
 
 
 

Centralne Umawiania Badań Medycyny Pracy* 

Badania wstępne realizowane w Centrach Medicover oraz  

w Sieci Placówek Współpracujących z Medicover 

 
Proces obsługi przez Infolinię Medycyny Pracy 

 Pracodawca uzupełnia formularz zgłoszeniowy na badania, wpisując wszystkie dane 

zatrudnianego Pracownika. Wszystkie pola w formularzu muszą zostać uzupełnione. 

(Formularz w załączeniu). 
 

 Wypełnione zgłoszenie zostaje przesłane drogą elektroniczną (e-mail) na adres 

medycyna.pracy@medicover.pl.   
 

 Pracodawca wystawia również skierowanie na badania wstępne dla nowego 

Pracownika, koniecznie w 3 egzemplarzach każde. Druk skierowania dostępny jest na 

stronie www.medicover.pl. 
 

 Konsultant Infolinii Medycyny Pracy w ciągu 4 dni roboczych skontaktuje się z nowym 

Pracownikiem telefonicznie, w celu zebrania informacji potrzebnych do umówienia 

Pracownika na badania z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, badania 

sanitarno-epidemiologiczne). 
 

 Umówienie wizyty w Centrach Medicover:  

Konsultant podczas pierwszego kontaktu może umówić Pracownika, według narażeń 

występujących na stanowisku pracy, do Centrum Medicover. Wizyta w Centrum 

Medicover ma odbyć się w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia i ma się 

zakończyć otrzymaniem orzeczenia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ze względu na stan 

zdrowia badanego, Lekarz Medycyny Pracy skieruje Pracownika na dodatkowe badania, 

które wydłużą proces otrzymania zaświadczenia/orzeczenia. 
 

 Umówienie wizyty w Placówce Sieci Medycznej Medicover:  

Jeżeli konsultacje w ramach badań medycyny pracy odbywają się w miejscowości,  

w której nie ma Centrum Medicover, konsultant zbierze potrzebne informacje dotyczące 

realizacji badań od nowego Pracownika. 
 

 Konsultant skontaktuje się z preferowaną przez nowego Pracownika placówką Sieci 

Medycznej Medicover, ustali szczegóły konsultacji i ponowi kontakt w celu 

zaproponowania terminu badań. 
 

 Po zaakceptowaniu terminu przekaże nowemu Pracownikowi informacje o miejscu, 

dacie, godzinie wykonania badań i numerze kontaktowym do placówki. 
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 Wizyta w Placówce Sieci Medycznej ma odbyć się w ciągu 10 dni (7 dni roboczych) od 

otrzymania zgłoszenia i ma się zakończyć otrzymaniem orzeczenia. Wyjątek stanowi 

sytuacja, gdy ze względu na stan zdrowia badanego, Lekarz Medycyny Pracy skieruje 

Pracownika na dodatkowe badania, które wydłużą proces otrzymania zaświadczenia. 
 

 Uzupełniony o datę badań formularz zgłoszeniowy zostaje odesłany do Pracodawcy. 
 

 Pracownik zobowiązany jest posiadać podczas wizyt oryginał i kopię skierowań na 

badania od Pracodawcy na druku Medicover oraz dokument tożsamości ze zdjęciem. 
 

 W przypadku rezygnacji z umówionego terminu badań, Pracownik samodzielnie umawia 

się na badania do Centrów Medicover pod numerem kontaktowym 500 900 700 lub w 

Placówce Sieci Medycznej Medicover pod wskazanym przez konsultanta numerem 

telefonu. 
 

 Formularze niekompletne, bez wymaganych danych, nie będą obsługiwane. 

 

 

 

*Korzystanie z Centralnego Umawiania Badań Medycyny Pracy jest opcjonalne. 

 

 

 


