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Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze 
w Lublinie informuje, że 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. 
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2019 r. Dz.U. z 2019, 

poz. 1651), którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie 
czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia 

będą wykonywane bezpłatnie w: 

– WOMP CP-L w Lublinie, ul. Nałęczowska 27, tel. 81 533-00-34, w. 2 

od godziny 10.00. 

− WOMP CP-L w Lublinie, ul. Nowy Świat 38, budynek B, tel. 533-00-34, w. 4 
w godzinach 9:00-13:00 

− Oddziale WOMP CP-L w Chełmie, ul. Mickiewicza 37, tel. 82 564-20-20. 
 

Informujemy o możliwości uzgodnienia indywidualnych terminów wizyt 

z uwzględnieniem ilości osób badanych po uprzednim telefonicznym 

umówieniu wizyty przez Szkoły pod numerem tel.: (81) 533-00-34, w. 0210. 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, pragniemy maksymalnie skrócić 
czas pobytu ucznia w Ośrodku z zapewnieniem zaleceń epidemiologicznych w trakcie 
przeprowadzania badań. 

Aby usprawnić powyższy proces należy pobrać ze strony: www.womp.lublin.pl 
(zakładka druki) zestaw niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia badania 
ucznia w 2022 r., tj.: 

– wzór skierowania, 
– karta – badanie podmiotowe. 

Skierowanie winno być dokładnie wypełnione przez szkołę i powinno zawierać: 
– pieczęć placówki dydaktycznej, 
– datę wystawienia skierowania, 
– imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL osoby skierowanej, 
– informacje o kierunku kształcenia, 
– pieczątkę i podpis kierującego na badanie. 

Karta – badanie podmiotowe powinna zostać uzupełniona i podpisane przez ucznia 
lub ucznia i Opiekuna jeśli uczeń nie ukończył 16 r.ż. 
 

 
 
 




