnym (LBC) BD Sure Path™ wraz z oznaczeniem onkogennego wirusa HR 

HPV
22. Ocena biomarkerów p16 i Ki-67

23. Pakiet cytologii na podłożu płynnym wraz z oznaczeniem onkogennego wirusa HR HPV i oceną 

biomarkerów p16 i Ki-67
24. Pobranie wymazu bakteriologicznego z pochwy

25. Pobranie rozmazu cytologii wraz z wynikiem badania

26. Histopatologiczne badania - podstawowe

27. Biopsja cienkoigłowa tarczycy (BAC) pod kontrolą USG (1-2 guzki)

28. Biopsja cienkoigłowa tarczycy (BAC) pod kontrolą USG (3-5 guzków) 350.00

240.00

420.00

20.00

30.00

30.00

200.00

150.00

500.00

500.00

80.00

160.00

200.00

600.00

450.00

900.00

1000.00

80.00

600.00

20.00

40.00

70.00

100.00

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne wykonywane w 

Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie

Cena zł netto

PORADNIE SPECJALITYCZNE  (PS)
110.00

50.00

65.00

Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1 do 

uchwały Nr 27/2021 Rady Społecznej 

w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny 

Pracy Centrum Profilaktyczno-

Leczniczym w Lublinie z dnia 16 

grudnia 2021 r.

20.00

300.00
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29. Echo serca przezklatkowe  

30. Całodobowy zapis EKG (Holter EKG)

31. Całodobowy zapis ciśnienia tętniczego (Holter RR)

32. Badanie EKG spoczynkowe

33. Testy alergiczne płatkowe wybrane – jeden alergen

34. Diagnostyka mykologiczna - grzybów, owłosionej skóry głowy łupież pstry, oraz ocena zmian 

zaburzeń pigmentacji
35. Badanie na widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie - Nyktometria

36. Badanie pola widzenia komputerowe/profilaktyka

37. Badanie pola widzenia komputerowe – diagnostyka lecznicza

38. Badanie widzenia przestrzennego - Stereometria

39. Określenie wady wzroku - Autorefraktometria wraz z doborem szkieł /okularów

40. Badanie audiometryczne słuchu 

41. Badanie impedancyjne  słuchu 

42. Płukanie uszu

43. Badanie spirometryczne komputerowe

44. Badania czynnościowe na wibrację - próba oziębieniowa - Termometria

45. Badania czynnościowe - poziom czucia wibracji - Palestezjometria

46. Badanie składu ciała metodą bioimpedancji (waga Tanita)

47. Badanie wydolności wysiłkowej organizmu (test Astranda, test PWC)

48. Iniekcja domięśniowa, podskórna (wraz z kosztem sprzętu medycznego )

49. Iniekcja dożylna (wraz z kosztem sprzętu medycznego )

50. Iniekcja dożylna – kroplówka (bez kosztu leku)

51. Test Antygenowy COVID-19 Ag (kasetkowy)

52. Test Antygenowy A i B  GRYPA (kasetkowy)

53. Pierwsza konsultacja lekarza medycyny podróży przed wyjazdem w dany obszar wraz z wydaniem 

międzynarodowej książeczki 
54. Kolejna konsultacja do szczepień przed wyjazdem zagranicznym 

55. Odpis międzynarodowej książeczki szczepień oraz wydanie zaświadczenia                                     o 

przeciwwskazaniu do szczepień UE i poza UE
56. Badanie kwalifikacyjne lekarza podczas szczepienia (bez kosztu szczepionki)

57. Usługa szczepienia szczepionką  przeciw WZW typ A - AVAXIM

58. Usługa szczepienia szczepionką  przeciw WZW typ B - ENGERIX

59. Usługa szczepienia szczepionką  przeciw WZW A i B - TWINRIX ADULT

60. Usługa szczepienia szczepionką  przeciw WZW typ A – HAVRIX JUNIOR 

61. Usługa szczepienia szczepionką przeciw błonicy i tężcowi – CLODIVAC 

62. Usługa szczepienia szczepionką  przeciw błonicy, tężcowi, polio, krztuścowi – BOSTRIX POLIO lub 

ADACEL POLIO
63. Usługa szczepienia szczepionką  przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi – ADACEL

64. Usługa szczepienia szczepionką przeciw durowi brzusznemu – TYPHIM VI 

65. Usługa szczepienia szczepionką przeciw durowi brzusznemu – VIVOTIF/1dawka

66. Usługa szczepienia szczepionką  przeciw żółtej febrze - STAMARIL

67. Usługa szczepienia szczepionką  przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu – F-SME IMMUN

68. Usługa szczepienia szczepionką  przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu - IXARIO

69. Usługa szczepienia szczepionką  przeciw zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych – czterowalentna – 

MENVEO
70. Usługa szczepienia szczepionką  przeciwko wściekliźnie - VERORAB

71. Usługa szczepienia szczepionką  skojarzona przeciw: błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularna) polio, 

Hib, WZW B  - INFANRIX HEXA 
72. Usługa szczepienia szczepionką  skojarzona przeciwko: błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularna) 

polio, Hib –INFANRIX IPV+HIB
73. Usługa szczepienia szczepionką  przeciwko pneumokokom 13 walentna - PREVENAR 13

74. Usługa szczepienia szczepionką  przeciwko meningokokom - NIMERIX

75. Usługa szczepienia szczepionką  przeciwko meningokokom – NEISVAC-C

76. Usługa szczepienia szczepionką  przeciwko meningokokom grupy B –BEXERO

77. Usługa szczepienia szczepionką  przeciwko rotawirusom (wirusowemu zapaleniu jelit) ROTARIX

78. Usługa szczepienia szczepionką  przeciwko ospie wietrznej  - VARILIX

79. Usługa szczepienia szczepionką  przeciwko błonnicy, tężcowi, polimyelitis - DULTAVAX

80. Usługa szczepienia szczepionką  przeciwko błonnicy, tężcowi, polimyelitis – PENTAXIM

81. Usługa szczepienia szczepionką przeciw cholerze – DUKORAL  (1 dawka)

152.00

152.00

187.00

130.00

358.00

317.00

230.00

104.00

398.00

184.00

174.00

207.00

150.00

261.00

120.00

110.00

208.00

52.00

208.00

103.00

40.00

170.00

80.00

185.00

134.00

40.00

45.00

35.00

PORADNIA MEDYCYNY PODRÓŻY oraz PUNKT SZCZEPIEŃ (PMPiSz)

100.00

50.00

30.00

45.00

50.00

60.00

15.00

25.00

35.00

45.00

30.00

35.00

20.00

35.00

25.00

8.00

20.00

30.00

30.00

80.00

35.00

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE (PD)

120.00

100.00

100.00

20.00
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82. Usługa szczepienia szczepionką przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), WZW 

typ B, polio, Hib  -  HEXACIMA
83. Usługa szczepienia szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce M-M-RVAXPRO

84. Usługa szczepienia szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce - PRIORIX

85. Usługa szczepienia szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego – GARDASIL

86. Usługa szczepienia szczepionką przeciw tężcowi - TT-Tężec, TETANA

87. zdjęcie klatki piersiowej

88. zdjęcie klatki piersiowej boczne

89. zdjęcie klatki piersiowej dzieci 

90. zdjęcie klatki piersiowej boczne dzieci 

91. zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

92. zdjęcie czaszki

93. zdjęcie podstawy czaszki

94. zdjęcie czaszki potylicy

95. zdjęcie siodełka tureckiego

96. zdjęcie oczodołu

97. zdjęcie żuchwy

98. zdjęcie kości nosowej

99. zdjęcie uszu

100. zdjęcie kręgosłupa szyjnego (C)

101. zdjęcie kręgosłupa piersiowego ( Th)

102. zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego ( L-S )

103. zdjęcie jednego odcinka kręgosłupa w jednej projekcji

104. zdjęcie całego kręgosłupa w jednej projekcji

105. zdjęcie całego kręgosłupa w dwóch projekcjach

106. zdjęcie złącza szczytowo – potylicznego

107. zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych

108. zdjęcie stawu biodrowego 

109. zdjęcie stawu biodrowego i osiowe

110. zdjęcie stawów biodrowych w jednej projekcji

111. zdjęcie stawów biodrowych i osiowe

112. zdjęcie kości krzyżowej

113. zdjęcie kości miednicy

114. zdjęcie żeber – z ułożenia

115. zdjęcie mostka

116. zdjęcie obojczyka

117. zdjęcie stawu barkowego w jednej projekcji

118. zdjęcie stawów barkowych w jednej projekcji

119. zdjęcie kości ramiennej

120. zdjęcie stawu łokciowego

121. zdjęcie stawów łokciowych

122. zdjęcie kości przedramienia

123. zdjęcie kości nadgarstka

124. zdjęcie kości nadgarstków

125. zdjęcie rąk

126. zdjęcie stóp

127. zdjęcie stopy

128. zdjęcie palca

129. zdjęcie łopatki

130. zdjęcie kości udowej

131. zdjęcie rzepki /jeden kąt/

132. zdjęcie rzepek (30,60,90)

133. zdjęcie stawu kolanowego

134. zdjęcie stawów kolanowych

135. zdjęcie podudzia

136. zdjęcie stawów skokowych

137. zdjęcie stawu skokowego

138. zdjęcie kości piętowej (bok)

139. zdjęcie zatok

140. Opis zdjęcia klatki piersiowej wykonanego w innej Pracowni - (tylko dla potrzeb badań 

profilaktycznych wykonywanych w  WOMP CP-L)
141. Wynik badania- opis lekarza radiologa

142. Wynik badania na kliszy na życzenie pacjenta /jedno zdjęcie/

50.00

25.00

bezpłatnie

15.00

60.00

80.00

50.00

75.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

100.00

70.00

50.00

50.00

70.00

70.00

70.00

50.00

50.00

50.00

70.00

50.00

50.00

75.00

60.00

90.00

50.00

50.00

65.00

40.00

100.00

160.00

50.00

60.00

50.00

50.00

45.00

60.00

60.00

60.00

60.00

45.00

60.00

50.00

50.00

50.00

50.00

40.00

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ i USG (PDOU)

40.00

40.00

40.00

40.00

203.00

65.00

120.00

363.00
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143. Wynik badania na płycie CD na życzenie pacjenta

144. mammografia

145. mammografia jednej piersi

146. mammografia piersi (jedno ułożenie)

147. mammografia piersi zdjęcie celowane powiększone

148. mammografia z USG piersi

149. USG - jamy brzusznej, tarczycy, ślinianek lub inne

150. USG szyi

151. USG gruczołów piersiowych

152. USG przezpochwowe  narządu rodnego

153. USG stawu

154. USG stawów

155. USG Doppler naczyń w jamie brzusznej 

156. USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych 

157. USG Doppler tętnic kończyn górnych lub kończyn dolnych 

158. USG Doppler żył kończyn górnych lub kończyn dolnych 

159. USG Doppler kończyn górnych lub kończyn dolnych (układ żylny i tętn.)

160. Elektroencefalogram z opisem (EEG)

161. OB.

162. Morfologia krwi – 5 DIFF 

163. Retikulocyty

164. Badanie ogólne moczu

165. Badanie kału w kierunku jaj pasożytów    (jednokrotne)

166. Badanie kału w kierunku krwi utajonej

167. Aminotransferaza asparginianowa (AST)

168. Aminotransferaza alaninowa ( ALT )

169. Amylaza w surowicy

170. Amylaza w moczu

171. Białko całkowite

172. Bilirubina całkowita

173. Białko C-Reaktywne (CRP)

174. Cholesterol całkowity

175. Cholesterol HDL

176. Glukoza  w  surowicy

177. Kreatynina

178. Kwas moczowy

179. Mocznik

180. Magnez (Mg)

181. Trójglicerydy

182. Wapń całkowity (Ca)

183. Żelazo

184. Fosfataza  alkaliczna (ALP)

185. Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)

186. Sód (Na)

187. Potas (K)

188. Hormon Tyreotropowy (TSH)

189. Trójjodotyronina wolna (FT3)

190. Tyroksyna wolna (FT4)

191. Antygen gruczołu krokowego PSA

192. Wirusologia: HBs Ag *

193. Czas protrombinowy (PT)

194. Czas koalinowo-kefalinowy (APTT)

195. Fibrynogen (FIBR) *

196. Czynnik  reumatoidalny ( lateks RF)

197. Miano antystreptolizyn (ASO)

198. WR

199. Test na Helicobacter Pylori

200. IgE całkowite

201. Witamina D3 (25OHD) 

202. Przeciwciała przeciw SARS-Co-V-2 w klasie IgG *

203. Przeciwciała Anty SARS-Co-V-2 S ilościowo *

204. Wymaz na owsiki

205. Pobranie krwi w laboratorium

8.00

5.00

8.00

20.00

20.00

50.00

100.00

90.00

15.00

10.00

10.00

10.00

8.00

8.00

8.00

8.00

20.00

20.00

20.00

30.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

15.00

8.00

15.00

8.00

15.00

8.00

130.00

130.00

210.00

110.00

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (PDL)

5.00

110.00

110.00

150.00

200.00

130.00

130.00

60.00

30.00

40.00

180.00

100.00

100.00

5.00

120.00
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206. Wykonanie odpisu wyniku 

207. Magnetronik  -  pole magnetyczne /wg metodyki wykonywania zabiegu/

208. Galwanizacja  /wg metodyki wykonywania zabiegów

209. Jonoforeza      /wg metodyki wykonywania zabiegów

210. Elektrostymulacja /wg metodyki wykonywania zabiegu/

211. Diadynamik  - prądy diadynamiczne /wg metodyki wykonywania zabiegu/

212. Prądy Kot’za /wg metodyki wykonywania zabiegu/

213. Prądy Tens /wg metodyki wykonywania zabiegu/

214. Prądy Traberta  /wg metodyki wykonywania zabiegu/

215. Interdyn  - prądy interferencyjne  /wg metodyki wykonywania zabiegu/

216. Tonoliza  /wg metodyki wykonywania zabiegu/

217. Masaż podciśnieniowy  -  Inter Vac  /wg metodyki wykonywania zabiegu/

218. Drenaż limfatyczny  -  mechaniczny  BOA/wg metodyki wykonywania zabiegu/

219. Ultradzwięki  /wg metodyki wykonywania zabiegu/

220. Ultrafonoforeza  /wg metodyki wykonywania zabiegu/

221. Laser  /wg metodyki wykonywania zabiegu/

222. Sollux   /wg metodyki wykonywania zabiegu/

223. Okłady cieplne   /wg metodyki wykonywania zabiegu/

224. Okłady parafinowe   /wg metodyki wykonywania zabiegu/

225. Aquavibron   /wg metodyki wykonywania zabiegu/

226. Krioterapia miejscowa  /wg metodyki wykonywania zabiegu/

227. Krioterapia ogólnoustrojowa w kriokomorze oraz ćwiczenia ogólnousprawniające  do 3 min w 

komorze, do 30 min ćwiczenia
228. Fala uderzeniowa z możliwością wykonania USG fizjoterapeutycznego 

229. Wirówka kończyn górnych /wg metodyki wykonywania zabiegu/

230. Wirówka kończyn dolnych /wg metodyki wykonywania zabiegu/

231. Terapia indywidualna w schorzeniach ortopedycznych (mobilizacje tkanek miękkich, mobilizacje 

kręgosłupa i stawów obwodowych) ok. 30 min  
232. Terapia indywidualna w schorzeniach ortopedycznych (mobilizacje tkanek miękkich, mobilizacje 

kręgosłupa i stawów obwodowych) ok. 60 min  
233. Terapia indywidualna w schorzeniach neurologicznych z wykorzystaniem ortezy SAEBO -ok 90 min.

234. PNF -metoda reedukacji nerwowo-mięśniowej–terapia indywidualna ok.30 min.

235. Kinesiology  Taping  (Plastrowanie dynamiczne)-terapia indywidualna- (ocena i aplikacja)

236. Drenaż limfatyczny – manualny ok. 30 min.

237. Masaż leczniczy-częściowy (jedna okolica ciała) ok. 30 min.

238. Ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające – jeden zabieg (grupa do 10 osób w danej jednostce 

chorobowej około 45min. z zastosowaniem sonofeedbacku)
239. Ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające – program 10 zabiegów (grupa do 10 osób w danej 

jednostce chorobowej około 45min. z zastosowaniem sonofeedbacku)
240. Ambulatoryjna porada specjalisty fizjoterapii lub lekarza rehabilitacji

241. Badanie lekarza kwalifikującego na zabiegi krioterapii lub ćwiczeń grupowych

cena 

netto

VAT 

23%

cena 

brutto
242. Badanie lekarskie z orzeczeniem dla osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej    (w tym podstawowe badanie okulistyczne, 

wrażliwość na olśnienie, widzenie zmierzchowe, psychiatryczne, poziom glukozy)

365.85 23% 450.00 *

243. Odwoławcze badanie lekarskie dla osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (w tym w tym podstawowe badanie okulistyczne, 

wrażliwość na olśnienie, widzenie zmierzchowe, psychiatryczne, poziom cukru

569.11 23% 700.00 *

244. Badania z orzeczeniem dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A, A1, A2,AM,B,B 1 ,T,B+E  

(w tym podstawowe badanie okulistyczne, poziom glukozy)

162.60 23% 200.00 *

245. Badania lek. z orzeczeniem dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat: C,C1, D,D1, C+E, C1+E, D+E, 

D1+E oraz instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy i kierowców TAXI (w tym podstawowe badanie 

okulistyczne, wrażliwość na olśnienie, widzenie zmierzchowe,  poziom glukozy) 

162.60 23% 200.00 *

246. Badania lekarskie osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem ze 

względu na stan zdrowia lub osób kierowanych na badania jako sprawca wypadku, po alkoholu lub 

za przekroczenie punktów itp.(w tym cukier) 

162.60 23% 200.00 *

247. Konsultacja lekarza specjalisty niezbędna do wydania orzeczenia dla w/w osób 40.65 23% 50.00 *

248. Badania diagnostyczne niezbędne do wydania orzeczeń dla w/w osób – jedno badanie 16.27 23% 20.00 *

250.00

110.00

50.00

   PORADNIA MEDYCYNY PRACY (PMP)

Badania wykonywane w celu innym niż badania profilaktyczne 

130.00

75.00

45.00

50.00

45.00

30.00

40.00

45.00

25.00

30.00

75.00

130.00

15.00

15.00

15.00

15.00

20.00

20.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

3.00

PRACOWNIA FIZJOTERAPII (PF)

15.00

15.00
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249. Badanie lekarza wraz z wydaniem orzeczenia dla osób ubiegających się lub posiadających licencję 

detektywa. 

81.30 23% 100.00 *

250. Odwoławcze badanie lekarskie osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa lub 

posiadających licencję detektywa (w tym psychiatryczne)

284.55 23% 350.00 *

251. Badanie lekarskie z orzeczeniem dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz posiadających 

pozwolenie na broń oraz kierowanych w trybie określonym art. 15 ust. 5 (w tym badanie 

psychiatryczne, okulistyczne+wrażliwość na olśnienie i widzenie zmierzchowe, pole widzenia, 

poziom glukozy)

365.85 23% 450.00 *

252. Odwoławcze badanie lekarskie dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz posiadających 

pozwolenie na broń oraz kierowanych w trybie określonym art.15 ust.5 (w tym badanie 

psychiatryczne, okulistyczne, wrażliwość na olśnienie, widzenie zmierzchowe, poziom glukozy)

569.11 23% 700.00 *

253. Badanie lekarskie kandydatów  na sędziów, prokuratorów, kuratorów, ławników komorników 

sądowych, syndyków itp.(w tym bad. laboratoryjne, EKG)

146.34 23% 180.00 *

254. Badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem zaświadczenia dla osób: podnoszących 

kwalifikacje zawodowe / badanie do kursów kwalifikacyjnych; ubiegających się o prawo 

wykonywania zawodu; uczestników postępowania konkursowego (np. dyrektorów itp.) w tym 

badania diagnostyczne i konsultacje lekarzy specjalistów

65.04 23% 80.00 *

255. Wydanie dodatkowego orzeczenia/zaświadczenia przez lekarza posiadającego stosowne 

uprawnienia w celu innym niż badanie profilaktyczne (art. 229 k.p) lecz związane z wykonywaną 

pracą na danym stanowisku po                                                                                                                                                                                                                                                               

81.30 23% 100.00 *

256. Konsultacja lekarza specjalisty niezbędna do wydania orzeczenia/zaświadczenia 40.65 23% 50.00 *

257. Konsultacja/wizyta u lekarza specjalisty psychiatrii 110.00 zw. 110.00

258. Badanie wraz z wydaniem orzeczenia przez lekarza psychiatrę dla osób ubiegających się lub 

posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą lub bezpośrednio 

zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchwymi, bronią, amunicją oraz osób 

ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 

97.56 23% 120.00 *

259. Badanie wraz z wydaniem orzeczenia przez lekarza psychiatrę dla osób ubiegających się o wydanie 

licencji detektywa

121.95 23% 150.00 *

260. Badanie wraz z wydaniem orzeczenia przez lekarza psychiatrę dla osób posiadających licencję 

detektywa

81.30 23% 100.00 *

261. Specjalistyczna porada psychologiczna – indywidualna lub dla sportowca 100.00 zw. 100.00

262. Konsultacyjne badania psychologiczne w zakresie badań profilaktycznych dla osób wymagających 

sprawności psychofizycznej lub oceny osobowości

120.00 zw. 120.00

263. Konsultacyjne badania psychologiczne dla osób wymagających sprawności psychofizycznej lub oceny 

osobowości np. kurs

97.56 23% 120.00 *

264. Profilaktyczne badanie psychologiczne osób ubiegających się  o uprawnienia do kierowania 

pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

150.00 zw. 150.00 *

265. Specjalistyczne badanie psychologiczne osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

pojazdami, kierowców i osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy oraz egzaminatorów,

instruktorów, inspektorów drogowych jak również osób kierowanych przez „Starostwo” jako

sprawca wypadku, za przekroczenie punktów, jazdę po alkoholu itp.

121.95 23% 150.00 *

266. Odwoławcze badania psychologiczne osób kierujących pojazdami, kandydatów na instruktorów,

egzaminatorów oraz instruktorów, egzaminatorów nauki jazdy

121.95 23% 150.00 *

267. Specjalistyczne badanie psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 

243.90 23% 300.00 *

268. Odwoławcze badanie psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

569.11 23% 700.00 *

269. Specjalistyczne badania psychologiczne dla osób wymagających badań w zakresie osobowości tj. 

osób ubiegających się i posiadających licencję detektywa

121.95 23% 150.00 *

270. Specjalistyczne badania psychologiczne dla osób wymagających badań w zakresie osobowości -

wykonujących prace związane z narażaniem życia oraz ponoszeniem dużej odpowiedzialności tj.

ochotników straży pożarnej, kandydatów do objęcia urzędu sędziego, kuratora społecznego lub

sądowego, prokuratora, asesora strażnika, inspektora transportu drogowego, jak również

pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do

użytku cywilnego/wojskowego.

162.60 23% 200.00 *

271. Specjalistyczne badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o pozwolenie i posiadającej 

pozwolenie na broń oraz osób kierowanych w trybie określonym art.15 ust.5 ustawy o broni 

243.90 23% 300.00 *

272. Odwoławcze badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o pozwolenie i posiadającej pozwolenie 

na broń oraz osób kierowanych w trybie określonym art.15 ust.5 ustawy o broni

569.11 23% 700.00 *

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO (PZP)

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA (PP)
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273. Wydawanie dodatkowego orzeczenia/zaświadczenia przez psychologa posiadającego stosowne 

uprawnienia w celu innym niż badanie profilaktyczne (art. 229 k.p) lecz związane z wykonywaną 

pracą na danym stanowisku

48.78 23% 60.00 *

274. Odwoławcze badanie psychologiczne osób zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami 

wybuchowymi.

569.11 23% 700.00 *

275. Odwoławcze badanie psychologiczne dla zawodów niesklasyfikowanych 162.60 23% 200.00 *

276. Zabiegi ginekologiczne rewitalizacji pochwy w zakresie: nietrzymania moczu, zespołu rozluźnionej 

pochwy wywołany okresem menopauzy i po porodzie, suchość pochwy, atrofia pochwy

a pierwszy zabieg  975.61 23% 1200.00 *

b każdy następny zabieg po                                                                     650.41 23% 800.00 *

277. Udział lekarza w komisji bhp – 1 godz. (przeglądy stanowisk   bezpłatnie) 81.30 23% 100.00 *

278. Prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy (grupa do 10 osób, czas trwania 

szkolenia do 5 godzin)

406.50 23% 500.00 *

279. Prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy (grupa do 20 osób, czas trwania 

szkolenia do 5 godzin)

650.41 23% 800.00 *

280. Opinie wydawane przez lekarza medycyny pracy, lekarzy specjalistów na zlecenie i dla potrzeb

zakładów pracy na dane stanowiska pracy oraz dla potrzeb: prokuratury, firm ubezpieczeniowych,

sądów itp.

162.60 23% 200.00 *

281. Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta na rzecz zakładu ubezpieczeń (jedna odpowiedź) lub 

sporządzanie zaświadczenia o stanie zdrowia

65.04 23% 80.00 *

282. Dojazd do domu pacjenta (jednorazowo) 50.00 zw. 50.00 *
UWAGA !!

1.

2. Zgodnie z zakupem szczepionek w trybie zamówienia publicznego cena i rodzaj szczepionek w ciągu roku może ulec zmianie 

3.  Badania nie zakwalifikowane jako profilaktyka lub leczenie należy doliczać  23% podatku VAT.

4.

5. *Cena stała 

POZOSTAŁE USŁUGI 

Pozostałe badania specjalistyczne z zakresu: ANALITYKI, AUTOIMMONOLOGII, BIOCHEMII, KOAGULOLOGII, HEMATOLOGII, IMMUNOCHEMII, SEROLOGII dla potrzeb pacjentów WOMP CP-L w Lublinie wykonywane są na podstawie odrębnych umów - (zakres 

badań oraz cennik do wglądu w kasie WOMP CP-L)

W przypadku ogłoszenia cen urzędowych bądź zmian przepisów prawa dotyczących  rodzaju i zakresu badań  oraz  cen urzędowych obowiązują one od dnia wejścia w życie przepisu.
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