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SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE
(wstepne/okresowe/kontrolne .»)
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Laczna Iiczba czynnikow niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia lub czynnikow uciazliwych
i innych wynikajacych
ze sposobu wykonywania
pracy wskazanych w skierowaniu:

(pod pis pracodawcy)

Objasnienia:
.)
Niepotrzebne skreslic .
••)
W przypadku osoby, ktorej nie nadano numeru PESEL - seria, numer i nazwa dokumentu stwierdzajacego tozsarnosc, a w przypadku osoby
przyjmowanej do pracy - data urodzenia.
Opisac: rodzaj pracy, podstawowe czynnosci, spos6b i czas ich wykonywania .
••••)
Opis warunk6w pracy uwzgledniajacy w szczegolnosci przepisy:
I) wydane na podstawie:
a) art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy dotyczace wykazu substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnik6w lub
proces6w techno1ogicznych 0 dzialaniu rakotw6rczym lub mutagennym,
b) art. 222' § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy dotyczace wykazu szkodliwych czynnik6w biologicznych,
c) art. 227 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy dotyczace badan i pomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
d) art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy dotyczace wykazu najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy,
e) art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 29listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz U z 2014 r. poz. 1512) dotyczace dawek granicznych promieniowania
jonizujacego;
2) zalacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich
pracownik6w, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w
Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z pozn. zm.)
Skierowanie na badania lekarskie jest wydawane w dwoch egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje osoba kierowana na badania.

