Zał. nr 3 (Dz. U. z 2015 r. poz. 457)

…………………………………………………………..……………
(oznaczenie pracodawcy)

SKIEROWANIE NA BADANIE LEKARSKIE
( Wstępne *

Okresowe *

Kontrolne*) )

Działając na podstawie art. 229 § 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z poźn. zm.)
kieruję na badania lekarskie:
*)

Pana / Panią …………………………………………………....................................................................... nr PESEL
(imię i nazwisko)

**)

……………….......................................

*)

Zamieszkałego/Zamieszkałą ………….…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
(miejscowośd, ulica, nr domu, nr lokalu)

*)

*)

Zatrudnionego/Zatrudnioną , lub podejmującego/podejmującą pracę na stanowisku lub stanowiskach pracy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*)

Określenie stanowiska/stanowisk pracy

***)

(Opisać: rodzaj pracy, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowiskach lub stanowiskach pracy, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub
czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badao i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku/stanowiskach – należy wpisad nazwę czynnika i wielkośd/wielkości narażenia****):

I.

Czynniki fizyczne: (hałas, ultradźwięk, promieniowanie jonizujące kat. A, kat B,* niejonizujące: laserowe, podczerwone, nadfioletowe
pola elektromagnetyczne,* wibracja miejscowa, ogólna*, mikroklimat: gorący, zimny, zmienny,* światło widzialne – oświetlenie
niedostateczne, nadmierne*, inne……..)

II.

Pyły: (rodzaj: przemysłowy, zwłókniający, organiczny, zawierający wolno krystaliczną krzemionkę lub inne składniki o działaniu drażniącym,
toksycznym, alergizującym, rakotwórczym)

III.

Czynniki chemiczne: (rodzaj związków chemicznych, mieszanin chemicznych lub procesów technologicznych, w tym zidentyfikowanych
jako rakotwórcze)

IV.

Czynniki biologiczne: (rodzaj potencjalnych patogenów chorobotwórczych przenoszonych drogą krwiopochodną, kontaktową,
oddechową, pokarmową)

V.

Inne czynniki, w tym niebezpieczne: (obsługa urządzeo, narzędzi, sprzętu jezdnego w transporcie wewnętrznym, sprzętu drogowobudowlanego kierowanie pojazdami kat….. (wymagane świadectwo kwalifikacji zawodowej), praca na wysokości ..do ilu metrów,
w wykopach ,na poziomie, w zmiennych warunkach atmosferycznych, zmianowa, nocna, praca decyzyjna, związana z odpowiedzialnością,
stresowa, niebezpieczna, praca monotonna, wymagająca ruchów monotypowych w wymuszonej pozycji, ciężka fizycznie (wydatek
energetyczny), praca z bronią, inna o szczególnych wymaganiach, praca wymagająca stałego i nadmiernego wysiłku głosowego, praca
w słuchawkach, praca wymagająca obsługi monitorów ekranowych, praca precyzyjna, inne czynniki ………………………………………………………..)

Łączna liczba czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy wskazanych
w skierowaniu:

Wymagane badanie sanitarne tak * nie *
Miejscowośd i data: ……………………………………….…………….

……………………………………………….
(pieczątka i podpis pracodawcy,
nr tel. do bezpośredniego kontaktu)

OBJAŚNIENIE:
*) Niepotrzebne skreślid
**) w przypadku osoby, której nie nadano nr PESEL – nazw i numer dokumentu stwierdzającego tożsamośd
***) Opisad rodzaj pracy, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania
****) Opis warunków pracy uwzględniający w szczególności przepisy:
1.
Wydane na podstawie:
a.
art. 222 § 3 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy dotyczący wykazu substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu
rakotwórczym lub mutagennym,
b.
art. 222 § 3 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu szkodliwych czynników biologicznych,
c.
art. 227 § 2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy dotyczące badao i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
d.
art. 228 § 3 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeo i natężeo czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
e.
art. 25 pkt 1 ustawy z dn. 29.11.2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512) dotyczące dawek granicznych promieniowania jonizującego;
2.
Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badao lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeo lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.)

Skierowanie na badania lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania.

