
Załącznik
do opisu przedmiotu zamówienia 4.1

Badania pracowników Policji wg stanowisk

CZĘŚĆ I

dotyczy zadań, które realizowane będą w placówce medycznej zlokalizowanej na terenie
miasta Koszalina lub Kołobrzegu – dla Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego
Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie  (policjantów oraz pracowników Policji
CBŚP i  KWP w Szczecinie, których miejscem wykonywania pracy są niżej wymienione
miejscowości) oraz KMP w Koszalinie.

Lp
.

Nazwa badania
Liczba

badanych
1 2 3

1
Badania wstępne pracowników Policji, w 
tym:

34

    a) pracownik biurowy 28
    b) sprzątaczka 2
    c) mechanik samochodowy 4

2 Badania okresowe pracowników Policji, w 
tym:

62

    a) pracownik biurowy 40
    b) pracownik biurowy - archiwista 3
    c) sprzątaczka 8
    d) robotnik gospodarczy 1
    e) konserwator 1
     f) robotnik magazynowy 2
    g) dozorca    -
     i) diagnosta 2
     j) mechanik samochodowy 4
    k) elektryk samochodowy 1

3 Badanie kontrolne pracowników Policji 6
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.)



Badania pracowników Policji wg stanowisk

CZĘŚĆ II

dotyczy zadań, które realizowane będą w placówce medycznej zlokalizowanej na terenie
miasta Kołobrzeg  lub  Koszalin –  dla Komend Powiatowych Policji w: Białogardzie,
Kołobrzegu, Sławnie oraz Świdwinie.  

Lp
.

Nazwa badania
Liczba

badanych
1 2 3

1
Badania wstępne pracowników Policji, w 
tym:

21

    a) pracownik biurowy 20
    b) sprzątaczka 1
    c) mechanik samochodowy -

2 Badania okresowe pracowników Policji, w 
tym:

60

    a) pracownik biurowy 44
    b) pracownik biurowy - archiwista 2
    c) sprzątaczka 8
    d) robotnik gospodarczy 1
    e) konserwator 2
     f) robotnik magazynowy -
    g) dozorca    2
     i) diagnosta -
     j) mechanik samochodowy 1
    k) elektryk samochodowy -

3 Badanie kontrolne pracowników Policji 14
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.)



Badania pracowników Policji wg stanowisk

CZĘŚĆ III

dotyczy zadań, które realizowane będą w placówce medycznej zlokalizowanej na terenie
miasta  Drawsko  Pomorskie – dla  Komend Powiatowych Policji w: Drawsku Pomorskim
i Łobzie. 

Lp
.

Nazwa badania
Liczba

badanych
1 2 3

1
Badania wstępne pracowników Policji, w 
tym:

7

    a) pracownik biurowy 6
    b) sprzątaczka 1
    c) mechanik samochodowy -

2 Badania okresowe pracowników Policji, w 
tym:

34

    a) pracownik biurowy 21
    b) pracownik biurowy - archiwista 2
    c) sprzątaczka 4
    d) robotnik gospodarczy 2
    e) konserwator 2
     f) robotnik magazynowy -
    g) dozorca    2
     i) diagnosta -
     j) mechanik samochodowy 1
    k) elektryk samochodowy -

3 Badanie kontrolne pracowników Policji 8
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.)



Badania pracowników Policji wg stanowisk

CZĘŚĆ IV

dotyczy zadań, które realizowane będą w placówce medycznej zlokalizowanej na terenie
miasta Szczecinka lub Wałcza – dla Komend Powiatowych Policji w: Szczecinku i Wałczu.  

Lp
.

Nazwa badania
Liczba

badanych
1 2 3

1
Badania wstępne pracowników Policji, w 
tym:

16

    a) pracownik biurowy 14
    b) sprzątaczka 1
    c) mechanik samochodowy 1

2 Badania okresowe pracowników Policji, w 
tym:

40

    a) pracownik biurowy 27
    b) pracownik biurowy - archiwista 1
    c) sprzątaczka 5
    d) robotnik gospodarczy 1
    e) konserwator 2
     f) robotnik magazynowy -
    g) dozorca    2
     i) diagnosta -
     j) mechanik samochodowy 2
    k) elektryk samochodowy -

3 Badanie kontrolne pracowników Policji 20
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.)


