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UMOWA nr CKU/UZ/………../2020 

na wykonywanie badań profilaktycznych pracowników i słuchaczy 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

 
 

zawarta w dniu ……………2020 roku, pomiędzy:  

Gminą Ostrowiec Świętokrzyski - Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 

26A,  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 661-000-39-45, którą reprezentuje  

dr Aneta Pierścińska-Maruszewska - p.o. Dyrektora CKU  

na mocy Zarządzenia  Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr V/296/2020 

z  26.06.2020 r. w sprawie przedłużenia obowiązków Dyrektora CKU w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, zwaną dalej Zleceniodawcą, 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

 reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym  dalej Zleceniobiorcą 

 

 
§ 1 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020, poz. 295) Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej.), wpisanym do Rejestru 

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę 

Świętokrzyskiego pod nr księgi …………………………….. 

2. Na podstawie poniższych przepisów, tj.: 

1) art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020, poz. 1320 ze zm.); 

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

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów 

przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U.  2016 poz. 2067 Obwieszczenie Ministra 

Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania 

badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w 

Kodeksie pracy); 

3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 listopada 2015 r. 

w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania 

zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu 

lekarskim (Dz.U. 2015 poz. 2013); 

4) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. 2019 poz. 1175 

ze zm.); 

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

dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia oraz 

wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. nr 149 poz. 1002); 

6) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań 

lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na 

kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz.U. 2019 poz. 1651). 
 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000295
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001320
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Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania profilaktycznej opieki zdrowotnej z zakresu 

medycyny pracy nad pracownikami oraz kandydatami na słuchaczy Zleceniodawcy, zwanymi 

dalej pracownikami i słuchaczami. 
§ 2 

W celu realizacji umowy Zleceniodawca zobowiązuje się wobec Zleceniobiorcy do: 

1) przekazywania informacji dotyczących danych osobowych pracowników i słuchaczy 

objętych opieką profilaktyczną, z uwzględnieniem stanowisk pracy i rodzaju szkoły 

oraz profilu kształcenia; 

2) przekazania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub 

warunków uciążliwych występujących na stanowiskach pracy, wraz z aktualnymi 

wynikami badań i pomiarów dotyczących tych czynników; 

3) zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny 

warunków pracy i udostępnienie dokumentacji wyników kontroli warunków pracy. 
 

 

§ 3 

Zakres opieki zdrowotnej świadczonej przez Zleceniobiorcę na rzecz pracowników 

i słuchaczy Zleceniodawcy obejmuje: 

1) wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracownikom, 

przewidzianych w kodeksie pracy; 

2) wykonywanie badań lekarskich kandydatom do szkół policealnych i na kwalifikacyjne 

kursy zawodowe; 

3) profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, niezbędną ze względu na 

warunki pracy. 
§ 4 

1. Świadczenia wymienione w § 3 wykonywane będą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. 

…………………………………..,  od poniedziałku do piątku w godz. od …... do ……. . 

2. 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 / w miejscu odbywania 

praktycznej nauki zawodu, rodzaj badania. 

3. Badania lekarskie prowadzą lekarze uprawnieni na mocy rozporządzenia Ministra 

Zdrowia i Opieki Społecznej, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy. 
 

§ 5 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania  świadczeń określonych w § 2 

niezwłocznie po dostarczeniu przez słuchacza lub pracownika skierowania na badanie. 

2. Zleceniobiorca w przypadku braku możliwości realizacji niektórych świadczeń we 

własnej siedzibie może zlecić ich wykonanie na własny koszt innym zakładom opieki 

zdrowotnej lub podmiotom wykonującym te świadczenia w ramach praktyki 

indywidualnej (badania diagnostyczne, specjalistyczne konsultacje lekarskie itp.). 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do kierowania na badania laboratoryjne lub 

specjalistyczne pracowników lub słuchaczy Zleceniodawcy tylko w zakresie niezbędnym 

do wydania zaświadczenia lekarskiego. 

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

badanemu pracownikowi lub słuchaczowi zaświadczenie zgodnie z określonymi 

odpowiednimi przepisami wzorami. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej 

w terminie 2 dni od daty dostarczenia przez pracownika lub słuchacza kompletu wyników 

badań. 

5. Zaświadczenie wydawane jest w dwóch egzemplarzach, jeden dla słuchacza lub 

pracownika, drugi dla Zleceniodawcy. 
§ 6 

Zleceniodawcy służy prawo kontrolowania sposobu wykonywania przez Zleceniobiorcę 

postanowień umowy. 
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§ 7 

 

1. Zleceniobiorcy za wykonanie świadczeń określonych w umowie przysługuje 

wynagrodzenie, na podstawie wystawionych faktur VAT - wg cen jednostkowych netto 

plus podatek VAT, wynikających z cennika przedstawionego przez Zleceniobiorcę 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

2. Ceny wynikające z cennika, o którym mowa w ust. 1, obowiązują przez cały okres, na jaki 

zostaje podpisana niniejsza umowa i w okresie tym nie podlegają zmianie. 

3. Zleceniobiorca będzie wystawiał oddzielne faktury za wykonywanie badań pracowników 

i oddzielne faktury za wykonywanie badań słuchaczy Zleceniodawcy. 

4. Do wystawianych faktur VAT Zleceniobiorca załącza imienny wykaz przebadanych 

pracowników lub słuchaczy  Zleceniodawcy z zestawieniem rodzajów badań. 

5. Faktury VAT za wykonane badania wystawiane będą przez Zleceniobiorcę w okresach 

miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca. Faktura za grudzień 2021 r. zostanie 

wystawiona i dostarczona przez Zleceniobiorcę do Zleceniodawcy najpóźniej do 20 

grudnia 2021 r., a jej uregulowanie nastąpi do 31 grudnia 2021 r., z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy zajdzie konieczność 

realizacji przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę po dniu 20 grudnia 2021 r., 

Zleceniobiorca będzie zobowiązany wystawić fakturę za ten okres do dnia 10 stycznia 

2022 r., a uregulowanie tej faktury przez Zleceniodawcę nastąpi w terminie 14 dni od daty 

jej otrzymania. 

7. Faktura VAT wystawiona przez Zleceniobiorcę powinna wskazywać: 

a) jako nabywcę: Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 661-000-39-45; 

b) jako odbiorcę: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, 27-400 

Ostrowiec Świętokrzyski. 

8. Płatność będzie realizowana będzie przez Zleceniodawcę przelewem na konto bankowe 

wskazane w fakturze,  w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

VAT wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 4. 

9. Od nieterminowych wpłat należą się Zleceniobiorcy odsetki ustawowe za opóźnienie 

w transakcjach handlowych. 

10. Strony ustalają, że wymiar zobowiązania finansowego Zleceniodawcy wobec 

Zleceniobiorcy wynikający z okresu zawarcia umowy ustalonego w § 8 ust. 1 oraz 

w związku z treścią ust. 1, nie przekroczy kwoty …………… zł brutto (słownie: 

………………………………………)  

 
§ 8 

1. Umowę zawiera się na czas określony od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z możliwością  

jej rozwiązania przez każdą ze stron z zastosowaniem jednomiesięcznego 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. 

3. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym: 

a) w przypadku rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę warunków niniejszej umowy; 

b) w razie stwierdzenia przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy istotnych uchybień 

po stronie Zleceniobiorcy dotyczących trybu, zakresu i jakości udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 
§ 9 

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy o służbie medycyny pracy, ustawy o działalności leczniczej oraz inne 

przepisy, mające odpowiednie zastosowanie. 
§ 11 
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Spory związane z realizacją umowy strony w miarę możliwości załatwić będą polubownie. 

W przypadku braku porozumienia właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy. 
 

§ 12 

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy i jeden 

egzemplarz dla Zleceniodawcy. 
 

 

 

 

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

Zleceniobiorca        Zleceniodawca 
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Załącznik 

do umowy na badania profilaktyczne pracowników i słuchaczy CKU 

 

Cennik badań 
 

Badania podstawowe 

Rodzaj badania 
Cena jednostkowa 

brutto (w zł) 

Badanie przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań 

profilaktycznych + wydanie orzeczenia 
 

RTG klatki piersiowej   

Badanie okulistyczne  

Badanie ogólne moczu  

Morfologia krwi z rozmazem  

Badanie laryngologiczne  

Badanie EKG  

OB  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Zleceniobiorca        Zleceniodawca 

 

 


