
Umowa 
O SPRAWOWANIE PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD 

PRACOWNIKAMI 

 

Zawarta w dniu.............................................................................................roku pomiędzy: 

 

…..................................................................................................................................................... 

 

…..................................................................................................................................................... 

zwanym w dalszej treści umowy Zakładem 

a 

EUROMEDICA Sp. z o.o 34-600 Limanowa ul. Zygmunta Augusta 12, zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie Wydział XII Gospodarczy pod numer KRS 

0000298778 NIP 737-211-47-32 reprezentowaną przez lek. specj. medycyny pracy Danutę 

Warszawską- Głąb zwana w dalszej części umowy Poradnią 

 

§ 1 

 

1. Poradnia oświadcza, że jest uprawniona do prowadzenia badań profilaktycznych i pełnić 

będzie dla Zakładu funkcję podstawowej jednostki służby medycyny pracy w rozumieniu 

ustawy z dnia 27.06.1997/ DZ.U.Nr 96 poz. 593 z późn. zm./. 

 

2. Poradnia przyjmuje na siebie sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami zakładu a w szczególności: 

a) wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie Pracy 

b) orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na 

jego podstawie 

c) ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w 

miejscu pracy 

d) wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych  

i innych chorób związanych z wykonywaną pracą 

e) prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników a zwłaszcza występowania chorób zawodowych 

i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy 

f) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażaniu zawodowym, ryzyku 

zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną 

 

3.  Specjalistyczne konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne niezbędne do wykonania 

zadań określonych w ust. 2 organizuje na podstawie skierowania wystawionego przez 

Zakład pracownika 

 

4. W sprawach nie uregulowanych n/umową zasady sprawowania profilaktycznej opieki 

zdrowotnej regulują przepisy Kodeksu Pracy i wydane na jego podstawie a w szczególności 

rozporządzenie MZOiS z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań 

lekarskich pracowników DZ.U.Nr 69 poz.332 z późń. zmianami oraz przepisy ustawy z 27 

czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy ( DZ.U.Nr 96 poz.593 z późn. zmianami) 

 

§ 2 

 

Świadczenia lekarskie przeprowadzane są na terenie działania Zleceniobiorcy, istnieje możliwość 

wcześniejszego ustalenia terminu wykonania badania. Osoba objęta badaniem powinna zgłosić się  

z wynikami badań koniecznymi do orzekania o przydatności do pracy na danym stanowisku. 

Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy przekazywane jest bezpośrednio zainteresowanemu 

pracownikowi 

 

 

 



§ 3 

 

Zakład zobowiązany jest: 

 przekazać poradni informacje o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub 

warunkach uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiaru tych czynników w 

skierowaniu indywidualnie dla każdego stanowiska pracy 

 zapewnić możliwość przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy 

 udostępnić dokumentację wyników kontroli warunków pracy w części odnoszącej się do 

ochrony zdrowia 

 

§ 4 

 

Poradnia zapewnia, że wyposażenie i sprzęt jakim dysponuje i jakim się posługuje spełnia 

wymagania przepisów prawa 

 

§ 5 

 

Usługi określone w poprzednich paragrafach umowy Poradnia świadczy w Limanowej, ul. 

Zygmunta Augusta 12 w godzinach pracy wg harmonogramu 

 

§ 6 

 

Strony ustalają, że koszt badania jednego pracownika wraz z wydaniem stosownego zaświadczenia 

będzie  wg obowiązującego cennika. 

Zapłata za usługi następować będzie na podstawie wystawionej faktury płatnej gotówką bądź 

przelewem w terminie 14 dni od wystawienia faktury na podany numer konta bankowego:  

PKO BP SA     69 1020 3453 0000 8102 0099 8484. 

 

§ 7 

 

Za rozliczenie finansowe odpowiedzialna jest EUROMEDICA Sp z o.o 34-600 Limanowa, ul. 

Zygmunta  Augusta nr 12   NIP 737-211-47-32 

 

§ 8 

 

Umowę niniejszą zawarto na czas............................................................................................. 

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron. 

 

§ 9 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

 

§ 10 

 

Zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 ZAKŁAD        PORADNIA 

 

 

….............................................                                                         …................................................ 


