
Zarz1dzenie nr I
Rektora Uniwersytetu w Biatymstoku

z dnia 7l .0l .2006 r'

w sprawie wykonywania pnlilaktycznych badari lekarskich przez pracrtwnkr5w
( / ni we r.sytelu w B i aly mslo ku.

Na podstcnrne lloztlziolu VI Dziatu X uslttwy z dnia 26 czerwctt 1971 roku - Kotlek,s Pracy oraz

loiporzqtzenia Mitislra Zdrowi4 i Opiaki Spolecznei z dnia 30 majcr 1996 t. v) ,Prowic

przeproruddzania batlcrh lekar:;krch pracownik)w, zctktesu proli laktycznei ctpieki zdrtnohrci nad
'pt 

rtctnniktrmi oraz orzeczeh lekarskich wydowanych tkt celow przewitlzianych w Krxleksie Pracy

(l)2. ( L nr 69 poz. 332 z ltoiniejszymi zmianami) zdrzqdzdm:

$r
Wszyscy pracownicy maj4 obowi4zek poddawai sig wstqpnym, okresowym i kontrolnym

badaniom lekarskim oraz stosowai sig do wskazair lekarskich

$2
I Pracownicy Uniwersytetu kierowani s4 na badania profilaktyczne do Poradni Medycyny

pracy, z kt6rq Uczeinia zawarla umowg na Swiadczenie uslug w zakresie profilaktycznej

opieki zdrowotne1
2 iopuszcza si* mo2liwo6c wykonywania przez pracownik6w badair profilaktycznych przez

lekarza medycyny pracy nie zatrudnionego w Poradni Medycyny Pracy. z ktor4 IJczelnia

,u*ar.la u-o*g na iwiadczenie uslug w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej W celu

uzyskania refundacji poniesionych kosztow pracownik zwraca sig do Kanclerza Unlwersytetu

w Bialymstoku, przedstawiaj4c kserokopig zalwiadczenia lekarskiego z przeprowadzonych

badah oraz faktu;g imiennE z wyszczeg6lnionynr kosztem jednostkowym badair Wysokoic

refundacji nie mo2e przekroczyt, wysokoSci koszt6w przeprowadzenia takich samych badan

w Poradni Medycyny Pracy, z kt6rE Uczelnia zawarla umowq

$3
Skierowanie na badania profilaktyczne powinno zawieraA

- okre6lenie rodzaju badania profilaktycznego' jakie ma byi wykonane,

- okreSlenie stanowiska pracy na ktorym osoba pracuje (ma byi zatrudniona),

- infbrmacje o wystgpowaniu na stanowisku pracy czynnik6w szkodliwych dla zdrowia lub

warunkow uci4zliwych (ezeli byly wykonywane pomiary czynnikow szkodliwych nalezy

przed stawii aktualne wyniki badafi).

Wzor skierowania stanowi Zal4cznrk nr I do niniejszego Zarz4dzenia'

Q4
Dzial Spraw Osobowych :

l) przed podpisaniem umowy o praca kieruje kandydat6w do pracy na

lekarskie
2) pracownik6w przenoszonych na inne stanowiska (o

badania profilaktyczne
3) w przypadku spowodowanej chorob4 niezdolnoSci

kieruie oracownik6w na kontrolne badania lekarskie

innych warunkach

do pracy trwaj4ce1

wstppne badania

pracy) kieruje na

dluzej niz 30 dni



$s
I Dziekani wydzial6w, Kierownicy innych niZ wydzialy jednostek organizacyjnych

Uniwersytetu kieruj4 podleglyctr im pracownik6w na okresowe badania lekarskie

z zachowaniem odpowiednicit termin6w (zagro1enia na stanowisku pracy okreSla

bezpoSredni przelo2onY).

2 Kierownicy lednostef administracji centralnej kieruj4 podleglych im pracownikow na

badania okresowe z zachowaniem odpowiednich terminow

I Kanclerz uniwersytetu w Bialymstoku kieruje kierownikow jednostek administracji

centralnej oraz samodzielnych pracownik6w administracji centralnej na badania okresowe z

zachowaniem odpowiednich terminow.

$6
Dziekani wydzial6w, kierownicy innych ni2 wydzialy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,

Kanclerz i inne osoby kieruj4ce pracownikami obowi4zani s4:

- zapoznae sig z tieSci4 la{wiadczenia lekarskiego z przeprowadzonych przez podleglego im

pracownika badair profi laktycznych,
- )organiro*ai praca podleglych im pracownikom zgodnie ze wskazaniami lekarza,

- nie-dopu6ci6 d'o praiy poCtegtego im praco,vnika bez aktualnego zaiwiadczenia lekarskiego

stwierdzaj4cego brak przeciwwsk azai do pracy na okreSlonym stanowisku

$7
Koszt badari profilaktycznych poszczeg6lnych pracownik6w ponoszony jest przez jednostki

organizacyjne, w kt6rych pracownicy sA zatrudnieni.

$8
Zaiwiadczenia lekarskie wydane na podstawie badah przekazywane s4 do samodzieln_ej Sekcji

ds BHp i p poz., a nastQpnie po odnotowaniu terminu wa2no6ci przekazywane s4 do Dzialu

Spraw Osobowych, gdzie umieszcza sig je w aktach osobowych pracownika

$e
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania

orof. dr

BrAl,YUS',toxll

Nik|lltrqwIcI



Zalqcznik nr I
do Zan4dzenra nr I
Rektora Uniwers-ytctu w Bialylnstoku
z dnia I1.01 2006 r

Bia.lystok. dnra ..

(prcczqc zakladu pracy )

Poradnia Medycyny Pracy

BIAI-YSTOK
ul ..

SKIEROWANIE
na badania wstQpne , okresowe, kontrolne *

t),,^ /:rI .rll \1., ..

ur odzony (a) dnia

zatrudniony (a), przyjmowany (a) do pracy x w . . . .

la stanowisku ......

wystgpujqce zagrozenia na ww. stanowisku... . .. . . ....

(picczqc i podpis Kierorvnika
jednostki organizacvjnci)

. niepotrzebne skreilit


