
Lista podstawowych jednostek służby medycyny pracy na obszarze  województwa małopolskiego, które w 2013 roku będą 
wykonywać badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników 

studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, 
uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 roku w 

sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół , 
studentów i uczestników studiów doktoranckich. (Dz.U. z 2010 Nr 155 poz.1045). Badania uczniów mogą być przeprowadzane po 
podpisaniu stosownych umów pomiędzy podmiotem zobowiązanym do ich zapewnienia  (szkoły, uczelnie) i świadczeniodawcami 
poniżej wymienionymi. Obowiązek zawierania takich umów wynika z ustawy o słuzbie medycyny pracy Art.5 oraz Art.12 (Dz.U. z 

2004 Nr 125 poz. 1317)

Powiat Nazwa oferenta Adres poradni, telefony kontaktowe, dni i godziny pracy

1 bocheński

2 brzeski Brzesko, ul. Kościuszki 47 tel: 514 295 995     poniedziałek – piątek

3 brzeski

4 chrzanowski Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie

5 dąbrowski SG ZOZ Dąbrowa Tarnowska

6 dąbrowski ZOZ Dąbrowa Tarnowska

7 gorlicki

8

9

L.p.

NZOZ PD-L Centermed Sp.z o.o. Tarnów
Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 13 – tel: 14 611 54 50        poniedziałek w 
godz. 16:30 do 17:30; wtorek 11:00 do 19:00; piątek 13:00 do 18:00

Niepubliczny zakład Opieki Medycznej   Centrum 
Medyczne BLUMED REMEDIUM                           
32-800 Brzesko,  ul. Kościuszki 47

NZOZ PD-L Centermed Sp.zo.o. Tarnów
Brzesko, ul. Browarna 5c – tel: 14 663 51 41  poniedziałek - piątek w godz. 
od 15:00 do godz. 18:00
Chrzanów, ul. Sokoła 19 – tel: 32 623 39 58 w.35  poniedziałek – piątek w 
godz. od 7:00 do godz. 14:35

Dąbrowa Tarnowska  ul. Piłsudskiego 23 – tel: 14 642 28 31; 14  644 32 59 
środa i piątek w godz. od 8:00 do godz. 12:00,

Dąbrowa Tarnowska  ul. Szpitalna 1 – tel: 14 642 28 31;14 644 32 59      
poniedziałek, środa i czwartek w godz. od 7:00 do godz. 11:00,wtorek          
i piątek w godz. od 11:00 do godz. 15:00

ZOZ Medicor Gabinety Specjalistyczne Diagnostyki 
Medycznej i Terapii Gorlice

Gorlice, ul. Cicha 7 – tel: 18 354 08 10; 18 353 78 88  środa i piątek w godz. 
od 14:00 do godz. 19:00, sobota w godz. od 8:00 do godz. 14:00

krakowski + m. 
Kraków FALCK MEDYCYNA  Sp. z o.o. Warszawa

Kraków, ul. Mazowiecka 4-6,  tel: (12) 630 49 00;630 49 28 poniedziałek – 
piątek   w godz. od 7:30 do godz. 20:00

krakowski + m. 
Kraków

Przychodnia Medycyny Pracy  „Chłupnik”s.c.  
Aleksandra Bujok, Barbara Kopij, Wanda Matoga  
31-108  Kraków, ul. Retoryka 17

Kraków, ul. Retoryka 17 – tel: 12 422 17 97  poniedziałek – czwartek w 
godz. od 8:00 do godz. 18:00, piątek w godz. od 8:00 do godz. 15:00,
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10

11

12

13

14

15

16

17 Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie

18 limanowski

krakowski + m. 
Kraków

Firma Marketingowo - Medyczna Sp. z o.o.             
NZOZ MARK-MED Kraków

Kraków, os. Urocze 2 (II piętro) – tel: 12 644 24 74  poniedziałek, wtorek, 
środa w godz. od 7:30 do godz. 10:00,wtorek w godz. od 16:00 do godz. 
18:00,czwartek  w godz. od 14:00 do godz. 18:30, piątek 16:00-18:00

krakowski + m. 
Kraków

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. 
Kraków

Kraków, ul. Komorowskiego 12 – tel: 12 683 05 94; 12 683 05 96;              
12 683 05 56  poniedziałek – czwartek w godz. 8:00 do 18:00, piątek w 
godz. 8:00 d0 16:00                                                                                
Kraków, ul. Olszańska 5 – tel; 12 411 85 07 w: 309   poniedziałek – 
czwartek w godz.7:00 do 17:00; piątek     w godz. 7:00 do 12:00

krakowski + m. 
Kraków Scanmed Multimedis Kraków

Kraków, ul. Armii Krajowej 5; ul. Akademicka 5; ul. Podchorążych 2; ul. 
Warszawska 24; ul. Rakowicka 16; ul. Herlinga-Grudzińskiego 1 tel: 12 629 
88 00; 

krakowski + m. 
Kraków ZUM M-P-K Sp.zo.o. Kraków

Kraków, ul. Brożka 1 – tel: 12 254 12 67   poniedziałek w godz. od 6:30 do 
godz. 16:00; wtorek – piątek w godz. od 6:30 do godz. 15:00

krakowski + m. 
Kraków

„Esculap” Sp. z o.o.  Gabinet Medycyny Pracy w 
Olkuszu

Kraków, os. Złotej Jesieni 7, tel: 12 644 98 99    poniedziałek-czwartek 7:00-
17:00   piątek 7:00-15:00

krakowski + m. 
Kraków

NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 
„ERGOMED” s.c.   Kraków

Kraków, ul. Bonarka 18 – tel: 12 266 84 82  poniedziałek – czwartek w godz. 
od 8:00 do godz. 19:00  piątek w godz. od 8:00 do godz. 16:00

krakowski + m. 
Kraków

ZOZ "Medycyna Pracy" Sp. z o.o.                           
31-587 Kraków ul. Ciepłownicza 1

Kraków, ul. Ciepłownicza 1  tel:(12) 646 64 31; 644 83 87    poniedziałek, 
środa, piątek w godz. od 10:00 do godz. 15:30, wtorek, czwartek w godz. od 
9:00 do godz. 15:30

krakowski + m. 
Kraków

Kraków, ul. Zygmunta Augusta 1. tel:(12) 424 20 22, poniedziałek – piątek  
w godzinach 7:30 – 14:00

NZOZ Medicus Kulka Holding
Mszana Górna 401 – tel: 18 331 52 02  poniedziałek-piątek w godz. od 8:00 
do godz. 18:00                  



Lista podstawowych jednostek służby medycyny pracy na obszarze  województwa małopolskiego, które w 2013 roku będą 
wykonywać badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników 

studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, 
uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 roku w 

sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół , 
studentów i uczestników studiów doktoranckich. (Dz.U. z 2010 Nr 155 poz.1045). Badania uczniów mogą być przeprowadzane po 
podpisaniu stosownych umów pomiędzy podmiotem zobowiązanym do ich zapewnienia  (szkoły, uczelnie) i świadczeniodawcami 
poniżej wymienionymi. Obowiązek zawierania takich umów wynika z ustawy o słuzbie medycyny pracy Art.5 oraz Art.12 (Dz.U. z 

2004 Nr 125 poz. 1317)

19 limanowski Szpital Powiatowy w Limanowej

20 myślenicki SP ZOZ w Myślenicach

21

22 olkuski

23 olkuski

24 oświęcimski Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu

25 oświęcimski

26 oświęcimski SG ZOZ w Chełmku

27 suski

28 suski

Limanowa, ul. Piłsudskiego 61 – tel: 18 330 17 90  poniedziałek  w godz. od 
13:00 do godz. 15:00  środa w godz. od 8:00 do godz. 10:00

Myślenice, ul. Szpitalna 2 – tel: 12 273 02 72   poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek od 7:25 do 15:00

nowosądecki + m. 
Nowy Sącz Centermed Sp.zo.o. Tarnów

Nowy Sącz, ul. Węgierska 188 – tel: 18 442 52 72  poniedziałek – piątek  w 
godz. od 8:00 do godz. 13:00

„Esculap” Sp. z o.o.  Gabinet Medycyny Pracy w 
Olkuszu

Olkusz, ul. K.K.Wielkiego 64 ,tel: 32 647 01 07;32 647 01 05 poniedziałek – 
piątek   w godz. od 8:00 do godz. 18:00

WOL+MED Sp. z o.o. Wolbrom

Wolbrom  ul. Skalska 22 – tel: 32 644 10 29; 32 644 12 74  poniedziałek w 
godz. od 7:30 do godz. 11:00 i w godz. od 15:00 do godz.19:00, wtorek – 
piątek w godz. od 7:30 do godz. 14:00. Bukowno, ul. Zwycięstwa 9 – tel:  
czwartek   w godz. od 10:00 do godz. 14:00,

Oświęcim ul. Garbarska 1 – tel: 33 843 05 95; 33 843 24 36 poniedziałek – 
piątek  w godz. od 7:00 do godz. 8:00, w godz. od 9:45 do godz. 10:15, w 
godz. od 12:00 do godz. 12:30

Specjalistyczny ZOZ „MULTIMED” Sp. z o.o. 
Oświecim

Oświęcim ul. Chemików 5 – tel: 33 844 93 10 poniedziałek – piątek  w godz. 
od 7:00 do godz. 15:00,
Chełmek, ul. Staicha 1 – tel: 33 846 14 61    poniedziałek i czwartek w godz. 
od 14:00 do godz. 18:00; wtorek i piątek w godz. od 9:00  do godz. 12:00 i 
14:00 do 18:00; sroda 9:00 do 12:00

NZOZ Medicus Kulka Holding
Bystra 353A – tel: 18 268 10 24 ,   poniedziałek - piątek. od godz.8:00 do 
godz. 18:00                                        

NZOZ „MEDYK” Sp.z o.o. Sucha Beskidzka
Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 56 – tel: 33 874 18 33  poniedziałek – 
piątek w godz. od 8:00 do godz. 13:00,
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29 suski ZOZ w Suchej Beskidzkiej

30

31

32

33 Centrum Medyczne „KOL-MED” Tarnów

34

35

Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 – tel: 33 872 32 10    poniedziałek w godz. 
9:00 do 16:30; wtorek 8:00 do 13:00; środa 8:00 do 12:00; czwartek 8:00 
do 15:00; piątek 7:00 do godz. 14:30                                  Maków 
Podhalański, ul. Kościuszki 1- tel: 33 877 18 89    poniedziałek, wtorek, 
środa, piątek w godz. 7:00 do 14:30

tarnowski + m. 
Tarnów NZOZ„Salubris” Sp.z o.o

Rzepiennik Strzyżewski 396 – tel: 14 653 00 15   czwartek, piątek w godz. 
od 8:00 do godz. 15:00                                                                           
Tuchów  ul. Zielona 15 – tel: 14 652 33 01     poniedziałek , wtorek w godz. 
od 11:00 do godz. 17:00   środa w godz. od 13:00 do godz. 18:00             

tarnowski + m. 
Tarnów

Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w 
Tarnowie

Tarnów, ul. M.Skłodowskiej-Curie 1 – tel: 14 631 02 18   poniedziałek  w 
godz. od 8:00 do godz. 10:00,  wtorek w godz. od 08:00 do godz. 11:00,    
czwartek w godz. od 17:00 do godz. 19:00

tarnowski + m. 
Tarnów     MPL Nr. VI NZOZ    Sp. z o.o. Tarnów

Tarnów, ul. Sowińskiego 19 – tel: 14 655 88 70  poniedziałek w godz. od 
11:00 do godz. 18:00, wtorek w godz. od 8:00 do godz. 18:00, środa  w 
godz. od 8:00 do godz. 15:00,czwartek  i piątek  w godz. od 8:00 do godz. 
14:00,

tarnowski + m. 
Tarnów

Tarnów, Pl. Dworcowy 6 – tel: 14 688 60 55  poniedziałek – piątek w godz. 
od 8:00 do godz. 18:00

tarnowski + m. 
Tarnów

Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.              
33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 15

Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 15     tel:14 688 05 02    poniedziałek – piątek 
w godz. od 12:00 do godz. 15:00

tarnowski + m. 
Tarnów MPL Nr III NZOZ Sp.zo.o. Tarnów

Tarnów, ul Wałowa 22 – tel: 14 688 90 20; 14 688 90 23 poniedziałek, środa 
i czwartek w godz. od 9:00 do godz. 11:00 i 18:00 do 20:00, wtorek w godz. 
od 13:00 do godz. 15:00, piątek w godz. od 18:00 do godz. 20:00
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36

37 SG ZOZ w Żabnie

38 CZT Tuchów

39

40 wadowicki

41 wadowicki Zespół ZOZ w Wadowicach

42 wadowicki

43 wadowicki

44 wielicki

tarnowski + m. 
Tarnów NZOZ MPL Nr 5 Sp.zo.o. Tarnów

Tarnów, ul. Długa 18 – tel: 14 627 18 70   poniedziałek, piątek w godz. od 
7:00 do godz. 19:00, wtorek, czwartek w godz. od 7:00 do godz. 17:00 
,środa w godz. od 11:00 do godz. 19:00

tarnowski + m. 
Tarnów

Żabno, Al. Piłsudskiego 7 – tel: 14 645 65 70  poniedziałek – czwartek w 
godz. od 7:00 do godz. 14:35; piątek w godz. od 8:00 do godz. 12:10 i 
14:35 do 18:00

tarnowski + m. 
Tarnów

Tuchów, ul. Szpitalna 1 – tel: 14 653 51 01  wtorek – piątek  w godz. od 
7:00 do godz. 17:00

tarnowski + m. 
Tarnów NZOZ PD-L Centermed Sp.zo.o. Tarnów

Tarnów, ul. Słoneczna 32 – tel: 14 621 70 03  poniedziałek w godz. od 8:30 
do godz. 10:30; wtorek w godz. od 13:00 do godz. 16:30;środa w godz. od 
8:00 do godz. 9:30 i 15:45 do 16:45; czwartek w godz. od 8:00 do godz. 
10:00 i 12:30 do 13:30; piątek w godz. od 8:00 do godz. 11:00

Gabinet Medycyny Pracy lek.med A.Zawiła-Gąska 
Andrychów

Andrychów, Al. Adama Wietrznego 3 – 601 257 330  wtorek, czwartek w 
godz. od 15:30 do godz. 17:30
Wadowice  ul.Karmelicka 5 – tel: 33 872 12 72   poniedziałek – wtorek  w 
godz. od 7:30 do godz. 11:30, środa   w godz. od 8:00 do godz. 13:00, 
czwartek   w godz. od 9:00 do godz. 17:00, piątek   w godz. od 13:00 do 
godz. 16:00,

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek.med. Ewa Jelonek-Kogut

Andrychów, ul. Krakowska 91 – tel: 33 870 42 35    poniedziałek – piątek w 
godz. od 8:00 do godz. 15:00,

NZOZ Przychodnia Stomatologiczno – Lekarska  
„MEDYCYNA”

Wadowice, os. Kopernika 10b – tel: 33 873 13 67  poniedziałek 8:00-11.00, 
środa w godz. od 8:00 do godz. 11:00, wtorek 15.00-18.00 i czwartek w 
godz. od 15:00 do godz. 18:00

NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 
„ERGOMED” s.c.   Kraków

Wieliczka, Plac Kościuszki 1 – tel: 12 288 30 21  poniedziałek i środa w godz. 
od 14:00 do godz. 16:30  


	Arkusz1

