(oznaczenie pracodawcy)

(miejscowo3i, data)
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SKIEROWAIIIE NA BADANIA LEKARSKIE
(wstgpne/okresowe/kontrolne.)
Dziatai1cna podstawie art.229 $ 4a ustawy z dnia26 czerwca1974r. * Kodeks pracy (Dz.lJ.22014 r. poz. ISOZ,
zp62n. zm.), kierujg na badanialekarskie:

(imig i nanisko)

zarnieszka|ego/zantieszkal4-)........................i;;;;;
zatrudnionego/zatrudnion4-)
lub podejmuj4cego/podejmuj4c4-)
pracgna stanowiskulub stanowiskachpracy

okre$leniestanowiska/stanowisk.)
pracy***)

Opis warunk6w pracy uwzglgdniaj4cy informacje o wystgpowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy,
czynnik6w niebezpiecznych,szkodliwych dla zdrowia lub crynnik6w uci4Zliwych i innych wynikaj4cych ze
sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkoici naruheniaoraz aktualnych wynik6w badah ipomiar6w
crynnik6w szkodliwych dla zdrowia, wykonanych..na tym stanowisku/stanowiskach- naleiry wpisai nazw1
czynnika/ czynnik6w i wi elko Si/wi elkoSci narazenia*"' ).

C?nniki frzyczne:

u. Blv:
III.

Czynnikichemiczre:

IV.

Crynnikibiologiczne:

V.

Inneczynniki,w tym niebezpieczne:

nl*

L4cznaliczbaczynnik6wniebezpiecznych,
szkodliwychdla zdrowialubcrynnik6wuci4zliwychi innych
wynikaj4cychzesposobuwykonywaniapracywskazanych
w skierowaniu:
l-l

(podpisprrcodawcy)

www.skierowanie.com

www.medycyna
pracy-portal.
pl

Obja5nienia:
*)
Niepotrzebneskre6li6.
**)
W przypadkuosoby, kt6rej nie'nadanonumeruPESEL - seria,numer i frzwa dokumentustwierdzaj4cego
to2samoS6,
a w przypadkuosoby przyjmowanej do pracy - dataurodzenia.
i'i)
Opisa6: rodzdl pracy,podstawoweczynnoSci,spos6bi czasich wykonywania.
*++*)
przepisy:
Opis warunk6w pracy uwzglgdniaj4cyw szczeg6lno6ci
1) wydane na podstawie:
a) art. 222 $ 3 ustawy z dnia 26 czervtaa1974 r. - Kodeks pracy dotycz4cewykazu substancji
chemicznych, ich mieszanin, czynnik6w lub proces6w technologiczrych o dzialaniu
rakotw6rczym lub mutagennym,
b) art. 222' $ 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy dotycz4ce wykazu
szkodliwych czynnik6w biologicznych,
c) art. 227 $ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy dotycz4cebadari i pomiar6w
czynnik6w szkodliwych dla zdrowia,
d) art. 228 $ 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy dotycz4ce wykazu
najwyhszych dopuszczalnych stg2eri i natghert czynnik6w szkodliwych dla zdrowia
w drodowiskupracy,
e) art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz.
| 5 | 2) dotycz4cedawek granicznychpromieniowania j onizuj4cego;
2) zal1cmika nr I do roryorzqdzeniaMinistra Zdrowia i Opieki Spolecznejz dnia 30 maja 1996 r.
w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownik6w, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeh lekarskich wydawanych do cel6w przewidzianych
w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z p6in. zm.)
Skierowaniena badanialekarskiejest wydawanew dw6ch egzemplarzach,
z kt6rych jeden otrzymuje
osobakierowanana badania.
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