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ZAŁ ĄCZNIK A 
 

WYKAZ BUDYNKÓW  
 

L.
p. Przedmiot ubezpieczenia 

Nr 
inwentarzo
wy 

Data 
przyj ęcia 

Wartość 
ubezpieczeniow
a 

Pow. 
użytkowa 
w m2 

Cena 
1 m2 

w zł. 

Suma 
ubezpieczenia 
w zł. 

1 
Budynek główny RCKiK 155/1 1976.01.31 odtworzeniowa 3.804,00 

2500 9 510 000,00 

2 
Budynek agregatowni na 
terenie posesji RCKiK w 
Szczecinie 

194/1 1976.01.31 odtworzeniowa 63,65 

2000 127 300,00  

3 
Budynek gospodarczy na 
terenie posesji RCKiK w 
Szczecinie 

139/1 1984.11.30 odtworzeniowa 259,20 

2000 518 400,00 

4 
Budynek w Białogardzie 106/BI/1 2003.07.28 księgowa brutto 552,00 

 2 565 395,40  

5 
Budynek w Gryfinie 106/G-O/1 2005.01.03 odtworzeniowa 302,51 

2500 756 275,00 

6 
Nowy garaż 102/1 2002.11.20 księgowa brutto  

 60 791,00 

7 
Modernizacja w obcym 
środ.trw. 

106/10/G-
E/1 

2003.05.31 księgowa brutto  
 220 599,00 

 13 758 760,40 
 
 
1. Budynek główny RCKiK w Szczecinie został wybudowany w 1975 r. 
Cały budynek RCKiK posiada rozczłonkowaną bryłę o zróżnicowanych wysokościach. Najwyższa 
centralnie umieszczona część budynku posiada cztery kondygnacje użytkowe z piwnicami oraz na 
fragmencie piątą kondygnację. Pozostałe fragmenty budynku są parterowe, częściowo 
podpiwniczone, kryte jednospadowymi dachami. Budynek główny posiada konstrukcję szkieletową 
ze słupami i podciągami. 
 

Powierzchnia zabudowy- 1.582m² 
Powierzchnia użytkowa - 3.804m² 
Kubatura                        - 12.000m³ 
 

Charakterystyka techniczna budynku głównego: 
1. Fundamenty; ławy fundamentowe żelbetowe z betonu B15. 
2. Konstrukcja szkieletowa z ram w układzie poprzecznym, z wypełnieniem ścian z gazobetonu. 
3. Typ i rodzaj dachu: konstrukcja prefabrykowana z pustaków DZ-3 oraz korytek DKZ na 

ściankach ażurowych, pokryty papą termozgrzewalną. 
4. Rodzaj stropów: prefabrykowanie kanałowe. 

 

2. Budynek agregatowni na terenie posesji RCKiK w Szczecinie 
Budynek wybudowany w 1975 r.- jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. 
Powierzchnia zabudowy- 81,25m² 
Powierzchnia użytkowa - 63,65m² 
Kubatura                        - 704,9m³ 
 

Charakterystyka techniczna obiektu: 
1. Fundamenty; ławy fundamentowe żelbetowe z betonu B15. 
2. Ściany zewnętrzne: działowe z cegły kratówki i cegły pełnej gr. 1c i ½c. 
3. Dach z pustaków DZ-3 pokryty papą termozgrzewalną. 

 
3. Budynek Gospodarczy /boksy/- n terenie posesji RCKiK w Szczecinie 
Wybudowany w 1984 r. jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. 
Powierzchnia zabudowy- 279,38m² 
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Powierzchnia użytkowa - 259,20m² 
Kubatura                        - 704,90m³ 
 
Charakterystyka techniczna obiektu: 

1. Fundamenty; ławy fundamentowe żelbetowe z betonu B15. 
2. Ściany zewnętrzne i działowe; z cegły silikatowej gr. 1c i ½c 
3. Dach z płyt korytkowych pokryty papą termozgrzewalną. 

  
4. Budynek Oddziału Terenowego RCKiK w Białogardzie, ul. Nowowiejskiego 7 
Nieruchomość przekazana aktem notarialnym na rzecz RCKiK w Szczecinie w 2003 r. 
Budynek gruntownie wyremontowany  i adaptowany na potrzeby Punktu Krwiodawstwa w 1998 r. 
 
Charakterystyka techniczna obiektu: 

1. Fundamenty: betonowe i ceglane. 
2. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej. 
3. Stropy; żelbetowe i drewniane. 
4. Pokrycie dachu- blacha, dachówka- podobna. 

 
5. Budynek Oddziału Terenowego RCKiK w Gryfinie, ul. Bol. Chrobrego 52 
Nieruchomość przekazana na rzecz RCKiK w Szczecinie w grudniu 2004 r. 
Rok budowy- międzywojenny 
Rodzaj konstrukcji- murowana 
Rodzaj stropów- typ „Kleina” 
Dach- drewniany, jednospadowy, kryty papą 
Pomieszczenia O. T. w Gryfinie zostały gruntownie wyremontowane w 2002 r., /wymiana podłóg, 
okien, drzwi, remont dachu/ 
 
6. Garaż jednostanowiskowy - na terenie posesji RCKiK w Szczecinie 
Wybudowany w 2002 r. 
Powierzchnia zabudowy- 32,72m² 
Powierzchnia użytkowa – 24,38m² 
 
Charakterystyka techniczna obiektu: 

1. Fundamenty; ławy fundamentowe żelbetowe z betonu B20. 
2. Ściany zewnętrzne- cegła kratówka gr. 25cm. 
3. Dach; płyta żelbetowa z ociepleniem pokryta papą termozgrzewalną. 

 
Pozostałe Oddziały Terenowe w: Barlinku, Goleniowie, Gryficach, Stargardzie Szcz., Świnoujściu, 
Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Szczecinku i Wałczu mieszczą się w pomieszczeniach 
dzierżawionych i usytuowanych na terenie Zakładów Opieki Zdrowotnej, Szpitali i Przychodni. 
 
 
 Prace remontowe w RCKiK w Szczecinie polegające na wymianie podłóg, okien drzwi, 
instalacji elektrycznej oraz wodno- kanalizacyjnej były wykonywane w następujących terminach: 
1997 r.- remont Działu Pobierania na II piętrze, 
1998 r.- wymiana pionów instalacji wodno- kanalizacyjnej, 
1999 r.- remont pomieszczeń III piętra tj. pomieszczeń laboratoryjnych, korytarza i wentylatorni oraz 

klatki schodowej przy windzie, 
           - wykonanie prac dekarskich w technologii pap termozgrzewalnych wraz z wymianą obróbek 

blacharskich dachu boksów garażowych, 
2000 r.- remont pomieszczeń z przeznaczeniem na napromieniacz preparatów krwiopochodnych, 
           - wykonanie komory zamrażanej na 40ºC, 
           - wykonanie instalacji elektrycznej w boksach garażowych, 
           - remont pomieszczenia piwnicznego na potrzeby Działu Preparatyki. 
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2001 r.- remont Działu Preparatyki, warsztatu, korytarzy, pomieszczeń kadr, gabinetu lekarskiego na 
I piętrze, 

2002 r.- adaptacja pomieszczeń po byłej Stołówce, 
2003 r.- remont pomieszczeń Pracowni Analiz Lekarskich, 
2004 r.- przebudowa części pomieszczeń w piwnicy n hurtownię farmaceutyczną. 
2006 r.- wymiana agregatu prądotwórczego na nowy i adaptacja pomieszczeń. 
2007 r.- wykonanie klimatyzacji Działu Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew. 
2008 r.- Remont pomieszczeń Działu Zapewnienia Jakości 
 
Remonty O. T. polegające na wymianie podłóg, malowaniu ścian itp. odbyły się w: 
1999 r.- remont pomieszczeń w Kołobrzegu, 
           - remont pomieszczeń w Goleniowie, 
           - remont pomieszczeń w Stargardzie Szcz., 
2000 r.- remont pomieszczeń w Koszalinie, 
2000 r.- malowanie pomieszczeń w Szczecinku, 
2000 r.- remont pomieszczeń w Świnoujściu, 
2000 r.- remont pomieszczeń w Kamieniu Pomorskim, 
2001 r.- remont pomieszczeń w Stargardzie Szcz., 
2001 r.- remont pomieszczeń w Wałczu, 
2002 r.- remont pomieszczeń w Gryfinie, 
2003 r.- remont pomieszczeń w Gryficach.  
 


