
UMOWA

zawarta w dniu …..............................................w Chorzowie pomiędzy:

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

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

NIP:........................................................................Regon.............................................................

zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą, reprezentowanym przez:

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

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

         a GALUS DARIUSZ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej św. Pawła 11 A

z siedzibą w Chorzowie przy ul. św. Pawła 11a, zwanym dalej Zleceniobiorcą

reprezentowanym przez Dyrektora Zakładu – lek. med. Dariusza Galusa.

§ l

1. Przedmiotem  umowy  jest  przeprowadzenie  przez  Podmiot  leczniczy,  będącym
podstawową  jednostką  służby  medycyny  pracy,  badań  lekarskich  dla  kandydatów
/studentów/doktorantów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na
działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

         2.  Badania, o których mowa w ust.1realizowane są na warunkach ustalonych przepisami:
1) ustawy z dnia 27 czerwca l 997r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. 2019, poz.1175)
 2)  ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (l.j. Dz. U. 2021, poz. 955).
3)  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (l.j. Dz. U. 2021,poz. 711).
4)  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich

  kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
  zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów    
 zawodowych oraz doktorantów (t.j. Dz. U. 2019. poz. 165 l ).

5)  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  dnia  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 ( t.j. Dz.U. 2016, poz. 2067).

6)  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac  
   wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych 
    prac (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1509)

7)   innymi, obowiązującymi przepisami prawa.



§ 2

1. Wszystkie  Badania  stanowiące  przedmiot  umowy,  Podmiot  leczniczy
zrealizuje w okresie od dnia …...........................do dnia …........................... 20.....r. 

         2.  Na podstawie niniejszej umowy Badaniami określonymi w § 1 ust. objętych   
  będzie nie więcej niż …............ kandydatów /studentów/doktorantów 

§3

1. Kandydaci/studenci/doktoranci objęci umową  rejestrują  się  w rejestracji NZOZ św.
Pawła 11A osobiście na podstawie skierowania wystawionego przez Szkołę.
a) Na badanie zgłaszają się z opiekunem prawnym ( do 16 roku życia ) bądź dostarczają zgodę
opiekuna  na  przeprowadzenie badania ( załącznik ).

2.  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków kształcenia winni otrzymać
  w Szkole odrębne skierowanie na każdy kierunek. W tym przypadku kandydat 
  podlegać będzie jednemu Badaniu, na podstawie którego lekarz wyda zaświadczenia
  w ilości zgodnej z ilością skierowań dostarczonych do Podmiotu leczniczego.

3.  Badania określone w niniejszej umowie przeprowadzi wyłącznie lekarz figurujący 
  w rejestrze zgłoszeń lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia badań  
  profilaktycznych  (prowadzonym przez WOMP Katowice) i równocześnie       
  zgłoszony w WOMP  Katowice, jako lekarz prowadzący działalność profilaktyczną.

4.  Lekarz przeprowadza Badania zgodnie z zakresem badań i kierunków ustalonym w    
   załączniku nr l do umowy.

5.  Lekarz sporządza zaświadczenie lekarskie w 2 egzemplarzach, z których jeden osoba
 badana przekazuje  niezwłocznie  placówce dydaktycznej.  a drugi  jest  dołączony do 
  dokumentacji badania lekarskiego osoby badanej.

6 .  W przypadku gdy osoba której zaświadczenie dotyczy, nie posiada pełnej zdolności do
   czynności prawnych, zaświadczenie wydaje się jej przedstawicielowi ustawowemu   
   lub opiekunowi prawnemu.

§ 4

1. Szkoła jest zobowiązana wobec Podmiotu leczniczego do:
1)  Wystawiania skierowań no Badania, zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 cytowanego    

   rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r.,
2)  Sporządzenia  ogólnego  opisu miejsca  odbywania  praktycznej  nauki zawodu

wraz z  informacją  o  występujących  w  tym  miejscu  czynnikach  szkodliwych,
uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia ( załącznik nr 1 do umowy),

       3) Przekazywania informacji o  występowaniu czynników szkodliwych lub warunków 
   uciążliwych dla zdrowia wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych       
   czynników,

 4)  Zapewnienia możliwości przeglądu miejsc praktycznej nauki zawodu przez lekarza
    wykonującego Badania, w celu dokonania oceny warunków pobierania nauki,

 5)  udostępnienia dokumentacji wyników kontroli kandydatów/studentów/doktorantów 
   warunków odbywania praktycznej nauki zawodu, w części odnoszącej się do 
  ochrony zdrowia.

6)  prowadzenia ewidencji wydanych skierowań na Badania.



 2.  Szkoła ma obowiązek każdorazowo poinformować Podmiot leczniczy  o zmianach:
- w zakresie profilu kształcenia,
- ilości kandydatów /studentów/doktorantów przewidzianych do Badania,

§ 5

        1.  Wynagrodzenie za sprawowanie opieki profilaktycznej będzie wynosiło:
             a)  Rozliczenie należności za wykonane Badania nastąpi na podstawie faktycznej ilości     

      wykonanych Badań przy zastosowaniu stawki za jedno Badanie w wysokości 65,00 zł, oraz 
      w razie potrzeby za każde dodatkowe specjalistyczne badanie/ konsultację, wynagrodzenie 
      będzie zgodne z obowiązującym cennikiem oraz liczbą i rodzajem przeprowadzonych badań
      ( cennik badań stanowi załącznik do umowy ).

        2.   Zleceniobiorca wystawi rachunek za wykonane usługi zgodne z § 5 pkt. 1 a
       3.   Rachunek będzie płatny w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
        4.   Zleceniobiorca jest uprawniony na koniec każdego roku do zmiany za zgodą Zleceniodawcy
              cennika badań profilaktycznych, stosownie do wzrostu kosztów własnych.  
              Aktualizacja cennika będzie dostarczana Zleceniodawcy w grudniu każdego roku.

§ 6

Umowa wiąże Strony od dnia........................................................i zawarta zostaje na czas   
nieokreślony, przy czym każdej ze stron służy prawo jej pisemnego rozwiązania z zachowaniem

           1 miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 7

W sprawach w umowie nie regulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

§ 8

Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy Strony poddadzą negocjacjom, a w
razie braku porozumienia – rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd.

§ 9

Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jedym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Za Zleceniodawcę Za Zleceniobiorcę


