WZÓR WYPEŁNIANIA – ZAŚWIADCZENIE – UCZESTNICTWO W KURSACH ZAWODOWYCH

– WSZYSTKIE ŻÓŁTE POLA MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE

....................................................................................
( oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie lekarskie)

....................................................................................
( oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie lekarskie)

ZAŚWI ADCZENI E LEKARSKI E
ZAŚWI ADCZENI E LEKARSKI E
W wyniku badania lekarskiego przeprowadzonego w zakresie i na zasadach
określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), uwzględniając czynniki szkodliwe i uciążliwe
w trakcie wykonywania czynności określonych w zaświadczeniu orzeka się:
U Pana (i) ………………………………………………………………………..….
(imię i nazwisko)

W wyniku badania lekarskiego przeprowadzonego w zakresie i na zasadach
określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z ustawą z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515, z późn.
zm.) uwzględniając czynniki szkodliwe i uciążliwe w trakcie wykonywania
czynności określonych w zaświadczeniu orzeka się:
U Pana (i) ……………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

PESEL: …………………………..

PESEL: …………………………..

Miejsce zamieszkania: ……………………………………………………………..

Miejsce zamieszkania: ……………………………………………………………..

brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności związanych z

*)

:

brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy jako operator *):

Spawanie metodą TIG

Wózka widłowego z napędem silnikowym

Spawanie metodą MAG

Koparko ładowarki

Spawanie metodą MIG

Ładowarki

Spawanie acetylenowo tlenowe

Koparki

Spawanie łukowe metodą otuloną

HDS, żurawia, podestu ruchomego

Pracą z piłą mechaniczną do ścinania drzew

Wielozadaniowego nośnika osprzętu

Pracą z przecinarką do nawierzchni dróg

Spycharki

……………………………………………………………………………

Walca drogowego
……………………………………………………………………………

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

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

(data wystawienia)

(pieczęć i podpis lekarza uprawnionego
do badań profilaktycznych)

Objaśnienia:

..................................................
(data wystawienia)

Objaśnienia:

* Właściwe zaznaczyć

* Właściwe zaznaczyć

KARTA BADANI A
ZAŚWI ADCZENI E LEKARSKI E
o udziale w kursie zawodowym
DANE I DENTYFI KACYJNE OSOBY OBJĘTEJ BADANI AM I
Dzień

Miesiąc

Rok

Nazwisko:
Data badania

Imie:

Adres zamieszkania:

Rodzaj wydanego zaświadczenia

q

BRAK PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTYCH DO UDZIALE W KURSIE

q

ODMOWA WYDANIA ZAŚWIADCZENIA

Data urodzenia

Telefon

Zawód wyuczony:

PESEL:

WNI OSKUJE O WYDANI E ZAŚWI ADCZENI A O BRAKU PRZECI WSKAZAŃ
ZDROWOTNYCH DO UDZI ALE W KURSI E (właściwe zaznaczyć znakiem X):
................................................. .................................................
PODPIS I PIECZĄTKA LEKARZA UPRAWNIONEGO

Spawanie metodą TIG, MAG, MIG
Spawanie acetylenowo tlenowe
Spawanie łukowe metodą otuloną
Pracą z piłą mechaniczną do ścinania drzew
Pracą z przecinarką do nawierzchni dróg
Operator wózka widłowego z napędem silnikowym
Operator koparko ładowarki
Operator ładowarki
Operator koparki
Operator HDS, żurawia, podestu ruchomego
Operator wielozadaniowego nośnika osprzętu
Operator spycharki
Operator walca drogowego
………………………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie moich danych zawartych
w dokumentacji zgodnie z przepisami, na podstawie których przeprowadzane są badania

......................................................................................................
PODPIS BADANEGO

.................................................. ..................................................
(pieczęć i podpis lekarza uprawnionego
do badania kierowców)

(pieczęć i podpis lekarza uprawnionego
do badań profilaktycznych)

