
Zarządzenie nr 5/2020  

Dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 

z dnia 23 marca 2020 r. 

 

 

w sprawie: czasowego zawieszenia obowiązku wykonywania profilaktycznych badań 

medycyny pracy w związku z szerzeniem się COVID–19 wśród pracowników 

Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 

 

 

Działając na podstawie art. 52, art. 53 i art. 54 ust.1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 

30 kwietnia 2010 r. (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1475 z późn. zm.) oraz §8, §9 i §11 ust. 1 

Statutu Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 (Dz. 

U. z 2020 poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Mając na uwadze konieczność ograniczenie do minimum ryzyka rozprzestrzeniania się 

koronawirusa SARS-CoV-2 w trakcie epidemii oraz w trosce o zdrowie pracowników  

i kandydatów do pracy w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN czasowo zawiesza się 

obowiązek wykonywania profilaktycznych badań lekarskich na okres do 6 kwietnia 2020 r. 

  

§ 2 

1. Zachowuje się obowiązek terminowego wystawiania skierowań na profilaktyczne 

badania lekarskie, przez co rozumie się wystawianie skierowań w terminach 

wynikających  

z orzeczeń lekarskich wystawionych na ostatnich odbytych badaniach profilaktycznych. 

 

2. Pracownicy zobowiązani są do wykonania profilaktycznych badań lekarskich 

niezwłocznie po upływie okresu, na który zawieszono obowiązek wykonywania tych 

badań. 

 

§ 3 

W przypadku, gdy kandydat do pracy posiada aktualne badania profilaktyczne wystawione  

w związku z zatrudnieniem w poprzednim miejscu pracy, a zakres zadań i obowiązków, które 

będzie wykonywał jest tożsamy lub podobny, badania takie uznaje się z ważne. 

 

§ 4 

W przypadku, gdy pracodawca, pracownik albo kandydat do pracy w Instytucie Archeologii  

i Etnologii PAN uzna za zasadne lub konieczne wykonanie profilaktycznych badań lekarskich 

przed dniem 6 kwietnia 2020 r. sposób postępowania zostanie określony indywidualnie. 

 



 

§ 5 

Profilaktyczne badania lekarskie, niewykonane do dnia 6 kwietnia 2020 r., w związku  

z zawieszeniem obowiązku ich wykonania, muszą zostać wykonane niezwłocznie po tym 

dniu, chyba że termin zawieszenia ulegnie przedłużeniu.  

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Dyrektor  

Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 

 
Prof. dr hab. Marian Rębkowski 

 

  

 

 

 

 

 

    

 


