
 
Pismo Okólne Nr  10/2005 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
        z dnia  20 lipca 2005 r. 
 

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
  Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst 
jednolity z 1998 r. Dz. U. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekar-
skich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orze-
czeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 
332, z późniejszymi zmianami) i § 118 Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego, 
przypomina się kierownikom jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych o ter-
minowym kierowaniu pracowników na lekarskie badania profilaktyczne – wstępne, okresowe 
i kontrolne oraz badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych. 
 
 Badania lekarskie pracowników od dnia 1 sierpnia 2005 r. przeprowadza się w Dol-
nośląskim Centrum Diagnostyki Medycznej „Dolmed”, 53-674 Wrocław, ul. Legnicka 40 
tel. rejestracja: 359-33-41, 355-05-28 lub faks 355-09-74, 355-04-86 (w godzinach  7:00 – 
14:30) na podstawie poprawnie wypełnionego skierowania.  
Wzór skierowania stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego pisma.(* 
Skierowanie wystawia przełożony pracownika. Błędnie wypełnione skierowanie nie będzie 
podstawą do przeprowadzania badań.  
Informacji na temat prawidłowego wypełniania skierowań udziela Sekcja do spraw Bezpie-
czeństwa i Higieny Pracy w Inspektoracie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony 
Przeciwpożarowej  (tel. 375-29-22). 
Pracownicy z poprawnie wypełnionym skierowaniem, powinni się zgłosić na badania (po 
wcześniejszej rejestracji telefonicznej) w godzinach 8:00 – 14:00.  
 

Badania dla celów  sanitarno-epidemiologicznych  przeprowadza  się na podstawie 
skierowania.  
Wzór skierowania stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego pisma.(*  

Przypomina się, że w powyższej sprawie obowiązuje pismo okólne Nr 1/2004 Rektora Uni-
wersytetu 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 studen-
tami. 
 

Pracownikom, wykonującym pracę na stanowiskach z monitorami ekranowymi co 
najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przysługują okulary korygujące 
wzrok ze szkłami o wielowarstwowych powłokach, chroniące oczy przed szkodliwym działa-
niem promieniowania.  
Przypomina się, że w powyższej sprawie obowiązuje zarządzenie Nr 59/99 Rektora Uniwer-
sytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Uniwersy-
tetu Wrocławskiego w okulary do pracy przy monitorach ekranowych. 
Wzór skierowania na badania okulistyczne stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego pisma.(*  
___________________________________ 
*  niewypełniony druk skierowania można kopiować  
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Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych do : 
 1/ wypełniania skierowań na badania lekarskie , zgodnie z załączonymi wzorami, 

2/ niezwłocznego kierowania na badania lekarskie pracowników, u których ważność 
badań (zaświadczeń) już upłynęła, 

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

 
Skargi na sposób funkcjonowania Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki Medycznej „Dol-
med” należy  w  formie  pisemnej  składać  w  Inspektoracie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
oraz Ochrony Przeciwpożarowej, ul. Kuźnicza 49/55.  
 
Z dniem 1 sierpnia 2005 r. traci moc pismo okólne Nr 7/2004 Rektora Uniwersytetu Wro-
cławskiego z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekar-
skich pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
 
 



Załącznik Nr 1 
          do pisma okólnego Nr  10/2005 
          z dnia 20 lipca 2005 r. 
 

 



     Załącznik Nr 2  
     do pisma okólnego Nr 10/2005 
     z dnia 20 lipca 2005 r. 
 
 

 



     Załącznik Nr 3 
     do pisma okólnego Nr 10/2005 
     z dnia 20 lipca 2005 r. 

 
……………………………………    Wrocław, dn……………………… 
(pieczątka firmowa zakładu pracy) 
 
 
 
 

Skierowanie 
 
 
W związku z wykonywaniem pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi co najmniej 
przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy kieruję 
 
Panią/Pana…………………………………………………………………...……… na badania 
okulistyczne do Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki Medycznej „DOLMED” przy ul. Le-
gnickiej 40 we Wrocławiu. 
Rejestracja w godzinach 7.00 – 14.30 tel. 359-33-41, 355-05-28 
 
 
 

……………………………………………………… 
 (podpis, pieczęć pracodawcy, osoby upoważnionej) 


