
UCHWAŁA Nr 335 / 6580 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 16 listopada 2021 r. 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 251/4963/21 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2021 r. 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, art. 114 ust. 1 pkt  3, art. 115 ust. 3 i art. 116 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 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 z późn zm. 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

W Uchwale Nr 251/4963/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu medycyny pracy 

w roku 2021 wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 1 ust. 1 kwotę „1.359.278,00 zł” zastępuje się kwotą „1.859.278,00 zł”.  

2) W umowie określającej warunki realizacji zadań, przekazywania środków 

finansowych oraz sposób ich rozliczania stanowiącej załącznik do uchwały 

wprowadza się zmiany o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia  

i Polityki Społecznej. 

 
Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr 335/6580/21 
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2021 r.  

 

ANEKS  Nr 2 

 

zawarty dnia …………………....................  2021 r. w Rzeszowie  

 

do umowy nr  OZ-I. 1/21 z dnia 22 lutego 2021 r. 

Strony umowy: 

Województwo Podkarpackie reprezentowane przez: 

………………………………………. - ……………………………………………………………., 

………………………………………. - ……………………………………………………………., 

zwane dalej Zleceniodawcą,  

i Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie 

reprezentowany przez: 

Pana Janusza Solarza – p.o. Dyrektora WOMP 

zwany dalej Ośrodkiem 

zgodnie postanawiają co następuje: 

 

§ 1 

W umowie nr OZ-I.1/21 zawartej dnia 22 lutego 2021 r. zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 4 

października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Na realizację zadań stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zleceniodawca 

zobowiązuje się przekazać Ośrodkowi kwotę w wysokości 1.859.278,00 zł  (słownie: 

jeden milion osiemset 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 

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 

 

 

 

    ZLECENIODAWCA       OŚRODEK 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

7. Badania podstawowe uczniów i studentów 17 000 85,00 1 445 000,00 

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

1 000 200,00 200 000,00 

Badania dodatkowe kwalifikacyjne kursy 
zawodowe 

X X 8.778,00 

      1.153.778,00 

SUMA  
     

1.859.278,00     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


