UCHWAŁA NR 11/420/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie określenia limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających
z ustawy o służbie medycyny pracy
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 i z 2018 r. poz. 130) oraz art. 15 ust. 1 i art. 21
ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184
i z 2017 r. poz. 60), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wojewódzkim Ośrodkom Medycyny Pracy na zadania określone ustawą
o służbie medycyny pracy określa się limit na 2018 rok w wysokości 2.470.000 zł, w tym dla:
1) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy
w kwocie 1.022.200,00 zł;
2) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu
w kwocie 1.032.800,00 zł;
3) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku
w kwocie 415.000,00 zł.
2. Ustala się ceny jednostkowe na usługi medyczne świadczone przez Wojewódzkie
Ośrodki Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku, określone w załączniku
nr 1, załączniku nr 2 i załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Podstawowym jednostkom służby medycyny pracy na wykonanie badań
dotyczących oceny możliwości pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół
ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół,
studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów
doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub w trakcie studiów są narażeni
na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia określa
się limit na 2018 rok w wysokości 290.000 zł.
2. Biorąc pod uwagę limit o którym mowa w ust.1, określa się następujące limity dla
jednostek, wobec których sprawuje kontrolę:
1) WOMP Bydgoszcz
205.000,00 zł;
2) WOMP Toruń
65.000,00 zł;
3) WOMP Włocławek
20.000,00 zł.
3. Ustala się następujące ceny jednostkowe badania:
1) porada lekarska z wydaniem orzeczenia
28.00 zł;
2) badanie lekarza specjalisty
26.00 zł;
3) badanie diagnostyczne
15.00 zł;
4) badanie analityczne
9,00 zł;
5) wydanie powtórnego orzeczenia
8.00 zł.
4. Biorąc pod uwagę limit o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, na badania na kierunkach
nauczania związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego ustala się następujące ceny
jednostkowe:
1) badanie lekarza uprawnionego z wydaniem orzeczenia
57.97 zł;
2) badanie psychologiczne
96.61 zł.
§ 3. Na konsultacje trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu
patologii zawodowej, postępowanie diagnostyczne i orzecznicze dotyczące chorób
zawodowych oraz orzekanie dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach
zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego
w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, które wykonywane będą na rzecz pacjentów
z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa się limit na 2018 rok w wysokości
140.000 zł.

2. Biorąc pod uwagę limit o którym mowa w ust.1 określa się następujące limity dla
jednostek, które będą wykonywały zadanie określone w ust. 1.:
1) Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi
100.000,00 zł;
2) inne jednostki orzecznicze II stopnia.
40.000,00 zł.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2018 roku.

