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Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie:

badań w zakresie profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Informuję, że od dnia 1 lipca 2022 roku badania profilaktyczne pracowników
Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie przeprowadzać PZU Zdrowie S.A. Oddział Centra
Medyczne FCM w Warszawie. Badania będzie wykonywać:
Centrum Medyczne FCM Kraków Mazowiecka
ul. Mazowiecka 4-6
30-036 Kraków
tel. 22 535 91 91, 510 202 102
Badania pracownika będą przeprowadzane na podstawie skierowania zawierającego
charakterystykę środowiska pracy, sporządzoną na podstawie dokumentacji oceny ryzyka
zawodowego oraz zakresu obowiązków pracownika z uwzględnieniem wytycznych
zamieszczonych
na
stronach
internetowych
Centrum
Spraw
Osobowych
https://cso.uj.edu.pl/medycyna-pracy oraz Inspektoratu BHP https://ibhp.uj.edu.pl/badania.
Wpisanie lub zaznaczenie na skierowaniu czynników innych niż wymienione w wytycznych
może zaburzyć realizację zawartej umowy na wykonywanie badań w zakresie profilaktycznej
opieki medycznej, dlatego jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu
z Inspektoratem BHP. W szczególności czynnik:
1) „Stały i długotrwały wysiłek głosowy” może być przypisany wyłącznie lektorowi lub
instruktorowi z pensum powyżej 500 godzin rocznie;
2) „Hałas” może być wymieniony tylko dla stanowisk pracy, na których wyniki
pomiarów zleconych przez Inspektorat BHP wykazały co najmniej 0,3 najwyższego
dopuszczalnego natężenia;
3) „Praca na stanowiskach związanych z kierowaniem pojazdami” może być przypisany
pracownikowi, którego zakres obowiązków obejmuje prowadzenie pojazdów.
Osoba kierująca lub przełożony pracownika wypełnia i podpisuje dwa oryginalne
egzemplarze skierowania, a następnie sporządza jego kserokopię, którą przesyła do Centrum
Spraw Osobowych. Jeden oryginalny egzemplarz skierowania jest przeznaczony dla lekarza
medycyny pracy, a drugi egzemplarz pracownik powinien zachować dla siebie (wydane
orzeczenie lekarskie jest ważne tylko łącznie ze skierowaniem).
W celu ograniczenia kosztów badań wstępnych należy wykorzystać orzeczenie
lekarskie będące w posiadaniu nowo przyjmowanego pracownika, jeżeli spełnia ono
wymagania określone w przepisach prawnych.

Centrum Medyczne FCM Kraków Mazowiecka zapewnia całościową obsługę
pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w języku polskim i w języku angielskim,
włącznie z rejestracją poprzez infolinię lub stronę internetową.
Termin przeprowadzenia badania nie powinien być dłuższy niż 4 dni robocze od dnia
zgłoszenia. Badania są wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 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.
Obecnie większość badań wstępnych i okresowych jest przeprowadzana przez lekarza
medycyny pracy, a pracownik jest kierowany na badanie specjalistyczne w przypadkach
określonych w przepisach prawnych. Przepisy dotyczące zakresu badań wstępnych
i okresowych są zamieszczane na stronach internetowych Centrum Spraw Osobowych oraz
Inspektoratu BHP.
Ponadto wykonywane będą:
1) badania kontrolne po zwolnieniu lekarskim trwającym co najmniej 30 dni, na które
pracownik powinien zgłosić się z zaświadczeniem o zakończeniu leczenia;
2) badania w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi
akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia;
3) badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających
wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
4) szczepienia obowiązkowe pracowników, np. szczepienia przeciwko tężcowi dla
pracowników wykonujących czynności wymagające kontaktu z glebą;
5) diagnostyka pod kątem boreliozy po ukąszeniu przez kleszcze przy pracach w terenie.
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).
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Dotyczy:
– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)

