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Umowa  

na wykonywanie badań profilaktycznych pracowników 

zawarta w dniu ……………………………. r. w Gorlicach 

 

pomiędzy: 

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

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

z siedzibą …………………………………………………………………………………………….… 

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………….….. 

zwanym dalej „Zleceniodawcą”,                                                                            

a 

MEDICOR sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach ul. Cicha 7, 38-300 Gorlice, zarejestrowaną 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod Nr 0000551284, NIP 7382145645, REGON 122928590, kapitał 

zakładowy 5 000,00 zł, wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod 

nr: 000000160248 prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego, 

reprezentowana przez Zarząd w osobie:  

Małgorzaty Kotowicz-Olbrych – Prezes Zarządu albo Prokurenta Izabelę Owczarz                  

i Prokurenta Konrada Owczarz 

zwanym  dalej „Zleceniobiorcą”,  

 

została zawarta umowa o treści następującej: 

 

§ 1 

Zleceniodawca jako pracodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje, w oparciu o zaakceptowaną 

przez Zleceniodawcę ofertę stanowiącą Cennik badań lekarskich profilaktycznych w Medicor 

sp. z o.o., która stanowi integralną cześć umowy, zlecenie na wykonanie usług i świadczeń 

zdrowotnych dla pracowników Zleceniodawcy. 

 

§ 2 

1. Zakres opieki zdrowotnej wykonywanej na podstawie niniejszej umowy  obejmuje 

świadczenia, do których zapewnienia Zleceniodawca jest zobowiązany na podstawie 

Kodeksu pracy, Kodeksu drogowego, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie  

drogowym oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy oraz przepisów 

wykonawczych do tych ustaw, a w szczególności: wykonywanie badań wstępnych, 

okresowych i kontrolnych, przewidzianych w Kodeksie Pracy. 
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2. Rodzaj badań obligatoryjnych oraz ich częstotliwość reguluje załącznik nr 1 

do rozporządzenia MZiOS z 30 maja 1996r. 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, z późn. zm.) 

3. Zgodnie z § 2 ust.2 cytowanego w punkcie 2 rozporządzenia: Lekarz przeprowadzający 

badanie profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania 

konsultacyjne w zależności od wskazań, w szczególności: neurologiczne, okulistyczne, 

dermatologiczne, alergologiczne lub psychologiczne oraz badania dodatkowe na koszt 

pracodawcy, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono 

we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny 

stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika. 

4. Każdy pracownik podlegający badaniom, posiadał będzie skierowanie wystawione przez 

Zleceniodawcę.  

5. Skierowanie, o którym mowa, będzie zawierało informacje określone w rozporządzeniu 

MZiOS z 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, 

zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 

wydawanych do celów przewidzianych  w Kodeksie pracy, a w szczególności zgodnie z §4 

ust.2 rozporządzenia.  

6. Pracownik podlegający badaniom zobowiązany jest do przestrzegania zasad dotyczących 

udzielania świadczeń zdrowotnych, obowiązujących w zakładzie leczniczym Zleceniobiorcy. 

W przypadku niepodporządkowania się zasadom, w szczególności sanitarno-

epidemiologicznym, wulgarnego zachowania, itp., Zleceniobiorca ma prawo odmówić 

wykonania badań i poinformować o tym Zamawiającego.  

7. Zleceniobiorca po wykonaniu badań, o których mowa w § 1, wyda pracownikowi orzeczenie 

lekarskie o zdolności lub niezdolności do pracy na danym stanowisku. 

 Orzeczenie w dwóch egzemplarzach otrzymuje osoba badana, która jeden egzemplarz 

orzeczenia przekazuje pracodawcy, a drugi zostawia dla siebie. W przypadku wydania 

orzeczenia o niezdolności do pracy, oryginał orzeczenia przekazywany jest bezpośrednio 

pracodawcy – Zleceniodawcy. 

8. Zleceniobiorca prowadzeni ewidencję osób skierowanych przez Zleceniodawcę.  

9. Zleceniodawca może swoim pracownikom sfinansować inne badania, nie wynikające 

z narażenia na stanowisku pracy, zgodnie z ustalonym przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę 

zakresem, według obowiązującego u Zleceniobiorcy cennika.  
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§ 3 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania badań i innych świadczeń 

zdrowotnych będących przedmiotem umowy. 

2. Strony ustalają, że badania pracowników, o których mowa w § 1 i 2 będą wykonywane  

w siedzibie spółki MEDICOR sp. z o.o. w Gorlicach, ul. Cicha 7 w terminach ustalonych 

między Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą. 

 Kontakt w celu ustalenia terminów: 

 Rejestracja: T: 18  540-45-99 E: rejestracja@medicor.info.pl 

3. Zleceniobiorca ma prawo zlecić wykonanie wybranych świadczeń, w szczególności badań 

diagnostycznych i specjalistycznych innym podmiotom lub osobom trzecim wykonującym  

te badania. 

§ 4 

1. U Zleceniobiorcy funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania – ZSZ (na zgodność 

z normami: ISO 9001:2015 – system zarządzania jakością oraz ISO 27001:2017 – system 

zarządzania bezpieczeństwem informacji). 

2. Zleceniodawca zobowiązany jest do stosowania się do obowiązującej u Zleceniobiorcy 

Polityki ZSZ oraz obowiązujących w ramach ZSZ zasad, w tym zasad dotyczących 

bezpieczeństwa informacji i zasady poufności.  

3. Polityka ZSZ dostępna jest na stronie internetowej Zleceniobiorcy, natomiast pozostałe 

dokumenty systemowe w jego siedzibie. 

 

§ 5 

1. Strony mają na celu utrzymanie standardów wysokiej ochrony bezpieczeństwa danych 

osobowych przez siebie przetwarzanych, w tym w szczególności takich, które będą 

odpowiadać przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 

z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawi osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, dalej zwane Rozporządzeniem. 

2. Zleceniodawca oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych swoich pracowników, 

w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia, w zakresie w jakim jest to wymagane przepisami 

prawa, a w tym w szczególności postanowieniami Kodeksu pracy.  

3. Strony realizując niniejszą umowę spełniają obowiązek o którym mowa w art. 229 Kodeksu 

pracy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. 

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 

przewidzianych w Kodeksie pracy. 
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4. Skierowanie wydane przez Zleceniodawcę w zakresie realizacji zobowiązań objętych 

niniejszą umową obejmuje dane osobowe pracownika w postaci: imienia, nazwiska, adresu 

zamieszkania, PESEL oraz opisu stanowiska pracy, dalej zwane jako Dane osobowe. 

5. Zleceniodawca oświadcza, iż w prowadzonym przez niego zakładzie pracy zostały wdrożone 

środki techniczne i organizacyjne w rozumieniu Rozporządzenia, które zapewniają 

bezpieczeństwo przetwarzania Danych Osobowych. 

6. Zleceniobiorca w zakresie w jakim udziela świadczeń medycznych oraz wykonuje zadania 

służby medycyny pracy jest Administratorem Danych swoich pacjentów, w tym również 

pracowników Zleceniodawcy.  

7. W zakresie udzielonych świadczeń obejmujących zadania służby medycyny pracy 

Zleceniobiorca prowadzi własną dokumentację medyczną, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, a w tym w szczególności art. 11 ustawy o służbie medycyny pracy oraz 

rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji 

medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów 

stosowanych dokumentów oraz z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji 

badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania 

i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów.  

8. Zleceniobiorca oświadcza, iż w prowadzonym przez niego przedsiębiorstwie zostały 

wdrożone środki techniczne i organizacyjne w rozumieniu Rozporządzenia, które zapewniają 

bezpieczeństwo przetwarzania Danych Osobowych. 

9. Mając na względzie obowiązujące przepisy prawa Strony zgodnie oświadczają, iż w zakresie 

w jakim Zleceniodawca wydaje skierowania, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, 

następuje udostępnienie danych osobowych pracowników Zleceniodawcy. Udostępnienie 

to jest uwarunkowane koniecznością spełnienia ciążącego na Zleceniodawcy obowiązku, 

o którym mowa w art. 229 Kodeksu pracy. 

10.   Udostępnienie Zleceniobiorcy Danych Osobowych przez Zleceniodawcę odbywa się 

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w związku z art. 229 Kodeksu pracy, natomiast 

przetwarzanie przez Zleceniobiorcę ww udostępnionych Danych Osobowych odbywa się 

w oparciu o art. 9 ust 2 lit. h Rozporządzenia. 

11.   Strony jako Administratorzy Danych w związku z niniejszą Umową w zakresie realizowanego 

przez siebie przetwarzania Danych Osobowych ponoszą odpowiedzialność za jego: 

a.  zgodność z przepisami prawa,  

b.  wypełnienie obowiązków informacyjnych względem osób, których Dane Osobowe są 

przetwarzane;  

c.  wdrożenie i utrzymanie środków i standardów bezpieczeństwa i ochrony Danych 

Osobowych,  
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d.  realizację praw osób, których Dane Osobowe są przetwarzane.  

12.  Strony nie posiadają względem siebie prawa kontroli.  

13.  W przypadku, w którym na skutek działań Zleceniodawcy doszłoby do udostępnienia       

Danych Osobowych w sposób naruszający przepisy prawa, a Zleceniobiorca poniósłby 

z tego tytułu szkodę, w tym w szczególności została na niego nałożona kara w jakimkolwiek 

postępowaniu prowadzonym przez organ nadzorczy, Zleceniodawca będzie zobowiązany 

do pokrycia poniesionych przez Zleceniobiorcę kosztów, związanych z likwidacją poniesionej 

szkody. W tym celu Zleceniodawca wystawi notę obciążeniową wraz z uzasadnieniem 

objętej nią kwoty, płatną w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.  

14. Strony wprowadzają obowiązek i zapewniają sobie zachowanie poufności wobec osób 

trzecich co do wszelkich informacji, które uzyskają w związku z realizacją umowy, przy czym 

strona naruszająca klauzulę poufności poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą 

w pełnym zakresie szkody, powstałej w wyniku ujawnienia tych informacji. Strony 

stwierdzają, iż zastrzeżone do poufności są wszelkie informacje niepublikowane publicznie.  

 

§ 6 

Zleceniodawca zobowiązuje się wobec Zleceniobiorcy do: 

1. Przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków 

uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników. 

2. Zapewnienia udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu pracy. 

3. Zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków 

pracy. 

4. Udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się 

do ochrony zdrowia. 

 

§ 7 

1. Za wykonanie badań określonych w §1 Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie  

Zleceniobiorcy wg obowiązującego cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany bez zgody Zleceniodawcy wysokości 

opłat ustalonych załącznikiem nr 1 stosownie do wzrostu kosztów świadczonych usług, bez 

konieczności zawiadamiania Zleceniodawcy (aktualny cennik dostępny jest na stronie 

internetowej www.medicor.info.pl). 

2. Należność płatna będzie gotówką w dniu wykonania badania i otrzymania faktury lub 

przelewem w terminie 14 dni od wystawienia faktury za uprzednią zgodą Zleceniobiorcy, 

na rachunek  nr 47 8627 0001 2027 3501 1493 0001 Bank Spółdzielczy w Bieczu. 
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§ 8 

1. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia 

ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca kalendarzowego lub bez zachowania okresu 

wypowiedzenia za porozumieniem stron. 

2. Umowę zawiera się na czas (niewłaściwe skreślić): 

a. określony od …………………… do ……………….., 

b. nieokreślony. 

 

§ 9 

1. Wszelkie spory na tle umowy strony będą rozstrzygać polubownie. W razie niemożności 

polubownego rozwiązania sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, przepisy powołane w par. 2 niniejszej umowy, ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej a także ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie 

medycyny pracy. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem par. 5 ust. 1. 

 

§ 10 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 

 

 

Zleceniodawca:                                                                       Zleceniobiorca: 

 

 

 

 

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

Pieczęć i podpis                                                                                                        Pieczęć i podpis 

 

 

 Załączniki:   

1. Cennik badań lekarskich profilaktycznych Medicor sp. z o.o. 

2. Skierowanie na badania lekarskie. 


