
BADANIA UCZNIÓW 

Rzeszów, 08.05.2017  

  

WYKAZ 
zakładów opieki zdrowotnej, które w 2017 r. będą wykonywać badania lekarskie kandydatów do 

szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych 
szkól, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów 

doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie 
czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. 
  

1.Prywatny Gabinet OgólnolekarskiBadań Profilaktycznych Krzysztof Łobaza,36-200 Brzozów, 
ul. Tysiąclecia 22, 

2.Zespół Opieki Zdrowotnej, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, 

3.Szpital Specjalistyczny w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Lwowska 22, Zakład Medycyny Pracy, ul. 
Szopena 38, 

4.NZOZ KEMED Sp. z o.o, 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108c, 

5.MEDIKOR Sp. z o.o 38-460 Jedlicze, ul. Rejtana 38 b, 
6.Prywatny Gabinet Lekarski lek.med. Marek Leśko 37-500 Jarosław, ul. 3 Maja 85 c/1, 
7.Specmed” Sp. z o.o, 38-400 Krosno, ul.Paderewskiego 4, 

8.SP Centrum Usług Medycznych „Eskulap” Sp. z o.o , 38-400 Krosno,ul. Kletówka 52, 
9.Zespół Opieki Zdrowotnej, 36-100 Kolbuszowa, ul. Grunwaldzka 4, 
10.Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk, 

11.Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o, 37-100 Łańcut, ul. Paderewskiego 5, 
12.„Salus”Sp.z o.o, Niepubl.Zakład Opieki Zdrowotnej,39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 17, 
13.Centrum Medyczne Jerzy Tomaka, 37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego 3, 

14.Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85, Centrum 
Lecznictwa Ambulatoryjnego, ul. Sportowa 6, 

15.Zespół Opieki Zdrowotnej 39-100 Ropczyce, ul.Ks.K.St. Wyszyńskiego 54, 

16.Gabinet Chirurgiczny, lek. Zbigniew Mączka, ul. Piłsudskiego 21,37-420 Rudnik n/Sanem, 
17.Centrum Medyczne „Medyk” Spółka z o.o, Sp. kom.35-055 Rzeszów, ul. Szopena 

1, Przychodnia Medycyny Pracy, Rzeszów, ul. Podkarpacka 1 - telefoniczna 

rejestracja uczniów  -  tel. 505 584 103 
18.Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny i Med.Pracy NZOZ Nafta-Med. Sp. z o.o,38-500 Sanok, 

ul. Daszyńskiego 20a, 

19.Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26,Zakład 
Medycyny Pracy ul. Lipińskiego 10, 

20.Sam.Publ.Zakład Opieki Zdrowotnej ,37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 2, 

21.Grupowa Praktyka Lekarska Hanna Zabrzycka, Stanisław Znamirowski,38-100 Strzyżów, ul. 
Parkowa 4, 

22.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Machów”, Sp.z o.o, 39-400 Tarnobrzeg,ul. 

Strefowa 2, 
23.Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu, ul. Mickiewicza 34, 39-400 Tarnobrzeg, 
24.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,  ul. Szpitalna 16, 37-

200 Przeworsk 
25.Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120. 35-078 Rzeszów. 

  

  



  Informacja 

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na 
kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz  uczestników studiów 
doktoranckich 

  

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych zgłaszający się na badania do lekarza 
medycyny pracy  powinni  posiadać: 

  

1.    Skierowanie w oryginale 

Skierowanie winno zawierać: 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.08.2014r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do 
szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, 
słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz  uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z  2014r. 
poz. 1144) 

 aktualną podstawę prawną , 
 pieczątkę placówki dydaktycznej, 
 imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie posiada numeru PESEL 

– rodzaj, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, 
 informację o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych 

dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, studiów 
doktoranckich albo kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

 datę wystawienia skierowania, 
 pieczątkę i podpis osoby kierującej na badanie lekarskie. 

       W skierowaniu konieczne jest wskazanie czy badana osoba jest: 

 kandydatem do szkoły ponadgimnazjalnej, 
 kandydatem do szkoły wyższej, 
 nieletnim kandydatem na kwalifikacyjny kurs zawodowy, 
 nieletnim słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego, 
 uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, 
 studentem, 
 uczestnikiem studiów doktoranckich 

  

        2.    Dowód tożsamości (legitymacja szkolna). 
        3.    Kserokopię dokumentacji medycznej w przypadku chorób przewlekłych (karty 
informacyjne  ze szpitala lub dokumentację z leczenia w poradni  specjalistycznej) 

  

Bezpłatnie  realizujemy  jedno  skierowanie. 
  
Zaświadczenie lekarskie wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden osoba badana przekazuje 
placówce dydaktycznej, a drugi jest dołączany do dokumentacji badania lekarskiego osoby badanej. 



  
Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica 
na przeprowadzenie badań  (w przypadku osób  poniżej 16 roku życia  rodzic lub opiekun prawny musi być 
obecny przy badaniu lekarskim, osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia jeśli zgłaszają się na badania bez  
rodzica czy opiekuna prawnego powinny posiadać pisemną zgodę w/w osób na przeprowadzenie takich badań 
-  druk oświadczenie  do pobrania w  rejestracji WOMP w Rzeszowie  lub ze strony internetowej) 
„Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki 
uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki.” - zgodnie z art. 21a Ustawy z dnia 
27.06.1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 1184). 
Od zaświadczenia lekarskiego osobie badanej oraz placówce dydaktycznej przysługuje 
odwołanie, wnoszone na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia 
lekarskiego za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie lekarskie, do  wojewódzkiego ośrodka 
medycyny pracy, właściwego ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej, a w przypadku gdy odwołanie 
dotyczy zaświadczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – do instytutu 
badawczego w dziedzinie medycyny pracy.  
Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne. 

  
 

Wojewódzki Ośrode Medycyny Pracy w Rzeszowie 


