Umowa o wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy
Zawarta dnia..............................w ..........................................pomiędzy :

Zwanym dalej Zleceniodawcą, a

Zwanym dalej Zleceniobiorcą.
§I
1.Zleceniodawca zleca, Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadania z zakresu medycyny
pracy w stosunku do osób posiadających skierowanie od Zleceniodawcy.
2. W zakres czynności medycyny pracy wchodzić będzie:
a/ przeprowadzanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników
b/ inne świadczenia zdrowotne, w tym.................................................................
§ II
1. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez Zleceniobiorcę na podstawie pisemnego
skierowania wystawionego uprawnionemu do świadczeń przez Zleceniodawcę, zawierającego
w szczególności informację o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub
warunków uciążliwych wraz z pomiarami tych czynników.
2. Zleceniobiorca ma obowiązek prowadzenia rejestru świadczeń wykonywanych na rzecz
osób uprawnionych.
3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w miejscu wskazanym przez Zleceniobiorcę oraz w
godzinach określonych przez Zleceniodawcę.
4. Orzeczenia lekarskie wydawane są przez Zleceniobiorcę badanemu pracownikowi w
dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz dla podlegającego badaniom pracownika, drugi dla
pracodawcy, któremu badany pracownik to orzeczenie dostarczy).
§ III
Zleceniodawca zobowiązuje się wobec Zleceniobiorcy do:
a/ przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub
warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów czynników,
b/ zapewnienia udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie
zakładu pracy,
c/ zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków

pracy,
d/ udostępnianie dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się
do ochrony zdrowia.
§ IV
Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie za każdą czynność wchodzącą w
zakres zlecenia. Wynagrodzenie będzie wypłacane w dniu wykonania usługi przez
zleceniobiorcę, chyba, że strony uzgodnią inaczej.
§V
Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania pracy o jakiej
mowa w Paragrafie I niniejszej umowy.
§ VI
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony od dnia......................
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z upływem okresu wypowiedzenia
na koniec danego miesiąca kalendarzowego.
§ VII
Wszelkie zmiany mogą mieć miejsce wyłącznie w formie pisemnych aneksów i będą
dokonane za zgodą obu stron.
§ VIII
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ IX

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