Poradnia Medycyny Pracy
ul. Rembielińska 8, tel. 22 51 91 333

W A Ż N E

D L A

P R Z E D S I Ę B I O R C Ó W ! ! !

Zgodnie z Ustawą o Służbie Medycyny pracy z 27 czerwca 1997 r. każda firma jest
zobowiązana do podpisania umowy z „podstawową jednostką służby medycyny pracy”.
Podpisanie umowy na świadczenie usług w ramach medycyny pracy daje przedsiębiorcy
określone korzyści. Po pierwsze pracodawca postępuje zgodnie z obowiązującym prawem,
a po drugie ma możliwość rozliczenia faktur za udzielone świadczenia w ramach kosztów
uzyskania przychodów.

Podpisanie umowy nie wiąże się z żadnymi kosztami.
Faktura wystawiana jest wtedy, gdy usługa faktycznie zostanie wykonana. To pracodawca
zleca wykonanie badań w pełni kontrolując koszty.
Co więcej, podpisanie umowy z SZPZLO Warszawa-Targówek daje szereg dodatkowych korzyści:
 prowadzimy ewidencję osób skierowanych przez Państwa,
 informujemy Państwa o zbliżających się terminach kolejnych badań,
 na Państwa życzenie przeprowadzamy badania kontrolne po 30 dniach zwolnienia
lekarskiego,
 opracowujemy kalkulację kosztów związanych z umową (przedstawiamy szczegółową
specyfikację badań wymaganych na danym stanowisku),
 udzielamy pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii,
fizjologii i psychologii pracy,
 współdziałamy z pracodawcami w rozpoznawaniu i ocenie czynników występujących w
środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na
zdrowie
oraz

umożliwiamy korzystanie z preferencyjnych stawek za usługi !!!
SZPZLO Warszawa-Targówek posiada wykwalifikowanych lekarzy uprawnionych do wykonywania
badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.
Nasze placówki są przygotowane i odpowiednio wyposażone do wykonywania dodatkowych
badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych określonych w Kodeksie Pracy i przepisach
BHP.
Specjalnie dla Państwa wprowadziliśmy dodatkowe godziny pracy lekarzy specjalistów
(okulistów, laryngologów i kardiologów) przeznaczone wyłącznie dla klientów medycyny pracy,
co znacznie skróciło czas uzyskania orzeczenia o zdolności do pracy.
Ceny i jakość wykonywanych świadczeń w naszych placówkach są bardzo konkurencyjne,
a współpraca z nami pomoże Państwu usprawnić zarządzanie pracownikami.

Dlatego też, zachęcamy do zawarcia umowy na świadczenie usług
w ramach medycyny pracy dla swoich pracowników.
UMOWA Z SZPZLO WARSZAWA-TARGÓWEK TO OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY
Dodatkowe informacje: Iwona Puchalska – Kierownik ds. usług wolnorynkowych
Tel. 22 518-26-56, ipuchalska@zoztargowek.waw.pl

