
UCHWAŁA Nr 251 / 4963 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 9 lutego 2021r. 

 

w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2021. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 1 i 3, art. 70 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca  

1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), art. 55 

ust. 1 pkt. 4 i art. 114 ust. 1 pkt. 2, art. 115 ust. 3 i art. 116  ustawy z dnia 15 kwietnia  

2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) w związku 

z art. 21 ust. 1 pkt. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny 

pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/517/21 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu 

Województwa Podkarpackiego na 2021 rok, 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Zleca się Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie organizację  

i realizację zadań własnych Województwa Podkarpackiego z zakresu medycyny 

pracy wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 

o służbie medycyny pracy w kwocie 1.359.278,00 zł.   

2. Do organizacji realizacji zadań wymienionych w ust. 1 Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy w Rzeszowie może stosować przepisy art. 26 i 27 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. 

zm.). 

 

§ 2 

Szczegółowe warunki realizacji zadań, o których mowa w § 1 oraz warunki 

przekazywania Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie środków 

finansowych na realizację zadań, a także sposób ich rozliczania określone zostaną  

w umowie z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Rzeszowie, zgodnie  

z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

       

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia  

i Polityki Społecznej. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  



Załącznik do Uchwały Nr 251/4963/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 9 lutego 2021r.   

U M O W A   Nr OZ.I.     /21 

 

zawarta w dniu ………………………….… 2021 r. w Rzeszowie pomiędzy: 
 
Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez: 

…………………………….. – ………………………………………………………. 

…………………………… – ………………………………………………………… 

zwanym dalej Zleceniodawcą,   

a 

Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Rzeszowie reprezentowanym przez  

…………………………….. – ………………………………………………………., 

 zwanym dalej Ośrodkiem 

 § 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie sposobu organizacji i realizacji przez Ośrodek, 

w roku 2021, zadań własnych Województwa Podkarpackiego unormowanych  

w art. 21 ust. 1 pkt. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, 

zwanej dalej „ustawą” oraz określenie zasad ich finansowania.  

 

§ 2 

Zadania, o których mowa w § 1 obejmują w szczególności: 

1) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie      

patologii zawodowej, 

2) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe 

lub inne choroby związane z wykonywaną pracą, 

3) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną 

patologią zawodową, 

4) organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach  

i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki, 

5) orzekanie dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy w przypadkach 

zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza 

zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, przez jednostki wymienione 

w art. 2 ust. 4 ustawy, 

6) przeprowadzanie okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 

Kodeksu Pracy, w przypadku, gdy podmiot, który zatrudniał pracownika uległ 

likwidacji, z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie art. 7a ustawy z dnia  

19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. 

7) ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan 

zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub pobierania nauki w stosunku 

do:  

a) kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu 



lub stażu uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, 

uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, 

b) uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni  

na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych  lub niebezpiecznych  

dla zdrowia, 

c) kandydatów do szkół ponadpodstawowych, branżowych i policealnych oraz  

na kwalifikacyjne kursy zawodowe, mających w podstawie programowej 

szkolenie w zakresie uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym. 

 

§ 3 

1. Na realizację zadań stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zleceniodawca 

zobowiązuje się przekazać Ośrodkowi kwotę w wysokości 1.359.278,00 zł (słownie: 

jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem 

złotych). Przyjmuje się kalkulację zadań zleconych stanowiącą załącznik do niniejszej 

umowy. Obciążenie Zleceniodawcy za wykonane przez Ośrodek zadania zlecone 

dokonywane będzie w cenach nie wyższych niż określone w kalkulacji. Ośrodek 

może dokonywać przesunięć kwot pomiędzy poszczególnymi zadaniami zleconymi 

do realizacji, z uwzględnieniem zapisów § 1. 

2. Finansowanie zadań, o których mowa w § 1 odbywać się będzie w ramach środków 

zaplanowanych w budżecie Województwa Podkarpackiego na  2021 r. w dziale 851 - 

ochrona zdrowia, rozdział 85148 - medycyna pracy, § 4280 zakup usług 

zdrowotnych. 

3. Ze środków określonych w ust. 1 Ośrodek pokrywał będzie w pierwszej kolejności 

koszty realizacji zadań, o których mowa w § 2 pkt 7. Informację o zakresie realizacji 

pozostałych zadań wyszczególnionych w § 2 Ośrodek będzie przekazywał Zarządowi 

Województwa Podkarpackiego wraz z rozliczeniem miesięcznym, o którym mowa w § 

5 pkt. 1 i  2.  

4. Ostateczne rozliczenie wykorzystania kwoty należności, o której mowa w ust. 1 

nastąpi do dnia 10 stycznia 2022 roku. 

 

§ 4 

Warunki i zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 2 pkt 6 i 7 w tym: 

1) zasady rejestracji pacjentów, 

2) organizację udzielania świadczeń, 

3) dni i godziny ich udzielania, 

4) maksymalny czas oczekiwania na świadczenia, 

5) sposób podawania tych informacji do wiadomości osobom uprawnionym,  

ustalone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Ośrodkiem a podstawowymi 

jednostkami służby medycyny pracy, a w odniesieniu do zadań realizowanych przez 

Ośrodek informacje wymienione w pkt 1 - 4 będą podane w widocznym miejscu  

w rejestracji oraz na stronie internetowej Ośrodka. 

 

§ 5 

Kwota należności, o której mowa w § 3 ust.1 przekazywana będzie Ośrodkowi w terminie: 

1)  do 14 dni od dnia doręczenia – na podstawie faktur wystawionych przez Ośrodek  

i doręczonych Zleceniodawcy wraz z rozliczeniem rzeczowo-finansowym nie później niż 

do 10-go dnia miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym, 



2) w miesiącu grudniu do 30 grudnia – na podstawie faktur wystawionych przez Ośrodek  

i doręczonych Zleceniodawcy wraz z rozliczeniem rzeczowo-finansowym nie później niż 

do 15 grudnia 2021 r.  

 § 6 

1.  Środki finansowe na realizację zadań objętych niniejszą umową nie mogą być   

przeznaczone na inne cele. 

2. Ośrodek zobowiązuje się do wydatkowania przekazanych mu środków w sposób 

najbardziej racjonalny z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów 

prawa oraz przy zastosowaniu szczególnej staranności podczas wydatkowania tych 

środków. 

§ 7 

Środki finansowe na realizację zadań określonych niniejszą umową Zleceniodawca 

przekazywać będzie Ośrodkowi na konto: 

mBank S.A.  nr: 17 1140 1225 0000 5350 8900 1005. 

 

§ 8 

Prawidłowość realizacji postanowień niniejszej umowy podlega kontroli sprawowanej przez 

Zleceniodawcę.  

§ 9 

1. Ośrodek zobowiązany jest do: 

1) sporządzania sprawozdań statystycznych, finansowych i innych sprawozdań  

na żądanie Zleceniodawcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

2) prowadzenia obowiązującej dokumentacji medycznej i statystycznej na zasadach     

obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej. 

2. Zleceniodawcy w ramach kontroli wykonywania umowy przysługuje uprawnienie badania 

dokumentów i innych nośników informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla 

oceny prawidłowości wykonywania zadania przez Ośrodek. Zleceniodawca może żądać 

udzielania ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonywania zadania. Ośrodek 

na żądanie Zleceniodawcy jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty  

i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez 

Zleceniodawcę.  

§ 10 

Renegocjacja warunków niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie w szczególności 

z następujących powodów: 

1) potrzeby zmiany zakresu przedmiotowego umowy, 

2) wystąpienia zdarzeń losowych (epidemie, katastrofy itp.). 

 

§ 11 

Ośrodek nie będzie udzielał odpłatnie świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową 

chyba, że odpłatność ta wynika z odrębnych przepisów.  

 

§ 12 

Do organizacji realizacji zadań wymienionych w § 2 pkt  7 Wojewódzki Ośrodek Medycyny 

Pracy w Rzeszowie może stosować przepisy art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia  

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.).  

 

 

 



§ 13 

Ośrodek oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działań 

związanych z realizacją zadań objętych niniejszą umową.  

 

§ 14 

Umowa zawarta jest na czas określony tj. do dnia 31 grudnia 2021 r. a jej postanowienia 

mają zastosowanie począwszy od 1 stycznia 2021 r. 

 

§ 15 

1. Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą umowę w drodze wypowiedzenia w przypadku 

niedopełnienia przez Ośrodek obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

2. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca 

kalendarzowego. 

§ 16 

Umowa niniejsza może być przez Zleceniodawcę rozwiązana bez wypowiedzenia w sytuacji 

przeznaczenia środków publicznych na cele inne niż określone w umowie.  

 

§ 17 

W przypadku wykorzystania środków na cele inne niż określone w umowie, Ośrodek  

zobowiązany jest do zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wraz  

z odsetkami liczonymi od dnia ich przekazania. 

 

§ 18 

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 

aneksu.  

 

§ 19 

Spory mogące wyniknąć na tle wykonywania przedmiotu umowy rozstrzygać będzie 

właściwy rzeczowo sąd w Rzeszowie.  

 

§ 20 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.),   

2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 

z późn. zm.), 

3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175 

z późn. zm.),  

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 869  

z późn. zm.) 

§ 21 

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa  

dla każdej ze stron.  

 

 

    ZLECENIODAWCA       OŚRODEK 

 

 



Załącznik do umowy Nr OZ-I.     /21 

 

KALKULACJA ZADAŃ ZLECONYCH na rok 2021 

l.p. Rodzaj zadania 
Szacowana 

ilość 
Cena Wartość 

1.  Działalność konsultacyjna, diagnostyczna i 
lecznicza w zakresie patologii zawodowej  

15 1 250,00 18.750,00 

2.  Czynne poradnictwo w stosunku do osób 
chorych na choroby zawodowe i inne związane z 
wykonywana pracą  

10 450,00 4 500,00 

3.  Ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza 
uzasadniona stwierdzoną patologią zawodową, w 
tym: 

 
  150.000,00 

4.  Organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy 
medycznej w nagłych zachorowaniach i 
wypadkach,   które wystąpiły w miejscu pracy, 
służby lub pobierania nauki  

120 200,00 24 000,00 

5.  Uczestnictwo jednostek wymienione w art. 2 ust. 
4 ustawy o smp w zakresie zadań służby 
medycyny pracy w orzekaniu dla celów 
przewidzianych w KP w przypadkach  
zakwestionowania zaświadczenia lekarza 
zatrudnionego w WOMP  

5 1 650,00 8 250,00 

6. Badania podstawowe uczniów i studentów 13 000 85,00 1 105 000,00 

Badania uczniów, których podstawa programowa 
nauczania  obejmuje naukę kierowania pojazdem 
mechanicznym 

200 200,00 40 000,00 

Badania dodatkowe kwalifikacyjne kursy 
zawodowe 

X X 8.778,00 

      1.153.778,00 

SUMA       1.359.278,00     

 


