
Informacje dotyczące wykonywania badań lekarskich 

Doktoranci I roku, którzy będą pracowali z czynnikami szkodliwymi lub uciążliwymi dla zdrowia 

powinni zgłosić się do biura szkół doktorskich w celu odbioru skierowania na wykonanie 

wstępnych badań lekarskich. Wykonywanie badań jest obowiązkowe dla osób, które narażone 

są na działanie czynników szkodliwych (pełna lista znajduje się w załączniku Wykaz czynników 

szkodliwych do badań lekarskich). Doktoranci pracujący z czynnikami szkodliwymi, którzy nie 

wykonają badań i nie dostarczą zaświadczenia lekarskiego nie będą dopuszczeni do pracy 

w laboratorium i mogą zostać skreśleni z listy doktorantów. 

Po otrzymaniu skierowania na badania wydanego przez biuro szkół doktorskich należy 

niezwłocznie, wspólnie z promotorem, wypełnić czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz 

inne czynniki, z którymi mają Państwo do czynienia w pracy doktoranta, a także uzyskać 

akceptację (podpis) promotora. Tak uzupełniony dokument musi zostać od razu zwrócony do 

biura szkół doktorskich w celu odbioru pieczątki i podpisu osoby wystawiającej skierowanie.  

Skan skierowania wraz z Państwa imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu do kontaktu 

zostanie przesłany mailowo przez biuro szkół doktorskich do placówki medycznej w celu 

umówienia wizyty. Placówka ma obowiązek skontaktowania się z Państwem w ciągu 5 dni od 

wysłania wiadomości. Po wykonaniu badań lekarskich uzyskają Państwo zaświadczenie w dwóch 

egzemplarzach, z czego jeden z nich zachowuje doktorant, a drugi należy złożyć w biurze szkół 

doktorskich (oryginał). 

Centrum wykonywania badań lekarskich: 

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.  

ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk  

https://copernicus.gda.pl/oferta-2/copernicus-profilaktyka/medycyna-pracy  

 

Ważne:  

• osobą kierującą na badania jest pracownik biura szkół doktorskich, nie zaś promotor lub 

pracownik dziekanatu z Państwa Wydziału;  

• nie należy zmieniać lub dodawać innych czynników niż te znajdujące się w wykazie; 

• osoby pracujące z monitorem poniżej 4 godzin dziennie oraz nienarażone na działanie 

jakichkolwiek czynników z wykazu zwolnione są z obowiązku z wykonywania badań; 

• doktoranci nie są narażeni na wysiłek głosowy prowadząc zajęcia w ramach praktyk 

dydaktycznych w liczbie godzin określonej w programie kształcenia; 

• nie ma możliwości skorzystania z usług innej placówki medycznej w celu wykonania 

badań lekarskich, na które kieruje Państwa biuro szkół doktorskich UG.  

https://copernicus.gda.pl/oferta-2/copernicus-profilaktyka/medycyna-pracy

