
 

UMOWA Nr CKU/UZ/……./2016 

na badania profilaktyczne pracowników i słuchaczy 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim 
 

zawarta ……………….2016 roku, pomiędzy:  

Centrum Kształcenia Ustawicznego, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sandomierska 

26A, NIP: 661-219-05-03, w imieniu którego działa z upoważnienia Prezydenta Miasta 

Ostrowca Świętokrzyskiego: 

dr Aneta Pierścińska-Maruszewska – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego 

zwanego dalej Zleceniodawcą, 

a 
……………………………………………………………………………………………………………  

zwanym  dalej ZLECENIOBIORCĄ, reprezentowanym przez: 
……………………………………………………….. - ……………………………………………….. 

o następującej treści: 
§ 1 

Na podstawie poniższych przepisów, tj.: 

1) Art. 229 Kodeksu Pracy, 

2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w 

sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów 

przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) 

3) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia 

lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 65, poz. 741 z późn. zm.) 

4) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 roku Nr 

125, poz. 1317 z późn. zm.).  

5) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie rodzajów 

dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia oraz wzorów 

stosowanych dokumentów (Dz. U. Nr 149, poz. 1002) oraz innych przepisów 

wykonawczych do ustawy, o której mowa w pkt. 4. 

6) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie badań lekarskich 

kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 28.08.2014r., poz. 1144). 

 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania profilaktycznej opieki zdrowotnej z zakresu 

medycyny pracy nad pracownikami oraz słuchaczami  Zleceniodawcy, zwanymi dalej 

pracownikami i słuchaczami. 
§ 2 

Zakres opieki zdrowotnej świadczonej przez Zleceniobiorcę na rzecz pracowników 

i słuchaczy Zleceniodawcy obejmuje: 

1. Wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, 

przewidzianych w kodeksie pracy. 

2. Wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół policealnych i na kwalifikacyjne 

kursy zawodowe. 

3. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, niezbędną ze względu na warunki 

pracy. 

 
 



 

§ 3 

1. Świadczenia zdrowotne wymienione w § 2 wykonane będą w siedzibie Zleceniobiorcy 

w Ostrowcu Świętokrzyskim,  ul. ……………………….. codziennie od poniedziałku do 

piątku w godz. od …………  do …………… 

2. Rejestracja pracowników i słuchaczy Zleceniodawcy odbywa się telefonicznie, tel. 

………………………………. 

3. Podstawą wykonania świadczeń jest pisemne skierowanie Zleceniodawcy zawierające 

między innymi dane osobowe pracownika lub słuchacza, określenie rodzaju 

wykonywanej pracy, opis zagrożeń na danym stanowisku pracy, rodzaj badania. 
 

§ 4 

1. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do przetwarzania danych osobowych słuchaczy 

i kursantów oraz pracowników CKU w celu realizacji warunków umowy. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 

a) wykonania  badań określonych w § 2 niezwłocznie  

b) ochrony danych osobowych zawartych w skierowaniach oraz dokumentacji medycznej 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) i przepisami dotyczącymi tajemnicy 

lekarskiej  

c) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których Wykonawca powziął 

wiadomość w trakcie realizacji umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek 

innym celu niż do wykonania umowy, a także do zachowania w tajemnicy informacji, 

których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie w innym celu mogłoby narazić 

interesy Zleceniodawcy w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu umowy, 

niezależnie od formy przekazania tych informacji oraz ich źródła  

d) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia, że żadna z osób, przy 

pomocy których wykonuje umowę, nie ujawni informacji, o których mowa w pkt 2b  

i 2c, ani ich źródła zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez wyraźnego 

pisemnego upoważnienia Zleceniodawcy. 

3. Zleceniobiorca po przeprowadzeniu badań osób wymienionych w § 2 pkt. 1 i 2 wystawia 

badanemu pracownikowi lub słuchaczowi zaświadczenia lekarskie zgodnie z określonymi 

odpowiednimi przepisami wzorami. Zaświadczanie powinno być wydane najpóźniej 

w terminie 3 dni od daty zgłoszenia się pracownika lub słuchacza ze skierowaniem na 

badania. 
§ 5 

Zleceniodawcy służy prawo kontrolowania sposobu wykonywania przez Zleceniobiorcę 

postanowień umowy. 
§ 6 

W celu realizacji zlecenia Zleceniodawca zobowiązuje się wobec Zleceniobiorcy do: 

1) przekazania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub 

warunków uciążliwych występujących na stanowiskach pracy, 

2) zapewnienia możliwości udziału w przeglądzie stanowisk pracy w celu dokonania 

oceny warunków pracy i udostępnienie dokumentacji wyników kontroli warunków 

pracy. 
§ 7 

1. Strony ustalają, że odpłatność za wykonanie pojedynczych badań pracownika lub 

słuchacza Zleceniodawcy nie przekroczy kwot określonych cennikiem Zleceniobiorcy, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  
Cennik obowiązuje przez cały okres, na jaki zostaje podpisana niniejsza umowa 

i w okresie tym nie podlega zmianie. 



 

2. Ustala się, że średni koszt badania 1 pracownika lub słuchacza wynikający z wystawionej 

faktury nie przekroczy kwoty ………………. zł brutto. 

3. Zleceniobiorcy za wykonanie świadczeń określonych w umowie przysługuje 

wynagrodzenie zgodnie z cennikiem, na podstawie wystawionych faktur z zastrzeżeniem 

ust. 2. 

4. Do wystawianych faktur/rachunków Zleceniobiorca załącza imienny wykaz przebadanych 

pracowników lub słuchaczy  Zleceniodawcy z zestawieniem rodzajów badań. 

5. Zleceniobiorca wystawiał będzie oddzielne faktury za wykonywanie badań pracowników 

CKU i oddzielne za wykonywanie badań słuchaczy. 

6. Płatność zrealizowana będzie przez Zleceniodawcę w terminie 14 dni od otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

7. Od nieterminowych wpłat należą się Zleceniobiorcy odsetki ustawowe. 
 

§ 8 

Zleceniobiorca w przypadku braku możliwości realizacji niektórych świadczeń we własnej 

siedzibie może zlecić ich wykonanie innym zakładom opieki zdrowotnej lub podmiotom 

wykonującym te świadczenia w ramach praktyki indywidualnej (badania diagnostyczne, 

specjalistyczne konsultacje lekarskie itp.). 

 
§ 9 

1. Umowę zawiera się na czas określony od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z możliwością  

1- miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniobiorcę ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku zalegania przez Zleceniodawcę z zapłatą wynagrodzenia za co najmniej 2 

miesiące. 
 

§ 10 

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy, o której mowa w § 1 oraz inne przepisy, mające odpowiednie 

zastosowanie. 
 

§ 12 

Spory związane z realizacją umowy strony w miarę możliwości załatwić będą polubownie. 

W przypadku braku porozumienia, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

 
§ 13 

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy i 1 egzemplarz dla 

Zleceniodawcy. 
 

 

 

 

 

 

..............................................      .............................................. 

Zleceniobiorca        Zleceniodawca 

 

 



 

Załącznik nr 1 

do umowy na badania profilaktyczne pracowników i słuchaczy CKU 

 

 

Cennik Badań 
 

 

Badanie: 
 

1. Przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań  

profilaktycznych + wydanie orzeczenia    -   …………zł 

2. EKG         -   ………... zł 

3. Morfologia krwi z rozmazem      -   …………zł 

4. Glukoza we krwi       -   ………... zł 

5. RTG klatki piersiowej       -   ………... zł 

6. Lekarza okulisty       -   ……...… zł 

7. Lekarza neurologa       -   ………... zł 

8. Lekarza laryngologa       -   ………... zł 

9. Cholesterol całkowity       -   ..………. zł 

10. Trójglicerydy        -   ………… zł 

11. OB         -   ………… zł 

12. Badanie ogólne moczu       -   ………… zł 

13. Transaminazy        -   ………… zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................      .............................................. 

Zleceniobiorca        Zleceniodawca 

 

 


