
UMOWA 
o wykonanie badań: wstępnych, okresowych i kontrolnych 

 
zawarta w Osieku dnia …………………… pomiędzy: 
 
 .............................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................  
 
reprezentowanym przez   ..................................................................................... , 
zwanym dalej „Zleceniodawcą” 
a 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Osieku 
32-608 Osiek, ul. Starowiejska 175 
reprezentowanym przez: Dyrektora– Pana Witolda Chmielowskiego 
zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 
 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
Zleceniobiorca obejmuje pracowników Zleceniodawcy profilaktyczną opieką 
zdrowotną określoną w ustawie z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy 
(Dz.U.1997.96.593) w zakresie określonym w § 2 umowy. 
 

§ 2 
Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej świadczonej przez Zleceniobiorcę na 
rzecz osób skierowanych przez Zleceniodawcę obejmuje wykonanie badań 
wstępnych, okresowych i kontrolnych określonych w Kodeksie Pracy, 
uwzględniających warunki pracy na danym stanowisku. 
 

§ 3 
Podstawą wykonania świadczeń jest pisemne skierowanie Zleceniodawcy 
zawierające między innymi dane osobowe pracownika, określenia rodzaju 
pracy, którą ma wykonywać, opis zagrożeń na danym stanowisku pracy oraz 
rodzaj badania. 
 

§ 4 
Zleceniobiorca może zlecić wykonanie niektórych świadczeń, w szczególności 
badań diagnostycznych, laboratoryjnych i specjalistycznych badań lekarskich 
innym podmiotom wykonującym te świadczenia. 
 

 



§ 5 
1. Zleceniobiorca prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń lekarskich wg 

wzoru określonego w zał. Nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia                   
i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r.  

2. Zaświadczenia wydawane będą w dwóch egzemplarzach, z których jeden 
Zleceniobiorca przekazuje pracownikowi Zleceniodawcy. 

3. Badania pracowników będą przeprowadzane w gabinecie lekarskim 
Zleceniobiorcy w uzgodnionym wcześniej terminie. 

 
§ 6 

1. Za przeprowadzenie 1 – go badania profilaktycznego bez dodatkowych 
badań ustala się kwotę 50,00 zł. 

2. Dodatkowe koszty poniesione w zależności od czynników ryzyka na 
stanowisku pracy pracownika tj. konsultacja okulistyczna, 
laryngologiczna, neurologiczna oraz badania diagnostyczne będą 
refakturowane. 

3. Należność będzie płatna przelewem na konto Zleceniobiorcy w terminie 
14 dni od wystawieniu rachunku za wykonane badania. 

 
§ 7 

Umowa zostaje zawarta na czas określony / nieokreślony , tj. ……………… 
……………………………….. z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania 
za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 
 

§ 8 
Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
W sprawach nie uregulowanym niniejszą umowa, mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 10 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
  ........................................   ........................................  
          ZLECENIOBIORCA                                   ZLECENIODAWCA 


