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Porozumienie o współpracy pracodawców,  
których pracownicy wykonują prace na terenie Kompleksu Termy Maltańskie 

w Poznaniu, 
 dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz 

ustanowienia koordynatora ds. bhp. (dalej jako Porozumienie) 
 

zawarte w dniu ……………………… 2020 roku. w Poznaniu pomiędzy:  

Spółką Termy Maltańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Termalna 1, 61-028 

Poznań, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000114386, o kapitale zakładowym w wysokości 

41.609.600,00 zł – całkowicie opłaconym, NIP: 778-14-01-096, REGON: 634355755, 

reprezentowaną przez  

Jerzego Krężlewskiego - Prezesa Zarządu,  

zwaną dalej „Spółką” lub „Termy Maltańskie”, 

a 

……………………… z siedzibą w ……………..wpisanym/ą w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez ……………….., ……….. Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ……………., o kapitale 

zakładowym w wysokości  ……………… zł NIP: …………….., REGON: ……………., 

posiadającym/ą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej    w zakresie usług 

ochrony osób i mienia ………….z dnia ………. reprezentowanym/ną przez  

………………………………………………………………. 
lub  

Panem …………………………., prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 

(www.firma.gov.pl) o numerze NIP: …………………………………., o numerze REGON: 

…………………………….., prowadzącym działalność pod nazwą 

……………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………- Przedsiębiorca 

zwaną dalej „Pracodawcą Zewnętrznym”, 

zwanymi łącznie  „Stronami” a każdy z osobna Stroną. 

 

Na podstawie art. 208 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami) zawiera się 

Porozumienie o następującej treści: 

§ 1 

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują pracę w tym samym miejscu, 

to znaczy na terenie Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu (61-028), ul. Termalna 1. 

http://www.firma.gov.pl/
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§ 2 

Pracodawcy Zewnętrzni zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie oraz w celu 

zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy swoim pracownikom, wykonującym pracę 

w miejscu pracy określonym w § 1. 

§ 3 

Pracodawcy Zewnętrzni ustalają Koordynatora ds. bhp w osobie Pani Kingi Garwolińskiej, 

posiadającego telefon komórkowy do kontaktu 601 333 930, e-mail: 

kinga.garwolinska@termymaltanskie.com.pl, który sprawować będzie nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników w miejscu pracy określonym w § 1. 

§ 4 

Pracodawcy Zewnętrzni ustalają, że ich prawa i obowiązki, szczegółowe zasady 

współdziałania pomiędzy nimi i sposoby postępowania, w tym również w przypadku 

zagrożeń zdrowia lub życia pracowników, uregulowane zostały w „Procedurze 

bezpieczeństwa dla pracodawców zewnętrznych”, stanowiącej Załącznik nr 1 do 

Porozumienia. 

§ 5 

Pracownicy Pracodawcy Zewnętrznego zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad 

bhp oraz ppoż. jak również regulaminów Spółki obowiązujących w miejscu pracy określonym 

w § 1 Porozumienia . 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu stosuje się przepisy prawa 

polskiego oraz postanowienia „Procedury bezpieczeństwa dla pracodawców zewnętrznych”, 

stanowiącej Załącznik nr 1 do Porozumienia. 

 

§ 7 

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści Porozumienia wymagają formy pisemnej, 

zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron.  

 Załącznik:  

1. Procedura bezpieczeństwa dla pracodawców zewnętrznych. 

     

PRACODAWCA ZEWNETRZNY           SPÓŁKA 
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