
 
     

  

ROZWIĄZANIE 
dla firm i instytucji  

 
problemów z medycyną pracy  

oraz absencją chorobową pracowników 

Kontakt operacyjny: Krzysztof Abramek, tel. 600 437 184, krzysztofabramek@medpakiety.pl
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 S7 Sp. z o.o. 

 

S7 sp. z o.o. od 2008 r. realizuje kompleksową opiekę medyczną  

dla firm, instytucji i klientów indywidualnych w ponad 1000 prywatnych 

placówkach medycznych na terenie całej Polski. 
 

Opieka Medyczna SIGNUM: 

» medycyna pracy i pakiety  świadczeń medycznych  
» umożliwia szybki i nieograniczony dostęp do podstawowej oraz 

specjalistycznej opieki zdrowotnej 
» dostęp do lekarzy, lekarzy specjalistów, badań: 

badań diagnostycznych, badań laboratoryjnych, szczepień, rehabilitacji, 
transportu, zabiegów jednego dnia i wielu innych usług 

» w sieci 1000 placówek medycznych w Polsce 
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PROBLEMY FIRM  
PIERWSZY  DRUGI 

problem z medycyną pracy  problem z absencjami 

chorobowymi pracowników 
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Nawet 30 tys. zł kary dla 
pracodawcy 

 

kara grzywny za nieprzestrzeganie ustawy z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  
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 Na czym polega problem? 
 

» firma musi mieć podpisaną właściwą umowę 
na medycynę pracy 
 

 USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy 
Art. 12.  

1. Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników 
oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na 
podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot 
obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 
5 ust. 2, zwany dalej „zleceniodawcą”, z podstawową 
jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej 
„zleceniobiorcą”. 

2. 2. Umowa powinna określać w szczególności: (…) 
 

» pracownicy muszą mieć aktualne badania 
» pracownicy muszą mieć właściwe badania 
» badania muszą być zrobione w terminie 
» badania muszą być zrobione w tej placówce z umowy 
» badania muszą być zrobione wg właściwej oceny ryzyka 

zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy 
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  Kara? 

„Tylko” nieprawidłowości: 
 

» kara do 30 000 zł  
 

 „Art. 283. 309) § 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując 
pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie 
przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.” 
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Kara? 
Wypadek: 
 

» A gdy coś się stanie  
„w razie wystąpienia wypadku przy pracy, dopuszczenie do pracy pracownika bez aktualnego zaświadczenia 
może zostać uznane za przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy (wyrok SN z 17 listopada 2000 r., II UKN 
49/00, wyrok SN z 7 lutego 2006 r., I UK 192/05).” 
 

» Zagrożenie pozbawieniem wolności 
„Zgodnie z art. 220 Kodeksu Karnego, kto będąc 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy nie 
dopełnia wynikającego stąd obowiązku, i przez to naraża 
pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze 
pozbawienia wolności do trzech lat, a jeżeli sprawca działa 
nieumyślnie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do roku. „ 
 

» Zagrożenie odszkodowaniem dla 
pracownika 

„art. 415 k.c., zgodnie z którym kto z winy 
swej wyrządził drugiemu szkodę obowiązany 
jest do jej naprawienia.” 
 

» Zagrożenie problemami z ZUS-em 
„inspektor pracy 24 kwietnia 2013 r. przesłał 
wniosek do ZUS o podwyższenie o 100% stopy 
procentowej składki na ubezpieczenie 
wypadkowe na najbliższy rok składkowy” 
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Przyczyny kontroli Państwowej Inspekcji Pracy: 

 » cykl kontroli ( np. raz na 5 lat ) 
» akcja kontrolna ( określone typy firm lub sprawdzenie 

określonej rzeczy ) 
» konkurencja 
» pracownicy ( niezadowoleni lub zwolnieni ) 

» sąsiedzi 
» wypadek przy pracy 

 

„Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy może 
spodziewać się każdy pracodawca.” 
http://www.se.pl/pieniadze/dla-firmy/kontrola-pip-w-firmie-sprawdz-co-
wolno-inspektorowi-panstwowej-inspekcji-pracy_577510.html 

 

„Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada, że 
w przyszłym roku przeprowadzi 88 tys. 
kontroli.”  
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sprawdz-kogo-skontroluje-pip-
w-2015-r 
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  Co z tym zrobić?  

 

» wyprowadzić sytuację z MP 
  (właściwa umowa, właściwe badania, itp. ) 

 

» właściwie prowadzić MP 
 ( monitoring, aktualna wiedza) 
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  Jak to zrobić?  

 

» po pierwsze: zawrzeć właściwą umowę na 
medycynę pracy 

 ryczałt miesięczny / za wizytę 
 

» po drugie: dedykowany serwis medycyny pracy 
monitoring MP w firmie,  
wykonanie badań, terminy badań, planowane badania, 
orzeczenia 
aktualności z MP 
dedykowany doradca 
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od 3000 złotych  
do nawet  

4500 złotych rocznie 
 

średni całkowity koszt absencji chorobowej na jednego pracownika 
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Na czym polega problem? 

 
 „Choroby zdarzają się wszystkim pracownikom, bez względu na 

miejsce czy charakter wykonywanej pracy. To naturalne 
zjawisko, które jednak ma swoją cenę.” 

 

» pracownik jest nieobecny z powodu choroby średnio  
12 dni w roku 

» kilka razy w roku chodzi do lekarza w godzinach 
pracy, 

» w czasie złego samopoczucia mniej wydajnie pracuje 
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Konsekwencje? Straty… 
 

 Ile kosztuje choroba?  
» koszt wynikający z niepełnego wykorzystania 

maszyn,  
» koszt wynikający z niepełnego wykorzystania 

budynków  
» koszt wynikający z niepełnego wykorzystania 

kapitału przedsiębiorstwa  
» wynagrodzenie za nadgodziny zlecone pozostałym 

pracownikom  
» koszt rekrutacji pracowników na zastępstwo 

» koszt wynikający z niewykonania pracy lub 
wykonania jej po terminie  
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Ile to kosztuje? Straty… 
 

  
» 641 złotych rocznie  

w przeliczeniu na każdego zatrudnionego pracownika 
 

» od 3000 złotych do nawet 4500 złotych rocznie 
średni całkowity koszt absencji chorobowej na jednego 
pracownika 
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Opracowano na postawie:  
 
Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia.  Perspektywa 2009-2013”  
 
został przygotowany na podstawie danych medycznych prawie 180 tys. zatrudnionych,  
w wieku 18-67 lat. Jest to unikatowa 5-letnia analiza, obrazująca kondycję zdrowotną  
przeciętnego polskiego pracownika. 

 
źródło: www.medicover.pl/261,1389,313,raport-praca-zdrowie-ekonomia-perspektywa-2009-2013,news.htm 
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Co z tym robić? 
  

Koszty chorób pracowników można ograniczyć: 
» dzięki kompleksowej opiece zdrowotnej  
» i ułatwieniu dostępu do lekarza 
» za pomocą pakietów medycznych / abonamentów 

medycznych 

 

Efekt: 
» mniej nieobecności w czasie choroby,  
» mniej czasu spędzonego w poczekalniach,  
» wcześniejsze leczenie schorzeń  
» w rezultacie wyższa wydajność pracy.  
 
A do tego: 
- większa lojalność pracowników, szczególnie kobiet,  
doceniających opiekę zdrowotną finansowaną przez pracodawcę 
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„ Wykupujący taką opiekę 
dla swoich pracowników 
oceniają, że jej korzyści są 
większe od kosztów”                                                                                                                                                                                                              
- mówi Jeremi Mordasewicz, przedsiębiorca, Doradca Zarządu Konfederacji 
Lewiatan i jej reprezentant w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-
Gospodarczych 
 
 
źródło:  Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia.  Perspektywa 2009-2013” 
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Jak to zrobić? 
  

» pakiety medyczne  
» dla firm: pracowników, współpracowników i ich  
       rodzin 
» które umożliwiają szybki i nieograniczony dostęp do 

podstawowej oraz specjalistycznej opieki 
zdrowotnej 

» tj. lekarzy, lekarzy specjalistów, badań 
diagnostycznych, badań laboratoryjnych, szczepień,  

       rehabilitacji, transportu, zabiegów jednego dnia itp.             
» w sieci 1000 prywatnych placówek medycznych na 

terenie całej Polski. 
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PAKIETY MEDYCZNE  
to alternatywa  

dla publicznej i prywatnej 
służby zdrowia 
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Co to są pakiety medyczne? 
Państwowa służba 
zdrowia 

Prywatna służba zdrowia Pakiety medyczne 

Problem z dostaniem się do 
kolejki.  
Co się okazuje? Że często 
nawet jak już dostaniesz się 
do kolejki to gdzieś brakuje 
tego numerka i dzisiaj już cię 
nie przyjmą.  
 
Lekarze nie kierują do 
specjalistów na badania. 
 
Na specjalistę trzeba 
poczekać do kilku lat od 
kilku miesięcy. 
 

Płacisz średnio 150, między 100 a 300 
zł  za wizytę.   
Lekarz kieruje cię na badania ogólne i z  
tymi badaniami znowu idziesz do  
lekarza i płacisz, on cię kieruję do  
specjalisty i znowu płacisz, specjalista  
kieruje cię na badania i wracasz z nimi i  
masz dopiero diagnozę i leczenie,  
potrzebujesz 6-7 wizyt żeby się  
wyleczyć. 
 
Nawet jak płacisz nigdy nie masz  
gwarancji że będzie to dobry lekarz. 
 
Brak kompleksowości.  

Z pakietem medycznym SIGNUM można: 
» umówić się na wizytę przez telefon 

» do dobrej placówki medycznej, jednej z 1000 w 

całej Polsce 

» z  dostępem do dobrego specjalisty 

» do fachowego podejścia, badań, kolejnych wizyt 

w cenie  

» szybko - dzisiaj lub za kilka dni 

» korzystnie - tyle wizyt, badań, konsultacji, ile 

tylko potrzeba   

» do skutecznego wyleczenia  

» profesjonalnie - na określoną godzinę, z 

potwierdzeniem wizyty SMS-em. 

 

TO wszystko w pakiecie za jedną 
comiesięczną opłatą. 
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 Jak działa pakiet medyczny? 

 
Wystarczą trzy kroki:        

Dzwonisz o dowolnej porze dnia na Infolinię Medyczną 

Umawiasz się na wizytę, badanie lub zabieg w dogodnym terminie i placówce 

Korzystasz z usług w wyznaczonym terminie - szybko, bez kolejek i zbędnych formalności. 
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 Przykładowe pakiety medyczne 
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Gdzie można korzystać? 
W ramach pakietów OM SIGNUM można korzystać z 1000 placówek medycznych   
na terenie całej Polski. 

 
 
Ilość placówek w poszczególnych województwach: 
 
ŁÓDZKIE 38 placówek, PODKARPACKIE 70 placówek, 
ŚWIĘTOKRZYSKIE 21 placówek, KUJAWSKO-POMORSKIE 47 
placówek, MAŁOPOLSKIE 89 placówki, PODLASKIE 18 placówek, 
LUBUSKIE 42 placówki, ZACHODNIO-POMORSKIE 67 placówek, 
MAZOWIECKIE 116 placówek, WARMIŃSKO-MAZURSKIE 70 
placówek, OPOLSKIE 20 placówek, POMORSKIE 90 placówek, 
WIELKOPOLSKIE 127 placówek, ŚLĄSKIE 90 placówek, LUBELSKIE 
49 placówek, DOLNOŚLĄSKIE 110 placówek. 

 



 

 

|Copyright © 2015  |   S7 sp. z o.o.  |   Opieka Medyczna SIGNUM 

 DRUGI:   zmniejszamy straty związane z chorobami pracowników 

 
   

Jak wygląda oferta pakietów medycznych? 
 » są 3 pakiety do wyboru, ze zwiększającą się ilością 

świadczeń medycznych: lekarzy, lekarzy 
specjalistów, badań w pakiecie  

» z dostępem do ok. 1000 placówek medycznych w 
całym kraju 

» pakiety są w opcjach: indywidualny / partnerski / 
rodzinny  

» opłata raz miesięcznie za wszystko co jest w 
pakiecie ( bez limitów wizyt, badań itp. ) 

» pakiet może być: opłacany przez pracowników 
(zainteresowanych - ewentualnie w części przez 
firmę ) 

» ceny to ok od 30 zł / m za cały pakiet i zależą od 
ilości osób 

» zabezpieczenie dla firmy: mniejsze straty / większy 
zysk 
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JEST ROZWIĄZANIE 
= BRAK PROBLEMÓW FIRM  

PIERWSZY  DRUGI 
problem z medycyną pracy  problem z absencjami 

chorobowymi pracowników 
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Dlaczego z nami?!  
 

Zaufało nam już ok 500 firm z całej Polski  

                                     ( w tym duże korporacje jak PHILIPS LIGHTING POLAND) 
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Dlaczego z nami?!  
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W zależności od tego jaki cel chcecie Państwo osiągnąć, 

mogę mieć kilka opcji wartych Państwa Uwagi. 
 

(  Dzięki nam firmy które z nami współpracują uniknęły kary do 30.000 zł oraz zwiększyły wydajność i przychody.) 

a także zminimalizowały możliwosć przedstawiania nieuzasadnionych zwolnień lekarskich
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 Kontakt 

 

 

 
 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji to napisz lub zadzwoń: 
 

mail: sekretariat@s7mc.com 
tel. 71 342 88 41 
 

S7 sp. z o.o. | Opieka Medyczna SIGNUM,  

pl. Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław 

 
Sąd Rejonowy dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy KRS, NIP: 897 178 80 35, KRS: 0000449702, Kapitał 
zakładowy: 226 800 PLN 

krzysztofabramek@medpakiety.pl
600 437 184

Krzysztof Abramek

www.medpakiety.pl

mailto:krzysztofabramek@medpakiety.pl
http://www.medpakiety.pl

