
Załącznik nr 8 do SWKO na udzielenie 

zamówienia na świadczenia zdrowotne  

z zakresu rehabilitacji 
 

 

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZENIESIENIA PRAW I OBOWIĄZKÓW 

 

Zawarte w dniu ………… pomiędzy: 

Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Czeladzi (41-250) przy ul. Szpitalnej 

40, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 

Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000203274, NIP: 6252247223, REGON: 278209300   

reprezentowanym przez: 

Aldonę Sylwa – Dyrektora, 

a 

…………………………………., z siedzibą w………………….. przy ul. ……………………, wpisanym do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ………………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem ……………………., NIP: ……………………, REGON: ……………………., 

reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………… 

Zwanym dalej Przyjmującym Zamówienie 

 

§ 1 

1. Przedmiotem Porozumienia jest określenie zgodnie z art. 231 Kodeksu Pracy zasad przejęcia przez 

Przyjmującego zamówienie praw i obowiązków pracodawcy wobec pracowników wymienionych 

w załączniku do niniejszego porozumienia w związku z nabyciem przez Przyjmującego 

zamówienie w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert – przetargu na wykonywanie 

świadczeń zdrowotnych zorganizowanej części Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej (tj. Zakładu Fizjoterapii i Rehabilitacji). 

2. Strony oświadczają, że przejęcie przez Przyjmującego zamówienie praw i obowiązków 

pracodawcy wchodzi w życie z dniem …………… . 

 

§ 2 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że przejmie pracowników Powiatowego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia w trybie 

art. 231 Kodeksu Pracy.  



2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zobowiązań względem pracowników 

wynikających z dotychczasowych warunków zatrudnienia pracowników w Powiatowym Zespole 

Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz wynikających z niniejszego porozumienia. 

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada środki finansowe i organizacyjne dla pełnego 

zrealizowania niniejszego porozumienia. 

4. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej oświadcza, że na dzień przejęcia pracowników 

zaspokoi wszelkie wymagalne zobowiązania wobec pracowników wymienionych w Załączniku nr 

1 wynikające ze stosunku pracy a powstałe przed przejęciem pracowników.  

5. Wraz z przekazaniem pracowników, Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej przekaże 

Przyjmującemu zamówienie środki pieniężne zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 

wysokości …………..  wyliczone zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

tj. na dzień przekazania pracowników.  

6. W terminie 5 dni od daty przejęcia pracowników, Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

przekaże Przyjmującemu zamówienie akta pracownicze, obowiązujące w PZZOZ teksty 

regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych - co zostanie potwierdzone dwustronnym protokołem. 

7. Zasady rozliczenia Stron z tytułu przeniesienia własności sprzętu i wyposażenia zawarte są w 

odrębnej umowie. 

8. Wszelkie dokumenty dotyczące przejmowanych pracowników oraz przekazywanego sprzętu i 

wyposażenia zostaną przekazane i odebrane protokolarnie przez osoby upoważnione przez 

Strony. 

 

§ 3 

1. Wszelkie ewentualne zmiany lub uzupełnienia niniejszego Porozumienia wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

Stron. 

 

Powiatowy Zespół Zakładów      Przyjmujący Zamówienie 

Opieki Zdrowotnej 

 

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

 


