
Załącznik
do opisu przedmiotu zamówienia 4.1

Badania pracowników Policji wg stanowisk

CZĘŚĆ I

dot. zadań, które będą realizowane w placówce medycznej zlokalizowanej na terenie miasta
Szczecin –  dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Zarządu w Szczecinie
Centralnego Biura Śledczego Policji, Wydziału w Szczecinie Biura Spraw Wewnętrznych
Komendy Głównej Policji

Lp
.

Nazwa badania Ilość

1 2 3

1
Badania wstępne pracowników Policji,
w tym:

64

    a) pracownik biurowy 50
    b) sprzątaczka 10
    c) mechanik samochodowy 4

2 Badania okresowe pracowników Policji, 
w tym:

422

    a) pracownik biurowy 342
    b) pracownik biurowy - archiwista 3
    c) sprzątaczka 17
    d) robotnik transportowy, robotnik magazyn. 8
    e) konserwator 3
     f) elektromonter 2
    g) monter urządzeń sanitarnych 1
    h) ślusarz - spawacz 1
     i) malarz 4
     j) rusznikarz 1
    g) dozorca, portier, dyspozytor, recepcjonista  19
     i) diagnosta – kontroler techniczny 2
      j) mechanik samochodowy 10
     k) elektryk samochodowy 3
     l) kierowca samochodu specjalnego, 
        kierowca autobusu 

6

3 Badanie kontrolne pracowników Policji 52

Badania pracowników Policji na podstawie: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich, 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 z późn. zm.)



Badania pracowników Policji wg stanowisk

CZĘŚĆ II

dot. zadań, które będą realizowane w placówce medycznej zlokalizowanej na terenie miasta
Szczecin – dla Komendy Miejskich Policji w: Szczecinie Świnoujściu, Komend Powiatowych
Policji w: Choszcznie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Myśliborzu, Policach,
Pyrzycach oraz Stargardzie

Lp
.

Nazwa badania Ilość

1 2 3

1
Badania wstępne pracowników Policji, w 
tym:

103

    a) pracownik biurowy 95
    b) sprzątaczka 6
    c) mechanik samochodowy 2

2 Badania okresowe pracowników Policji, w 
tym:

312

    a) pracownik biurowy 220
    b) pracownik biurowy - archiwista 12
    c) sprzątaczka 46
    d) robotnik gospodarczy 14
    e) konserwator 9
     f) robotnik magazynowy 1
    g) dozorca    6
     i) diagnosta 1
     j) mechanik samochodowy 2
    k) elektryk samochodowy 1

3 Badanie kontrolne pracowników Policji 60

Badania pracowników Policji na podstawie: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich, 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 z późn. zm.)



Badania pracowników Policji wg stanowisk

CZĘŚĆ III

dot. zadań, które będą realizowane w placówce medycznej zlokalizowanej na terenie miasta
Koszalin –  dla: Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie –  oddziały zamiejscowe,
Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, Komend Powiatowych Policji w: Białogardzie,
Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Łobzie, Sławnie, Szczecinku, Świdwinie oraz Wałczu.

Lp
.

Nazwa badania Ilość

1 2 3

1
Badania wstępne pracowników Policji, w 
tym:

78

    a) pracownik biurowy 68
    b) sprzątaczka 6
    c) mechanik samochodowy 4

2 Badania okresowe pracowników Policji, w 
tym:

206

    a) pracownik biurowy 140
    b) pracownik biurowy - archiwista 9
    c) sprzątaczka 25
    d) robotnik gospodarczy 6
    e) konserwator 7
     f) robotnik magazynowy 2
    g) dozorca    6
     i) diagnosta 2
     j) mechanik samochodowy 8
    k) elektryk samochodowy 1

3 Badanie kontrolne pracowników Policji 48
RAZEM X

Badania pracowników Policji na podstawie: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich, 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 z późn. zm.)


