
 

 

                                      UMOWA nr /2017 
 
Zawarta w Poznaniu dnia  roku pomiędzy: 
 
 
Siedziba:  
nr ewidencji działalności gospodarczej lub  KRS                                                                                                                                                      
REGON:         NIP:                                                                                              
reprezentowanym przez: 
-  
zwanym dalej Zleceniodawcą, 
a 
Przychodnią Medycyny Pracy SALUS Sp. z o.o. 
siedziba: 61-016 Poznań, ul. Gdyńska 31/33 
KRS 0000647263 
REGON  365920433     NIP 7822666059 
reprezentowanym przez: 
- Prezesa Zarządu Urszulę Nowak 
zwaną dalej Zleceniobiorcą, 
 
o następującej treści: 
 
 
                                                   § 1 
 
 Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług 
polegających na: 
   1)  wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w 

Kodeksie pracy, 
   2)  orzecznictwie lekarskim do celów przewidzianych w Kodeksie pracy  
    i w przepisach wydanych na jego podstawie, 
   3)  ocenie możliwości wykonywania pracy uwzględniającej stan zdrowia 
    i zagrożenia występujące w miejscu pracy określone w skierowaniach 
   do badań wystawionych przez Zleceniodawcę, załącznik nr 1 do niniejszej    
    umowy. 
 
                                                   § 2 
 
Świadczeniami, o których mowa § 1, objęte zostają osoby pozostające ze 
Zleceniodawcą w stosunku pracy , zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. 
 
                 
                                                    § 3  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Zakres świadczeń na rzecz Zleceniodawcy, o których mowa w § 1 pkt. 1,2,3                                                                                                    
oraz ich koszt określony jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, 
może być rozszerzony zgodnie z aktualnymi wskazówkami w sprawie 
przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. 
   
                                                      



 

 

                                                    § 4 
 
1. Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia kontroli wykonywanych  
    przez Zleceniobiorcę świadczeń osobiście albo poprzez osobę wskazaną,  
    w zakresie nie naruszającym tajemnicy lekarskiej. 
2. Kontrola, o której mowa w ust.1, może być przeprowadzona w każdym 
    czasie, po uprzednim powiadomieniu przynajmniej na trzy dni przed  
    terminem kontroli i uzgodnieniu terminu. 
 
                                                     § 5 
 
W celu prawidłowego wykonania świadczeń Zleceniodawca zobowiązuje się 
do: 
  1)  udzielania pełnej informacji dotyczących zagrożeń  na stanowiskach pracy, 
  2)  zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy, 
  3)  zapewnienia możliwości  współpracy z Inspektorem BHP. 
 
                                                     § 6 
 
 Strony ustalają:                                                                                                                                                                                 

1) w zamian za świadczone usługi o których mowa  w §1, pkt. 1,2,3    niniejszej umowy 
Zleceniodawca zobowiązuje się do wypłacania należności zależnie od rodzaju 
wykonanych badań, na podstawie szczegółowego raportu  ich wykonania, w terminie 14 
dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto Zleceniobiorcy:                                                        
Bank Zachodni WBK 42 1090 1359 0000 0001 3379 1712 

   2) za każdy dzień opóźnienia w zapłacie mogą być naliczone odsetki ustawowe. 
 
                                                     § 7 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy, a zwłaszcza: 

- Kodeks pracy, 
- Ustawa z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016 poz. 1638 z 

późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny prac Dz. U. 2014 poz. 1184),      
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w 

sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do 
celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2016 poz. 2067), 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010r.w sprawie rodzajów 
dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i 
przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. Nr149 z 2010r. 
poz.1002), 

- Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz.922). 
                                                  
                                                  § 8 
 
1. Umowa zawarta została na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia  
    …..... roku. 
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za trzymiesięcznym 



 

 

    wypowiedzeniem, ze skutkiem obowiązującym na koniec miesiąca. 
3. Strony  mają prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 
    w przypadkach: 
    1)  nie wywiązywania się z obowiązków określonych w niniejszej umowie 
         przynajmniej przez okres jednego miesiąca, 
    2) odmowie poddania się kontroli. 

 
 
                                                    § 9 
 
Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 
Sądy właściwe dla siedziby Zleceniodawcy. 
 
 
                                                    § 10 
 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 
                                                     § 11 
 
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich warunków umowy w 
stosunku do osób trzecich. 
 
 
                                                     § 12 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  
dla każdej ze stron.  
 
 
 
Zleceniodawca:                                                             Zleceniobiorca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do umowy nr /2017 z dnia  
 
(oznaczenie pracodawcy)                                                                                                             (miejscowość , data) 

 Skierowanie na badania profilaktyczne 
(wstępne, okresowe, kontrolne*) 

do 



 

 

Przychodni Medycyny Pracy SALUS  Sp. z o.o. 
61-016 Poznań, ul. Gdyńska 31/33 

tel. 61-8786 457  
 

Działając na podstawie art. 229 § 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1666,), kieruję na badania lekarskie 
Pana/Panią *):  
   
                                                (imię i nazwisko ) 

Nr PESEL **): 

Adres zamieszkania: 
 
                                                       (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 
Stanowisko:  
 
 
(zatrudnionego/zatrudnioną*) lub podejmującego/podejmującą*) pracę na stanowisku lub stanowiskach pracy) 
Opis stanowiska pracy:  
 
 
 
 
 
Opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych 
wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku/stanowiskach –należy wpisać nazwę 
czynnika/czynników i wielkość/wielkości narażenia****) 
 
I. Czynniki fizyczne Wielkość narażenia i aktualne wyniki pomiarów 
Hałas  
Wibracje  
Mikroklimat  
Komputer  
II. Pyły  
Jakie ?  
III. Czynniki chemiczne lub toksyczne  
Jakie ? 
 
 

 

IV. Czynniki biologiczne  
Jakie ?  
V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne  
Praca zmianowa  
Kierowanie pojazdami  
Niekorzystne warunki psychospołeczne  
Praca na wysokości  
Dźwiganie ciężarów  
Monotypowe ruchy kończyn  
Wymuszona pozycja ciała  
Inne  
Jakie ? 
 

 

Łączna liczba czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze 
sposobu wykonywania pracy wskazanych w skierowaniu:   
 

 
 
 
                                                                 

                                                                              Podpis pracodawcy 
Objaśnienia: 
*) Niepotrzebne skreślić. 
**) W przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość,  a w przypadku osoby 
przyjmowanej do pracy – data urodzenia. 
***) Opisać: rodzaj pracy, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania. 
****) Opis warunków pracy uwzględniający w szczególności przepisy: 
1) wydane na podstawie: 
a) art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów 
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, 

 



 

 

b) art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu szkodliwych czynników biologicznych, 
c) art. 227 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, 
d) art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń  i natężeń czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy, 
e) art. 25 pkt. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe ( Dz. U . z 2 014 r .poz. 1512) dotyczące dawek granicznych promieniowania 
jonizującego; 
2) załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w 
Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 2067.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         S A L U S                              
________________________PRZYCHODNIA MEDYCYNY PRACY_______________________ 
Załącznik nr 2 do umowy nr /2017 z dn.     
Cennik  skrócony 
I. Badania laboratoryjne: 



 

 

morfologia + roz. + płyt. krwi 9,00  cukier we krwi 8,00 
rozmaz mikroskopowo 11,00  cholesterol całkowity 9,00 
czas krwawienia i krzepnięcia 7,00  cholesterol HDL, LDL 10,00 
OB 6,00  trójglicerydy 11,00 
bilirubina 8,50  lipidogram 24,00 
ALT 9,00  Pb - B 70,00 
AST 9,00  Z - PP 20,00 
elektroforeza 24,00  Cd – B + Cd - U  70,00 + 70,0 
kreatynina 7,20  badanie moczu 10,00 

          
II.                                                                                             Rtg płuc 30,00        
III. Ekg                                                                                                    

ekg z opisem                                                                                    
15,00 
19,00 

       

IV. Spirometria                                                                                      19,00        
V. Badania specjalistyczne:         
1. Laryngologiczne                                                                              

badanie  audiometryczne: przewodnictwo  powietrzne                                    
                                          przewodnictwo  kostne                                            

45,00 
25,00 
25,00 

       

2. Neurologiczne                                                                                  45,00        
3. Okulistyczne                                                                                    

badanie dna oka z rozszerzeniem źrenicy                                                                                     
ciśnienie śródgałkowe                                                                      

45,00 
19,00 
12,50 

       

VI. 
 

Badanie lekarskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
wydanie orzeczenia                                                                                                                                            

45,00 
10,00 

       

VII 
 
VIII 
 
IX. 
      
X. 
 
  
 
XI. 
 
XII.                 

Badanie S-E poza badaniem okresowym                                         
wydanie orzeczenia do celów S-E                                                    
Badanie kontrolne                                                                                                                                                
wydanie orzeczenia                                                                           
Monitoring biologiczny                                                                     
wydanie orzeczenia                                                                           
Badania psychologiczne:  
kierowca transportu drogowego                                                                                            
operator wózka i sprzętu budowlanego                                            
sprawność psychoruchowa, kierowanie samochodem służbowym kat. B                                                                 
Udział w komisji bezpieczeństwa i higieny   
                                     
Przegląd stanowisk pracy z oceną warunków pracy                          

45,00 
10,00 
45,00 
10,00 
36,00 
10,00 

 
150,00 
80,00 
60,00 

170,00/1h 
z VAT 

170,00/1h 
z VAT 

       

          
 
                                                                                                                                 
 


