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W ramach Medycyny Pracy zapewniamy komplet badań niezbędnych  

do pracy na danym stanowisku: 

 

 badania pracowników na stanowiskach biurowych, 

 badania kierowców wszystkich kategorii, 

 badania operatorów wózków widłowych oraz maszyn w  ruchu,  

 badania pracowników pracujących na wysokości, 

 badania pracowników fizycznych.  



Nasza oferta obejmuje: 

 

 badania i konsultacje lekarzy specjalistów medycyny pracy, 

 konsultacje lekarzy innych specjalności w zakresie przewidzianym  

      w obowiązujących przepisach, 

 badania dodatkowe: 

o laboratoryjne,                                               

o diagnostykę obrazową ( RTG), 

o elektrodiagnostykę (EKG),                          

o badania psychotechniczne,  

o inne wymagane badania, 

 wydawanie orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy. 

 

Dysponujemy możliwością wykonywania wymienionych badań  

i konsultacji  w terminach uzgodnionych z pracodawcą. 
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Pracownik ma zapewnione następujące badania profilaktyczne 

zgodnie z Kodeksem pracy i art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o służbie 

medycyny pracy: 

 badania profilaktyczne wynikające z art. 229 § 1 i 2 Kodeksu pracy, 

 wstępne – osób przyjmowanych do pracy i przenoszonych na inne 

stanowisko pracy, 

 okresowe, których częstość i zakres wynika z warunków pracy 

(minimalny zakres badań został określony rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 

lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy). 
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Pracownik ma zapewnione następujące badania profilaktyczne 

zgodnie z Kodeksem pracy i art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o służbie 

medycyny pracy: 

 kontrolne – po zwolnieniu chorobowym trwającym ponad 30 dni, 

 pozostałe badania i orzeczenia lekarskie wynikające z Kodeksu pracy, 

 badania profilaktyczne do celów sanitarno-epidemiologicznych, 

 ocena możliwości wykonywania pracy na konkretnym stanowisku 

(stanowiskach pracy). 
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W celu uzyskania informacji dotyczących podpisania umowy 
prosimy o kontakt: 

 
Sekcja Marketingu i Promocji Zdrowia: 

(22) 822 – 32 – 21 wew. 113 
 

medycynapracy@szpzlo-ochota.pl 
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