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Znak postępowania: WKD10a-27-9/2018                                                                                                                     Załącznik nr 2.1 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

NA GRUPOWE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 

PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEJ KOLEI DOJAZDOWEJ SP. Z O.O.  

ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 

 
 

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZKA – MEDYCYNA PRACY 
 

DANE FIRMY 

Nazwa firmy WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA SP. Z O.O. 

Adres siedziby głównej UL. STEFANA BATOREGO 23 

Adresy innych lokalizacji (oddziałów)  

NIP 529-16-28-093 

REGON 017194070 

PKD  4931Z 

Opis działalności  49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski 

ZATRUDNIENIE 

Całkowita liczba zatrudnionych osób  265 

Liczba osób zatrudnionych w poszczególnych 
lokalizacjach (oddziałach) 

Brak oddziałów 

Rotacja/ fluktuacja pracowników liczba pracowników nowozatrudnionych 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy: 26 
 
plany nowego zatrudnienia na najbliższe 12 miesięcy: 19 
 
liczba pracowników zwolnionych 
 w ciągu ostatnich 12 miesięcy:  24 
 
plany zwolnień na  najbliższe 12 miesięcy: 17 

Korzystanie z usług agencji pośrednictwa pracy w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy 

TAK☐ 

NIE ☒ 

MEDYCYNA PRACY 

Aktualny zakład opieki zdrowotnej świadczący 
profilaktyczną opiekę medyczną dla pracowników 

MEDICA ASSISTANCE S.A. 

Preferowany zakład opieki zdrowotnej, który ma 
świadczyć profilaktyczną opiekę medyczną dla 
pracowników 

 

Ew. Badania dodatkowe wykonywane wraz z badaniami 
medycyny pracy np. Ob., morfologia, etc. 

 

Osoba upoważniona przez Ubezpieczającego do 
kontaktu (właściciel, pracownik BHP, inna osoba 
posiadająca odpowiednie upoważnienia) 

Imię: 
Nazwisko: 
e-mail:  
Tel:  
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STRUKTURA ZATRUDNIENIA 

RODZAJE STANOWISK PRACY 
LICZBA OSÓB 

ZATRUDNIONYCH 
OGÓŁEM 

LICZBA OSÓB 
ZATRUDNIONYCH 
NA 12 MIESIĘCY 

PRZED DATĄ 
WYPEŁNIENIA 

KWESTIONARIUSZA 

SZACOWANA LICZBA 
OSÓB KIEROWANYCH 

NA BADANIA W 
OKRESIE 12 MIESIĘCY 

OD DATY WYPEŁNIENIA 
KWESTIONARIUSZA 

pracownicy biurowi 55 3 25 
pracownicy fizyczni 210  

(w tym 147-Kolejowa 

Medycyna Pracy)1 

24 52 

stanowiska z wymaganą książeczką 
do celów sanitarno-epidemiologicznych 

0 0 0 

stanowiska z wymaganym świadectwem 
kwalifikacji dot. kierowców 

0 0 0 

RAZEM 265 27 77 

 

CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE WYSTĘPUJĄCE NA STANOWISKU PRACY 

RODZAJ ZAGROŻENIA NA STANOWISKU PRACY 
LICZBA OSÓB 

ZATRUDNIONYCH 

SZACOWANA LICZBA 
OSÓB KIEROWANYCH 

NA BADANIA W 
OKRESIE 12 MIESIĘCY  

stanowiska decyzyjne 19 5 
praca z komputerem 76 25 
stanowiska z samochodem służbowym i prywatnym do celów służbowych 15 6 
kierowanie samochodem zawodowo 0 0 
kierowanie wózkiem widłowym 10 3 
kierowanie maszyną w ruchu - - 
inna praca wymagająca pełnej sprawności psychofizycznej - - 
praca zmianowa (nocna) 128 (w tym 114 KMP) 40 
praca na wysokości do 3 metrów - - 
praca na wysokości powyżej 3 metrów 103 40 
stały wysiłek głosowy - - 
hałas o natężeniu powyżej  85 dB - - 
praca w słuchawkach  - - 
wibracja miejscowa  85 25 
wibracja ogólna                                                             - - 
mikroklimat gorący - - 
mikroklimat zimny - - 
czynniki chemiczne 3 1 
pyły 3 1 
czynniki biologiczne  - - 
dźwiganie ciężarów powyżej normy  - - 
promieniowanie RTG - - 
promieniowanie UV - - 
promieniowanie laserowe - - 
monotonia pracy - - 
narażenie życia - - 
badania sanitarno-epidemiologiczne  - - 
inne (jakie?) badania środowiskowe na stanowisku pracy 88 35 
inne (jakie?) - - 
inne (jakie?) - - 
inne (jakie?) - - 

 

                                                
1
 Przedmiot zamówienia nie obejmuje badań i konsultacji w zakresie Medycyny Kolejowej. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych  

z bezpieczeństwem ruchu kolejowego Zamawiający zobowiązany jest kierować na badania do wyznaczonych ośrodków medycyny kolejowej, zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych  
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 46).  


