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(mięiscorłość, data)

SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE
" (wstępne/ekresewe/ltontrelne"))

Działającna podstawi e art. ż29 § 4a ustawy z dnia 26 częnvca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. |J. z2Ot4 r. poz. I50ż,
z późn. zrn.), kieruję na badania lekarqkie:
Pana./Panią- .lJ..,.....,i......

(imię imłisko)

nr PESEL**

(miejscowość, ulica, m domq m lokalu)

odejmującego/podejmującą*)pracęnastanowiskulubstanowiskachpracy

..§p9litr]i.p.t.q ..i\la hłlęqt!\g,?li ..

określenie stanowiska/stanowisk*)pracy***) ....łJ.tll§.,... h.iU9UU.....l}9...].l!...t llriu. , p]!t!9 
|rrr1,...ho.rrl.p.u.\ę.ri(,...,...

OPis warunków pracy uvizględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub starrowiskach pracy
czynników niebezpieczrych, szkodliwych dla zdrowia lub cąmników uciążliwych i innych wynikających ze
sPosobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości naraźenia oraz aktualnych wyników badan i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowią wykonanych na tym stanowislru/starrowiskach - naleĘ wpisac nazwę
czyrnikal crywtików i wielkośó/wielkości naraźlenia****):

I. . cąmnlhłfirycme: ....l!§{§.l!,tii_u,....!llułqrlE....ł..!!?lilqu....\\!.tll\u!p.\ .l!!!]]9u\i[

n.

II. Pyb:

Czynniki chemiczre:

.;

Czynniki biologiczre:rV.

V. Inne cz5mniki, wĘm niebezpieczre:

ł-ącntaliczba czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych
wynikających ze sposobu wykonywania pracy wskazanych w skierowaniu: |-- ł -l DYREKT6Rl I lzespołu Sąk6łw Karczewie

rp.ap;,p*""i,ar,ffi-*{



Objasnienia:-) 
Niepotrzebne slaeślić.-t) 
W Pl7YPadku osobY, której nie nadano ntrmeru PESEL - serią numer i nanładokumentu stwierdzającego

.**\ tożsamość,,a w przypadku osoby pr4yjmowanej do pracy - data urodzenia.
___;, :P+sac: 

rorlzal pracy, podstawowe crynności, sposób i czas ich wykonywania.
' Opis waruŃów pracy uwzględniająry w szczególności przepisy:' l) wydane napodstawie:

a) at- 222 § 3 ustawY z dńa 26 czarwca 19'14 r. - Kodets.pracy dotyczące wykazu sństancjichemicznYcĘ ich mieszanią czynników lub procesów iecn"Órofrcrrrych o działaniurakotwórcrym lub mutagerurym, - -q-
b) aIt. 222l § 3 ustawY z dnia 26 czprwca 1974 r. - Kodeks pxacy dotyczące wykanlszkodliwych czynników biologiczrr}cĘ
c) ffiL. 22.7 

_§ 
2 usuawY z dńa 26 czpmvca 1974 r. - Kodels pracy dotycące badan i pomiańw

czyrrników szkodliwych dla zdrowia,
d) art, 228 § 3 ustawY z dnia 26 czemca 1974 r. - Kodels pracy dotyc ące wykazunajwYŻszYch doPuszczainych stęzeń i mtężeń czyrrników ,łioaiiory.ł, dla zdrowia

w środowiskuprary,
e) aft.25 Pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. ; Prawo atoilrowe (Dz.U. z 20t4 t.wz.

1 5 12) dołcące dawek granicznych promieniowania jonizującego;
2) zńącnllka nr l do roąorządznnnMinistra Z,drońai opńki spoiec"ń z dnia 30 maja 1996r.w sPrawie PrzePrcwadzania badń lekarskich pracowników, ,ahesu pronutyczńe; opietizdrowotnej nad Pracownikami oraz orze,czeń lekarskich wydawarrych ao'ceio* przewidziarrych

w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332, z późr- zm)

Skierowanie na badania lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzacĘ z których jeden otrrymuje osoba kierowana na
badania.


