
UMOWA

zawarta w dniu  ……………………………………….. w Bydgoszczy  pomiędzy

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

Adres  ……………………………………………………………………………………………......

NIP  ………………………… …..     REGON   …………………………………………...............

reprezentowanym przez :

……………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej treści umowy Zleceniodawcą

a

Centrum Medycyny Pracy s.c. A. Cieślak, I. Urbańska-Kurek , 
ul. Jagiellońska 109 lok. 31-34 85-027 Bydgoszcz

reprezentowanym przez :

…............................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą.

§ 1 
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 
a) wykonywania badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych i kontrolnych, dla kandydatów 

do pracy i pracowników Zleceniodawcy. 
b) oceny możliwości  wykonywania  pracy uwzględniającej  stan  zdrowia i  zagrożenia  występujące

w miejscu pracy,
c) orzecznictwa lekarskiego dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych

na jego podstawie
d) profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej z uwagi na warunki pracy obejmującej:
e) badania lekarskie mające na celu orzeczenie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy,

w sytuacji zgłoszenia przez pracownika potrzeby takiego badania poza terminami wynikającymi
z częstotliwości badań okresowych,

f) badania celowane w razie stwierdzenia choroby zawodowej u pracownika zakładu,
g) monitorowanie stanu zdrowia osób zatrudnionych w warunkach przekroczenianorm higienicznych,
h) monitorowanie  stanu  zdrowia  pracowników  młodocianych,  niepełnosprawnych  oraz  kobiet  

w wieku rozrodczym i ciężarnych,
i) uczestniczenia w komisji  bezpieczeństwa i higieny pracy, o ile Zleceniodawca uzna to za celowe.

§ 2 
1. Zleceniobiorca będzie wykonywał określone w § 1 pkt. 1 badania zgodnie z obowiązującymi 
2. w tym przedmiocie przepisami Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 27.06.1997 r.-  o służbie 

medycyny   pracy  (tekst jednolity  Dz. U. z 2004 r.  Nr 125, poz. 1317 z póź. zm.)  
§ 3

Zleceniodawca zobowiązuje się  :
1) kierować na badania pracowników z indywidualnymi skierowaniami. Wzór skierowania stanowi

załącznik nr 2 do umowy,
2) informować Zleceniobiorcę o występowaniu w zakładzie warunków uciążliwych oraz czynników

szkodliwych dla zdrowia z przekazaniem aktualnych wyników badań  i pomiarów tych czynników
oraz rzetelne wypełniać skierowania na badanie profilaktyczne

3) zapewnić możliwość przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,
§ 4

1. Badania pracowników Zleceniodawcy odbywać się będą w siedzibie Zleceniobiorcy.
2. Zaświadczenia o zdolności do pracy będą przekazywane przez Zleceniobiorcę badanemu 

pracownikowi w dwóch egzemplarzach, z których jeden pracownik przekazuje Zleceniodawcy. 
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§ 5
1.  W uzasadnionych przypadkach Zleceniobiorca może zlecić wykonanie świadczeń (badań 

diagnostycznych i specjalistycznych lekarskich) innym podmiotom wykonującym te świadczenia, 
o czym powiadomi Zleceniodawcę.  

2. Kosztem świadczeń, o których mowa w ust.1. Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę
§ 6

1. Koszt badania pracownika obejmuje koszty wykonania  badań laboratoryjnych, diagnostycznych    
i specjalistycznych według cennika stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy oraz koszty 
wynikające     z realizacji świadczenia według § 5 umowy.    

2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w Załączniku nr 1 do umowy,      
bez konieczności zmiany umowy w formie aneksu. Informacja o zmianie cen będzie umieszczona 
na stronie internetowej.

3. Odpłatność ogółem za dany miesiąc jest sumą kosztów badań wykonanych na rzecz pracowników 
Zleceniodawcy w danym miesiącu.

4. Należność za badania regulowana będzie gotówkowo lub przelewem na konto Zleceniobiorcy 
mBank 09 1140 2004 0000 3102 6303 9999 w terminie 30 dni od daty otrzymania rachunku 
wystawionego przez Zleceniobiorcę (forma płatności uzgodniona każdorazowo ze Zleceniobiorcą).

    § 7
1. Umowa zawarta jest na czas  nieokreślony  z prawem jej rozwiązania przez każdą ze stron           

po uprzednim 1-miesięcznym okresie wypowiedzenia.
2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku 

zalegania przez Zleceniodawcę z zapłatą należności przez okres dłuższy niż dwa miesiące.
§ 8

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do nieujawniania w żadnej postaci i treści informacji dotyczących
danych osobowych, również po rozwiązaniu umowy.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy informacji, o której mowa w ustawie  
z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019r. Poz. 1127 
z późn. zm.,).

3. Zleceniobiorca, któremu Zleceniodawca powierza dane osobowe oświadcza, że przekazane dane 
osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy (w tym tajemnicy lekarskiej) 
przez swoich pracowników i inne osoby, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu 
przedmiotu umowy. 

5. Administratorem danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia, przetwarzanych w związku 
z realizacją Umowy jest Zleceniobiorca. Zleceniobiorca zobowiązuje się do ich przetwarzania        
i ochrony zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego

                                                                       §9

1. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony postanawiają  w pierwszej kolejności 
załatwiać polubownie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują  przepisy Kodeksu Cywilnego,      
oraz ustawy z  dnia 27 czerwca 1997r. o służbie Medycyny Pracy )Dz. U. z 2019r., poz. 1175        
z późn.zm.), a wszelkie spory wynikłe z umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 
właściwego dla siedziby Zleceniodawcy, tj. w Bydgoszczy  

§ 10
Postanowienia   niniejszej  umowy  wraz  z  załączonym  cennikiem  mają  charakter  poufny  i  nie  mogą
być rozpowszechniane bez zgody stron.                                                                                                            
                                                                               § 11
Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  które  otrzymują:  Zleceniodawca  
i Zleceniobiorca.

      ZLECENIODAWCA                                                                             ZLECENIOBIORCA
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