
UMOWA Nr  …................./2022
o udzielanie świadczeń zdrowotnych

zawarta w Pyrzycach, dnia ….................. r., pomiędzy:
Szpitalem Powiatowym z siedzibą w Pyrzycach, reprezentowanym przez:
Dyrektora - mgr Mariusza Marka Przybylskiego zwanym dalej Zleceniodawcą
a
lek.  med..............................   prowadzący  …...................................... w  …...............................,
wpisaną  do  księgi  rejestrowej  prowadzonej  przez  Okręgową  Izbę  Lekarską  w
…........................................... pod nr księgi rejestrowej ….................................. oraz do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr REGON …......................, zwanym dalej
Zleceniobiorcą.

Podstawę prawną zawarcia niniejszej umowy stanowi:
 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności  leczniczej (Dz.U.  z  2022r. poz.633

z późn. zm.)

 rozporządzenie  Ministra  Finansów   z  dnia  29  kwietnia  2019  r.   w  sprawie
obowiązkowego  ubezpieczenia odpowiedzialności  cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą   ( Dz. U. poz. 866)

§ 1
1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni

Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego  w Pyrzycach,  wg ustalonego harmonogramu.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać świadczenia zdrowotne,  o których mowa

w  ust.  l  w  siedzibie  Zleceniodawcy,  w  sposób  zgodny  z  zasadami  ustalonymi  przez
Zleceniodawcę  w  zakresie  dotyczącym  obowiązków   lekarza  kontraktowego Szpitala
Powiatowego w Pyrzycach.

3. Zleceniobiorca  ponosi  samodzielnie  ryzyko  gospodarcze  związane  z  wykonywaniem
niniejszej umowy.

§ 2
1. Zleceniobiorca  przy  wykonywaniu  przedmiotu  niniejszej  umowy  zobowiązany

jest  przestrzegać  przepisów  ustawy  z  dnia  5  grudnia  1996r.  o  zawodzie  lekarza
oraz zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej.

2. Zleceniobiorca  ponosi  odpowiedzialność  cywilnoprawną  za  szkody  wynikłe
z  niewłaściwego wykonania niniejszej  umowy,  a  także solidarnie  ze Zleceniodawcą
ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  pacjentom  Zleceniodawcy
przy wykonywaniu  świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową.

3. Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  obowiązujących  przepisów
sanitarnych,  bhp,  p.poż.,  a  także  do  stosowania  zaleceń  i  decyzji  organów
kontrolujących  Zleceniodawcę,  takich  jak:  Państwowa  Inspekcja  Sanitarna
czy Państwowa Inspekcja Pracy.

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest  przy  wykonywaniu postanowień niniejszej  umowy,
przestrzegać wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących u Zleceniodawcy,
a  zwłaszcza  sposobu  zgłaszania  i  rejestracji  pacjentów,  organizacji  udzielania
świadczeń zdrowotnych oraz dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych.

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do zaleceń osoby wykonującej zadania
Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa  Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.



§ 3
1. Zleceniobiorca  może  zgłaszać  Zleceniodawcy  uwagi  oraz  propozycje  dotyczące

realizacji postanowień niniejszej umowy.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie przekazywać Zleceniodawcy informacje

o  wszelkich  nieprawidłowościach  dotyczących  jakości,  ilości  i  rodzaju  sprzętu
oraz  materiałów,  które  mogłyby  negatywnie  wpłynąć  na  jakość  wykonywanych
przez Zleceniobiorcę świadczeń zdrowotnych.

3. W  okresie  obowiązywania  niniejszej  umowy,  Zleceniobiorca  wykonuje  statutowe
zadania Zleceniodawcy.

4. Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  przestrzegać  zasad  funkcjonowania  komórek
organizacyjnych Zleceniodawcy.

§ 4
1. Zleceniodawca oddaje Zleceniobiorcy do korzystania mienie oraz sprzęt specjalistyczny

niezbędne  do  wykonywania  procedur  medycznych  określonych  niniejszą  umową.
Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność  materialnoprawną za szkody powstałe
z jego winy w mieniu lub sprzęcie Zleceniodawcy.

2. Ponadto,  Zleceniodawca  zapewnia  Zleceniobiorcy  zaopatrzenie  w  niezbędne
do wykonywania niniejszej umowy w leki i artykuły medyczne oraz dostęp do zaplecza
diagnostycznego.  Zleceniobiorca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  materialnoprawną
w przypadku narażenia Zleceniodawcy na zbędne i nieuzasadnione medycznie wydatki
na leki, materiały medyczne oraz badania diagnostyczne. 

3. Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  stosować  się  do  zaleceń  receptariusza
obowiązującego u Zleceniodawcy.

§ 5
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt odzież ochronną  obowiązującą

u Zleceniodawcy oraz wykonywać w niej świadczenia zdrowotne objęte niniejszą umową. 
2. Zleceniodawca zobowiązuje się zapewnić Zleceniobiorcy odzież i środki ochrony osobistej

niezbędne do wykonywania procedur medycznych objętych niniejszą umową.
3. Zleceniodawca  zapewnia  Zleceniobiorcy  korzystanie  z  usług  komórek  pomocniczych

Zleceniodawcy takich jak kuchnia czy pralnia za dodatkową odpłatnością.

§ 6
1. Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  i  nadzoru  nad  dokumentacją

medyczną i statystyczną, zgodnie z przepisami obowiązującymi w publicznych zakładach
opieki zdrowotnej oraz u Zleceniodawcy.

2. Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  tajemnicy  lekarskiej,  zgodnie
z przepisami ustawy o zawodzie lekarza i postanowieniami Kodeksu Etyki Lekarskiej.

3. Zleceniobiorcy nie wolno wynosić dokumentacji medycznej poza siedzibę Zleceniodawcy.
4. Zleceniodawca zapewnia Zleceniobiorcy swobodny dostęp do dokumentacji  medycznej

pacjentów  na  ogólnie  obowiązujących  u  Zleceniodawcy  zasadach  zgodnie
z obowiązującymi publiczne zakłady opieki zdrowotnej przepisami.

§ 7
1. Zleceniobiorca zobowiązany  jest  poddać się  kontroli  Zleceniodawcy oraz  uprawnionych

instytucji i organów kontrolnych.



2. Kontrola Zleceniodawcy dotyczyć będzie w szczególności:
 sposobu,  zasadności  i  celowości  korzystania  i  dysponowania  przez  Zleceniobiorcę

z mienia Zleceniodawcy,
 stosowania  procedur  diagnostycznych  i  terapeutycznych,  pod  względem  ich  jakości

i zgodności ze standardami,
 sposobu  korzystania  ze  świadczeń  specjalistycznych  i  stosowanych  technologii

medycznych,
 zasadności  wyboru  leków,  materiałów  medycznych,  środków  pomocniczych

stosowanych w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji,
 zgodności  prowadzenia  dokumentacji  medycznej  z  przepisami  obowiązującymi

w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i u Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorca zobowiązany  jest  do przedłożenia Zleceniodawcy wszelkich  niezbędnych

dokumentów  oraz  do  udzielania  wszelkich  niezbędnych  informacji  i  pomocy  podczas
kontroli. Ponadto Zleceniobiorca obowiązany jest uwzględniać wyniki kontroli i stosować
się do zaleceń pokontrolnych Zleceniodawcy.

§ 8

Podejmowanie  przez  Zleceniobiorcę  innych  umów  nie  może  prowadzić  do  ograniczenia
wykonywania przez niego zakresu niniejszej umowy pod każdym względem, a przede wszystkim
ilościowym i jakościowym.

§ 9
Zleceniobiorca  oświadcza,  że  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu
wykonywania  świadczeń  zdrowotnych  objętych  niniejszą  umową,  minimalnie  do  sumy
gwarancyjnej  określonej  w  rozporządzeniu  Ministra  Finansów  z  dnia  29  kwietnia  2019  r.
w  sprawie  obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  podmiotu
wykonującego działalność leczniczą (Dz.  U.  poz.  866 )  na dowód czego składa kopię polisy
ubezpieczeniowej  ważnej  na  czas  obowiązywania  niniejszej  umowy,  która  stanowić  będzie
załącznik nr l do niniejszej umowy.

§ 10
1. Zleceniobiorca  otrzymać  będzie  wynagrodzenie  miesięczne,  a  okresem

obrachunkowym na potrzeby niniejszej umowy jest rok kalendarzowy.

2. Wynagrodzenie  Zleceniobiorcy za  wykonywanie  świadczeń zdrowotnych  w Poradni
Chirurgicznej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach obliczane będzie w oparciu o system
punktowy Poradni Chirurgicznej. 

3. Strony  wspólnie  uzgadniają,  że  wartość  1  punktu  rozliczeniowego  Zleceniobiorcy
wynosić będzie dla porad …........ ( słownie: …........................ ) za 1 punkt. 

4. Miesięczne wynagrodzenie Zleceniobiorcy obliczone zostanie przez Kierownika Działu
Organizacji  i  Usług  Medycznych  na  podstawie  rzeczywiście  wykonanych  przez
Zleceniobiorcę  świadczeń  zdrowotnych  w  oparciu  o  system  punktowy,  o  którym
mowa w ust. 2 oraz postanowień niniejszej umowy.

5. Świadczenia finansowe określone  w niniejszym paragrafie przysługują Zleceniobiorcy
wyłącznie w okresie obowiązywania niniejszej umowy.



§ 11

1. Wynagrodzenie  Zleceniobiorcy  określone w §  10  płatne będzie  miesięcznie,  w terminie
do  26  dnia  następującego  po  miesiącu  rozliczeniowym,  na  podstawie  wystawionego
i doręczonego Zleceniodawcy rachunku.

2. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  dostarczyć  Zleceniodawcy  opisany  merytorycznie
przez  Zastępcę  Dyrektora  ds.  Lecznictwa  Szpitala  Powiatowego  w  Pyrzycach rachunek,
w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

3. Płatność  nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy  wskazany  przez  Zleceniobiorcę
na rachunku.

4. Opóźnienie  w  doręczeniu  przez  Zleceniobiorcę  opisanego  merytorycznie  rachunku
skutkuje  odpowiednim  przedłużeniem  terminu  płatności  bez  prawa  do  naliczania
odsetek za zwłokę.

5. W  kalkulacji  wynagrodzenia  Zleceniobiorcy  uwzględniono  koszty  korzystania  przez
Zleceniobiorcę  z  mienia  Zleceniodawcy:  sprzętu  specjalistycznego,  zaplecza
diagnostycznego,  leków,  materiałów  medycznych,  środków  pomocniczych  oraz  koszty
odzieży  i  środków  ochrony  osobistej  niezbędnych  do  realizacji  niniejszej  umowy,
a udostępnionych Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę.

§12

1. Zleceniobiorcy  nie  przysługuje  od  Zleceniodawcy  wynagrodzenie  za  czas,  w  którym
Zleceniobiorca nie wykonuje świadczeń zdrowotnych.

2. W razie niemożliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w czasie wynikającym z § 1 ust. 1
umowy,  wywołanej  nagłym  zdarzeniem  losowym  lub  chorobą  -  Zleceniobiorca
zobowiązany  jest  niezwłocznie  powiadomić  o  powyższym  Zleceniodawcę  na  piśmie,
w miarę możliwości z odpowiednim wyprzedzeniem podając przewidywany czas przerwy
w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

§ 13

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada aktualną książeczkę zdrowia.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest aktualizować książeczkę zdrowia w terminach określonych 

powszechnie obowiązującymi przepisami.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest okazywać aktualną książeczkę zdrowia na każde żądanie 

Zleceniodawcy.

§ 14

1.  W przypadku dokonania przez Zleceniobiorcę istotnych naruszeń postanowień niniejszej
umowy, Zleceniodawca ma prawo wstrzymać 30% należności wynikających z wystawionej
przez Zleceniobiorcę faktury VAT do czasu wyjaśnienia przez strony przyczyn tych naruszeń.

2. Stwierdzenie przez Zleceniodawcę naruszeń postanowień niniejszej umowy powinno mieć
formę pisemną.

3. Zleceniobiorca  traci  prawo  do  części  wynagrodzenia  określonej  w  ust.  l  niniejszego
paragrafu, gdy naruszenie przez niego postanowień niniejszej umowy polegało na:
 ograniczeniu  ilości  lub  pogorszeniu  się  jakości  wykonywanych  na  rzecz  pacjentów

Zleceniodawcy świadczeń,
 niegospodarnym i nieuzasadnionym korzystaniu z mienia, sprzętu materiałów i leków

Zleceniodawcy,



 nieprawidłowym  lub  sprzecznym  z  obowiązującymi  przepisami  prowadzeniu
dokumentacji  medycznej  i  statystycznej,  niewykonywaniu  poleceń  i  zarządzeń
obowiązujących u Zleceniodawcy.                                    

4. W  przypadku  nie  udowodnienia  Zleceniobiorcy  stawianych  mu  zarzutów  kwota,
o  której  mowa  w  ust.  l  niniejszego  paragrafu,  zostanie  zwrócona  Zleceniobiorcy
wraz z odsetkami ustawowymi.

§ 15

1. Strony zawierają umowę od …..................... do ….....................tj. na czas udzielania świadczeń
zdrowotnych objętych niniejszą umową.

2. Umowa  ulega  rozwiązaniu  ze  skutkiem  natychmiastowym  w  przypadku  rażącego
naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę lub Zleceniodawcę.

3. Umowa  wygasa,  w  przypadku  utraty  przez  którąkolwiek  ze  stron  uprawnień  do  jej
wykonywania.

4. Każdej  ze  stron  przysługuje  prawo  rozwiązania  umowy  z  upływem  `miesięcznego
wypowiedzenia złożonego drugiej stronie na piśmie.

§ 16

W  zakresie  nie  uregulowanym  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  Kodeksu  cywilnego
oraz przepisy  szczególne,  a  zwłaszcza  przepisy  ustawy z  15  kwietnia  2011  r.  o  działalności
leczniczej i ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza  oraz wydanych na ich podstawie
przepisów wykonawczych.                                           

§ 17

Ewentualne spory, wynikłe na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy,  rozstrzygane
będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

§  18

Prawa i obowiązki stron umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody
drugiej strony.

§ 19

Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  zachowania  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

§  2 0

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których  dwa  otrzymuje
Zleceniodawca  a jeden Zleceniobiorca

ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA:

Załącznik:  
- kserokopia polisy



 


