
INFORMACJA W SPRAWIE BADAŃ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu informuje, iż w roku szkolnym 2022/2023 badania 

lekarskie:  

• kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz 

doktorantów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników 

szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz  

 

• kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub uczniów tych szkół prowadzących kształcenie  

w zawodzie, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego 

przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub uzyskania 

kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (kat. T, B) 

realizowane są na bieżąco w Przychodni Medycyny Pracy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 

w Toruniu, Szosa Bydgoska 46 (Ośrodek nie przeprowadza przedmiotowych badań na terenie Szkół).  

ZASADY ORGANIZACJI BADAŃ LEKARSKICH NA TERENIE PRZYCHODNI MEDYCYNY PRACY:  

Badania lekarskie realizowane są wyłącznie po wcześniejszej rejestracji.  

Rejestracja prowadzona jest w formie: 

 1. telefonicznej pod numerami telefonów: (56) 654 25 39 oraz (56) 651 84 33, w godzinach od 

11.00-14.00.  

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rejestracji należy przygotować następujące informacje: - 

nazwę Placówki dydaktycznej;  

- kierunek kształcenia;  

- podstawowe dane dotyczące ucznia, tj. imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania;  

- czynniki szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne dla zdrowia zamieszczone na skierowaniu na badania 

lekarskie. 

 

 2. elektronicznej - na podstawie zdjęcia lub scanu skierowania przesłanego na poniżej wskazany 

adres e-mail: przychodniamedycynypracy@womp.torun.pl  

W przypadku braku możliwości przesłania skierowania, w treści e-maila należy wpisać: 

- nazwę placówki dydaktycznej;  

- kierunek kształcenia; 

- podstawowe dane dotyczące ucznia, tj. imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania; 

 - czynniki szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne dla zdrowia zamieszczone na skierowaniu na badania 

lekarskie.  

W treści e- maila należy dodatkowo podać numer telefonu kontaktowego (najlepiej bezpośrednio 

do rodzica lub opiekuna prawnego) w celu przekazania informacji o wyznaczonej dacie i godzinie 

badania. 

 W celu wyznaczenia terminu badań dopuszcza się także kontakt (telefoniczny / e-mailowy) ze strony 

kandydata.  

mailto:przychodniamedycynypracy@womp.torun.pl


Na badania uczeń zgłasza się z:  

• rodzicem lub opiekunem prawnym (w przypadku braku stawiennictwa rodzica / opiekuna 

prawnego, badanie nie zostanie przeprowadzone); 

• oryginałem skierowania wystawionym przez Szkołę (na jednym skierowaniu tylko jeden kierunek 

nauki lub zawód); 

• oryginałem skierowania na badania lekarskie w zakresie kierowania pojazdami silnikowymi: kat. B 

oraz kat. T; 

• legitymacją szkolną; 

• kartą informacyjną z leczenia szpitalnego (u osób leczonych);  

• kserokopią kartoteki z ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego (neurologicznego, 

kardiologicznego, psychiatrycznego, pulmonologicznego, alergologicznego); 

• okularami lub aparatem słuchowym – jeśli posiada i jest ich użytkownikiem; 

• aktualną opinią leczącego neurologa łącznie z aktualnym badaniem EEG w przypadku padaczki;  

Celem przypomnienia, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu informuje, iż przedmiotowe, 

wskazane powyżej, badania lekarskie wchodzą w proces rekrutacji ucznia i wykonywane są na 

podstawie wydanego przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania (kandydatowi z listy 

kandydatów zakwalifikowanych, który złożył oświadczenie o wyborze kształcenia w danym zawodzie). 


