
ZARZĄDZENIE Nr ¿3/2015 

STAROSTY ŁOWICKIEGO
z dnia

w sprawie wewnętrznej procedur} w zakresie profilaktycznych badań lekarskich
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustaw}' z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595. zm.: poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072). 
w związku z art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i poz. 1662) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69. 
poz. 332, zm.: z 1997 r. Nr 60, poz. 375. z 1998 r. Nr 159, poz. 1057, z 2001 r. Nr 37. 
poz. 451 i Nr 128. poz. 1405. z 2010 r. nr 240. poz. 161 1, z 2015 r. poz. 457), zarządzam, 
co następuje:

§1. Ustalam „Procedurę wewnętrzną kierowania na profilaktyczne badania lekarskie 
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu”, w brzmieniu określonym w załączniku 
do niniejszego zarządzenia.

§ 2 . Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Łowickiego.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 maja 2015 r.
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Załącznik
do Zarządzenia Nr 72015 
Starosty Łowickiego 
z dnia .

Procedura wewnętrzna kierowania na profilaktyczne badania lekarskie 
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu

1. Cel

Celem procedury jest ustalenie zasad kierowania pracowników i kandydatów 
na profilaktyczne badania lekarskie określone przepisami Kodeksu pracy.

2. Zakres
Procedura dotyczy kierowania na profilaktyczne badania lekarskie:
1) kandydatów przyjmowanych do pracy w Starostwie Powiatowym w Łowiczu,
2) pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

3. Kierowanie na badania

Badaniom lekarskim podlega każdy kandydat lub pracownik:
który ma zostać zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Łowiczu,

-  którego aktualne badania tracą ważność,
który zostaje przeniesiony na inne stanowisko o innych wymogach i zagrożeniach.

Skierowanie na badania profilaktyczne określa:
1) rodzaj badania: wstępne/okresowe/kontrolne,
2) nazwisko, imię, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania badanego,
3) pełną nazwę stanowiska na jakim pracownik będzie lub jest zatrudniony.
4) informację o warunkach pracy, w tym w szczególności, o występujących na stanowisku 

pracy:
czynn i kac h szkód 1 i wy c h,

-  czynnikach uciążliwych, 
czynnikach mechanicznych,
czynnikach chemicznych, rakotwórczych, biologicznych mutagennych,

-  maszynach i urządzeniach obsługiwanych w procesie pracy.
Wzór skierowania na badania określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych 
do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69. poz. 332 ze z.m.). 
Skierowanie na badania lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje osoba kierowana na badania, a drugi zostaje wpięty do akt osobowych pracownika. 
Pracownicy kadr wystawiający skierowanie mogą konsultować zawartość skierowania pod 
kątem zagrożeń z pracownikiem służby BHP.


