
 
 

KOMUNIKAT 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 4 września 2020 r. 
 

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz 
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) i § 66 Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego 
(wprowadzonego zarządzeniem Nr 113/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
16 września 2019 r.), przypomina się kierownikom jednostek organizacyjnych o 
terminowym kierowaniu pracowników na lekarskie badania profilaktyczne – 
wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania dla celów sanitarno-
epidemiologicznych. 
 
Badania lekarskie pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadza się w EMC 
Instytut Medyczny SA: 

1/ Przychodnia przy ul. Łowieckiej 24 we Wrocławiu oraz 

2/ Przychodnia przy ul. Wejherowskiej 28 bud. 4 we Wrocławiu  

na podstawie poprawnie wypełnionych skierowań, których wzory stanowią załączniki do 
niniejszego komunikatu: 
 

1/ Załącznik Nr 1 - skierowanie do EMC Instytut Medyczny SA na badania: wstępne, 
okresowe, kontrolne, 

2/ Załącznik Nr 2 - skierowanie do EMC Instytut Medyczny SA na badania lekarskie do 
celów sanitarno-epidemiologicznych1, 

3/ Załącznik Nr 3 - skierowanie do EMC Instytut Medyczny SA na badania lekarskie w 
celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania 
zdrowia. 

 
Wskazanie Przychodni wykonującej badanie odbywa się podczas rejestracji.  
 
Skierowanie na badania okresowe wystawia kierownik jednostki organizacyjnej. 
Skierowania na badania wstępne, kontrolne i do celów sanitarno-
epidemiologicznych wystawia Dział Spraw Pracowniczych.  
 
Błędnie wypełnione skierowanie nie będzie podstawą do przeprowadzania badań.  
Informacji na temat prawidłowego wypełniania skierowań udziela Dział Bezpieczeństwa i 
Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej UWr. 

 

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do: 
1/ wypełniania skierowań na badania lekarskie, zgodnie z załączonymi wzorami, 
2/ niezwłocznego kierowania na badania lekarskie pracowników, u których ważność 

badań (orzeczeń lekarskich) już upłynęła, 

                                                 
1 Przypomina się, że w Uniwersytecie Wrocławskim obowiązuje pismo okólne Nr 1/2004 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie obowiązku przeprowadzania badań profilaktycznych  
w kierunku zakażenia prątkami gruźlicy pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego zatrudnionych na 
stanowiskach związanych z ciągłym kontaktem ze studentami. 



 
 

3/ dopuszczania  do  pracy wyłącznie  pracowników, którzy odbyli badania lekarskie i 
przedstawili aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do 
pracy na określonym stanowisku. 

 
Nieprawidłowości w funkcjonowaniu EMC Instytut Medyczny SA, należy zgłaszać w 
formie pisemnej w Dziale Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej 
UWr.  
W związku z art. 31m ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 374, z późniejszymi zmianami) oraz mając na względzie obecną sytuację 
epidemiologiczną ustalam, co następuje: 

1/ zawieszam obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników 
Uniwersytetu Wrocławskiego do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego 
przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na 
okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń 
lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych 
przez pracowników podczas badań profilaktycznych,  

2/ zobowiązuję pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do niezwłocznego udania 
się do jednostki medycyny pracy - (EMC Instytut Medyczny SA), po odwołaniu 
zagrożenia epidemicznego w celu wykonania badań okresowych, 

3/ informuję jednocześnie o możliwości odbycia okresowych badań lekarskich przez 
wszystkich chętnych pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, których termin 
ważności badań upłynął (z wyjątkiem osób przebywających na kwarantannie lub w 
izolacji), w jednostce medycyny pracy - (EMC Instytut Medyczny SA).  

 
Traci moc komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w 
sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
 
 
 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 
R E K T O R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 1 
do komunikatu  
z dnia 4 września 2020 r. 

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                  

      
 
…………………………………………………                                                                             ………………………………… 

     (oznaczenie  pracodawcy)       (data, miejsce) 

 
 

SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE 

(wstępne/okresowe/kontrolne*) 

Kod zakładu pracy  IZO51 

Działając na podstawie art. 229 § 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj.: Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1040, z późn. zm.), kieruję na badania lekarskie: 

 

Pana/Panią*)  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                (imię i nazwisko) 

Nr PESEL**)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

zamieszkałego/zamieszkałą*)...........................................................................................

                                                                (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 

zatrudnionego/zatrudnioną*) lub podejmującego/podejmującą*) pracę na stanowisku lub 

stanowiskach pracy 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Określenie stanowiska/stanowisk*)pracy***)……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy 

czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu 

wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników 

szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku/stanowiskach – należy wpisać nazwę 

czynnika/czynników i wielkość/wielkości narażenia****): 

I. Czynniki fizyczne: 

II. Pyły: 

III. Czynniki chemiczne: 

IV. Czynniki biologiczne: 

V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: 

Łączna liczba czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych 

wynikających ze sposobu wykonywania pracy wskazanych w skierowaniu:  …….. 

 

 

……………………………. 
(podpis pracodawcy) 

 
 
 



 
 

 
WAŻNE: 

1) Na badania należy zgłosić się z dokumentem tożsamości, dokumentacją lekarską, szkłami 
korekcyjnymi do EMC Przychodnia przy ul. Łowieckiej 24 we Wrocławiu lub EMC Przychodnia 
przy ul. Wejherowskiej 28 bud. 4 we Wrocławiu; 

2) Osoby wykonujące badania laboratoryjne muszą zgłosić się na czczo (12-14 godz. po 
ostatnim posiłku), z poranną porcją moczu; 

3) W przypadku badań kontrolnych należy przynieść informację od lekarza prowadzącego o 
zakończeniu leczenia; 

4) Rejestracja medycyny pracy/określanie zakresów badań pn. - pt. od 8.00 do 18.00   tel.: 71 71 
17 497                                                                                             

             lub e-mail: medycynapracy@emc-sa.pl   
 
Objaśnienia: 

*) Niepotrzebne skreślić. 
**) W przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu stwierdzającego 

tożsamość, a w przypadku osoby przyjmowanej do pracy – data urodzenia. 
***) Opisać: rodzaj pracy, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania. 
****) Opis warunków pracy uwzględniający w szczególności przepisy: 

1) wydane na podstawie:  
a) art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu substancji 

chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym, 

b) art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu szkodliwych 
czynników biologicznych, 

c) art. 227 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia,  

d) art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia  
w środowisku pracy, 

e) art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1792, z późniejszymi zmianami) dotyczące dawek granicznych promieniowania jonizującego;  

2) załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.  
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych  
w Kodeksie pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2067.) 

 

Skierowanie na badania lekarskie jest wydawane w trzech egzemplarzach jeden egzemplarz dla osoby 

kierowanej na badania w celu przedstawienia w rejestracji, drugi egzemplarz dla jednostki medycyny 

pracy, a trzeci pozostaje w jednostce organizacyjnej wystawiającej skierowanie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Załącznik Nr 2 
do komunikatu 
z dnia 4 września 2020 r. 

                                               

     
                                                                     

     
 
 
…………………………………………………                                                                              ………………………………… 
     (oznaczenie  pracodawcy)       (data, miejsce) 
 

 
 
 

SKIEROWANIE do: EMC Instytut Medyczny SA  
Przychodnia przy ul. Łowieckiej 24, 50-220 Wrocław 

Przychodnia przy ul. Wejherowskiej 28 bud. 4 we Wrocławiu* 
 
 

 
na badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych  

 
 
 
imię i nazwisko   ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
PESEL    ……………………………………………………………………………………………………………… 

adres zamieszkania  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
zatrudniony na stanowisku ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

     ...................................................................... 
                   podpis osoby kierującej na badania 

 
*skreślić niewłaściwe. Wskazanie Przychodni wykonującej badanie odbywa się podczas rejestracji. 

 

 
 

I N F O R M A C J A  D L A  P R A C O W N I K ÓW  

UNIWERSYTETU  WROCŁAWSKIEGO 

1. Na badania sanitarno–epidemiologiczne należy zgłosić się z dokumentem tożsamości po 
wcześniejszej rejestracji do EMC Przychodnia przy ul. Łowieckiej 24 we Wrocławiu,  
lub Przychodnia, ul. Wejherowskiej 28 bud. 4 we Wrocławiu; 

2. Rejestracja medycyny pracy pn. - pt. od 8.00 do 18.00   tel.: 71 71 17 497 lub e-mail: 
medycynapracy@emc-sa.pl   

3. Osoby, które posiadają aktualne RTG klatki piersiowej powinny przynieść opis zdjęcia  
(badanie RTG klatki piersiowej jest aktualne przez okres 3 lat). 

4. Badania powinny być wykonane w ciągu 30 dni od daty wystawienia skierowania. 
 
 



 
 

Załącznik Nr 3 
do komunikatu 
z dnia 4 września 2020 r. 
 

 
 
…………………………………………………                                                                             ………………………………… 

     (oznaczenie  pracodawcy)       (data, miejsce) 

  

 

SKIEROWANIE do: EMC Instytut Medyczny SA  
Przychodnia przy ul. Łowieckiej 24, 50-220 Wrocław 

Przychodnia przy ul. Wejherowskiej 28 bud. 4 we Wrocławiu* 
 

tel.: 71 71 17 497 
              e-mail: medycynapracy@emc-sa.pl   

 
na badania lekarskie  

 w celu wydania orzeczenia lekarskiego 
 o potrzebie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia 

 
 

Działając na podstawie art. 131 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późniejszymi zmianami) kieruję na badania lekarskie: 

 
Pana/Panią**)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 
 
numer 
PESEL***)…………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
 
zamieszkałego/zamieszkałą**) ……………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                       (miejscowość, ulica nr domu, numer lokalu) 
 
 

zatrudnionego/zatrudnioną na stanowisku**) ………………………………………………………………………………………. 
 
w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. 
 
Informacje o czynnikach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na 
stanowisku:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
                                                                                                                       
………………………………………………… 
(podpis i imienna pieczątka Rektora) 

Pouczenie: 
Na badania lekarskie należy zgłosić się z dowodem osobistym w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
otrzymania skierowania na to badanie. 
 
Objaśnienia: 
*) skreślić niewłaściwe. Wskazanie Przychodni wykonującej badanie odbywa się podczas rejestracji. 
**)niepotrzebne skreślić 
***) w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość. 


