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wzór umowy zał. nr 8.3 do ogłoszenia

Egz. nr.................

UMOWA nr ...................../2019 (Część III)
zawarta w dniu.....................2019r. w Szczecinie pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 
Szczecin, NIP: 851-030-96-92, REGON: 810903040
reprezentowanym przez:
.............................................................................................................................................................
zwanym dalej "Zamawiającym",
a
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
z siedzibą w..........................................................................................................................................
reprezentowanym przez:

.............................................................................................................................................................
zwanym dalej "Wykonawcą".

§ 1.
Podstawa prawna

Oferta Wykonawcy została wybrana w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługi  społeczne prowadzonego na podstawie art.  138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz.1986 z późn. zm.)

§ 2.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie profilaktycznej opieki
zdrowotnej  i  innych  świadczeń  medycznych  dla  funkcjonariuszy  i  pracowników  Policji  KPP
w Wałczu wydawanie na tej podstawie orzeczeń lekarskich o braku bądź istnieniu przeciwwskazań
do służby/pracy na zajmowanym stanowisku, obejmującego wykonanie następujących świadczeń:

1) badań okresowych policjantów - 100,
2) badań kontrolnych funkcjonariuszy - 30,
3) badań sanitarno epidemiologicznych funkcjonariuszy – 10,
4) badań kierowców samochodów uprzywilejowanych -  35,
5) badań wstępnych pracowników Policji - 5
6) badań okresowych pracowników Policji – 20,
7) badań kontrolnych pracowników Policji – 10. 

2. Liczba osób objętych badaniami może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu nie więcej niż 25%
(słownie: dwadziescia pięć procent) w stosunku do ogólnej liczby osób objętych badaniami.

3. Badania powinny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1) Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990roku (Dz.U. z 2019 roku, poz.161, tj.),
2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 roku

w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. u. z 2017 roku, poz.110),
3) Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 roku, art.229 (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1040),
4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 roku (Dz. U. z 2016



ZZ-2380-106/19

roku,  poz.  2067  z  późn.  zm.)  w  sprawie  badań  lekarskich  pracowników,  zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych
do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,

5) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1239)

6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązujących
szczepień ochronnych (Dz. U. z 2011 roku nr 182, poz. 1086),

7) Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 58
t.j.),

8) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 roku, poz. 341
t.j.),

9) Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  8  lipca  2014  roku  w  sprawie  badań
psychologicznych  osób  ubiegających  się  o  uprawnienia  do  kierowania  pojazdami,
kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2019 roku,
poz. 1294),

10) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017
roku, poz. 25),

11) Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 roku,  poz.  1955 o zmianie niektórych ustaw w zakresie
bezpieczeństwa i higieny służby/pracy,

12) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.
U. z 1998 roku, nr 148, poz. 973)

4. Ceny jednostkowe badań ustalono:
1) badania okresowe funkcjonariuszy zał. 7.1 -
2) badania okresowe funkcjonariuszy zał. 7.2 -
3) badania kontrolne funkcjonariuszy -
4) badania sanitarno-epidemiologiczne -
5) badania kierowców do prowadzenia samochodów uprzywilejowanych - 
6) badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Policji - 

5. Łączną wartość badań okresowych i innych usług medycznych ustalono na kwotę.......................

6. Zamawiający dokona zapłaty za rzeczywistą liczbę badań, przy czym w przypadku gdy koszt
badań  ogółem  wyniesie  mniej  niż  wartość  umowy,  o  której  mowa  w  ust.  5,  Wykonawcy  nie
przysługują roszczenia z tego tytułu względem Zamawiającego.

7. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen jednostkowych badań brutto, o których mowa w
ust. 4, przez cały okres trwania umowy niezależnie od zwiększenia lub zmniejszenia liczby badań.

8.  Cena  jednostkowa  brutto  zawiera  wszystkie  koszty  związane  z  wykonaniem  usługi,
prowadzeniem dokumentacji  w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz podatek VAT
w stawce zgodnej z obowiązyjącymi przepisami.

9. Badania będą realizowane od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

10. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy z należytą
starannością wg cen ujętych w ust. 4, w siedzibie ..............................................................................

§ 3.
Ochrona danych osobowych

1. Zleceniodawca udostępnia Zleceniobiorcy dane osobowe Osób Uprawnionych w zakresie i celu
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związanym z realizacją niniejszej Umowy.

2.  Dane  osobowe  mogą  być  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  i  zakresie  wykonania  przez
Zleceniobiorcę  obowiązków  wynikających  z  postanowień  niniejszej  Umowy.  Zleceniobiorca
oświadcza, że jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, przetwarza dane osobowe w celu
udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  dokonywania  rozliczeń  z  tego  tytułu  oraz  prowadzenia,
przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej na podstawie ustawy z 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz.1000) oraz ustawy z dnia 6 listopada
z 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku,
poz.186 z późn. zm.)

3. Zleceniobiorca oświadcza, że znane mu są przepisy prawa regulującego przetwarzanie danych
osobowych zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)
z dnia 27 kwietnia 2016 roku, poz.922 z późn. zm. i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4.  Zleceniodawca oświadcza,  że spełnia  warunki  legalności  przetwarzania  danych osobowych,
zgodnie z przywołanym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych i posiada zgody Osób
Uprawnionych na udostępnienie ich danych.

5.  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  przetwarzania  danych  osobowych  z  zachowaniem
szczególnej  staranności  w  celu  ochrony  interesów  osób,  których  dane  dotyczą  oraz
z  poszanowaniem  ich  praw  określonych  ustawą  o  ochronie  danych  osobowych  i  przepisami
o dokumentacji medycznej, a także do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów
ich zabezpieczenia.

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy
o  ochronie  danych  osobowych  oraz  zmianą,  utratą,uszkodzeniem  lub  zniszczeniem,  a  także
stosowania  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapewniających  ochronę  przetwarzanych
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

7. Zleceniodawca zobowiązuje się do poinformowania Osób Uprawnionych, że administratorem ich
danych osobowych jest........................................................................................................................
oraz, że przysługuje im prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz o
obowiązku  ich  podania  wynikającego  z  przepisów prawa  regulujących  działalność  podmiotów
wykonujących działalnośc leczniczą.

§ 4.
Realizacja badań

1.  Podstawą  wykonania  badań  przez  Wykonawcę  będą  skierowania  wystawione  w  trzech
egzemplarzach przez Zamawiającego, w których wskazane będą:

1) dane dotyczące osoby kierowanej (imię i nazwisko, adres i PESEL),
2) stanowisko służbowe/stanowiskopracy,
3) jednostka organizacyjna,
4) opis  warunków  pracy  uwzględniający  czynniki  niebezpieczne,  szkodliwe  lub  uciążliwe

wynikające ze sposobu wykonywania służby/pracy,
5) podpisy  osób  uprawnionych  do  wystawienia  skierowania  (podpis  kierownika

jednostki/komórki  organizacyjnej  Policji  lub  osoby  upoważnionej  oraz  upoważnionego
pracownika medycyny pracy).

2.  Skierowania  będące  podstawą  wykonania  badań  ważne  są nie  dłużej  niż  data  podana  na
skierowaniu określająca do kiedy należy wykonać badania.
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3. Wzory skierowań stanowią załączniki do niniejszej umowy.

4. Oryginał skierowania pozostaje u Wykonawqcy, jedną kopię wraz z orzeczeniem Wykonawca
przekazuje badanemu, a drugą dołącza wraz z oryginałem orzeczenia do faktury.

§ 5.
Prawa i obowiązki Zamawiającego

1.  Zamawiający  ma  prawo  do  zgłoszenia  reklamacji  w  terminie  7  (słownie:  siedmiu)  dni  od
wykrycia nieprawidłowości w realizacji niniejszej umowy.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku stwierdzenia nienależytego jej wykonywania
przez  Wykonawcę  po  uprzednim  pisemnym  wezwaniu  Wykonawcy  do  należytego  wykonania
umowy.

3.  W przypadku,  o którym mowa w ust.  2,  Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5.  Zamawiający  ma  obowiązek  dokonywania  płatności  za  wykonane  usługi,  na  zasadach  i
terminach okreslonych w umowie.

§ 6.
Prawa i obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) zapewnienia,  że  przedmiot  umowy  realizowany  będzie  przez  lekarzy  uprawnionych  do

przeprowadzenia  badań  profilaktycznych,  lekarzy  uprawnionych  do  badania  kierowców
oraz innych lekarzy specjalistów:  okulisty,  laryngologa,  neurologa,  kardiologa,  ortopedy,
stomatologa, alergologa, psychologa klinicznego lub psychiatrę oraz lekarza uprawnionego
do  przeprowadzania  badań  pracowników  na  działanie  jonizujące,  przeszkolonego
w  jednostce  badawczo-rozwojowej  w  dziedzinie  medycyny  pracy,  a  także  personel
pomocniczy (pielęgniarki),

2) zapewnienia, że osoby wykonujące zadania z zakresu służby medycyny pracy w ust. 1,
spełniają  wymagania  określone  w rozporzadzeniu  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej
z  dnia  30  maja  1996  roku  w sprawie  przeprowadzania  badań  lekarskich  pracowników,
zakresu  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad  pracownikami  oraz  orzeczeń  lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69, poz.332 z późn.
zm.) dotyczy lekarzy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 roku w
sprawie służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby nie będące lekarzami
wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji (Dz. U. z 2011 roku 206, poz. 1223),

3) zapewnienia  wykonywania  niezbędnych  badań,  w  ramach  obowiązującej  umowy w dni
robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 8ºº-16ºº przez 8 godzin dziennie w siedzibie
Wykonawcy,

4) zapewnienia realizacji badań jednej osobie wraz z otrzymaniem od lekarza medycyny pracy
Orzeczenia lekarskiego orzekającego zdolność do wykonywania służby/pracy na danym
stanowisku – w ciągu trzech dni dla funkcjonariusza, a pracownika Policji w ciągu dwóch
dni,

5) zapewnienia  realizacji  badań  kontrolnych  po  długotrwałym  zwolnieniu  lekarskim,
pierwszego  dnia  po  zgłoszeniu  się  funkcjonariusza  lub  pracownika  Policji,  zgodnie
z przepisami,

6) prowadzenia  imiennej  elektronicznej  kartoteki  funkcjonariuszy  i  pracowników  Policji
objętych badaniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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7) nie  zmieniania  cen  jednostkowych,  o  których  mowa  w  ust.  4,  §  2  umowy  w  okresie
obowiązywania umowy,

8) rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż trzy dni
robocze od dnia jej zgłoszenia,

9) prawidłowego wystawienia i  doręczenia do Komendy Wojewódzkiej  Policji  w Szczecinie
faktury (faktur) VAT za zrealizowane badania w okresie miesięcznym,

10) natychmiastowego powiadomienia  Zamawiającego o  utracie  uprawnień do prowadzenia
działalności w zakresie możliwości realizacji przedmiotu umowy,

11) zapewnienia dokumentacji zgodnej z przepisami.

2. Wykonawca gwarantuje, że usługi o których mowa w § 1 wykonywane będą w obiekcie lub
obiektach zlokalizowanych na terenie miasta WAŁCZA – dla funkcjonariuszy i pracowników Policji
KPP w Wałczu.

3. Wykonawca oświadcza, że w obiekcie o którym mowa w ust. 1 znajduje się:
1) minimum  1  gabinet,  rozdzielnie  dla  każdej  specjalności  o  której  mowa  w  ust.  1,  §  6

niniejszej umowy,
2) gabinet zabiegowy, w którym Wykonawca zapewni co najmniej w godz. 8ºº-11ºº pobieranie

materiału do badań laboratoryjnych,
3) pracownia wykonująca zdjęcia RTG "duży obrazek",
4) pracownia EKG.

4. Wykonawca będzie polegać na potencjale technicznym – innych podmiotów o których mowa
w ust. 1, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W celu należytej
realizacji  zamówienia  Wykonawca będzie  dysponował  zasobami  podmiotu  trzeciego,  o  którym
mowa w ust.  1,  niezbędnym do wykonania  usług zgodnie  oświadczeniem złożonym w ofercie
z  dnia..................................  Wykonawca  polega  na  zasobach  podmiotu  trzeciego  w  okresie
wykonywania zamówienia.

5. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu trzeciego), o którym mowa w
ust. 1, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26, ust. 2b
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany  Wykonawca  (lub  wykonawca  samodzielnie)  spełnia  dany  warunek  udziału
w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania po udzielenia
zamówienia. Wykonawca przed planowaną zmianą lub rezygnacją winien złożyć Zamawiającemu
oświadczenie,  że  proponowany  wykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  warunki
w  postępowaniu.  W  przypadku  braku  wyżej  wymienionego  oświadczenia  Zamawiający  może
wstrzymać świadczenie usług.

6.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  usługi  przy  udziale  kadry  posiadającej  wymagane
kwalifikacje zgodnie z wykazem osób stanowiących zał. nr.................do umowy.

7. W przypadku zmiany lub rezygnacji z usług osób wskazanych w zał. nr....................Wykonawca
jest  zobowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowana  inna  osoba  posiada  kwalifikacje
zawodowe nie mniejsze niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym
przypadku Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie wraz z informacjami o proponowanej
osobie wraz z jej kwalifikacjami. W przypadku wyżej wymienionego oświadczenia Zamawiający
może wstrzymać świadczenie usług, na czas niezbędny do sprawdzenia nowego podmiotu.

8. Podmiot, o którym mowa w ust. 6, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada
solidarnie  z  Wykonawcą  za  szkodę  Zamawiającego  powstałą  wskutek  nie  udostępnienia  tych
zasobów chyba, że za nie udostępnienie nie ponosi winy.
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9.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  prowadzenie  dokumentacji  medycznej,  chronienia  jej
i  udostępniania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz.2135), ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.186), ustawą z dnia 27
czerwca  1997  o  służbie  medycyny  pracy  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2014  roku,  poz.  1184),
rozporządzenie  ministra  Zdrowia  z  dnia  29 lipca 2010 roku w sprawie  rodzajów dokumentacji
medycznej  służby  medycyny  pracy,  sposobu  jej  prowadzenia  oraz  wzorów  stosowanych
dokumentów (Dz. U. z 2010 roku nr 149, poz.1002).

10.  W  przypadku  rozwiązania  umowy,  odstąpienia  od  umowy  lub  upływu  terminu  jej
obowiązywania,  Wykonawca  na  pisemne  wezwanie  innego  podmiotu,  wskazanego  przez
Zamawiającego, udzielającego świadczeń medycznych w zakresie badań profilaktycznych i innych
świadczeń medycznych dla Zamawiającego, w terminie 30 dni licząc od daty wpływu wezwania,
zobowiązany  jest  udostępnić  temu  podmiotowi  dokumentację  medyczną  zgromadzoną  przy
realizacji niniejszej umowy niezbędnej do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

11.  Wykonawca  ma  prawo  obciążyć  Zamawiającego  odsetkami  ustawowymi  za  opóźnienie,
w przypadku nie  dokonania  przez niego płatności  za  wykonane usługi  w terminie  określonym
w niniejszej umowie.

§ 7.
Regulowanie płatności

1. Płatność za zrealizowany przedmiot umowy dokonywana będzie na podstawie miesięcznych
faktur  VAT, dostarczonych do Zamawiającego przez Wykonacę do 10-go dnia kalendarzowego
następującego  po  miesiącu,  w  którym  usługa  została  zrealizowana,  na  adres:  Wydział  Kadr
i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin.

2. Wartość faktury VAT, o której mowa w ust. 1, wynikać będzie z rzeczywistego zakresu usług
wykonanych w danym miesiącu oraz odpowiadającym im cenom jednostkowym, o których mowa
w ust. 4 § 2 z uwzględnieniem ust. 5 i ust.6.

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonane usługi, w terminie 30 dni licząc od daty
otrzymania od Wykonawcy faktury, o której mowa w ust. 1, prawidłowo wystawionej i nie budzącej
zastrzeżeń  (merytorycznych,  formalnych  lub  rachunkowych)  wraz  z  załącznikami  w  postaci
imiennych list oraz orzeczeń lekarskich i skierowań przebadanych funkcjonariuszy/pracowników.

§ 8.
Kary umowne

1.  W  przypadku  rozwiązania  lub  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Wykonawcy,  zapłaci  on  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  10%  (słownie:  dziesięć
procent) wartości niezrealizowanej umowy z uwględnieniem ust. 5 § 2.

2. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego,  zapłaci  on  Wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  10%  (słownie:  dziesięć
procent) wartości niezrealizowanej umowy z uwzględnieniem ust. 5, § 2.

3. Wykonawca wraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującej mu
należności.

§ 9.
Postanowienia końcowe
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2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany przepisów prawa wskazanych w umowie,
2) zmiany odrębnych przepisów dotyczących badań,
3) wprowadzenia ustawowo zmiany stawki VAT.

W  przypadku  określonym  w  pkt  3,  ust.  2,  §  9  wartość  usługi  może  się  zmienić
proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT.

3.  Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają,  pod rygorem nieważności,  formy pisemnej
w postaci aneksu, podpisanego przez każdą ze stron.

4.  W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umowną  zastosowanie  mają  przepisy  prawa
powszechnego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

5. W sprawach spornych, po wyczerpaniu możliwości polubownego załatwienia sporu, władnym do
rozstrzygnięcia jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

6. Umowa została sporządzona w 4 (słownie:czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 10.
Klauzula adresowa

1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:
1) Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin,
2) Wykonawca:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu do korespondencji
określonego  w  ust.  1.  Jeżeli  Wykonawca  nie  powiadomi  o  zmianie  adresu,  korespondencję
wysłaną na adres Wykonawcy (ust.1 pkt 2) uważać się bądzie za doręczoną.

Zamawiający:                                                                    Wykonawca:

....................................................                               .................................................................
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PŁATNIK: 

KWP w Szczecinie (miejscowość, data rejestracji)

70-515 Szczecin, ul Małopolska 47

REGON : 81090340

NIP: 851-030-96-92

        Badanie należy wykonać w.......................
                         ..................................................................

        w terminie do dnia : ..................................

SKIEROWANIE NA BADANIE nr  ............../2020 r./POL

okresowe policjanta według załącznika nr ... lp. ...*)/kontrolne policjanta**)

Na podstawie art. 71b ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 t.j.)    

kieruję na badanie lekarskie:

Pana/Panią**)     ...................................  ...................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer  PESEL:  ........................................................................................................................................

zamieszkałego(łą): ....................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

pełniącego(-cą) służbę na stanowisku służbowym:  .................................................................................

nazwa jednostki organizacyjnej Policji    ......................................................................................................................................

Opis warunków pełnienia służby***):,
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................

Informacje o występowaniu na stanowisku służbowym czynników szkodliwych lub uciążliwych lub innych

wynikających z warunków pełnienia służby, w tym:

1) czynniki fizyczne (należy podać czas narażenia i wyniki pomiarów)**):

a) hałas.……………………………………………………………………………...……..…………….,

b) promieniowanie i pole elektromagnetyczne…………………...........................…...…………………,

c) inne: .………….…………………………………………………………….………...………………;

2) czynniki chemiczne (należy podać czas narażenia i wyniki pomiarów)**): .
………………………….....................................................................................................................….;

3) czynniki biologiczne**):

a) HCV,

b) HIV,

c) wirus kleszczowego zapalenia mózgu,

d) inne: ……………………………………………………………………….………………….………;
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4) czynniki psychofizyczne**):

a) stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi,

b) stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością,

c) zagrożenia wynikające z narażenia życia,

d) służba przy obsłudze monitorów ekranowych (liczba godz. obsługi monitora ekranowego -5 ),

e) służba na wysokości,

f) służba zmianowa/nocna**),

g) służba fizyczna wymagająca dużego wysiłku:

– dźwiganie ciężarów – (do ilu kg?) …………...…………………………………………………...…...,

– wydatek energetyczny – ilość kcal/8 godz. – wyniki badania/pomiaru**)…………………...……….,

h) praca w wymuszonej pozycji,

i) inne: …...…………………………………………………………...……………………….………....;

Łączna liczba czynników wskazanych w pkt 1–5: 

          ……………………………………      
               (pieczęć i podpis wystawiającego skierowanie)    

    ............................................................
                                            (pieczęć i podpis osoby rejestrującej skierowanie)

*) Wpisać właściwy numer załącznika (1–4) do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017
r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. poz. 110) i liczbę porządkową (jeśli jest określona).

**) Niepotrzebne skreślić.

***) Należy opisać rodzaj służby, podstawowe czynności wykonywane na stanowisku służbowym, sposób i czas ich wykonywania.
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Szczecin, dnia .................... r.

SKIEROWANIE NA BADANIA PSYCHOLOGICZNE  NR   ................/2020/KIER

  NR  ....................................…..

Działając na podstawie art. 82 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 341 t.j.) kieruję na badania psychologiczne 

Pana/Panią   
                    (imię i nazwisko) 

nr PESEL   
 
zam.     
                         (miejscowość, ulica, nr domu i nr mieszkania) 

w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Uwaga 
Badania psychologiczne wykonują:
Poradnia Zdrowia Psychicznego

  ..………………………………………………………………..
(podpis i pieczęć kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej)

........................................................................................
   (podpis i pieczęć upoważnionego pracownika MP)
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KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
     W SZCZECINIE

Szczecin, dnia .........................  r.

EKD 7524
regon 810 90 30 40 .....................................................................  

         (data  rejestracji)   

........................................................................................................... 
                           (podpis  i  pieczęć  lekarza  PMP)

       UWAGA !
--------------------- 
Skierowanie ważne 30 dni
od daty wystawienia

S K I E R O W A N I E   NR ……...  /2020r.

Na badania:
- kierowcy, w celu uzyskania  zezwolenia uprawniającego do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

Nazwisko i imię                                imię ojca 

Data i miejsce urodzenia  

zam. 
 
Stanowisko – policjant   

                                                     ..………………………………………………………………..
(podpis i pieczęć kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej)

Wypełnia kierujący na badania

Uwaga! 
Do wykonywania badań lekarskich na koszt KWP w Szczecinie
w związku z uzyskaniem uprawnień 
do prowadzenia pojazdów KWP w Szczecinie
upoważnione są:

                ............................................................................
 (podpis i pieczęć upoważnionego pracownika MP)
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Szczecin, dnia 

SKIEROWANIE NA BADANIA PSYCHOLOGICZNE  NR  ................/20.../KIER
STERMOTORZYSTA

   NR ................................................

Działając na podstawie § 3 ust.  1 pkt 2  Rozporządzenia Ministra  Zdrowia  z  dnia 5 listopada 2003 r.  w  sprawie
warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej  (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 199, poz. 1949) kieruję na badania psychologiczne 

Pana/Panią  
     ( imię i nazwisko ) 

nr PESEL 
 
zam.  
        ( miejscowość, ulica, nr domu i nr mieszkania ) 

w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Uwaga 
Badania psychologiczne wykonują:
Poradnia Zdrowia Psychicznego

          
..………………………………………………………………..

(podpis i pieczęć kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej)

........................................................................................
   (podpis i pieczęć upoważnionego pracownika MP)
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KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
     W SZCZECINIE

Szczecin dnia

EKD 7524
regon 810 90 30 40 .....................................................................  

      (data  rejestracji)   

.......................................................................................................... 
                           (podpis  i  pieczęć  lekarza  PMP)

       UWAGA !
--------------------- 
Skierowanie ważne 30 dni
od daty wystawienia

       S K I E R O W A N I E  NR .............../2020/KIER

Na badania:

-       stermotorzysty

Nazwisko i imię           imię ojca ......................................

Data i miejsce urodzenia 

Adres zamieszkania 

Stanowisko – policjant 

                                                                                                                                                                                                    
                                                    ………………………………………………………

                                                     (podpis i pieczęć kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej)

                                                                           
                                                                                              
Wypełnia kierujący na badania

Uwaga! 
Do wykonywania badań lekarskich 
w związku z uzyskaniem uprawnień 
do prowadzenia pojazdów KWP w Szczecinie
upoważnione są:

                           
.....................................................................................
   (podpis i pieczęć upoważnionego pracownika MP)


