Pytanie: czy pracownik powinien mie aktualne badania psychotechniczne
do pracy na suwnicy sterowanej z poziomu roboczego.
W odpowiedzi na zadane pytanie informuj , e:
1. Podstawowe przepisy reguluj ce powy sze zagadnienie s nast puj ce:
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (k. w. Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z pó n. zm. );
- rozporz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dnia 30 maja 1996 r. w
sprawie przeprowadzenia bada lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej
oraz orzecze lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie
pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z pó n. zm.);
- rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajów prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62, poz. 287)
wyci g z ww. przepisu:
Na podstawie art. 210 § 6 Kodeksu pracy zarz dza si , co nast puje:
§ 1. 1. Ustala si rodzaje prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci
psychofizycznej.
2. Wykaz prac, o których mowa w ust. 1, okre la za cznik do rozporz dzenia.
Za cznik do rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28
maja 1996 r. (poz. 287)
WYKAZ RODZAJÓW PRAC WYMAGAJ CYCH SZCZEGÓLNEJ
SPRAWNO CI PSYCHOFIZYCZNEJ
1. Prace przy obs udze suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych.
4. Prace przy obs udze urawi wie owych i samojezdnych.
- rozporz dzenie Ministrów: Pracy i Opieki Spo ecznej, Przemys u Ci kiego,
Przemys u Lekkiego, Górnictwa i Energetyki, Przemys y Rolnego i Spo ywczego,
eglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z dnia 4 kwietnia 1950 r. w
sprawie obs ugi suwnic elektrycznych w zak adach pracy. (Dz. U. Nr 25, poz. 223
z pó n. zm.)
wyci g z ww. przepisu
§ 1. 1. Kierownikiem suwnicy elektrycznej, zwanym w dalszym ci gu
rozporz dzenia suwnicowym, mo e by tylko osoba w wieku co najmniej lat
osiemnastu, uznana za odpowiedni do tej pracy na podstawie wiadectwa
lekarskiego i opinii zak adu psycho-technicznego oraz wyznaczona do tego przez
kierownictwo zak adu rozporz dzaj cego suwnic .

2. Pracodawca wystawia skierowanie na badania lekarskie, w którym okre la:
stanowisko na którym b dzie pracowa pracownik, wyst puj ce czynniki
szkodliwe na danym stanowisku wraz z warto ciami – które s opisane w ocenie
ryzyka zawodowego.
3. Lekarz przeprowadzaj cy badania lekarskie w oparciu o: rozporz dzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzenia bada lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z pó n. zm.), stanu
zdrowia pacjenta, wieku – okre la zakres bada cz stkowych (w tym bada
psychotechnicznych) oraz okres wa no ci za wiadczenia lekarskiego.
Jak wynika z rozporz dzenia Ministrów: Pracy i Opieki Spo ecznej, Przemys u
Ci kiego, Przemys u Lekkiego, Górnictwa i Energetyki, Przemys y Rolnego i
Spo ywczego, eglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z dnia 4
kwietnia 1950 r. w sprawie obs ugi suwnic elektrycznych w zak adach pracy. (Dz.
U. Nr 25, poz. 223 z pó n. zm.) suwnicowym mo e by osoba, która posiada
miedzy innymi pozytywn opini zak adu „psycho-technicznego”. Przepis ten jest
z 1950 r. i nie jest w nim zawarte rozgraniczenie na prace z poziomu roboczego
(z poziomu „0”) i na prac w samej suwnicy (kabinie) – jest to potraktowane
ogólnie.
Na zadane pytanie: „czy pracownik powinien mie aktualne badanie
psychotechniczne odpowiadam”:
O badaniach jakie pracownik powinien mie , decyduje lekarz profilaktyk na
podstawie skierowania z zak adu pracy w oparciu o rozporz dzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia
bada lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w
Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z pó n. zm.). Z powy szego pytania
wynika, e pracownik takie badania ju posiada a pytanie dotyczy czy powinien
je powtórzy . Otó moim zdaniem o powtórnym badaniu czyli aktualizacji winien
zadecydowa
lekarz profilaktyk. Nale y nadmieni ,
e lekarz wydaje
za wiadczenie profilaktyczne o braku przeciwwskaza do pracy na danym
stanowisku pracy w oparciu o skierowanie z zak adu pracy, w którym winna si
znale informacja o tym, e pracownik obs uguje suwnic z poziomu roboczego
„0”. Je eli takie informacje w skierowaniu by y i lekarz profilaktyk dopu ci
pracownika na dane stanowisko to on bierze pe
odpowiedzialno
za jego
stan zdrowia.
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