
 
UMOWA 

 
zawarta w dniu   ................................. 2014r.  w Zbąszyniu pomiędzy: 

 
Firmą: (proszę podać nazwę firmy – zgodnie z dokumentem rejestrowym oraz adres siedziby firmy) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
NIP: ……………………………………….. REGON:……………………………………….   
 
reprezentowaną przez:………………………………………………………………………………………….. 
 
                                    …………………………………………………………………………………………... 

zwaną dalej „Zleceniodawcą” 
 
a  
 
Regionalnym Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Zbąszyniu (64-360 Zbąszyń) przy ul. Na 
Kępie 3, Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000470241 NIP 788-199-54-68, REGON 302487468, reprezentowaną przez 
Zdzisława Podreza – Prokurenta Samoistnego 

zwaną dalej „Zleceniobiorcą” 
 
 
o następującej treści: 
 
                                                                                   § 1 
 
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 

a. wykonywania badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych i kontrolnych, dla 
kandydatów do pracy i pracowników Zleceniodawcy. 

b. profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej z uwagi na warunki pracy obejmującej: 
i. badania lekarskie mające na celu orzeczenie o możliwości wykonywania 

dotychczasowej pracy, w sytuacji zgłoszenia przez pracownika potrzeby takiego 
badania poza terminami wynikającymi z częstotliwości badań okresowych, 

ii. badania celowane w razie stwierdzenia choroby zawodowej u pracownika zakładu, 
iii. monitorowanie stanu zdrowia osób zatrudnionych w warunkach przekroczenia norm 

higienicznych, 
c. monitorowanie stanu zdrowia pracowników młodocianych, niepełnosprawnych oraz   kobiet  

w wieku rozrodczym i ciężarnych, 
d. uczestniczenia w komisji  bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Wykonywania badań lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych. 
3. Zapewnienia szczepień ochronnych. 
 



 
§ 2 

 
1. Zleceniobiorca oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania zadań z zakresu służby  medycyny 

pracy.  
2. Zleceniobiorca będzie wykonywał określone w § 1 pkt. 1 badania zgodnie z obowiązującymi w tym 

przedmiocie przepisami Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 27.06.1997 r.-  o służbie medycyny 
pracy  (tekst jednolity  Dz. U. z 2014 r.  Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)  oraz  badania wymienione  
w § 1  pkt. 2 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5.12.2008 r. (Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570) o 
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz. U. poz. 619 
z 2014 roku z późn. zm.).  

 
§ 3 

 
Zleceniodawca zobowiązuje się  : 

1) kierować na badania pracowników z indywidualnymi skierowaniami. Wzór skierowania stanowi 
załącznik nr 1 do umowy, 

2) zapewnić możliwość przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy, 
3) informować Zleceniobiorcę o występowaniu w zakładzie warunków uciążliwych oraz czynników 

szkodliwych dla zdrowia z przekazaniem aktualnych wyników  badań i pomiarów tych 
czynników. 

 
§ 4 

 
1. Badania określone w §1 Umowy będą przeprowadzane przez uprawnionego, w rozumieniu ustawy 

o służbie medycyny pracy, lekarza na podstawi imiennego skierowania wydanego przez 
Zleceniodawcę w przypadku badania wstępnego, kontrolnego i okresowego. 

2. Badania z zakresu RTG płuc Zleceniodawca zapewni we własnym zakresie. 
3. Badania laboratoryjne tj. morfologia, OB, ogólne badanie moczu oraz badanie fizykalne i wywiad 

zapewni Zleceniobiorca. 
4. Badania wstępne będą przeprowadzane w miarę przyjęć do pracy. 
5. Badania kontrolne będą przeprowadzane na bieżąco w miarę potrzeb. 
6. Badania okresowe będą przeprowadzane, po uprzednim uzgodnieniu ze Zleceniobiorcą terminu 

badań.    
 

§ 5 
 

1. Badania pracowników Zleceniodawcy odbywać się będą w siedzibie Zleceniobiorcy chyba, że 
strony uzgodnią inaczej.  

2. Strony uzgodniły, że miejscem wykonywania badań będzie Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. 
z siedzibą w Zbąszyniu (64-360 Zbąszyń) przy ul. Na Kępie 3. 

 
§ 6 

 
Orzeczenia lekarskie będą przekazywane przez Zleceniobiorcę w dwóch egzemplarzach: 
Pracownikowi zaraz po jego wydaniu oraz Zleceniodawcy w terminie 7 dni roboczych od daty 
ukończenia badania.  
 

§ 7 
 

1. Zakres badań uzgodniony między stronami wraz z cennikiem zawiera załącznik nr 2 do umowy, 
który jest jej integralną częścią oraz stanowi podstawę do wyliczenia wysokości należnej zapłaty 



 
za wykonywanie badań będących przedmiotem umowy. 

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 płatne będzie każdorazowo za doręczone Pracownikowi 
orzeczenie lekarskie pracownika.  

3. Należność za badania regulowana będzie w kasie Zleceniobiorcy na podstawie faktury 
wystawionej przez Zleceniobiorcę. 

 
§ 8 

 
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1- miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 
3. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie 

stwierdzenia przez wojewódzki lub międzywojewódzki ośrodek medycyny pracy istotnych 
uchybień dotyczących trybu zakresu i jakości udzielanych przez Zleceniobiorcę świadczeń 
będących przedmiotem umowy. 

4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku 
zalegania przez Zleceniodawcę z zapłatą należności przez okres dłuższy niż jeden miesiąc. 

 
§ 9 

 
Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe 
specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin 
następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to 
niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia dokonywanej w celu wydania osobie przyjmowanej do 
pracy lub pracownikowi orzeczenia lekarskiego. 
 

§ 10 
 

Postanowienia  niniejszej umowy wraz z załączonym cennikiem mają charakter poufny i nie mogą być 
rozpowszechniane bez zgody stron. 
 

§ 11 
 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej, w 
formie aneksów do umowy pod rygorem nieważności. 

2. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity  Dz. U. 
z 2014 r.  Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) 

4. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony postanawiają  w pierwszej kolejności 
załatwiać polubownie.  

5. W przypadku niemożności ugodowego załatwiania sporu, strony poddają go rozpoznaniu przez 
Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

 
             ZLECENIODAWCA                                                                     ZLECENIOBIORCA 
 
 
 
 


