
Oferty pracy PKP S.A. do Kolejowego Ośrodka Medycyny Pracy 
 

Lokalizacje: Sopot, Bydgoszcz, Olsztyn  

 

 

Lekarz Medycyny Pracy 
Oddział Kolejowa Medycyna Pracy 

 

 

Zakres obowiązków: 
 wykonywanie badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych i kontrolnych, 

przewidzianych w Kodeksie pracy oraz na podstawie przepisów ustaw innych niż Kodeks 

pracy jak również na potrzeby badań odwoławczych 

 wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach 

wydanych na jego podstawie oraz na podstawie przepisów innych niż kodeks pracy 

 wykonywanie badań lekarskich wraz z oceną stanu zdrowia pracownika przed wykonaniem 

szczepienia ochronnego niezbędnego w związku z wykonywaną pracą 

 kwalifikowanie pracowników do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego na turnusy 

profilaktyczne finansowane przez pracodawców 

 uczestniczenie w komisjach bhp i wizytacje stanowisk pracy 

 prowadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej 

 

Wymagania: 
 wykształcenie wyższe medyczne 

 specjalizacja w dziedzinie medycyny pracy 

 dobra organizacja pracy 

 wysoka kultura osobista 

 przyjazne podejście do osób badanych 

 

Oferujemy: 
 ciekawą, odpowiedzialną i samodzielną pracę 

 pracę w firmie o ugruntowanej renomie i pozycji na rynku 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie lub B2B 

 możliwość dostosowania grafiku/harmonogramu pracy do dostępności lekarza 

 zapewniamy, w przypadku nawiązania współpracy, szkolenie uprawniające do wykonywania 

badań profilaktycznych na podstawie innych przepisów niż kodeks pracy 

 bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych 

 możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w kursach i szkoleniach 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lekarz Okulista 
Oddział Kolejowa Medycyna Pracy 

 

Zakres czynności: 
 wykonywanie specjalistycznych badań lekarskich dla potrzeb badań profilaktycznych 

pracowników oraz wynikających z odrębnych przepisów 

 prowadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej 

 

Wymagania: 
 wykształcenie wyższe medyczne 

 ważne prawo wykonywania zawodu 

 specjalizacja w dziedzinie okulistyki 

 dobra organizacja pracy 

 wysoka kultura osobista 

 przyjazne podejście do osób badanych 

 współpraca z zespołem pielęgniarsko- lekarskim, psychologami oraz rejestracją medyczną 

 

Oferujemy: 
 formy zatrudnienia dopasowane do potrzeb kandydata 

 elastyczne godziny pracy - do uzgodnienia 

 pracę w miłej atmosferze 

 dobrą lokalizację miejsca pracy 

 możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w kursach i szkoleniach 

 udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z 

największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lekarz Laryngolog 
Oddział Kolejowa Medycyna Pracy 

 

 

Zakres czynności: 
 wykonywanie specjalistycznych konsultacji laryngologicznych dla potrzeb badań 

profilaktycznych pracowników oraz wynikających z odrębnych przepisów 

 prowadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej 

 współpraca z lekarzami orzecznikami, pozostałym personelem medycznym i rejestracją 

 

Wymagania: 
 wykształcenie wyższe medyczne 

 aktualne prawo wykonywania zawodu 

 specjalizacja w dziedzinie laryngologii lub w dziedzinie jej odpowiadającej 

 dobra organizacja pracy 

 wysoka kultura osobista 

 przyjazne podejście do osób badanych 

 

Oferujemy: 
 ciekawą, odpowiedzialną i samodzielną pracę 

 pracę w firmie o ugruntowanej renomie i pozycji na rynku 

 zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie, B2B 

 bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych 

 możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w kursach i szkoleniach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lekarz Neurolog 
Oddział Kolejowa Medycyna Pracy 

 

Zakres obowiązków: 
 wykonywanie badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych i kontrolnych, 

przewidzianych w Kodeksie pracy 

 wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach 

wydanych na jego podstawie 

 wykonywanie badań lekarskich oraz wydawanie orzeczeń na podstawie przepisów ustaw 

innych niż Kodeks pracy 

 wykonywanie badań lekarskich wraz z oceną stanu zdrowia pracownika przed wykonaniem 

szczepienia ochronnego niezbędnego w związku z wykonywaną pracą 

 kwalifikowanie pracowników do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego na turnusy 

profilaktyczne finansowane przez pracodawców 

 uczestniczenie w komisjach bhp i wizytacje stanowisk pracy 

 prowadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej 

 

Wymagania: 
 wykształcenie wyższe medyczne 

 dobra organizacja pracy 

 wysoka kultura osobista 

 przyjazne podejście do osób badanych 

 

Oferujemy: 
 ciekawą, odpowiedzialną i samodzielną pracę 

 pracę w firmie o ugruntowanej renomie i pozycji na rynku 

 zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie 

 bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych 

 możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w kursach i szkoleniach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Psycholog Kolejowej Medycyny Pracy 
Oddział Kolejowa Medycyna Pracy 

 

Zakres czynności: 
 wykonywanie badań psychologicznych dla potrzeb badań profilaktycznych pracowników 

 wydawanie orzeczeń i ocen psychologicznych 

 tworzenie, prowadzenie i zabezpieczanie dokumentacji psychologicznej zgodnie z odrębnymi 

przepisami 

 wykonywanie świadczeń zdrowotnych niezbędnych przy wykonywaniu badań 

profilaktycznych lub specjalistycznych badań lekarskich dla potrzeb badań profilaktycznych 

pracowników oraz na podstawie przepisów ustaw innych niż Kodeks pracy (w szczególności 

odporności na olśnienie i widzenia zmierzchowego) zależnie od posiadanych uprawnień 

 prowadzenie przeszkoleń w zakresie czynników ryzyka zawodowego i szczególnych 

wymogów sprawności psychicznych w transporcie kolejowym oraz metodyki badań 

psychologicznych 

 udzielanie pracodawcy i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii 

i psychologii pracy 

 prowadzenie wizytacji stanowisk pracy, związanych z psychologiczną analizą tych stanowisk 

 przygotowywanie i udostępnianie danych dotyczących wykonania zadań 

 

Wymagania: 
 ukończone wyższe studia na kierunku Psychologia 

 ukończone studia lub w trakcie studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu 

 wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych z 

zakresu psychologii transportu 

 min 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku 

 dobra organizacja pracy 

 wysoka kultura osobista 

 przyjazne podejście do osób badanych 

 

Oferujemy: 
 zatrudnienie na podstawie wybranego rodzaju umowy 

 pracę w miłej atmosferze 

 dobrą lokalizację miejsca pracy 

 ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny 

 dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku 

 dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne 

 wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza 

 udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP – jednego z 

największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników 
 

 

 

 

 

 
 


