
Zarządzenie Nr 41/2012/2013 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 1 lutego 2013 r. 

 

w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz osób 

przyjmowanych do pracy w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 

Na podstawie art. 207, 211, 212 i 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 

z 1998 Nr 21 poz. 94 z póź. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  

z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, 

zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 

wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. 

zm.)  

postanawiam, 

 

co następuje: 

§ 1 

 
1. Pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego podlegają badaniom lekarskim: 

okresowym i kontrolnym. 

2. Kandydaci do pracy w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego oraz pracownicy 

przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub 

warunki uciążliwe, zobowiązani są do wykonania wstępnych badań lekarskich. 

3. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1 i 2 wykonuje się u lekarza świadczącego 

opiekę profilaktyczną nad pracownikami UKW, w jednostce medycyny pracy 

wybranej przez Uniwersytet zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

§ 2 

 
1. Skierowania na wstępne badania lekarskie wydaje pracownik Inspektoratu BHP  

i p.poż. odpowiedzialny za BHP określając w nim: jednostkę organizacyjną oraz 

stanowisko pracy, na którym kandydat do pracy w UKW ma być zatrudniony.  

2. Podczas badań wstępnych osoba kierowana na badania obowiązana jest wykonać 

także (jeśli wymaga tego stanowisko pracy) badanie do celów sanitarno-

epidemiologicznych i uzyskać pisemne zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań lub o przeciwwskazaniach do wykonywania pracy, przy której 

istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Oryginał zaświadczenia 

lekarskiego, osoba kierowana na wstępne badania lekarskie obowiązana jest 

przekazaćpracownikowi Inspektoratu BHP i p.poż. odpowiedzialnemu za BHP 

w Uniwersytecie, kopię zaświadczenia zostawia dla siebie.  

Ponadto, w przypadku skierowania na badania sanitarno-epidemiologiczne osoba 

skierowana otrzymuje od lekarza książeczkę badań sanitarno-epidemiologicznych                

z wpisanymi wynikami badań do celów sanitarnych. Książeczkę tę przechowuje 

pracownik i okazuje na polecenie organów kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy 

w UKW. 



3. Po otrzymaniu w/w zaświadczenia pracownik Inspektoratu BHP i p.poż. 

odpowiedzialny za BHP dokonuje w prowadzonym rejestrze badań wstępnych, 

okresowych i kontrolnychzapisu terminu na jaki zostało wydane zaświadczenie oraz 

zapisu dotyczącego następnego terminu badań i jednocześnie dokonuje stosownych 

zapisów drogą elektroniczną w systemie SIMPLE SQL. 

4. Otrzymane od kandydatów do pracy zaświadczenia lekarskie, każdego ostatniego dnia 

miesiąca Inspektorat BHP i p.poż. przekazuje do Działu Kadri Szkolenia celem 

wpięcia do akt osobowych. 

 

§ 3 

 

1. Wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy obowiązani są do 

wykonywania okresowych badań lekarskich i okazania do wglądu bezpośredniemu 

przełożonemu oryginału aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak 

przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku.  

2. Na okresowe badania lekarskie kieruje zatrudnionego w UKW pracownikInspektoratu 

BHP i p.poż. odpowiedzialny za BHP wypełniając druk „Skierowania na badania 

profilaktyczne” na 30 dniprzed upływem terminu wyznaczonego przez lekarza 

profilaktyka w aktualnym zaświadczeniu lekarskim. 

3. Oryginał zaświadczenia lekarskiego pracownik obowiązany jest oddać do Inspektoratu 

BHP i p.poż osobie odpowiedzialnej za BHPnajpóźniej na dzień przed końcem 

aktualnych badań lekarskich, kopię zostawia dla siebie.  

Ponadto, w przypadku skierowania na badania sanitarno-epidemiologiczne osoba 

skierowana otrzymuje od lekarza wpis do książeczki zdrowia. Książeczkę 

przechowuje pracownik i okazuje na polecenie organów kontroli zewnętrznej nad 

warunkami pracy w UKW. 

5. Po otrzymaniu w/w zaświadczeniapracownik Inspektoratu BHP i p.poż. 

odpowiedzialny za BHP dokonuje w prowadzonym rejestrze badań wstępnych, 

okresowych i kontrolnych zapisu terminu na jaki zostało wydane zaświadczenie oraz 

zapisu dotyczącego następnego terminu badań i jednocześnie dokonuje stosownych 

zapisów drogą elektroniczną  w systemie SIMPLE SQL. 

6. Otrzymane od pracowników UKW zaświadczenia lekarskie, każdego ostatniego dnia 

miesiąca Inspektorat BHP i p.poż. przekazuje do Działu Kadr i Szkolenia celem 

wpięcia do akt osobowych. 

 

§ 4 

 

1. Kontrolnym badaniom lekarskim podlegają pracownicy UKW powracający do 

pracy po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą (wypadkiem) 

trwającą dłużej niż 30 dni. Skierowanie na badanie kontrolne wydaje pracownik 

Działu Kadr i Szkolenia prowadzący rejestr zwolnień lekarskich. 

2. Pracownik kierowany na badanie kontrolne obowiązany jest przedstawić lekarzowi 

profilaktykowi orzeczenie o zakończonym leczeniu, wystawionym przez lekarza 

pierwszego kontaktu lub innego lekarza leczącego. 

3. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy wystawione przez lekarza 

profilaktyka poddany badaniu pracownik obowiązany jest okazać bezpośredniemu 



przełożonemu oraz przekazać pracownikowi Inspektoratu BHP i p.poż. 

odpowiedzialnemu za BHP najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy. 

4. Po otrzymaniu w/w zaświadczenia pracownik Inspektoratu BHP  

i p.poż. odpowiedzialny za BHP dokonuje w prowadzonym rejestrze badań 

wstępnych, okresowych i kontrolnych zapisu terminu na jaki zostało wydane 

zaświadczenie oraz zapisu dotyczącego następnego terminu badań i jednocześnie 

dokonuje stosownych zapisów drogą elektroniczną  w systemie SIMPLE SQL. 

5. Otrzymane od pracowników UKW zaświadczenia lekarskie, każdego ostatniego dnia 

miesiąca Inspektorat BHP i p.poż. przekazuje do Działu Kadr i Szkolenia celem 

wpięcia do akt osobowych. 

 

§ 5 

 
1. Na wstępne i okresowe badania lekarskie pracownik Inspektoratu BHP i p.poż. 

odpowiedzialny za BHP wystawia „Skierowanie na badania profilaktyczne 

(wstępne, okresowe, kontrolne)”, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

2. Na kontrolne badania lekarskie pracownik Działu Kadr i Szkolenia wystawia 

„Skierowanie na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne)”, 

stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 6 

 

1. Inspektorat BHP i p.poż. obowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania lekarza 

sprawującego opiekę profilaktyczna nad pracownikami UKW i kierowników 

jednostek organizacyjnych o wynikach pomiarów środowiska pracy wykonywanych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami na stanowiskach pracy zgłoszonych do 

zbadania przez kierownika jednostki organizacyjnej lub osobę przez niego 

upoważnioną. 

2. Inspektorat BHP i p.poż. obowiązany jest  do dokonywania aktualizacji godzin pracy 

gabinetów lekarskich oraz pracowni jednostki medycyny pracy świadczącej opiekę 

profilaktyczną nad pracownikami UKW. Druk informacyjny stanowi załącznik Nr 2  

do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 7 

 

1. Koszty związane z przeprowadzeniem badań lekarskich, o których mowa w § 1 ponosi 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.  

2. W przypadku wykonania badań okresowych, kontrolnych w godzinach pracy, 

pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

3. Badaniom wstępnym nie podlegają osoby ponownie przyjmowane do pracy w 

Uniwersytecie na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach, 



na podstawie kolejnej umowy zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę w UKW. 

 

 

§ 8 

 

1. Bezpośredni przełożony pracownika, odpowiedzialny jest za egzekwowanie 

przestrzegania przez podległych pracowników przepisów bhp, w tym obowiązku 

poddawania się wstępnym, kontrolnym i okresowym badaniom lekarskim. 

2. Zobowiązuję dziekanów, dyrektorów instytutów, kierowników katedr oraz 

pozostałych kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu do zapoznania 

podległych pracowników z postanowieniami niniejszego zarządzenia. 

3. Nie można dopuścić do pracy pracownika, który w terminie ustalonym przez lekarza 

nie poddał się badaniom lekarskim, a tym samym nie uzyskał ważnego zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym 

stanowisku. 

 

§ 9 

 
W stosunku do osób nieprzestrzegających niniejszego zarządzenia stosowane będą sankcje 

wynikające z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Kodeksy pracy. 

 

 

§10 

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 39/97/98 Rektora WSP z dnia 22 czerwca 1998r.  

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników WSP. 

 

 

§ 11 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do zarządzenia Nr 41/ 2012/2013 

Rektora UKW 
z dnia 1.02.2013 r. 

 

REGON : 340057695       NZOZ Przychodnia Gdańska 

Bydgoszcz, ul. Gdańska 88-90 

 

 
 

Rejestracja tel. 052 321-16-93 pn. – pt. od 8°° do 17°°  

 

 

 
S K I E R O W A N I E 

na badanie profilaktyczne 

(wstępne, okresowe, kontrolne) 

 

1. Nazwisko i imię ............................................................................. 

2.  Data urodzenia ..........................        

3. Zamieszkały(a) .............................................................................. 

4. Zatrudniony(a) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

5. Określenie stanowisk(a) pracy, na którym jest lub ma być 

zatrudniony(a) ............................................................................... 

6. Rodzaj badań (wstępne, okresowe, kontrolne) .......................... 

7. Rodzaj czynnika szkodliwego (wymienić wg wskazań na str.2) 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

8. Rodzaj uciążliwości (wymienić wg wskazań na str. 2) ............... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

9. Pomiary środowiskowe na danym stanowisku pracy (wyniki)  

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 

 

 

Bydgoszcz, dnia ...................................................................................................... 

     (podpis i pieczątka osoby kierującej na badanie) 

 

 

 



 

1. Badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania 

wydanego przez pracodawcę (wg podanego wzoru). 

2. Punkt 7 i 8 skierowania należy wypełnić bardzo dokładnie - wpisać 

rodzaj czynnika szkodliwego, uciążliwego lub jego brak. 

3. Czynniki szkodliwe w procesie pracy to np.:  

- substancje chemiczne o działaniu toksycznym, uczulającym, 

drażniącym, rakotwórczym 

- pyły przemysłowe 

- hałas 

- wibracja 

- promieniowanie jonizujące, nadfioletowe, podczerwone 

- pole elektromagnetyczne itp. 

4. Uciążliwe warunki pracy to np.: 

- wymuszona pozycja ciała 

- znaczny wydatek energetyczny dla mężczyzn powyżej 1500 

kcal/8 godz., dla kobiet powyżej 1000 kcal/8 godz. 

- praca wymagająca monotypowych ruchów kończyn 

- praca na wysokości do 3 m i powyżej 3 m 

- praca na nocnej zmianie 

- mikroklimat gorący lub zimny 

- praca przy obsłudze urządzeń wyposażonych w monitory 

ekranowe 

- zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych     

i związanych  z odpowiedzialnością 

- oświetlenie niedostateczne lub nadmierne 

- nadmierny wysiłek głosowy 

- praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej. 

 

 

 

U w a g a ! 

 Do skierowania należy dołączyć wyniki pomiarów czynników 

szkodliwych występujących w środowisku pracy, jeżeli są w posiadaniu 

pracodawcy. 

Pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy przeprowadzają 

Laboratoria Badań Środowiskowych. 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  Nr 2 

do Zarządzenia Nr 41/ 2012/2013 
Rektora UKW 

z dnia 1.02.2013 r. 
 

 

Jednostką medycyny pracy świadczącej opiekę profilaktyczną nad pracownikami UKW 

jest od dnia 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. 

„Przychodnia GDAŃSKA" sp. z o.o. 

w Bydgoszczy NZOZ  ul. Gdańska 88-90  

Tel. 52 321 16 93, 52 321 14 51 

 

 

Dni i godziny przyjęć : 

 

L.p. 

 

Nazwa specjalisty 

 

Dni i godziny przyjęć 

1. Lekarz profilaktyk Poniedziałek  

Wtorek        godz. 9.30-11.00 

Czwartek 

2. Laryngolog Poniedziałek godz. 9.00-12.00 

Wtorek i środa  godz. 15.00-18.00 

Co drugi czwartek godz. 10.30-11.30 

3. Neurolog  Poniedziałek godz.9.00-12.00 

                              15.00-18.00 

Środa godz.11.00-14.00 

 

4. Okulista  Poniedziałek  

Wtorek          godz. 8.00-15.00 

Środa  

Czwartek 

 

Piątek            godz. 8.00-15.00 

 

 


