WZÓR WYPEŁNIANIA – KIEROWCA ZAWODOWY – KWALIFIKACJA OKRESOWA PRZEWÓZ RZECZY LUB OSÓB – WSZYSTKIE ŻÓŁTE POLA MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE

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)
Katowice, ..............................

Badanie wykonane dla potrzeb własnych

(miejscowość́ , data)

(oznaczenie kierującego na badanie)

Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia 1)

Katowice, ..............................

Badanie wykonane dla potrzeb własnych

(miejscowość́ , data)

(oznaczenie kierującego na badanie)

SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE (WSTĘPNE/OKRESOWE.KONTROLNE)

SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE (WSTĘPNE/OKRESOWE.KONTROLNE)

Działając na podstawie art. 229 § 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.–Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z
późn. zm.),kieruję na badania lekarskie:

Działając na podstawie art. 229 § 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.–Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z
późn. zm.),kieruję na badania lekarskie:

*)

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

**)

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

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

*)

*)

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

(imię̨ i nazwisko)

Nazwisko:

*)

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

*)

*)

zatrudnionego/zatrudnioną lub podejmującego/podejmującą̨ pracę na stanowisku lub stanowiskach pracy
Kierowcy transportu drogowego
*)

:

określenie stanowiska/stanowisk pracy

***)

:

badanie dla potrzeb własnych - kurs kwalifikacyjny kierowcy – wpis do Prawa Jazdy kod 95
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 (do 80 dB),

II.

Pyły:

Bezpośrednie i odbite promieniowanie słoneczne, Zmienne warunki atmosferyczne,-

III. Czynniki chemiczne: Preparaty czyszczące, substancje zapobiegające zamarzaniu, płyny hamulcowe, olej napędowy i oleje
mineralne, benzyna oraz przewożone materiały niebezpieczne, spaliny - sporadycznie
IV. Czynniki biologiczne: Wysokie stężenia niektórych pyłków roślinnych w powietrzu - sporadycznie
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),

VI. Czynniki

fizyczne: Długotrwały nadmierny hałas spowodowany pracą silnika i słabo wytłumioną kabiną (do 80 dB),
Bezpośrednie i odbite promieniowanie słoneczne, Zmienne warunki atmosferyczne,-

VII. Pyły:
VIII. Czynniki chemiczne: Preparaty czyszczące, substancje zapobiegające zamarzaniu, płyny hamulcowe, olej napędowy i oleje
mineralne, benzyna oraz przewożone materiały niebezpieczne, spaliny - sporadycznie

IX. Czynniki biologiczne: Wysokie stężenia niektórych pyłków roślinnych w powietrzu - sporadycznie
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),

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)

(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.

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.)

DATA
SKIEROWANIA

DATA
WYKONANIA

WYNIKI BADAŃ

Telefon

Kategoria prawa jazdy:

PESEL:

RODZAJ BADANIA
PROFILAKTYCZNEGO

LP

SKIEROWANIE DO
SPECJALISTY
Konsultacja Okulistyczna

DATA
SKIEROWANIA

DATA
KONSULTACJI

W ZAŁĄCZENIU
TAK

LP

RODZAJ BADANIA

NIE

TAK

IMIĘ I
NAZWISKO

NIE

TAK

ROZPOZNANIE

NIE

ZALECENIA

NAZWA

3.20
3.21
3.22

4

q

q
q

BRAK PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PRACY NA STANOWISKU KIEROWCY
BRAK PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PODJĘCIA LUB KONTYNUOWANIE NAUKI
PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNYCH DO PRACY NA STANOWISKU ………………………………….\
PRZECIWWSKAZANIACH ZDROWOTNYCH DO PODJĘCIA LUB KONTYNUOWANIE NAUKI
UTRACIE ZDOLNOŚCI DO WYKONYWANIA DOTYCHCZASOWEJ PRACY
PRZECIWWSKAZANIACH ZDROWOTNYCH DO WYKONYWANIA DOTYCHCZASOWEJ PRACY PRZEZ PRACOWNICĘ
W CIĄŻY LUB KARMIĄCĄ DZIECKO PIERSIĄ UZASADNIAJĄCYCH
q PRZENIESIENIE PRACOWNICY DO INNEJ PRACY, A JEŻELI JEST TO MOŻLIWE, ZWOLNIENIE JEJ NA CZAS
NIEZBĘDNY Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY
q ZMIANĘ WARUNKÓW PRACY NA DOTYCHCZAS ZAJMOWANYM STANOWISKU PRACY LUB SKRÓCENIE
CZASU PRACY LUB PRZENIESIENIE PRACOWNICY DO INNEJ PRACY, A JEZELI TO MOŻLIWE ZWOLNIENIE
JEJ NA CZAS NIEZBĘDNY Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY
NIEZDOLNOŚCI BADANEGO DO WYKONYWANIA DOTYCHCZASOWEJ PRACY I KONIECZNOŚCI PRZENIESIENIA
NA INNE STANOWISKO ZA WZGLĘDU NA:
q SZKODLIWY WPŁYW WYKONYWANEJ PRACY NA ZDROWIE
q ZAGROŻENIE JAKIE STWARZA WYKONYWANA PRACA DLA ZDROWIA MŁODOCIANEGO
q PODEJRZENIE POWSTANIA CHOROBY ZAWODOWEJ
q NIEZDOLNOŚĆ DO WYKONYWANIA DOTYCHCZASOWEJ PRACY ZE WZGLĘDU NA STWIERDZONĄ
CHOROBĘ ZAWODOWĄ LUB SKUTKI WYPADKU PRZY PRACY
POTRZEBIE STOSOWANIA OKULARÓW KORYGUJĄCYCH WZROK PODCZAS PRACY PRZY OBSŁUDZE MONITORA
EKRANOWEGO
INNE …………………………………………………………………………………………………………

UWAGI: ………………………………………………………………………………………………………………………………
DZIEŃ

MIESIĄC

ROK
…………………………………………………………………

DATA WYDANIA

PIECZĄTKA I PODPIS LEKARZA

DATA NASTEPNEGO B.

q
q

DANE IDENTYFIKACYJNE MIEJSCA PRACY / POBIERANIA NAUKI
BADANIE WYKONANE NA POTRZEBY WŁASNE

ADRES

WYDANO ORZECZENIE O:
X

-

ZAWÓD WYUCZONY / WYKONYWANY

DANE ADRESOWE JEDNOSTKI POZ

q
q
q
q
q

Załącznik nr 2

ADRES ZAMIESZKANIA OSOBY BADANEJ

STANOWISKO PRACY/KIERUNEK
NAUKI/KIERUNEK STUDIÓW

TAK

(oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie)
Rodzaj badania lekarskiego: wstępne / okresowe / kontrolne

Rodzaj badania lekarskiego: wstępne / okresowe / kontrolne

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

5

Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez
służbę̨ medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi tą opieką na ich wniosek
( Dz.U. 2010 nr 113 poz. 758) wnioskuję o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną na stanowisku
kierowcy transportu drogowego, pracy wykonującej na podstawie innej, niż stosunek pracy, z wyjątkiem
pracy nakładczej

......................................................
podpis osoby wnioskującej o badanie

SKIEROWANIE OD PRACODAWCY

TAK

NIE

Dzień

INFORMACJA O CZYNNIKACH
SZKODLIWYCH

TAK

NIE

DATA
ZAŁOŻENIA
KARTY

WYNIKI POMIARÓW CZYNNIKÓW
SZKODLIWYCH

TAK

NIE

DATA BADANIA

INFORMACJA O CZYNNIKACH
UCIĄŻLIWYCH

TAK

NIE

Miesiąc

Rok

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BADANY/PODMIOT KIERUJĄCY ODWOŁUJE SIĘ OD TREŚCI ORZECZENIA DO …………………DNIA……………….
DOKUMENTACJĘ WYDANO OSOBIEBADANEJ/PRZESŁANO DO JEDNOSTKI ODWOŁAWCZEJ W DNIU …………….

X

ZGODNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W SKIEROWANIU OD JEDNOSTKI KIERUJĄCEJ NA BADANIA

ORZECZENIE LEKARSKIE NR ………………….……./2020

wydane na podstawie skierowania na badanie lekarskie z dnia ………………….

wydane na podstawie skierowania na badanie lekarskie z dnia ………………….

6
7

W wyniku badania lekarskiego i oceny narażeń́ występujących na stanowisku pracy, stosownie do art. 43 pkt 2
i art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), orzeka się̨ , że:

W wyniku badania lekarskiego i oceny narażeń́ występujących na stanowisku pracy, stosownie do art. 43 pkt 2 i
art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), orzeka się̨ , że:

8

P a n (i) .......................................................................................................................................................................................

P a n (i) .......................................................................................................................................................................................

9

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

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

zamieszkały(a) w .........................................................................................................................................................................

zamieszkały(a) w .........................................................................................................................................................................

zatrudniony(-na)/przyjmowany(-na)*) do pracy w : j.w. (Badanie wykonane dla potrzeb własnych )

zatrudniony(-na)/przyjmowany(-na)*) do pracy w : j.w. (Badanie wykonane dla potrzeb własnych )

(imię i nazwisko)

(miejscowość́ , ulica, nr domu, nr lokalu)
-

(imię i nazwisko)

(miejscowość́ , ulica, nr domu, nr lokalu)
-

(nazwa i adres pracodawcy)

na stanowisku/stanowiskach/stanowisko/stanowiska*).

10

(nazwa i adres pracodawcy)

11

na stanowisku/stanowiskach/stanowisko/stanowiska*).

Kierowcy transportu drogowego

Kierowcy transportu drogowego

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

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

•

wobec braku przeciwwskazań́ zdrowotnych jest zdolny(-na) do wykonywania/podjęcia*) pracy na określonym
stanowisku (symbol 21)*)

•

wobec braku przeciwwskazań́ zdrowotnych jest zdolny(-na) do wykonywania/podjęcia*) pracy na określonym
stanowisku (symbol 21)*)

•

wobec istnienia przeciwwskazań́ zdrowotnych jest niezdolny(-na) do wykonywania/podjęcia*) pracy na
określonym stanowisku (symbol 22)*)

•

wobec istnienia przeciwwskazań́ zdrowotnych jest niezdolny(-na) do wykonywania/podjęcia*) pracy na określonym
stanowisku (symbol 22)*)

wobec istnienia przeciwwskazań́ zdrowotnych utracił(a) zdolność́ do wykonywania dotychczasowej pracy z
dniem................................................................. (symbol 23) *).

•

wobec istnienia przeciwwskazań́ zdrowotnych utracił(a) zdolność́ do wykonywania dotychczasowej pracy z
dniem................................................................. (symbol 23) *).

Data następnego badania okresowego ........................................................

Data następnego badania okresowego ........................................................

Katowice, ...................................

Katowice, ...................................

12

13

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY BADANEJ:

NIE
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY BADANEJ:

Czy używa lub kiedykolwiek używał/a Pan/Pani aparatu słuchowego? Jeżeli tak,
to proszę podać kiedy?

…………………………………………………….…………………………………

DOTYCHCZASOWE ZATRUDNIENIE/NAUKA ZAWODU/STUDIA
NAZWA ZAKŁADU
OKRES
STANOWISKO
PRACY/PLACÓWKI
ZATRUDNIENIA /
PRACY/NAUKI
DYDAKTYCZNEJ
NAUKI. (LATA)

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

ORZECZENIE LEKARSKIE NR ………………….……./2020

Czy kiedykolwiek był/a Pan/Pani badany/a z powodu zaburzeń snu lub lekarz
informował, że ma Pan/Pani zaburzenia snu, zespoły bezdechu nocnego lub
narkolepsję?
Czy ktokolwiek mówił Panu/Pani o zaobserwowanych u Pana/Pani epizodach
zatrzymania oddechu w czasie snu?
Czy kiedykolwiek potrzebował/a Pan/Pani pomocy lub wsparcia z powodu
nadużycia alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu?
Czy używa Pan/Pani narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych?
Jeżeli tak, to jakich?

(pieczątka i podpis lekarza przeprowadzającego badanie lekarskie|)

1. Osoba badana lub pracodawca może w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego wnieść́ odwołanie wraz z jego uzasadnieniem za pośrednictwem
lekarza, który je wydał, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są̨ :
1) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę̨ jednostki organizacyjnej, w której jest
zatrudniony pracownik;
2) instytuty badawcze dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, w przypadku
orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy;
3) Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej, w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego przez Kolejowy Zakład Medycyny Pracy;
4) podmiotyleczniczeutworzoneiwyznaczoneprzezMinistraObronyNarodowej.
2. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwołania jest ostateczne.
3. Orzeczenie lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba badana, a drugi pracodawca.

(miejscowość́ , data)

OKRES
NARAŻENIA

POUCZENIE ***):

4. Osoba badana lub pracodawca może w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego wnieść́ odwołanie wraz z jego uzasadnieniem za pośrednictwem
lekarza, który je wydał, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są̨ :
1) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę̨ jednostki organizacyjnej, w której jest
zatrudniony pracownik;
2) instytuty badawcze dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, w przypadku orzeczenia
lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy;
3) Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej, w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego przez Kolejowy Zakład Medycyny Pracy;
4) podmiotyleczniczeutworzoneiwyznaczoneprzezMinistraObronyNarodowej.
5. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwołania jest ostateczne.
6. Orzeczenie lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba badana, a drugi pracodawca.

Symbole rodzaju orzeczenia:
21 - wobec braku przeciwwskazań́ zdrowotnych zdolny do wykonywania pracy na wskazanym (dotychczasowym) stanowisku pracy
22 - wobec przeciwwskazań́ zdrowotnych niezdolny do wykonywania pracy na wskazanym (dotychczasowym) stanowisku pracy
23 - wobec przeciwwskazań́ zdrowotnych utracił zdolność́ do wykonywania dotychczasowej pracy

Symbole rodzaju orzeczenia:
21 - wobec braku przeciwwskazań́ zdrowotnych zdolny do wykonywania pracy na wskazanym (dotychczasowym) stanowisku pracy
22 - wobec przeciwwskazań́ zdrowotnych niezdolny do wykonywania pracy na wskazanym (dotychczasowym) stanowisku pracy
23 - wobec przeciwwskazań́ zdrowotnych utracił zdolność́ do wykonywania dotychczasowej pracy

Objaśnienia:
*) Niepotrzebne skreślić́ .
**) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu potwierdzającego tożsamość́ .
***) Skreślić́ w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego w trybie odwoławczym.

Objaśnienia:
*) Niepotrzebne skreślić́ .
**) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu potwierdzającego tożsamość́ .
***) Skreślić́ w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego w trybie odwoławczym.

NIE

OPIS (JAKIE?)

PRZEBYTE ZABIEGI OPERACYJNE
CZY JEST POD OPIEKĄ POR. SPECJALISTYCZNEJ
CZY PRZYJMUJE LEKI NA STAŁE

POUCZONY/A O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z ART. 233 KODEKSU KARNEGO –
OŚWIADCZAM, ŻE PODANE PRZEZE MNIE DANE SĄ̨ ZGODNE Z PRAWDĄ.

CZY W PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ:

Jak często pije Pan/Pani alkohol (piwo, wino, wódka i inne alkohole
Nigdy albo rzadziej niż raz w miesiącu
Raz w miesiącu
Dwa do czterech razy w miesiącu
Dwa do trzech razy w tygodniu
Cztery i więcej razy w tygodniu
Czy był/a Pan/Pani sprawcą/uczestnikiem wypadku drogowego od dnia zdania
egzaminu na prawo jazdy?

TAK

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE, PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE
MOICH DANYCH ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NA
PODSTAWIE KTÓRYCH PRZEPROWADZANE SĄ BADANIA

NIE

a) STWIERDZONO CHOROBĘ ZAWODOWĄ

JAKĄ?

NR CHOROBY
ZAWODOWEJ

b) LEKARZ WNIOSKOWAŁ O ZMIANĘ
STANOWISKA PRACY ZE WZGLĘDU NA
STAN ZDROWIA

KIEDY?

Z JAKIEGO
POWODU

c) BADANY ULEGŁ WYPADKOWI W PRACY

KIEDY?

d) PRZYZNANO ŚWIADCZENIE RENTOWE

KIEDY?

e) ORZECZONO STOPIEŃ
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KIEDY?

……………………………………………………….

DOLEGLIWOŚĆ

TAK

WZROST

CM

WAGA

OKO PR.

OKO L.

WZROK

NIE

PODPIS I PIECZĄTKA OSOBY
PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE PODMIOTOWE

BADANIE PRZEDMIOTOWE

SKARGI BADANEGO :……...……………………………………………………………………….……………………………………..……

Czy posiada Pan/Pani orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność? Jeżeli tak, to
jakie i z jakiej przyczyny?

…………………………………………………………

PODPIS BADANEGO

OPIS
SKUTKÓW
WYPADKU
Z JAKIEGO
POWODU
STOPIEŃ,
PRZYCZYNA

WYWIAD

Czy pobiera Pan/Pani rentę z tytułu niezdolności do pracy? Jeżeli tak, to z jakiego
powodu?

SŁUCH
UKŁ.
RÓWN.

OPIS

KG

TĘTNO

ROZPOZNAWANIE
BARW.
TAK/NIE

………./MIN
ZEZ
TAK/NIE

SZEPT UP ………... M.

RR

…………/………….

ORIENTACYJNE POLE WIDZENIA
PRAWIDŁOWE/NIEPRAWIDŁOWE

UL ……….... M.

ROMBERG OBECNY/NIEOBECNY

OCZOPLĄS OBECNY/NIEOBECNY

URAZY CZASZKI
URAZY UKŁADU RUCHU

I. Oświadczam, że jestem świadomy/a konieczności zgłoszenia się do ponownej
oceny stanu zdrowia w celu stwierdzenia istnienia lub braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku:
a. Wystąpienia u osób chorych na cukrzycę w porze czuwania epizodu ciężkiej
hipoglikemii, także niezwiązanego z kierowaniem pojazdami,
b. Wystąpienia napadu padaczki lub drgawek.

.......................................................................
(pieczątka i podpis lekarza przeprowadzającego badanie lekarskie|)

………………………………………………….…………………………………
TAK

CZYNNIKI
SZKODLIWE/
UCIĄŻLIWE

NARZĄD

OMDLENIA
PADACZKA

SKÓRA

INNE CHOROBY UKŁ. NERWOWEGO
CHOROBY PSYCHICZNE

CZASZKA

CUKRZYCA

WĘZŁY CHŁONNE

CHOROBY NARZĄDU SŁUCHU
CHOROBY NARZĄDU WZROKU

NOS

CHOROBY UKŁ. KRWIOTWÓRCZEGO

JAMA USTNO-GARDŁOWA

CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA

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

POUCZENIE ***):

KOD POCZTOWY

KIEROWCA TRANSPORTU DROGOWEGO

CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE DLA ZDROWIA WYSTĘPUJĄCE W MIEJSCU PRACY/ODBYWANIA
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU/STUDIÓW

Załącznik nr 2

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

(oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie)

(miejscowość́ , data)

K

PŁEĆ

KOD POCZTOWY

ADRES
ZAMIESZKA
NIA

W BADANIU FIZYKALNYM W GRANICACH NORMY

INFORMACJE DLA
LEKARZA RODZINNEGO

Czy kiedykolwiek wystąpiły lub stwierdzono u Pana/Pani niżej wymienione choroby, dolegliwości,
objawy lub został/a Pan/Pani poinformowany/a o nich przez lekarza:
Wysokie ciśnienie krwi
Choroby serca
Ból w klatce piersiowej, choroba wieńcowa
Zawał serca
Choroby wymagające operacji serca
Nieregularne bicie serca
Zaburzenia oddychania
Zaburzenia funkcji nerek
Cukrzyca
Urazy głowy, urazy kręgosłupa
Drgawki, padaczka
Omdlenia
Udar mózgu/wylew krwi do mózgu
Nudności, zawroty głowy, problemy z utrzymaniem równowagi
Utraty pamięci lub trudności z koncentracją
Inne zaburzenia neurologiczne
Choroby szyi, pleców lub kończyn
Podwójne widzenie, kłopoty ze wzrokiem
Zaburzenia rozpoznawania barw (daltonizm)
Trudności w widzeniu po zmierzchu i częste uczucie oślepienia przez światła
innych pojazdów
Ubytek słuchu lub głuchota
Choroby psychiczne, depresję lub zaburzenia nerwicowe
Czy kiedykolwiek miał/a Pan/Pani operację lub wypadek, lub był/a Pan/Pani w
szpitalu z jakiegokolwiek powodu?
Jeżeli tak, to proszę opisać

3

M

NR PESEL

UZASADNIENIE ZMIANY CZĘSTOŚCI
WYKONYWANIA BADAŃ

Czy korzysta Pan/Pani z opieki zdrowotnej z powodu jakiejkolwiek choroby,
przebytych urazów lub niepełnosprawności?
Czy przyjmuje Pan/Pani leki przepisane na receptę, dostępne bez recepty lub
suplementy diety?
Jeżeli tak, to jakie?

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19

W

UZASADNIENIE

ZMIANA CZĘSTOŚCI WYKONYWANIA BADAŃ OKRESOWYCH

Dane dotyczące stanu zdrowia

2

I

PRACOWNIK (P) PRACA NAKŁADCZA (N)
POBIERAJĄCY NAUKĘ (U) NA WŁASNY
WNIOSEK (W)

DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY OBJĘTEJ BADANIAMI

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania wstawiając znak X w odpowiednią rubrykę. Jeżeli pytanie
jest niezrozumiałe należy poprosić o pomoc uprawnionego lekarza i uzupełnić odpowiedź.
Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia jest poufne i po przekazaniu uprawnionemu lekarzowi będzie
przechowywane w dokumentacji medycznej.

III.

MONITORING (M) BADANIE CELOWANE (C)
CZYNNE PORADNICTWO (P) INNE (I)

OBJĘTY OPIEKĄ JAKO

Instrukcja wypełnienia ankiety

O

WSTĘPNE (W) OKRESOWE (O) KONTROLNE (K)

POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ
PROFILAKTYCZNA

PIECZĘĆ ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ /
LEKARZA PRZEPROWADZAJĄCEGO BADANIE
PROFILAKTYCZNE

WYNIK KONSULTACJI

ZAKRES BADAŃ POSZERZONY POZA WSKAZÓWKI METODOLOGICZNE

II.

NUMER BADANIA ………………/2020

PRAWIDŁOWE / NIEPRAWIDŁOWE
mg%

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

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

•

Badanie EKG
Poziom cukru

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

Data urodzenia

1

badanie dla potrzeb własnych - kurs kwalifikacyjny kierowcy – wpis do Prawa Jazdy kod 95
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****):

I.

RODZAJ BADANIA

1
2

Adres zamieszkania:

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

***)

LP

Imie:

**)

nr PESEL ...................................................................................................................................................................,

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

BADANIA POMOCNICZE

Dane osoby podlegającej badaniu lekarskiemu

*)

Pana/Panią̨ ..................................................................................................................................................................,

Kierowcy transportu drogowego
określenie stanowiska/stanowisk pracy

I.

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO
KIEROWCY ZAWODOWEGO (WSTĘPNA/OKRESOWA)

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY BADANEJ: ……………………………………………………………………………………………………

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)

II. Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego –
oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO

SZYJA

CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO

KLATKA PIERSIOWA

CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO

PŁUCA

CHOROBY UKŁADU RUCHU
CHOROBY SKÓRY/UCZULENIA

UKŁAD SERCOWO NACZYNIOWY

CHOROBY ZAKAŹNE/PASOŻYTNICZE
WYWIAD GINEKOLOGICZNY

OSTATNIA MIESIĄCZKA.

JAMA BRZUSZNA

CIĄŻE.

WYWIAD RODZINNY*)

Podpis osoby składającej oświadczenie

Data

UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY

INNE PROBLEMY ZDROWOTNE
PALENIE TYTONIU OBECNIE

W PRZESZŁOŚCI

UKŁAD RUCHU

OBECNIE

INNE UŻYWKI
1) Zgodnie z art. 78ustawy zdnia 5 stycznia 2018 r. o kierujących pojazdami osoba podlegająca badaniu
lekarskiemu, a w przypadku niepełnoletniego kandydata, ucznia i słuchacza, o których mowa w art. 75 ust.
1 pkt 7 i 8 tej ustawy - rodzic w rozumieniuart. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn.zm.) sąobowiązaniwypełnić oświadczenie dotyczące stanu
zdrowiapod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego(Dz. U. z 2018 r.
poz. 1600, z późn. zm.). Oświadczenie składa się uprawnionemu lekarzowi

UKŁAD NERWOWY

*) W SZCZEGÓLNOŚCI POD KATEM WYSTĘPOWANIA ALERGII, CUKRZYCY, CHOROBY PSYCHICZNEJ, CHOROBY SERCA,
NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO, NOWOTWORÓW
SUBIEKTYWNA OCENA STANU ZDROWIA:

DOBRE

RACZEJ
DOBRE

RACZEJ
SŁABE

BARDZO
SŁABE

INNA
OCENA

STAN PSYCHICZNY

NORMA

PAT.

OPIS PATOLOGII

