Badanie wykonane dla potrzeb własnych

Katowice, ..............................
(miejscowość́ , data)

(oznaczenie kierującego na badanie)

Badanie wykonane dla potrzeb własnych

Katowice, ..............................
(miejscowość́ , data)

(oznaczenie kierującego na badanie)

SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE (WSTĘPNE/OKRESOWE.KONTROLNE)

SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE (WSTĘPNE/OKRESOWE.KONTROLNE)

( art. 39j ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm..))

( art. 39j ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm..))

Działając na podstawie art. 229 § 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.
1666), kieruję na badania lekarskie:
*)

Pana/Panią̨ ..................................................................................................................................................................,
(imię i nazwisko)
̨

**)

nr PESEL ...................................................................................................................................................................,
*)

zamieszkałego/zamieszkałą .......................................................................................................................................,

Działając na podstawie art. 229 § 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.
1666), kieruję na badania lekarskie:
*)

Pana/Panią̨ ..................................................................................................................................................................,
(imię i nazwisko)
̨

**)

nr PESEL ...................................................................................................................................................................,
*)

zamieszkałego/zamieszkałą .......................................................................................................................................,
(miejscowość́ , ulica, nr domu, nr lokalu)

(miejscowość́ , ulica, nr domu, nr lokalu)

*)

*)

zatrudnionego/zatrudnioną lub podejmującego/podejmującą̨ pracę na stanowisku lub stanowiskach pracy

*)

*)

zatrudnionego/zatrudnioną lub podejmującego/podejmującą̨ pracę na stanowisku lub stanowiskach pracy

Kierowcy transportu drogowego
*)

określenie stanowiska/stanowisk pracy

***)

Kierowcy transportu drogowego
*)

określenie stanowiska/stanowisk pracy

:

Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną

***)

:

Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną

Podstawa prawna: rozporządzenie MZ z dnia 21 czerwca 2010r, w sprawie sprawowania przez służbę̨ medycyny pracy
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek (Dz. U Nr 113, poz. 758)

Podstawa prawna: rozporządzenie MZ z dnia 21 czerwca 2010r, w sprawie sprawowania przez służbę̨ medycyny pracy
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek (Dz. U Nr 113, poz. 758)

badanie dla potrzeb własnych - kurs kwalifikacyjny kierowcy

badanie dla potrzeb własnych - kurs kwalifikacyjny kierowcy

Opis warunków pracy uwzgledniający informacje o występowaniu na stanowisku 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 badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na
tym stanowisku/stanowiskach – należy wpisać́ nazwę̨ czynnika/czynników i wielkość́ /wielkości narażenia****):

Opis warunków pracy uwzgledniający informacje o występowaniu na stanowisku 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 badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na
tym stanowisku/stanowiskach – należy wpisać́ nazwę̨ czynnika/czynników i wielkość́ /wielkości narażenia****):

Czynniki fizyczne: Długotrwały nadmierny hałas spowodowany pracą silnika i słabo wytłumioną kabiną, Bezpośrednie i odbite

VI. Czynniki fizyczne: Długotrwały nadmierny hałas spowodowany pracą silnika i słabo wytłumioną kabiną, Bezpośrednie i odbite

I.

promieniowanie słoneczne, Zmienne warunki atmosferyczne,

promieniowanie słoneczne, Zmienne warunki atmosferyczne,

II.

Pyły:
III. Czynniki chemiczne: Preparaty czyszczące, substancje zapobiegające zamarzaniu, płyny hamulcowe, olej napędowy i oleje

VII. Pyły:
VIII. Czynniki chemiczne: Preparaty czyszczące, substancje zapobiegające zamarzaniu, płyny hamulcowe, olej napędowy i oleje

mineralne, benzyna oraz przewożone materiały niebezpieczne, Spaliny zawierające tlenek węgla, tlenki siarki, tlenki azotu,
aldehydy
IV. Czynniki biologiczne: Wysokie stężenia niektórych pyłków roślinnych w powietrzu
V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: Długotrwałe prowadzenie pojazdu w wymuszonej pozycji ciała, czasami po nierównym
podłożu, Przenoszenie ciężkich ładunków podczas załadunku, rozładunku towarów, wymiana kół, Zwyczaj opierania łokcia
o framugę okna podczas prowadzenia pojazdu, Powszechne w zawodzie ponadnormatywne godziny pracy, będące
przyczyną nieregularnego odżywiania się oraz złych nawyków żywieniowych, Niedostateczne oświetlenie (szczególne
podczas jazdy o zmroku po drogach międzymiastowych), Przewożenie wartościowego ładunku, różne czynniki stresogenne,
długotrwałe prowadzenie pojazdu, Konflikty z niezadowolonymi klientami, nieprawidłowości rozliczeniowe itd.

mineralne, benzyna oraz przewożone materiały niebezpieczne, Spaliny zawierające tlenek węgla, tlenki siarki, tlenki azotu,
aldehydy
IX. Czynniki biologiczne: Wysokie stężenia niektórych pyłków roślinnych w powietrzu
X. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: Długotrwałe prowadzenie pojazdu w wymuszonej pozycji ciała, czasami po nierównym
podłożu, Przenoszenie ciężkich ładunków podczas załadunku, rozładunku towarów, wymiana kół, Zwyczaj opierania łokcia
o framugę okna podczas prowadzenia pojazdu, Powszechne w zawodzie ponadnormatywne godziny pracy, będące
przyczyną nieregularnego odżywiania się oraz złych nawyków żywieniowych, Niedostateczne oświetlenie (szczególne
podczas jazdy o zmroku po drogach międzymiastowych), Przewożenie wartościowego ładunku, różne czynniki stresogenne,
długotrwałe prowadzenie pojazdu, Konflikty z niezadowolonymi klientami, nieprawidłowości rozliczeniowe itd.

Łączna liczba czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze
sposobu wykonywania pracy wskazanych w skierowaniu: 13

Łączna liczba czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze
sposobu wykonywania pracy wskazanych w skierowaniu: 13

......................................................

......................................................

(podpis osoby kierującej)
Objaśnienia:
*) Niepotrzebne skreślić́
**) W przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość́ , a w przypadku osoby przyjmowanej do pracy – data
urodzenia
***) Opisać́ : rodzaj pracy, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania.
****) Opis warunków pracy uwzgledniający w szczególności przepisy:
1. wydane na podstawie:
a)
art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
1
b)
art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu szkodliwych czynników biologicznych,
c)
art. 227 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
d)
art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń́ i natężeń́ czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
e)
art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512) dotyczące dawek granicznych promieniowania
jonizującego;
2. załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń́ lekarskich wydawanych 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.

(podpis osoby kierującej)
Objaśnienia:
*) Niepotrzebne skreślić́
**) W przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość́ , a w przypadku osoby przyjmowanej do pracy – data
urodzenia
***) Opisać́ : rodzaj pracy, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania.
****) Opis warunków pracy uwzgledniający w szczególności przepisy:
3. wydane na podstawie:
a)
art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
1
b)
art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu szkodliwych czynników biologicznych,
c)
art. 227 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
d)
art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń́ i natężeń́ czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
e)
art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512) dotyczące dawek granicznych promieniowania
jonizującego;
4. załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń́ lekarskich wydawanych 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.

