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Komunikat nr 14
Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 22 marca 2016 roku
w sprawie: badań profilaktycznych pracowników
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że od dnia 17 marca 2016 roku badania profilaktyczne
pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie przeprowadzać wyłoniona w drodze
postępowania przetargowego firma:
SCANMED S.A. ul. Armii Krajowej 18
30-150 Kraków
Badania pracowników będą przeprowadzane na podstawie skierowania
zawierającego charakterystykę środowiska pracy, sporządzoną na podstawie dokumentacji
oceny ryzyka zawodowego lub zakresu obowiązków pracownika. Wskazówki ułatwiające
wypełnianie skierowania zamieszczono na stronie internetowej:
http://www.ibhp.uj.edu.pl/przepisy-bhp/zarzadzenia-wewnetrzne.
Badania lekarskie pracowników, wstępne i okresowe, obejmują każdorazowo
wykonanie następujących badań laboratoryjnych: morfologia krwi, OB, badanie poziomu
glukozy, prześwietlenie płuc, badanie okulistyczne oraz badanie ogólne moczu.
Ponadto wykonywane będą badania:
1) w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi
akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia;
2) lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
oraz wydawane orzeczenia lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach
wykonawczych (np. kontrolne).
Wykonywanie badań wstępnych i okresowych następuje po telefonicznym lub
osobistym zgłoszeniu się osoby skierowanej oraz umówieniu terminu i godziny rozpoczęcia
badań lekarskich. SCANMED wyznaczy termin przeprowadzenia badania nie dłuższy niż
4 dni robocze od dnia zgłoszenia. Badania są wykonywane od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 do 18.00. Badania wstępne i okresowe winny być zakończone nie później
niż w następnym dniu roboczym po dniu rozpoczęcia badań. W przypadku stwierdzenia
konieczności wykonania specjalistycznego badania konsultacyjnego lub badania dodatkowego
niezbędnego dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub
pracownika, termin oczekiwania na to badanie nie przekroczy 5 dni roboczych. Badania
kontrolne zostaną wykonane w dniu zgłoszenia się skierowanego pracownika.

Jednocześnie przypominam, że pracownik jest zobowiązany do wykonania badań
przed upływem terminu ważności poprzedniego orzeczenia lekarskiego (w przypadku badań
okresowych) lub przed przystąpieniem do pracy (w przypadku badań wstępnych
i kontrolnych). Zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy
pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań
do pracy na określonym stanowisku.
Adresy placówek wykonujących badania:
–
–
–

NZOZ Multimedis, ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków, tel. 12 629 88 00
Centrum Medyczne Kazimierz, ul. Podgórska 36, 31-536 Kraków, tel. 12 629 88 00
Centrum Medyczne, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, tel. 12 629 88 00

Z wyrazami szacunku
Kanclerz UJ

mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska

Dotyczy:
– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)

