
  
                               
 

Projekt pn. „Studenci specjaliści WPiA Uniwersytetu Opolskiego” 
 
Załącznik 2A 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

na realizację usługi niezbędnych badań lekarskich na czas stażu dla uczestników projektów 

stażowych 

 

 

A. Zasady ogólne 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przeprowadzenie wstępnych badań profilaktycznych stażystów z wydaniem w 2 egzemplarzach 

zaświadczenia lekarskiego, określającego zdolność do pracy w trakcie staży. Uwzględnienie 

konsultacji niezbędnych specjalistów, badań i analiz, w zależności od stanowiska i występujących 

zagrożeń i uciążliwości. 

 Wydane zaświadczenia lekarskiego odpowiedniej treści, zgodne z rozporządzeniami Ministra 

Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich stażystów i 

zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych 

do celów przewidywanych w Kodeksie Pracy (Dz. U. nr 69 poz. 332 ze zm.) lekarz medycyny przekaże 

badanemu stażyście w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu 

 

Lekarz przeprowadzający badanie powinien posiadać specjalizację z zakresu medycyny pracy. 

 

3. Termin i zakres przeprowadzenia badań lekarskich 

 

Badania lekarskie muszą być przeprowadzone do czasu rozpoczęcia stażu przez stażystę. 

Termin: czerwiec 2019 – sierpień 2019 

4. Sposób rozliczenia  

Rozliczenie miesięczne (osobne dla każdego projektu) 

 

B. Warunki szczegółowe dotyczące poszczególnych projektów 

Uczestnicy – studenci 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia WPIA UO , osoby w wieku 19-35 lat 

(jest możliwy udział starszych) 

Liczba uczestników: 8 osób  

Kierunki studiów: Prawo, Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne- studia I i II stopnia 

Czas trwania stażu 

 8 osób x 160 h stażu (maksymalnie 8 tygodni) 

Maksymalna stawka za badania– 8 x 60 zł 

Warunki kierowania na badanie lekarskie :  na badania kieruje Uniwersytet Opolski, Wykonawca w po 

podpisaniu umowy otrzyma listę studentów kierowanych na badania podpisaną przez Kierownika 

projektu.  

Wykonawca po otrzymaniu listy studentów sporządzi harmonogram badań biorąc pod uwagę datę 

rozpoczęcia stażu przez studentów. 



  
                               
 

Projekt pn. „Studenci specjaliści WPiA Uniwersytetu Opolskiego” 
Wykonawca musi wykonać badanie maksymalnie 3 dni przed rozpoczęciem stażu przez studenta 

 

Warunki odbywania stażu 

Staż będzie realizowany w formie pracy biurowej (przy komputerze) 

Możliwe czynniki szkodliwe lub uciążliwe: 

 czynniki fizyczne (zagrożenie związane z obsługą monitorów ekranowych) 

 inne czynniki (praca w wymuszonej pozycji) 

Uwaga: Dokładny zakres czynników szkodliwych lub uciążliwych będzie ustalony w odniesieniu do 

konkretnego miejsca stażu. 

Miejsce realizacji badań: Opole 

 


