UMOWA NR ………………
UMOWA O ŚWIADCZENIE PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO
W NYSIE NA LATA 2022 – 2023 r.
Postanowienia ogólne
Działając na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1175, ze zm.), Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.)
i przepisów wydanych na ich podstawie, strony zawierają „Umowę o świadczenia
profilaktyczne”.
Umowa zostaje zawarta w dniu………………..r. pomiędzy:
GMINĄ NYSA - w imieniu której działa Burmistrz Nysy – Kordian Kolbiarz, zwaną dalej
Zleceniodawcą
a
……………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą.
§1
1.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług z zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej na rzecz pracowników Zleceniodawcy.
Zgodnie z częściami zamówienia określonymi w formularzu ofertowym, na które
została złożona oferta.

2.

Zleceniobiorca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia usług będących przedmiotem
niniejszej umowy, zgodnie z rozporządzeniem ministra wydanym na podstawie art. 229 § 8
Kodeksu Pracy.
§2
Zakres opieki profilaktycznej

Na usługi, o których mowa w § 1 umowy składają się:
1)
sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, w szczególności
przez:
a) wykonywanie na podstawie wydanego przez Zleceniodawcę skierowania badań
wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie Pracy, w tym
badań psychologicznych,
b) orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i w przepisach
wydanych na jego podstawie,
c) ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki, uwzględniającą stan
zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy,
d) monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących, zaliczanych do grup szczególnego
ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w zakresie przekroczenia

e)
f)
g)

h)
i)

2)

normatywów higienicznych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet
w wieku rozrodczym i ciężarnych,
wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych
i innych chorób związanych z wykonywaną pracą,
prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób
zawodowych oraz przyczyn wypadków przy pracy,
gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym,
ryzyku zawodowym i stanie zdrowia pracowników oraz przyczyn wypadków przy
pracy,
inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia, a zwłaszcza profilaktycznych
programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracowników,
inicjowanie działań Zleceniodawcy na rzecz ochrony zdrowia pracowników
i udzielanie pomocy w ich realizacji, a w szczególności w zakresie:
- informowania pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego,
- wdrażania zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup
szczególnego ryzyka,
- tworzenia warunków do prowadzenia rehabilitacji zawodowej,
- wdrażania programów promocji zdrowia;

ograniczanie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie, a w szczególności przez:
a) rozpoznawanie i ocenę czynników występujących w środowisku pracy oraz
sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie,
b) rozpoznawanie i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie
Zleceniodawcy i pracowników o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków
zdrowotnych będących ich następstwem,
c) udzielanie Zleceniodawcy i pracownikom porad w zakresie organizacji pracy,
ergonomii, fizjologii i psychologii pracy.
§3
Warunki i sposób udzielania świadczeń
1. Zleceniobiorca
wykonuje
usługi
profilaktyczne
w
swojej
siedzibie
w ……………………………………….., w dniach i godzinach ustalonych oddzielnie
pomiędzy stronami.
2. Badania diagnostyczne i specjalistyczne przeprowadzane będą w placówkach
współpracujących ze Zleceniobiorcą, posiadających niezbędne uprawnienia w tym
zakresie.
3. Rejestracja osób kierowanych na badania odbywa się telefonicznie pod numerem
………………………Zleceniobiorca wykona badanie w terminie nie dłuższym niż
7 dni od dnia rejestracji, w dniu zgłoszenia się osoby kierowanej na badania ze
skierowaniem wystawionym przez Zleceniodawcę.
4. W sytuacji, gdy Zleceniobiorca nie jest w stanie przeprowadzić badania
w terminie określonym w ust. 3, Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić na swój
koszt przeprowadzenie tego badania przez innego lekarza, posiadającego stosowne
uprawnienia w tym zakresie.
5. Podstawą wykonania świadczeń jest pisemne skierowanie Zleceniodawcy, zawierające
w szczególności określenie rodzaju badania, dane osobowe pracownika, dokładne
określenie stanowiska, na którym pracownik jest lub ma być zatrudniony oraz informacje

o występujących na danym stanowisku czynnikach szkodliwych dla zdrowia lub
warunkach uciążliwych.
6. Zleceniobiorca bezpośrednio po przeprowadzeniu badania oraz w innych wymaganych
przepisami wypadkach wystawia w dwóch egzemplarzach orzeczenie lekarskie
odpowiedniej treści, sporządzone wg wzoru określonego odrębnymi przepisami. Jeden
egzemplarz orzeczenia lekarskiego wydawany jest osobie badanej, a jeden egzemplarz
Zleceniobiorca powinien przekazać Zleceniodawcy.
§4
1.

2.
3.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia w sposób zgodny z odrębnymi
przepisami dokumentacji medycznej:
1) imiennych kartotek osób objętych opieką (karty badania profilaktycznego),
obejmujących w szczególności takie informacje jak: imię i nazwisko pracownika,
rodzaj wykonywanej pracy, adnotacje o przeprowadzonych badaniach i terminach
tych badań,
2) rejestru wydanych orzeczeń lekarskich,
3) innej dokumentacji wynikającej z opieki profilaktycznej.
Wykonując badania profilaktyczne Zleceniobiorca obowiązany jest poinformować
pracownika o kolejnym terminie badania.
Dane zawarte w dokumentacji medycznej są objęte tajemnicą zawodową i służbową.
§5
Obowiązki i prawa Zleceniodawcy

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy Zleceniodawca zobowiązany jest:
1) przekazać Zleceniobiorcy informacje o występowaniu czynników szkodliwych dla
zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych
czynników,
2) zapewnić Zleceniobiorcy możliwość przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny
warunków pracy,
3) udostępnić Zleceniobiorcy wyniki kontroli warunków pracy w części odnoszącej się do
ochrony zdrowia,
4) zapewnić Zleceniobiorcy informacje umożliwiające sporządzenie dokumentacji,
o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.
§6
1.

2.

3.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontrolowania poprzez upoważnionego
pracownika wykonania niniejszej umowy, w szczególności w zakresie prowadzenia
dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.
Zleceniodawca w przypadku wątpliwości co do jakości przeprowadzonych badań
profilaktycznych ma prawo zwrócić się do jednostki nadzorującej szczebla
wojewódzkiego o przeprowadzenie kontroli.
Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie.

§7
1. Za wykonanie czynności wymienionych w § 2 umowy, Zleceniobiorcy przysługuje
wynagrodzenie wynikające z ilości przebadanych pracowników i stawek za dane badanie,
określonych w kwotach brutto w załączniku do umowy, łącznie nie więcej niż
……………………zł brutto, w tym dla pracowników Straży Miejskiej w Nysie kwota
nie wyższa niż…………………zł brutto, dla pozostałych pracowników Urzędu
Miejskiego w Nysie kwota nie wyższa niż ………………zł.
2. Należność za wykonane usługi Zleceniodawca ureguluje przelewem w terminie 14 dni od
dnia
otrzymania
faktury
lub
rachunku
na
konto
……………………………………………………………………………………………
Do wystawionego rachunku lub faktury Zleceniobiorca dołączy wykaz przebadanych
osób. Faktury lub rachunki wystawiane będą w okresach miesięcznych.
§8
1. Umowa
zostaje
zawarta
na
czas
określony
od
dnia……………
do dnia……………………….
2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za uprzednim miesięcznym
wypowiedzeniem, złożonym drugiej stronie, ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
§9
Zleceniodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w razie stwierdzenia istotnych uchybień dotyczących trybu, zakresu i jakości udzielanych
świadczeń zdrowotnych, stwierdzonych w trakcie kontroli prowadzonej przez jednostkę szczebla
wojewódzkiego (WOMP).
§ 10
1. Powierzenie wykonania umowy innej osobie może nastąpić tylko za zgodą Zleceniodawcy
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innej osobie,
z zastrzeżeniem ust. 1, pod warunkiem spełnienia przez nią wymogów określonych
w rozporządzeniu 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 2016 r. poz. 2067, ze zm.).

Postanowienia końcowe
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), ustawy o Służbie Medycyny Pracy,
Kodeksu Pracy i przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2.
§ 13
Wszelkie spory, jakie mogą powstać w wyniku stosowania niniejszej umowy będą rozpatrywane
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 14
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
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Załącznik do umowy nr ……………………………..
Badania profilaktyczne

PLN

Badania do celów sanitarnych

PLN

Konsultacje specjalistyczne

PLN

Badania wysokościowe ( pow. 3 m)

PLN

Badania wysokościowe ( do 3 m)

PLN

Badania kierowcy kat. „B”

PLN

Badania psychologiczne - kierowca

PLN

Badania psychologiczne - strażnik miejski

PLN

Ekg

PLN

Audiometr

PLN

Badania laboratoryjne

PLN
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