
OBOWIĄZUJE OD 1 stycznia 2023 roku

Kod 
świadczenia

Nazwa netto VAT brutto

A01 Ambulatoryjna porada lekarza POZ 110,00 zł zw 110,00 zł
A02 Wizyta domowa lekarza POZ 170,00 zł zw 170,00 zł
A03 Ambulatoryjna porada pielęgniarki / położnej POZ 50,00 zł zw 50,00 zł
A04 Wizyta domowa pielęgniarki / położnej POZ 90,00 zł zw 90,00 zł
A05 Ambulatoryjna porada lekarza w opiece nocnej i świątecznej 120,00 zł zw 120,00 zł
A06 Wizyta domowa lekarza w opiece nocnej i świątecznej 200,00 zł zw 200,00 zł
A07 Ambulatoryjna porada pielęgniarki w opiece nocnej i świątecznej 60,00 zł zw 60,00 zł
A08 Wizyta domowa pielęgniarska w opiece nocnej i świątecznej 120,00 zł zw 120,00 zł

B01 Ambulatoryjna porada alergologiczna, dermatologiczna 140,00 zł zw 140,00 zł
B02 Test PRICK - panel wziewowy 100,00 zł zw 100,00 zł
B03 Test PRICK - panel pokarmowy 100,00 zł zw 100,00 zł
B04 Test PRICK - każdy dodatkowy alergen 10,00 zł zw 10,00 zł
B05 Testy naskórkowe - standard I; standard II (pakiet podstawowy) 85,00 zł zw 85,00 zł
B06 Testy naskórkowe - żywice, barwniki, kosmetyki (gumy) 85,00 zł zw 85,00 zł
B07 Test natywny PRICK  każdy alergen 10,00 zł zw 10,00 zł
B08 Odczulanie - każda iniekcja bez ceny leku (w tym konsultacja lekarza) 83,00 zł zw 83,00 zł
B09 Badanie lampą Wooda 6,00 zł zw 6,00 zł
B10 Interpretacja testów wykonanych poza WOMP - ZCLiP (w tym konsultacja lekarza) 50,00 zł zw 50,00 zł

C01 Ambulatoryjna porada pulmonologiczna 140,00 zł zw 140,00 zł
C02 Badanie spirometryczne z opisem 95,00 zł zw 95,00 zł
C03 Badanie spirometryczne bez opisu 70,00 zł zw 70,00 zł
C04 Opis do badania spirometrycznego wykonanego poza WOMP - ZCLiP 25,00 zł zw 25,00 zł
C05 Badanie spirometryczne z próbą rozkurczową (badanie bez opisu) 42,00 zł zw 42,00 zł
C06 Nebulizacja 16,00 zł zw 16,00 zł
C07 Badanie spirometryczne z próbą rozkurczową (badanie z opisem) 57,00 zł zw 57,00 zł

D01 Ambulatoryjna porada kardiologiczna 140,00 zł zw 140,00 zł
D02 EKG spoczynkowe z opisem 45,00 zł zw 45,00 zł
D03 Opis EKG spoczynkowego 15,00 zł zw 15,00 zł
D04 EKG spoczynkowe bez opisu 30,00 zł zw 30,00 zł
D05 Test wysiłkowy na bieżni (ergometria) 150,00 zł zw 150,00 zł
D06 Całodobowy zapis EKG (Holter EKG) 150,00 zł zw 150,00 zł
D07 Całodobowy zapis RR (Holter RR) 150,00 zł zw 150,00 zł
D08 Pomiar ciśnienia krwi (RR) 10,00 zł zw 10,00 zł

E01 Ambulatoryjna porada chirurgiczna, ortopedyczna 140,00 zł zw 140,00 zł
E02 Chirurgiczne zaopatrzenie powierzchownych ran głowy 100,00 zł zw 100,00 zł
E03 Dostawowe podanie leku pacjenta 50,00 zł zw 50,00 zł
E04 Drobne zabiegi chirurgiczne, opracowanie drobnej rany 75,00 zł zw 75,00 zł
E05 Kontrola gojenia ran i złamań, zmiana opatrunków, w tym porada lekarza (bez ceny zdjęcia RTG) 70,00 zł zw 70,00 zł
E06 Nastawienie złamań z nałożeniem opatrunku gipsowego 100,00 zł zw 100,00 zł
E07 Usunięcie ciała obcego 60,00 zł zw 60,00 zł
E08 Usunięcie małych guzków o różnym umiejscowieniu z badaniem HP 210,00 zł zw 210,00 zł

E09 Usunięcie małych znamion barwnikowych i naczyniowych o różnym umiejscowieniu z badaniem 
HP

210,00 zł zw 210,00 zł

E10 Wycięcie guzków nienowotworowych, ganglionów, torbieli 130,00 zł zw 130,00 zł
E11 Wycięcie nienowotworowej zmiany powłok 150,00 zł zw 150,00 zł
E12 Wycięcie odcisków, wrastających paznokci 120,00 zł zw 120,00 zł
E13 Wycięcie wyrośli usznych i przedszyjnych 120,00 zł zw 120,00 zł
E14 Wymiana opatrunku gipsowego (gips udowy, biodrowy, gorset gipsowy) 200,00 zł zw 200,00 zł
E15 Wymiana opatrunku gipsowego, także gipsu redresyjnego w wadach wrodzonych stóp 100,00 zł zw 100,00 zł
E16 Założenie szyny gipsowej małej (palcowej) 45,00 zł zw 45,00 zł
E17 Założenie szyny gipsowej dużej (ręka, noga) 65,00 zł zw 65,00 zł

E18 Zachowawcze leczenie złamań i zwichnięć włącznie z unieruchomieniem gipsowym (bez ceny 
zdjęcia RTG) z konsultacją specjalistyczną

100,00 zł zw 100,00 zł

E19 Zaopatrzenie chirurgiczne prostej rany (konsultacja, mycie rany, szycie, opatrunek) 110,00 zł zw 110,00 zł
E20 Zaopatrzenie chirurgiczne rany złożonej, rozległej (konsultacja, mycie rany, szycie, opatrunek) 220,00 zł zw 220,00 zł
E21 Zdjęcie szwów 35,00 zł zw 35,00 zł
E22 Podskórne wszycie leku (np. Esperal) - lek pacjenta 150,00 zł zw 150,00 zł

F01 Ambulatoryjna porada urologiczna 140,00 zł zw 140,00 zł
F02 Odprowadzenie moczu z pęcherza 20,00 zł zw 20,00 zł
F03 Zmiana cewnika Foley'a- cewnik pacjenta 50,00 zł zw 50,00 zł
F04 Zmiana cewnika Pezzera - cewnik pacjenta 50,00 zł zw 50,00 zł
F05 Zmiana cewnika nefrostomijnego - cewnik pacjenta 50,00 zł zw 50,00 zł
F06 Uroflometria przepływowa dla mężczyzn 80,00 zł zw 80,00 zł
F07 Biopsja stercza - biopsja prostaty (znieczulenie miejscowe) 1 700,00 zł zw 1 700,00 zł
F08 Cystoskopia (znieczulenie miejscowe) 800,00 zł zw 800,00 zł

Poradnia POZ

Poradnia urologii

Poradnia alergologii, poradnia dermatologii

Poradnia leczenia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia kardiologiczna

Poradnia chirurgii ogólnej, poradnia ortopedii

Załącznik Nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego WOMP-ZCLiP

CENNIK ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH* 



G01 Ambulatoryjna porada okulistyczna 140,00 zł zw 140,00 zł
G02 Badanie dna oka 30,00 zł zw 30,00 zł
G03 Badanie pola widzenia - perymetria statyczna z opisem 50,00 zł zw 50,00 zł
G04 Dobór szkieł cylindrycznych 35,00 zł zw 35,00 zł
G05 Dobór szkieł sferycznych 35,00 zł zw 35,00 zł
G06 Epilacja rzęs 30,00 zł zw 30,00 zł
G07 Gonioskopia 25,00 zł zw 25,00 zł
G08 Komputerowe badanie refrakcji 20,00 zł zw 20,00 zł
G09 Płukanie dróg łzowych 45,00 zł zw 45,00 zł
G10 Pomiar ciśnienia śródgałkowego - Tonometria 15,00 zł zw 15,00 zł
G11 Pomiar wytrzeszczu gałek ocznych 15,00 zł zw 15,00 zł
G12 Refraktometria - skiaskopia 15,00 zł zw 15,00 zł
G13 Test Schirmera 15,00 zł zw 15,00 zł
G14 Usunięcie ciała obcego 50,00 zł zw 50,00 zł
G15 Usunięcie gradówki bez szwu 120,00 zł zw 120,00 zł
G16 Wstrzyknięcie podspojówkowe leku (bez ceny leku) 30,00 zł zw 30,00 zł
G17 Komputerowe badanie wzroku - autorefraktometrem 30,00 zł zw 30,00 zł

G18 Badanie OCT (dwoje oczu) 180,00 zł zw 180,00 zł
G19 Badanie OCT (jedno oko) 110,00 zł zw 110,00 zł
G20 Badanie HRT 80,00 zł zw 80,00 zł
G21 Badanie GDX 70,00 zł zw 70,00 zł
G22 Pachymetria 40,00 zł zw 40,00 zł
G23 Ocena kąta przesączenia przez OCT 40,00 zł zw 40,00 zł

H01 Ambulatoryjna porada neurologiczna 140,00 zł zw 140,00 zł
H02 Badanie EEG z opisem 130,00 zł zw 130,00 zł

I01 Ambulatoryjna porada laryngologiczna 160,00 zł zw 160,00 zł
I02 Wizyta domowa  laryngologiczna 250,00 zł zw 250,00 zł
I03 Badanie akumetryczne 40,00 zł zw 40,00 zł
I04 Badanie audiometryczne 60,00 zł zw 60,00 zł
 I05 Badanie VNG - videonystagmografia z opisem 260,00 zł zw 260,00 zł
I06 Płukanie uszu 50,00 zł zw 50,00 zł
I07 Przedmuchiwanie trąbek słuchowych metodą Politzera - pełny cykl 50,00 zł zw 50,00 zł

I08 Sporządzanie wniosku na aparat słuchowy przez lekarza laryngologa WOMP-ZCLiP na wizycie 
lekarskiej

50,00 zł zw 50,00 zł

I09 Audiometria impedacyjna/Tympanometria 60,00 zł zw 60,00 zł
I10 Zdjęcie szwów 50,00 zł zw 50,00 zł
I11 Tamponada krwotoku z nosa 50,00 zł zw 50,00 zł
I12 Przyżeganie miejsca krwawienia z nosa 50,00 zł zw 50,00 zł
I13 Opatrunki uszne z własnym lekiem 30,00 zł zw 30,00 zł
 I14 Opatrunki uszne z lekiem WOMP-ZCLiP 40,00 zł 40,00 zł
I15 Nosofiberoskopia (badanie nosogardła z oceną migdałka gardłowego) z opisem 160,00 zł zw 160,00 zł
I16 Ambulatoryjna porada audiologa - foniatry 230,00 zł zw 230,00 zł

J01 Ambulatoryjna porada ginekologiczno - położnicza 140,00 zł zw 140,00 zł
J02 Pomiar RR 10,00 zł zw 10,00 zł
J03 Usunięcie spirali 56,91 zł 23% 70,00 zł
J04 Zdjęcie szwów 25,00 zł zw 25,00 zł
J05 Cytologia 40,00 zł zw 40,00 zł
J06 Wymaz czystości pochwy - pobranie materiału do badania 15,00 zł zw 15,00 zł
J07 Usunięcie ciała obcego z pochwy 50,00 zł zw 50,00 zł
J08 Ewakuacja niewielkiego pourazowego krwawienia sromu lub krocza 100,00 zł zw 100,00 zł
J09 Założenie domacicznego środka antykoncepcyjnego 121,95 zł 23% 150,00 zł

K01 Ambulatoryjna porada gastroenterologiczna 140,00 zł zw 140,00 zł
K02 Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego bez biopsji 150,00 zł zw 150,00 zł
K03 Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego z biopsją i badaniem HP 240,00 zł zw 240,00 zł

L01 Ambulatoryjna porada lekarza psychiatry 150,00 zł zw 150,00 zł
L02 Wydanie opinii lekarskiej przez psychiatrę 80,00 zł zw 80,00 zł
L03 Indywidualna sesja psychoterapii - 45 minut 100,00 zł zw 100,00 zł

M01 Porada specjalisty psychoterapii uzależnień 60,00 zł zw 60,00 zł
M02 Sesja indywidualna psychoterapii uzależnienia od alkoholu lub terapii współuzależnienia 160,00 zł zw 160,00 zł
M03 Sesja diagnostyczna uzależnienia od alkoholu lub współuzależnienia 120,00 zł zw 120,00 zł

M04 Sesja diagnostyczna uzależnienia od alkoholu lub współuzależnienia z wydaniem zaświadczenia o 
uczestnictwie

150,00 zł zw 150,00 zł

M05 Sesja diagnostyczna uzależnienia od alkoholu lub współuzależnienia z wydaniem opinii 200,00 zł zw 200,00 zł

O01 Ambulatoryjna porada lekarza o specjalizacji nie wymienionej powyżej 140,00 zł zw 140,00 zł
O02 Badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego 30,00 zł zw 30,00 zł

Poradnia okulistyczna

Pracownia diagnostyki okulistycznej

Poradnia neurologiczna

Poradnia laryngologiczna

Poradnia ginekologiczno - położnicza

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia seksuologii i patologii współżycia

Poradnia leczenia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Pozostałe poradnie specjalistyczne



P01 Porada lekarska w zakresie medycyny pracy  z wydaniem orzeczenia (nie obejmuje ceny badań 
diagnostycznych i innych konsultacji specjalistycznych )

65,00 zł 23% 79,95 zł

P02 Badanie wstępne, okresowe, kontrolne z wydaniem orzeczenia (nie obejmuje ceny badań 
diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych)

70,00 zł zw 70,00 zł

P03 Wydanie dodatkowego orzeczenia z związku z badaniem profilaktycznym 15,00 zł zw 15,00 zł

P04 Badanie marynarzy, rybaków - wstępne, okresowe, kontrolne (nie obejmuje ceny badań 
diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych)

100,00 zł zw 100,00 zł

P05 Badanie kandydatów na Sędziów, Komorników, Prokuratorów, Syndyków - zg z ustawą o Sądach 
Powszechnych

75,00 zł 23% 92,25 zł

P06 Badanie osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub kierowcy zgodnie z ustawą o ruchu drogowym 162,60 zł 23% 200,00 zł

P07 Badanie lekarskie kierowców wykonujących przewóz drogowy zgodnie z ustawą o transporcie 
drogowym

66,00 zł zw 66,00 zł

P08 Badanie czucia wibracji i próba oziębieniowa 120,00 zł zw 120,00 zł

P09
Badanie lekarskie osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych 
pracowników zabezpieczenia technicznego (nie obejmuje ceny badań diagnostycznych i 
konsultacji)

70,00 zł 23% 86,10 zł

P10 Udział lekarza w komisji BHP 180,00 zł 23% 221,40 zł
P11 Wypełnianie wywiadu środowiskowego dla potrzeb Poradni Chorób Zawodowych 100,00 zł zw 100,00 zł

P12 Badanie lekarskie z orzeczeniem dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń (w tym badanie 
psychiatryczne, okulistyczne i poziom cukru)

276,00 zł 23% 339,48 zł

P13 Badanie lekarskie z orzeczeniem dla osób posiadających broń (w tym badanie psychiatryczne, 
okulistyczne i poziom cukru)

276,00 zł 23% 339,48 zł

P14
Badanie lekarskie z orzeczeniem dla osób posiadających pozwolenie na broń w trybie 
określonym w art. 15 ust. 5 ustawy o broni (w tym badanie psychiatryczne, okulistyczne i poziom 
cukru)

303,60 zł 23% 373,43 zł

P15 Badanie lekarskie w trybie odwoławczym dla osób posiadających lub ubiegających się o wydanie 
pozwolenia na broń

414,00 zł 23% 509,22 zł

P16 Badanie wstępne i okresowe inspektora transportu drogowego (badanie + orzeczenie oraz 
konsultacje specj. psychiatryczna, okulistyczna, otolaryngologiczna i poziom cukru)

144,00 zł 23% 177,12 zł

P17 Badanie lekarskie osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej (w tym okulista, psychiatra)

250,00 zł 23% 307,50 zł

P18
Badanie lekarskie z orzeczeniem dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń 
(posiadających własne badanie dodatkowe) 150,00 zł 23% 184,50 zł

P19 Badanie lekarskie do celów sanitarno epidemiologicznych (bez książeczki sanitarno - 
epidemiologicznej)

55,00 zł zw 55,00 zł

P20 Badanie wstępne, okresowe oraz badanie lekarskie do celów sanitarno epidemiologicznych 75,00 zł zw 75,00 zł
P21 Badanie osób posiadających licencję detektywa przez lekarza upoważnionego (medycyna pracy) 100,00 zł 23% 123,00 zł

P22 Badanie lekarskie z orzeczeniem osób, o których mowa w art. 75 ust. 1 poz. 3,4,5 ustawy o 
kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2014 poz. 600)

162,60 zł 23% 200,00 zł

P23 Badanie lekarskie i wydanie świadectwa zdrowia pracownika żeglugi śródlądowej 70,00 zł zw 70,00 zł

P24 Przeprowadzanie kontroli stanowisk pracy z oceną czynników szkodliwych w środowisku pracy - 
za każdą wizytację

250,00 zł 23% 307,50 zł

P25 Udzielanie porad / opiniowanie na rzecz zleceniodawców dotyczące ochrony zdrowia 
pracowników

250,00 zł 23% 307,50 zł

P26 Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych 2,78 zł 8% 3,00 zł
P27 Przegląd stanowisk pracy
P28 Ocena i interpretacja badań środowiskowych
P29 Badanie odwoławcze kierowców z art. 79 Ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011.30.15) 162,60 zł 23% 200,00 zł

P30 Badanie lekarskie w trybie odwoławczym osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na 
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (w tym okulista i psychiatra)

250,00 zł 23% 307,50 zł

P31 Badanie psychiatryczne osób ubiegających się o wydanie licencji 150,00 zł 23% 184,50 zł
P32 Badanie psychiatryczne osób posiadających licencję detektywa 100,00 zł 23% 123,00 zł

P33 Badanie w trybie odwoławczym osób ubiegających się  o wydanie licencji lub osób posiadających 
licencję detektywa

350,00 zł 23% 430,50 zł

P34 Badanie odwoławcze od orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania 
zdrowia nauczycielowi i nauczycielowi akademickiemu

284,55 zł 23% 350,00 zł

P35 Badanie w trybie odwoławczym dla marynarzy 500,00 zł 23% 615,00 zł

P36 Badania lekarskie po orzeczeniu komisji lekarskiej o zdolności pracownika do pracy z wydaniem 
orzeczenia

60,00 zł zw 60,00 zł

P37 Badania kontrolne po zakończonej profilaktyce poekspozycyjnej na zakażenie HIV 70,00 zł zw 70,00 zł
P38 Opiniowanie stanu zdrowia osób wytypowanych na turnusy profilaktyczno-rehabilitacyjne 60,98 zł 23% 75,00 zł
P39 Pomoc psychiatryczna w przypadkach nagłych na zlecenie pracodawcy 150,00 zł zw 150,00 zł

P40 Badanie lekarskie okulistyczne osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i 
kierowców

60,98 zł 23% 75,00 zł

P41

Badania psychiatryczne dla osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub 
kierowania  działalnością albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie 
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym

100,00 zł 23% 123,00 zł

P42 Badanie psychiatryczne dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie, 
przechowywanie i sprzedaż materiałów wybuchowych do użytku cywilnego

120,00 zł 23% 147,60 zł

P43
Badanie psychiatryczne w trybie odwoławczym dla osób ubiegających się lub posiadających 
pozwolenie na nabywanie, przechowywanie i sprzedaż materiałów wybuchowych do użytku 
cywilnego

162,60 zł 23% 200,00 zł

P44
Badanie lekarza medycyny pracy po skierowaniu przez dyrektora szkoły, z którą jest zawarta 
umowa o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi (nie obejmuje ceny 
badań i konsultacji zaleconych przez lekarza uprawnionego niezbędnych do wydania orzeczenia)

150,00 zł zw 150,00 zł

P45 Badanie (konsultacja) lekarza specjalisty do celów medycyny pracy 70,00 zł zw 70,00 zł
P46 Badanie widzenia zmierzchowego i efektu olśnienia w ramach badań profilaktycznych 75,00 zł zw 75,00 zł
P47 Badanie widzenia zmierzchowego i efektu olśnienia w pozostałym zakresie 75,00 zł 23% 92,25 zł

Poradnia medycyny pracy

wycena indywidualna



R1
Badanie osoby posiadającej prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli
w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia
poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

121,95 zł          23% 150,00 zł

Badanie psychologiczne osób kierujących motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, 
jeżeli:

a) kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka 
działającego podobnie do alkoholu,

b) przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,
c)  w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko 
bezpieczeństwu w komunikacji;
d) był sprawcą wypadku drogowego, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub 
doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego;
e)przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2,
A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu
uprawnienia w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3
f) przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie 
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;

R3
Badanie psychologiczne osób ubiegających się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem 
uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności 
tego dokumentu

121,95 zł 23% 150,00 zł

Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu w ramach badań profilaktycznych:
a) kandydat na instruktora i instruktor – w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do 
wykonywania czynności instruktora;
b)kandydat na egzaminatora i egzaminator – w celu ustalenia istnienia lub braku 
przeciwwskazań do wykonywania czynności egzaminatora
c) okresowo dla powyższych badań:
- co 5 lat (do 60 roku życia)
- co 30 m-cy powyżej 60 roku życia
Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu:
a) kandydat na instruktora i instruktor – w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do 
wykonywania czynności instruktora;
b)kandydat na egzaminatora i egzaminator – w celu ustalenia istnienia lub braku 
przeciwwskazań do wykonywania czynności egzaminatora
c) okresowo dla powyższych badań:
- co 5 lat (do 60 roku życia)
- co 30 m-cy powyżej 60 roku życia
Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu w ramach badań profilaktycznych:
a)osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, 
C+E,D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem,
 okresowo dla powyższych badań:
- co 5 lat (do 60 roku życia)
- co 30 m-cy powyżej 60 roku życia
Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu:
a)osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, 
C+E,D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem,
 okresowo dla powyższych badań:
- co 5 lat (do 60 roku życia)
- co 30 m-cy powyżej 60 roku życia

R8 Inne badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu 121,95 zł 23% 150,00 zł
R9 Ponowne badanie psychologiczne- tryb odwoławczy (od punktu 1 do 6) 121,95 zł 23% 150,00 zł

R10
Badanie osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej, np. 
operatorów wózków widłowych, żurawi, suwnic, itd. na zlecenie lekarza / badanie profilaktyczne

100,00 zł zw 100,00 zł

R11 Badanie osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej, np. 
operatorów wózków widłowych, żurawi, suwnic, itd. na zlecenie badanego

100,00 zł 23% 123,00 zł

R12 Badanie osoby skierowanej przez lekarza w ramach badań profilaktycznych w zakresie prawa 
jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T

100,00 zł zw 100,00 zł

R13 Badanie psychologiczne kandydatów do wykonywania obowiązków aplikanta aplikacji 
sędziowskiej/prokuratorskiej lub do objęcia urzędu sędziego lub sprawującego urząd sędziego

162,60 zł 23% 200,00 zł

R14 Badanie psychologiczne osoby występującej o wydanie pozwolenia na broń 493,50 zł 23% 607,00 zł
R15 Badanie psychologiczne osoby posiadającej pozwolenie na broń 203,25 zł 23% 250,00 zł

R16
Badanie psychologiczne w trybie odwoławczym  osoby występującej o wydanie pozwolenia na 
broń  lub posiadającej pozwolenie na broń wnoszone przez osobę badaną lub Komendanta 
Wojewódzkiego Policji

558,54 zł 23% 687,00 zł

R17 Badanie psychologiczne osoby występującej o wykonywanie czynności inspektora drogowego 203,25 zł 23% 250,00 zł

R18 Badanie psychologiczne w trybie odwoławczym osoby ubiegającej się lub posiadającej 
stanowisko inspektora drogowego

493,50 zł 23% 607,00 zł

R19 Badanie psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę 
pracowników ochrony fizycznej

203,25 zł 23% 250,00 zł

R20 Badanie psychologiczne w trybie odwoławczym osób ubiegających się o wpis lub posiadających 
wpis na listę pracowników ochrony fizycznej

558,54 zł 23% 687,00 zł

R21 Badanie psychologiczne strażników gminnych/miejskich 203,25 zł 23% 250,00 zł
R22 Badanie psychologiczne w trybie odwoławczym strażników gminnych/miejskich 203,25 zł 23% 250,00 zł
R23 Badanie osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa lub posiadającej ją 150,00 zł 23% 184,50 zł

ZESPÓŁ PSYCHOLOGÓW PRACY

150,00 zł

R5

zw

R7 121,95 zł 23%

R4 150,00 zł

121,95 zł 23% 150,00 zł

R6 150,00 zł zw 150,00 zł

R2 121,95 zł 23% 150,00 zł

150,00 zł



R24
Badanie psychologiczne w trybie odwoławczym  osoby ubiegającej się o wydanie licencji 
detektywa lub posiadającej ją wnoszone przez osobę badaną lub Komendanta Wojewódzkiego 
Policji

350,00 zł 23% 430,50 zł

R25

Badania psychologiczne dla osób ubiegających się lub posiadających prawo wykonywania lub 
kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i 
obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu 
wojskowym lub policyjnym

243,90 zł 23% 300,00 zł

R26 Badanie psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz 
przechowywanie  materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

130,08 zł 23% 160,00 zł

R27 Badanie psychologiczne uczniów lub studentów zleconych przez lekarzy WOMP-ZCLiP 70,00 zł zw 70,00 zł
R28 Badanie psychologiczne konsultacyjne na rzecz Działu Konsultacyjno-Orzeczniczego 150,00 zł zw 150,00 zł
R29 Diagnoza intelektu 203,25 zł 23% 250,00 zł
R30 Diagnoza osobowości 121,95 zł 23% 150,00 zł
R31 Diagnoza neuropsychologiczna 121,95 zł 23% 150,00 zł
R32 Psychoedukacja 97,56 zł 23% 120,00 zł
R33 Wydawanie duplikatu zaświadczenia/orzeczenia psychologicznego 16,26 zł 23% 20,00 zł
R34 Wydawanie dodatkowego orzeczenia psychologicznego 16,26 zł 23% 20,00 zł

S01 Ambulatoryjna porada lekarza 140,00 zł zw 140,00 zł
S02 Ambulatoryjna porada lekarza dla dzieci przy wykupieniu karnetu na ćwiczenia 50,00 zł zw 50,00 zł
S03 Ambulatoryjna porada lekarza dla dorosłych przy wykupieniu karnetu na ćwiczenia 60,00 zł zw 60,00 zł
S04 Porada lekarska w warunkach domowych 150,00 zł zw 150,00 zł
S05 Wizyta fizjoterapeutyczna z ustaleniem planu ćwiczeń 35,00 zł zw 35,00 zł
S06 Ćwiczenia grupowe z fizjoterapeutą ( pojedyncze zajęcia) 30 min 20,00 zł zw 20,00 zł
S07 Ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą 30 min 50,00 zł zw 50,00 zł
S08 Ćwiczenia w odciążeniu (UGUL, System Master) 20 min 20,00 zł zw 20,00 zł
S09 Metody specjalne (PNF, terapia manualna, mobilizacja itp.) 30 min 60,00 zł zw 60,00 zł
S10 Wyciągi kręgosłupa ( pętla Glissona, wyciąg krzesełkowy) konieczne zlecenie lekarskie 20,00 zł zw 20,00 zł
S11 Ćwiczenia na przyrządach ( rotor, stolik manipulacyjny itp.) 20 min. 20,00 zł zw 20,00 zł
S12 Nauka lokomocji ( chodzenia) 20 min 25,00 zł zw 25,00 zł
S13 Ćwiczenia „ zdrowy kręgosłup” 50 minut pojedyncze zajęcia 35,00 zł zw 35,00 zł
S14 Ćwiczenia „ zdrowy kręgosłup” 50 minut karnet miesięczny 4 wejścia  1x w tygodniu 100,00 zł zw 100,00 zł
S15 Ćwiczenia „ zdrowy kręgosłup” 50 minut karnet miesięczny  8 wejść  2x w tygodniu 180,00 zł zw 180,00 zł

S16 Ćwiczenia korekcyjne dla dzieci  45 minut dzieci szkolne 35 min dzieci przedszkolne  pojedyncze 
zajęcia

25,00 zł zw 25,00 zł

S17 Ćwiczenia korekcyjne dla dzieci  45 minut dzieci szkolne 35 min dzieci przedszkolne karnet 4 
wejścia 1x w tygodniu

100,00 zł zw 100,00 zł

S18 Ćwiczenia korekcyjne dla dzieci  45 minut dzieci szkolne 35 min dzieci przedszkolne karnet 8 
wejść 2x w tygodniu

160,00 zł zw 160,00 zł

S19 Kinesiologytaping  1 okolica 30,00 zł zw 30,00 zł
S20 Krioterapia   ciekłym azotem  1 okolica 13,00 zł zw 13,00 zł
S21 Krioterapia  powietrzem    1 okolica 7,00 zł zw 7,00 zł
S22 Sollux 1 okolica 10,00 zł zw 10,00 zł
S23 Laseroterapia punktowo 1 okolica 15,00 zł zw 15,00 zł
S24 Laseroterapia skaner  1 okolica 12,00 zł zw 12,00 zł
S25 Galwanizacja    do 15 min 12,00 zł zw 12,00 zł
S26 Jonoforeza                          15 min 12,00 zł zw 12,00 zł
S27 Tonoliza                         do 15 min           12,00 zł zw 12,00 zł
S28 Diadynamic                   do 15 min 12,00 zł zw 12,00 zł
S29 Interdyn                         do 15 min 12,00 zł zw 12,00 zł
S30 Elektrostymulacja        do 15 min 12,00 zł zw 12,00 zł
S31 TENS                               do 15 min 12,00 zł zw 12,00 zł
S32 Prądy Traeberta           do 15 min 12,00 zł zw 12,00 zł
S33 Prądy Kotz’a                  do 15 min 12,00 zł zw 12,00 zł
S34 Magnetronic                 do 15 min 12,00 zł zw 12,00 zł
S35 Terapuls ( jako ditermia, efekt a-termiczny) do 15 min 12,00 zł zw 12,00 zł
S36 Ultradżwięki, ultrafonoforeza ( głowica hands free) 12,00 zł zw 12,00 zł
S37 Ultradżwięki, ultrafonoforeza wykonywane ręcznie 6 min 15,00 zł zw 15,00 zł

S38 Drenaż limfatyczny mechaniczny (aparat BTL -LYMPHASTIN 6 EASY)  1 kończyna górna    do 20 
min

25,00 zł zw 25,00 zł

S39 Drenaż limfatyczny mechaniczny (aparat BTL -LYMPHASTIN 6 EASY)  2 kończyny górne    do 20 
min

40,00 zł zw 40,00 zł

S40 Drenaż limfatyczny mechaniczny (aparat BTL -LYMPHASTIN 6 EASY)  2 kończyny dolne    do 20 
min

40,00 zł zw 40,00 zł

S41 Masaż suchy  1 okolica 15 minut 35,00 zł zw 35,00 zł
S42 Masaż suchy  cały kręgosłup lub obręcz biodrowa lub obręcz barkowa  do 30 minut 65,00 zł zw 65,00 zł
S43 Masaż przy użyciu aparatu aquavibron do 10 min 20,00 zł zw 20,00 zł
S44 Drenaż limfatyczny  jedna kończyna  15 min 40,00 zł zw 40,00 zł
S45 Masaż wirowy kkg  do 20 min 20,00 zł zw 20,00 zł
S46 Masaż wirowy kkd  do 20 min 25,00 zł zw 25,00 zł
S47 Masaż wirowy kkd + odc l/s kręgosłupa do 20 min 40,00 zł zw 40,00 zł
S48 Stargard  Naświetlanie lampą DERMALIGHT ( od 1 minuty seria 10 zabiegów) 100,00 zł zw 100,00 zł
S49 Stargard     Krioterapia   ciekłym azotem  1 okolica 13,00 zł zw 13,00 zł
S50 Stargard Sollux 1 okolica 11,00 zł zw 11,00 zł
S51 Stargard Laseroterapia punktowo 1 okolica 13,00 zł zw 13,00 zł
S52 Stargard Laseroterapia skaner  1 okolica 11,00 zł zw 11,00 zł
S53 Stargard Galwanizacja    do 15 min 11,00 zł zw 11,00 zł
S54 Stargard Jonoforeza                          15 min 11,00 zł zw 11,00 zł
S55 Stargard Tonoliza                         do 15 min           11,00 zł zw 11,00 zł
S56 Stargard Diadynamic                   do 15 min 11,00 zł zw 11,00 zł
S57 Stargard Interdyn                         do 15 min 11,00 zł zw 11,00 zł
S58 Stargard Elektrostymulacja        do 15 min 11,00 zł zw 11,00 zł
S59 Stargard TENS                               do 15 min 11,00 zł zw 11,00 zł
S60 Stargard Prądy Traeberta           do 15 min 11,00 zł zw 11,00 zł
S61 Stargard Prądy Kotz’a                  do 15 min 11,00 zł zw 11,00 zł
S62 Stargard Magnetronic                 do 15 min 11,00 zł zw 11,00 zł
S63 Stargard Terapuls ( jako ditermia, efekt a-termiczny) do 15 min 11,00 zł zw 11,00 zł
S64 Stargard Ultradżwięki, ultrafonoforeza ( głowica hands free) 11,00 zł zw 11,00 zł
S65 Stargard Ultradżwięki, ultrafonoforeza wykonywane ręcznie 6 min 13,00 zł zw 13,00 zł
S66 Stargard  pętla Glissona ( konieczne skierowanie lekarskie) 10,00 zł zw 10,00 zł

Rehabilitacja



T01 Albuminy 8,30 zł zw 8,30 zł
T02 Mocznik 9,90 zł zw 9,90 zł
T03 Badanie ogólne moczu 7,70 zł zw 7,70 zł
T04 Bilirubina całkowita 8,80 zł zw 8,80 zł
T05 Glukoza 7,70 zł zw 7,70 zł
T06 Hemoglobina glikowana (HbA1c) 26,40 zł zw 26,40 zł
T07 Kreatynina 9,90 zł zw 9,90 zł
T08 Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym 9,90 zł zw 9,90 zł
T09 Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) 7,70 zł zw 7,70 zł
T10 Oznaczenie Alkoholu Etylowego 33,00 zł zw 33,00 zł
T11 Oznaczenie narkotyku w moczu - AMFETAMINA 57,20 zł zw 57,20 zł
T12 Oznaczenie narkotyku w moczu - EXTAZY 58,30 zł zw 58,30 zł
T13 Oznaczenie narkotyku w moczu - KOKAINA 58,30 zł zw 58,30 zł
T14 Oznaczenie narkotyku w moczu - MARIHUANA (THC) 61,60 zł zw 61,60 zł
T15 Oznaczenie narkotyku w moczu - METAMFETAMINA 61,60 zł zw 61,60 zł
T16 Oznaczenie narkotyku w moczu - MORFINA (OPIATY) HEROINA 61,60 zł zw 61,60 zł
T17 Transaminaza alaninowa (ALT) 9,90 zł zw 9,90 zł
T18 Transaminaza asparginowa (AST) 9,90 zł zw 9,90 zł
T19 LIPIDOGRAM (cholesterol, HDL cholesterol, NIE-HDL, LDL cholesterol, trójglicerydy) 35,60 zł zw 35,60 zł
T20 Barbiturany w moczu 60,50 zł zw 60,50 zł
T21 GGTP (gamma-glutamylotranspeptydaza) 17,60 zł zw 17,60 zł
T22 Transferyna 49,50 zł zw 49,50 zł
T23 TSH (tyreotropina) 29,70 zł zw 29,70 zł
T24 Borelioza IgG met. Western Blot 126,50 zł zw 126,50 zł
T25 Borelioza IgM met. Western Blot 126,50 zł zw 126,50 zł
T26 HBs antygen 33,00 zł zw 33,00 zł
T27 HBs przeciwciała 35,20 zł zw 35,20 zł
T28 HCV przeciwciała 48,40 zł zw 48,40 zł
T29 HIV test przesiewowy 56,10 zł zw 56,10 zł
T30 Ołów w moczu 92,40 zł zw 92,40 zł
T31 Ołów we krwi 92,40 zł zw 92,40 zł
T32 Retikulocyty 23,10 zł zw 23,10 zł
T33 Immunoglobulina IgE (całkowita) w surowicy 44,00 zł zw 44,00 zł
T34 IgE swoiste (różne alergeny) - pojedynczy alergen 61,60 zł zw 61,60 zł
T35 3-krotne badanie kału (książeczka sanitarno-epidemiologiczna) 135,00 zł zw 135,00 zł

V01 Zdjęcie RTG na płycie CD (dowolna ilość zdjęć do zapełnienia nośnika) 5,00 zł zw 5,00 zł
V02 Zdjęcie RTG klatki piersiowej 60,00 zł zw 60,00 zł
V03 Zdjęcie RTG  klatki piersiowej PA i boczne 100,00 zł zw 100,00 zł
V04 Zdjęcie RTG  przeglądowe jamy brzusznej 1P 60,00 zł zw 60,00 zł
V05 Zdjęcie RTG  czaszki 1P 50,00 zł zw 50,00 zł
V06 Zdjęcie RTG  czaszki 2P 70,00 zł zw 70,00 zł
V07 Zdjęcie RTG  czaszki 3P 90,00 zł zw 90,00 zł
V08 Zdjęcie RTG  podstawy czaszki 50,00 zł zw 50,00 zł
V09 Zdjęcie RTG  zatok obocznych nosa 50,00 zł zw 50,00 zł
V10 Zdjęcie RTG  siodełka tureckiego 50,00 zł zw 50,00 zł
V11 Zdjęcie RTG  kości nosa 50,00 zł zw 50,00 zł
V12 Zdjęcie RTG  żuchwy 50,00 zł zw 50,00 zł
V13 Zdjęcie RTG  kości skroniowej 70,00 zł zw 70,00 zł
V14 Zdjęcie RTG  kręgosłupa szyjnego 65,00 zł zw 65,00 zł
V15 Zdjęcie RTG  kręgosłupa piersiowego 70,00 zł zw 70,00 zł
V16 Zdjęcie RTG  lędźwiowego 70,00 zł zw 70,00 zł
V17 Zdjęcie RTG  kręgosłupa u dzieci 60,00 zł zw 60,00 zł
V18 Zdjęcie RTG  kości ogonowej 2P 60,00 zł zw 60,00 zł
V19 Zdjęcie RTG  kości krzyżowo - ogonowej 2P 70,00 zł zw 70,00 zł
V20 Zdjęcie RTG  kości piętowej 2P 65,00 zł zw 65,00 zł
V21 Zdjęcie RTG  kości piętowej 1P 50,00 zł zw 50,00 zł
V22 Zdjęcie RTG  miednicy 60,00 zł zw 60,00 zł
V23 Zdjęcie RTG  stawów krzyżowo - biodrowych 60,00 zł zw 60,00 zł
V24 Zdjęcie RTG  stawu biodrowego 1P 60,00 zł zw 60,00 zł
V25 Zdjęcie RTG  łopatki 2P 70,00 zł zw 70,00 zł
V26 Zdjęcie RTG  obojczyka 55,00 zł zw 55,00 zł
V27 Zdjęcie RTG  palca, nadgarstka 2P 60,00 zł zw 60,00 zł
V28 Zdjęcie RTG  stawu barkowego 2P 65,00 zł zw 65,00 zł
V29 Zdjęcie RTG  ręki 2P i / lub porównawcze 60,00 zł zw 60,00 zł
V30 Zdjęcie RTG  stawu barkowego 1P 60,00 zł zw 60,00 zł
V31 Zdjęcie RTG  łopatki 1P 60,00 zł zw 60,00 zł
V32 Zdjęcie RTG  stawu łokciowego - 2 płaszczyzny 65,00 zł zw 65,00 zł
V33 Zdjęcie RTG  stawu kolanowego 1P 40,00 zł zw 40,00 zł
V34 Cyfrowe zdjęcie stawu kolanowego - 2 płaszczyzny lub porównawcze 70,00 zł zw 70,00 zł
V35 Zdjęcie RTG  mostka 2P 85,00 zł zw 85,00 zł
V36 Zdjęcie RTG  stawu obojczykowo-barkowego 1P 55,00 zł zw 55,00 zł
V37 Zdjęcie RTG  przedramienia 2P lub porównawcze 60,00 zł zw 60,00 zł
V38 Zdjęcie RTG  ramienia 65,00 zł zw 65,00 zł
V39 Zdjęcie RTG  stawu skokowego 1P 60,00 zł zw 60,00 zł
V40 Zdjęcie RTG  stawu skokowego AP + boczne 70,00 zł zw 70,00 zł
V41 Zdjęcie RTG  stopy AP + boczne lub porównawcze AP 60,00 zł zw 60,00 zł
V42 Zdjęcie RTG  kości udowej 65,00 zł zw 65,00 zł
V43 Zdjęcie RTG  kości podudzia 65,00 zł zw 65,00 zł
V44 Zdjęcie RTG  żeber 2P 70,00 zł zw 70,00 zł
V45 Opis zdjęcia wykonanego poza WOMP - ZCLiP 40,00 zł zw 40,00 zł
V46 Cyfrowe zdjęcie stawu kolanowego - porównawcze 70,00 zł zw 70,00 zł
V47 Cyfrowe zdjęcie stawu kolanowego AP + 2 boczne 75,00 zł zw 75,00 zł

Laboratorium - na potrzeby Medycyny Pracy

Pracownia RTG – Szczecin



VS1 ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ P-A 36,00 zł zw 36,00 zł
VS2 ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ P-A + boczne 48,00 zł zw 48,00 zł
VS3 ZDJĘCIE JAMY BRZUSZNEJ 36,00 zł zw 36,00 zł
VS4 ZDJĘCIE CZASZKI 2 projekcje 36,00 zł zw 36,00 zł
VS5 ZDJĘCIE CZASZKI 3 projekcje 60,00 zł zw 60,00 zł
VS6 ZDJĘCIE ZATOK 24,00 zł zw 24,00 zł
VS7 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO 36,00 zł zw 36,00 zł
VS8 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO – czynnościowe 60,00 zł zw 60,00 zł
VS9 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA PIERSIOWY 42,00 zł zw 42,00 zł

VS10 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO 48,00 zł zw 48,00 zł
VS11 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO – czynnościowe 48,00 zł zw 48,00 zł
VS12 ZDJĘCIE STAWU KRZYŻOWO-BIODROWEGO 36,00 zł zw 36,00 zł
VS13 ZDJĘCIE STAWU BARKOWEGO 1 projekcja 30,00 zł zw 30,00 zł
VS14 ZDJĘCIE STAWU BARKOWEGO 2 projekcje 60,00 zł zw 60,00 zł
VS15 ZDJĘCIE MOSTKA 30,00 zł zw 30,00 zł
VS16 ZDJĘCIE ŻEBER 30,00 zł zw 30,00 zł
VS17 ZDJĘCIE STAWU ŁOKCIOWEGO 30,00 zł zw 30,00 zł
VS18 ZDJĘCIE KOŚCI PRZEDRAMIENIA 24,00 zł zw 24,00 zł
VS19 ZDJĘCIE KOŚĆI NADGARSTKA 24,00 zł zw 24,00 zł
VS20 ZDJĘCIE PALCA STOPY/RĘKI 18,00 zł zw 18,00 zł
VS21 ZDJĘCIE MIEDNICY 36,00 zł zw 36,00 zł
VS22 ZDJĘCIE STAWU BIODROWEGO 1 projekcja 24,00 zł zw 24,00 zł
VS23 ZDJĘCIE STAWU BIODROWEGO 2 projekcje 48,00 zł zw 48,00 zł
VS24 ZDJĘCIE KOŚCI UDOWEJ 30,00 zł zw 30,00 zł
VS25 ZDJĘCIE STAWU KOLANOWEGO 30,00 zł zw 30,00 zł
VS26 ZDJĘCIE OBU STAWÓW KOLANOWYCH 60,00 zł zw 60,00 zł
VS27 ZDJĘCIE KOŚCI PODUDZIA 30,00 zł zw 30,00 zł
VS28 ZDJĘCIE STAWU SKOKOWEGO 30,00 zł zw 30,00 zł
VS29 ZDJĘCIE STOPY 30,00 zł zw 30,00 zł
VS30 ZDJĘCIE STOPY PORÓWNAWCZE 30,00 zł zw 30,00 zł
VS31 ZDJĘCIE RĘKI 2 projekcje 30,00 zł zw 30,00 zł
VS32 ZDJĘCIE REKI 1 projekcja 30,00 zł zw 30,00 zł
VS33 ZDJĘCIE KOŚCI PIĘTOWEJ 18,00 zł zw 18,00 zł
VS34 ZDJĘCIE OBOJCZYKA 30,00 zł zw 30,00 zł

W01 USG jamy brzusznej z opisem 140,00 zł zw 140,00 zł
W02 USG transwaginalne z opisem 250,00 zł zw 250,00 zł
W03 USG moszny /jąder, najądrzy/ z opisem 140,00 zł zw 140,00 zł
W04 USG tarczycy  z opisem 140,00 zł zw 140,00 zł
W05 USG tętnic nerkowych - metodą Dopplera  z opisem 170,00 zł zw 170,00 zł
W06 Echokardiografia  z opisem 170,00 zł zw 170,00 zł
W07 USG sutków z opisem 140,00 zł zw 140,00 zł
W08 USG tkanek miękkich z opisem 140,00 zł zw 140,00 zł
W09 USG jednego sutka z opisem 80,00 zł zw 80,00 zł
W10 USG tętnic szyjnych lub tętnic kończyn dolnych - metodą Dopplera z opisem 170,00 zł zw 170,00 zł
W11 USG przepływu naczyniowego żylnego kończyn dolnych metodą Dopplera z opisem 170,00 zł zw 170,00 zł
W12 USG narządu ruchu stawów biodrowych lub kolanowych z opisem 170,00 zł zw 170,00 zł
W13 USG - ślinianek podżuchwowych, dołu podkolanowego i węzłów chłonnych z opisem 140,00 zł zw 140,00 zł
W14 USG dopochwowe ginekologiczne z opisem 110,00 zł zw 110,00 zł
W15 USG dopochwowe położnicze z opisem 110,00 zł zw 110,00 zł
W16 Densytometria szyjki kości udowej z opisem 100,00 zł zw 100,00 zł
W17 Densytometria kręgosłupa L z opisem 100,00 zł zw 100,00 zł
W18 Densytometria dwóch szyjek  kości udowej z opisem 160,00 zł zw 160,00 zł
W19 Densytometria kręgosłupa L i jednej szyjki kości udowej z opisem 160,00 zł zw 160,00 zł
W20 Densytometria kręgosłupa L i dwóch szyjek kości udowej z opisem 220,00 zł zw 220,00 zł
W21 USG ginekologiczne przezbrzuszne 120,00 zł zw 120,00 zł
W22 Sporządzenie kopii wyniku badania RTG, USG, MMG, DEXA 0,10 zł 23% 0,12 zł
W23 USG szyi z opisem 170,00 zł zw 170,00 zł
W24 USG serca wysiłkowe 400,00 zł zw 400,00 zł

X01 Badanie poziomu cukru we krwi glukometrem w gabinecie zabiegowym 10,00 zł zw 10,00 zł
X02 Pomiar RR 10,00 zł zw 10,00 zł
X03 Iniekcja dożylna - bez ceny leku 17,00 zł zw 17,00 zł
X04 Iniekcja domięśniowa - bez ceny leku 17,00 zł zw 17,00 zł
X05 Iniekcja podskórna - bez ceny leku 11,00 zł zw 11,00 zł
X06 Iniekcja śródskórna - bez ceny leku 17,00 zł zw 17,00 zł
X07 Zmiana małego opatrunku 22,00 zł zw 22,00 zł
X08 Zmiana dużego opatrunku  lub opatr. dużej pow. oparzeniowej 55,00 zł zw 55,00 zł
X09 Zmiana opatrunku z opaską elastyczną 33,00 zł zw 33,00 zł
X10 Szczepienie szczepionką  p/rotawirusom      ROTARIX 350,00 zł zw 350,00 zł
X11 Szczepienie szczepionką  p/rotawirusom      ROTA  TEQ 220,00 zł zw 220,00 zł
X12 Szczepienie szczepionką     INFANRIX  HEXA 230,00 zł zw 230,00 zł
X13 Szczepienie szczepionką     INFANRIX IPV+HIB 170,00 zł zw 170,00 zł
X14 Szczepienie szczepionką     PENTAXIM 160,00 zł zw 160,00 zł
X15 Szczepienie szczepionką p/pneumokokom   PREVENAR 13 300,00 zł zw 300,00 zł
X16 Szczepienie szczepionką  p/pneumokokom     PNEUMOVAX 23 160,00 zł zw 160,00 zł
X17 Szczepienie szczepionką p/pneumokokom     SYNFLORIX 250,00 zł zw 250,00 zł
X18 Szczepienie szczepionką  p/meningokokom   NEIS VAC „C” 180,00 zł zw 180,00 zł
X19 Szczepienie szczepionką p/meningokokom    NIMENRIX 190,00 zł zw 190,00 zł
X20 Szczepienie szczepionką p/meningokokom    MENINGO „A+C” 160,00 zł zw 160,00 zł
X21 Szczepienie szczepionką p/meningokokom    MENVEO 230,00 zł zw 230,00 zł
X22 Szczepienie szczepionką  p/odrze,śwince,różyczce   PRIORIX 140,00 zł zw 140,00 zł
X23 Szczepienie szczepionką p/ospie wietrznej   VARILIX 250,00 zł zw 250,00 zł
X24 Szczepienie szczepionką p/kleszczom    ENCEPUR ad 150,00 zł zw 150,00 zł
X25 Szczepienie szczepionką p/kleszczom dla dzieci   ENCEPUR “K” 120,00 zł zw 120,00 zł
X26 Szczepienie szczepionką p/kleszczom  FSME-IMMUN ad 150,00 zł zw 150,00 zł
X27 Szczepienie szczepionką p/rakowi szyjki macicy  SILGARD 600,00 zł zw 600,00 zł

X28
Szczepienie szczepionką p/grypie  dla osób nie zadeklarowanych do WOMP-ZCLiP  VAXIGRIP 
TETRA 90,00 zł zw 90,00 zł

X29 Szczepienie szczepionką p/grypie dla osób zadeklarowanych  do WOMP-ZCLiP   VAXIGRIP TETRA 80,00 zł zw 80,00 zł

X30 Szczepienie szczepionką p/grypie dla pracowników WOMP-ZCLiP na kontrakcie,emeryci i renciści 
WOMP-ZCLiP VAXIGRIP TETRA

70,00 zł zw 70,00 zł

X31 Szczepienie szczepionką p/grypie dla dzieci   VAXIGRIP JUNIOR 60,00 zł zw 60,00 zł
X32 Szczepienie szczepionką p/tężcowi    TT TETANA 55,00 zł zw 55,00 zł

Ceny badań RTG – Stargard

Pracownia USG, Pracownia densytometrii

Gabinet zabiegowy



X33 Szczepienie szczepionką p/durowi brzusznemu w multidawce    TY 80,00 zł zw 80,00 zł
X34 Szczepienie szczepionką p/durowi i tężcowi w multidawce    TYT 80,00 zł zw 80,00 zł
X35 Szczepienie szczepionką p/WZW „B” dla dzieci    ENGERIX Junior 90,00 zł zw 90,00 zł
X36 Szczepienie szczepionką p/WZW”B” dla dorosłych   ENGERIX  „B”ad 100,00 zł zw 100,00 zł
X37 Szczepienie szczepionką p/WZW”B”  ENGERIX „B”ad  dla osób nie zapisanych do WOMP-  ZCLiP 85,00 zł zw 85,00 zł
X38 Szczepienie  szczepionką p/durowi brzusznemu   TYPHIM Vi 220,00 zł zw 220,00 zł
X39 Szczepienie szczepionką p/wściekliźnie     VERORAB 195,00 zł zw 195,00 zł
X40 Szczepienie szczepionką p/żółtej febrze      STAMARIL 210,00 zł zw 210,00 zł
X41 Szczepienie szczepionką p/błonica+tężec+krztusiec   ADACEL 150,00 zł zw 150,00 zł
X42 Szczepienie szczepionką p/błonica+tężec_polio     DULTAVAX 160,00 zł zw 160,00 zł
X43 Szczepienie szczepionką p/cholerze    DUCORAL 285,00 zł zw 285,00 zł
X44 Szczepienie szczepionką p/japońskiemu zapaleniu mózgu   IXIARO 425,00 zł zw 425,00 zł
X45 Szczepienie szczepionką p/błonica+tężec     TD 30,00 zł zw 30,00 zł
X46 Szczepienie szczepionką p/WZW „A”      HAVRIX AD 220,00 zł zw 220,00 zł
X47 Szczepienie szczepionką p/WZW „A+B”     TVINRIX ad 240,00 zł zw 240,00 zł
X48 Szczepienie szczepionką p/błonicy+tężcowi+Krztuścowi i poliomyelitis    BOSTRIX POLIO 140,00 zł zw 140,00 zł
X49 Szczepienie dla pacjentów indywidualnych oraz zakładów pracy
X50 Szczepienie szczepionką p/wściekliźnie RABIPUR PCEC 210,00 zł zw 210,00 zł
X51 Szczepienie szczepionką (6w1) HEXACIMA 200,00 zł zw 200,00 zł
X52 Międzynarodowa książeczka szczepień 13,89 zł 8% 15,00 zł
X53 Szczepienie szczepionką p/menigokokom grupy B  BEXERO 400,00 zł zw 400,00 zł
X54 Szczepienie  szczepionką  WZW „A” Junior 720 140,00 zł zw 140,00 zł
X55 Szczepienie szczepionką p/poliomyelithis IMOVAX POLIO 130,00 zł zw 130,00 zł
X56 Szczepienie szczepionką p/WZW „A”      AVAXIM 200,00 zł zw 200,00 zł
X57 Szczepienie szczepionką  p/odrze,śwince,różyczce    M-M-RVAXPRO 130,00 zł zw 130,00 zł
X58 Szczepienie szczepionką p/błonica+tężec     CLODIVAC 90,00 zł zw 90,00 zł
X59 Porada w Poradni Medycyny Podróży 80,00 zł zw 80,00 zł
X60 Badanie Lekarskie przed szczepieniem w Poradni Medycyny Podróży 90,00 zł zw 90,00 zł
X61 Szczepienie szcepionką p/WZW "B"  dla dorosłych  EUVAX "B" 85,00 zł zw 85,00 zł

X62
Szczepienie szczepionką p/kleszczowemu zapaleniu mózgu dla dzieci   FSME - IMMUN JUNIOR

135,00 zł zw 135,00 zł

X63 Żywa doustna szczepionka p/durowi brzusznemu powyżej 5 lat VIVOTIF 250,00 zł zw 250,00 zł
X64 Szczepionka p/haemophilus influenzae typu B HIBERIX 150,00 zł zw 150,00 zł
X65 Szczepienie szczepionką p/błonica+tężec+krztusiec+polio (4w1)  ADACEL POLIO 130,00 zł zw 130,00 zł

Y01 Przewóz osób na terenie miasta SZCZECIN - niesprawność I stopnia (100% odpłatności przez 
pacjenta)

110,00 zł zw 110,00 zł

Y02 Przewóz osób na terenie miasta SZCZECIN - niesprawność II stopnia (60% odpłatności przez 
pacjenta, tj. 60% ceny wskazanej w poz. Y01)

66,00 zł zw 66,00 zł

Y03 Przewóz osób na terenie miasta STARGARD - niesprawność I stopnia (100% odpłatności przez 
pacjenta)

110,00 zł zw 110,00 zł

Y04 Przewóz osób na terenie miasta STARGARD - niesprawność II stopnia (60% odpłatności przez 
pacjenta, tj. 60% ceny wskazanej w poz. Y03)

66,00 zł zw 66,00 zł

Y05 Stawka za 1 km poza granicami administracyjnymi miasta Szczecin lub miasta Stargard - 
niesprawność I stopnia (100% odpłatności pacjenta)

3,00 zł zw 3,00 zł

Y06 Stawka za 1 km poza granicami administracyjnymi miasta Szczecin lub miasta Stargard - 
niesprawność II stopnia (60% odpłatności pacjenta, tj. 60% ceny wskazanej w poz. Y05)

1,80 zł zw 1,80 zł

Y07 Oczekiwanie na pacjenta - każde rozpoczęte 30 minut 30,00 zł zw 30,00 zł

Y08 Przewóz osób otyłych (od 100 do 130 kg) - niesprawność I stopnia (100% odpłatności przez 
pacjenta)

220,00 zł zw 220,00 zł

Y09 Przewóz osób otyłych (od 100 do 130 kg) - niesprawność II stopnia (60% odpłatności przez 
pacjenta, tj. 60% ceny wskazanej w poz. Y08)

132,00 zł zw 132,00 zł

Y10 Przewóz osób bariatrycznych (powyżej 130 kg) - niesprawność I stopnia (100% odpłatności przez 
pacjenta)

330,00 zł zw 330,00 zł

Y11 Przewóz osób bariatrycznych (powyżej 130 kg) - niesprawność II stopnia (60% odpłatności przez 
pacjenta, tj. 60% ceny wskazanej w poz. Y10)

198,00 zł zw 198,00 zł

Y12 Przewóz osób zakażonych SARS-CoV-2 (potwierdzone zakażenie) lub z podejrzeniem zakażenia 
SARS-CoV-2

300,00 zł zw 300,00 zł

Z01 Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta  na rzecz zakładu ubezpieczeń - odpowiedź na 1 
pytanie

40,65 zł 23% 50,00 zł

Z02 Połączenie telefoniczne wykonane przez pacjenta z telefonu WOMP-ZCLiP na telefon stacjonarny 0,81 zł 23% 1,00 zł
Z03 Połączenie telefoniczne wykonane przez pacjenta z telefonu WOMP-ZCLiP na telefon komórkowy 2,44 zł 23% 3,00 zł
Z04 Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej - 1 strona 0,35 zł 23% 0,43 zł
Z05 Sporządzenie wyciągu/odpisu dokumentacji medycznej - 1 strona 10,14 zł 23% 12,47 zł

Z06
Sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przesłanie za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej (na wskazany adres mailowy) - 1 strona 0,35 zł 23% 0,43 zł

Z07 Sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i udostępnienie na płycie CD -           
1 strona

2,02 zł 23% 2,49 zł

Z08 Sporządzenie zaświadczenia o stanie zdrowia 28,46 zł 23% 35,00 zł

** WOMP-ZCLiP zastrzega, iż mogą wystąpić sytuacje, gdy świadczenia objęte cennikiem nie będą pokrywać się w pełni z aktualnym 
zakresem świadczeń

* Badania polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT.               
W pozostałych wypadkach do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa 
obowiązujących w chwili realizacji badania. 

Pozostałe usługi

Wycena indywidualna

Transport medyczny


