
WZÓR nr 2 

UMOWA 

O  UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

NR …................ 

 

zawarta w dniu …................ roku w Kościanie pomiędzy: 

Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego z siedzibą w Kościanie, pl. 

Paderewskiego 1a, REGON: 411049324  NIP: 698-15-77-391 reprezentowanym przez: 

Mariana Zalejskiego – Dyrektora 

zwanym dalej Udzielającym zamówienia, 

a 

Praktyką Lekarską …...(ewent. nazwa)..................... 

prowadzoną przez Panią/a …............, lekarza zarejestrowanego w ……… Izbie Lekarskiej pod 

numerem  ….........., zamieszkałego w …...............(kod poczt. ….) przy ul. …........, prowadzącego 

działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych na podstawie wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej pod nr ….....prowadzonej przez …...., REGON: …...., NIP: ......, zwanego 

dalej Przyjmującym zamówienie 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013r. 

poz. 217 ze zm.), o następującej treści. 
 

      

§ 1 

1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania 

świadczeń lekarskich w rodzaju:  

a) leczenie szpitalne w oddziale neurologicznym Willa V; 

b) porady lekarskie w ramach ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w 

Paradni Neurologicznej; 

c) diagnostyki obrazowej w zakresie wykonania i opisu USG Doppler naczyń żylnych i 

tętniczych  w siedzibie Udzielającego zamówienia; 

służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia na 

zasadach i w granicach określonych umową zawartą między Udzielającym zamówienia a 

Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej: NFZ). 

Udzielanie świadczeń ponad limit określony wielkością umowy z NFZ jest dopuszczalne 

tylko w przypadkach ratujących życie i zdrowie, a w innych przypadkach po uzyskaniu 

zgody Udzielającego zamówienia.  

2. Zakres świadczeń zdrowotnych określają szczegółowo następujące załączniki do umowy: 

a) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne – załącznik nr 1; 

b) porady lekarskie w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – załącznik nr 2; 



c) świadczenia diagnostyki obrazowej – załącznik nr 3.  

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych, o których 

mowa w ust.1 zgodnie z wymogami określonymi w ustawach oraz wydanych na ich 

podstawie aktach wykonawczych, a w szczególności: 

1. ustawy o działalności leczniczej; 

2. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych; 

3. ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty; 

4. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; 

5. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

6. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; 

7. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 

8. odpowiednich zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

§ 2 

1. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 1 ust.1 lit. a Przyjmujący zamówienie 

wykonywać będzie w częstotliwości według potrzeb Udzielającego zamówienie, w 

oddziale neurologicznym Willa V w Kościanie, pl. Paderewskiego 1a, przeciętnie 26 

godzin pracy tygodniowo w dniach roboczych  od poniedziałku do środy i w piątek w 

godzinach pracy od 830 do 1430 , a w czwartek od godz. 1230 do godz. 1430 powiększonym 

dodatkowo o liczbę godzin pomiędzy zakończeniem dyżuru neurologicznego, a 

rozpoczęciem pracy w oddziale neurologicznym.   

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 

następować będzie według potrzeb Udzielającego zamówienia, w Poradni Neurologicznej 

znajdującej się w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Kościanie, ul. 

Bernardyńska 4, przeciętnie 200 punktów na miesiąc obejmujących 74 punkty za porady 

pierwszorazowe i 126 punktów za porady neurologiczne,  w dni robocze, tj. czwartki w 

godzinach od 830 do 1230 . 

3. Wykonanie i opis w ramach badań diagnostycznych USG Doppler odbywać się będzie 

według potrzeb Udzielającego zamówienia, w terminach każdorazowo uzgodnionych z 

Przyjmującym zamówienie w siedzibie Udzielającego zamówienia w Kościanie, pl. 

Paderewskiego 1a.   

 
§ 3 

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada potwierdzone dokumentami kwalifikacje 

uprawniające do wykonywania zawodu medycznego, na dowód czego załącza stosowne 

dokumenty.  

§ 4 

1. Udzielający zamówienia zabezpiecza obsadę pielęgniarską, obsługę administracyjną i 

gospodarczą oraz pomieszczenia szpitalne wraz z wyposażeniem w zakresie niezbędnym do 

realizacji niniejszej umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie korzysta z leków, aparatury i sprzętu medycznego 



udostępnionych przez Udzielającego zamówienia.  

3. Korzystanie ze środków, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 może odbywać się w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy i nie może być używane w innych celach niż 

określone niniejszą umową.  

4. Przyjmujący zamówienie w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą 

umową ponosi odpowiedzialność za zawinione uszkodzenia lub zaginięcie aparatury i sprzętu 

medycznego Udzielającego zamówienie, z których korzysta w związku z niniejszą umową. W 

szczególności Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do poniesienia koszów naprawy 

aparatury i sprzętu medycznego należącego do Udzielającego zamówienia, uszkodzonego z 

winy Przyjmującego zamówienie, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania przez 

Udzielającego zamówienia. W razie zwłoki Przyjmującego zamówienie w zapłacie kosztów 

naprawy, Udzielający zamówienia może potrącić należną mu kwotę z należności 

Przyjmującego zamówienie.  

 

§ 5 

Przyjmujący zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umową ma 

prawo kierować pacjentów na konsultacje specjalistyczne do podmiotów leczniczych lub 

lekarzy prowadzących praktykę lekarską, w ramach umów jakie zawarł w tym zakresie 

Udzielający zamówienia. 

 

§ 6 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do osobistego udzielania świadczeń 

zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy i nie może powierzyć ich wykonania 

osobom trzecim, chyba że uzyska na to zgodę Udzielającego zamówienia.  

2. Przyjmujący zamówienie ponosi wobec Udzielającego zamówienie odpowiedzialność za 

skutki swoich zaniedbań przy wykonywaniu powierzonych obowiązków.  

 

§ 7 

1.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych 

zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, ogólnie przyjętymi zasadami etyki 

zawodowej i należytą starannością zawodową. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zakładowych 

aktów prawnych, instrukcji i zarządzeń obowiązujących u Udzielającego zamówienia, a 

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem niniejszej umowy.  

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż zna określone przez NFZ szczegółowe warunki 

udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem niniejszej umowy i zobowiązuje się 

do ich przestrzegania. 

4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że znane są mu obowiązujące u Udzielającego 

zamówienia przepisy bhp i p.poż. 

 

§ 8 

1. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej, 

w tym elektronicznej dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej według 



przepisów obowiązujących u Udzielającego zamówienia. Prowadzenie dokumentacji 

medycznej musi być dokonywane w sposób czytelny, z uwzględnieniem użytych leków, 

materiałów i sprzętu medycznego w czasie udzielania świadczeń.  

2. Przyjmujący zamówienie jest ponadto zobowiązany do zawarcia we własnym zakresie 

umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z aktualnie powszechnie 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie i niezwłocznego przedłożenia odpisu wyżej 

wymienionej umowy ubezpieczenia Udzielającemu zamówienia. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przez okres trwania umowy do posiadania i 

udostępniania Udzielającemu zamówienia umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust.2.  

 

§ 9 

Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzonej przez 

Udzielającego zamówienia oraz przez NFZ, w szczególności co do :  

 sposobu udzielania świadczeń; 

 rodzajów i liczby świadczeń zdrowotnych; 

 gospodarowania użytkowanym sprzętem, aparaturą i innymi środkami niezbędnymi 

do udzielania świadczeń zdrowotnych; 

 prowadzonej dokumentacji medycznej, w tym elektronicznej dokumentacji 

medycznej i sprawozdawczości statystycznej; 

 terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych. 

 

§ 10 

Udzielający zamówienia uprawniony jest do żądania pokrycia przez Przyjmującego 

zamówienie szkody spowodowanej nałożeniem przez NFZ kar pieniężnych, o których mowa 

w umowach zawartych z NFZ, jeżeli nałożenie tych kar lub obowiązku zapłaty 

odszkodowania było wynikiem nienależytego udzielania przez Przyjmującego zamówienie 

świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem umowy. 

 

§ 11 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji 

organizacyjnych oraz wszelkich innych ustaleń dotyczących Udzielającego zamówienia 

niepodanych do wiadomości publicznej, w tym warunków zawartej umowy.  

2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Udzielający zamówienia 

może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym oraz wystąpić o odszkodowanie na 

zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.  

 

§ 12 

1. Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu świadczeń nie 

przekraczającej 26 dni przypadającej na okres roku kalendarzowego,  



2. Skorzystanie z przerwy, o której mowa w ust. 1 wymaga poinformowania i uprzedniej 

zgody Udzielającego zamówienia. Do udzielenia zgody jest wymagana forma pisemna. Nie 

skorzystanie z  przerwy w danym roku nie powoduje jej przesunięcia na rok następny.  

3. Za przerwy w wykonywaniu świadczeń Przyjmującemu zamówienie nie przysługuje 

wynagrodzenie. 

§ 13 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy, pod rygorem 

rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, nie prowadzić działalności konkurencyjnej w 

stosunku do działalności prowadzonej przez Udzielającego zamówienia, a określonej w 

jego dokumentach statutowych. 

2. Za działalność konkurencyjną należy rozumieć działalność polegającą na świadczeniu 

usług zdrowotnych poprzez  posiadanie kontraktów oraz ubieganie się o kontrakt na 

świadczenia zdrowotne z NFZ w tych samych zakresach świadczeń oraz dla tego samego 

obszaru udzielania świadczeń medycznych, w których Przyjmujący zamówienie wykonuje 

swoje obowiązki wynikające z umowy zawartej z Udzielającym zamówienia  i które są 

dokonywane przez Przyjmującego zamówienie w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej na terenie powiatu kościańskiego.  

3. Ponadto za działalność konkurencyjną należy rozumieć również działalność innych 

podmiotów wykonujących na terenie powiatu kościańskiego działalność leczniczą, tj. 

posiadających kontrakt na świadczenia zdrowotne z NFZ w tych samych zakresach 

świadczeń oraz dla tego samego obszaru udzielania świadczeń medycznych, w których 

Przyjmujący zamówienie wykonuje swoje obowiązki wynikające z umowy zawartej z 

Udzielającym zamówienia i które są dokonywane przez Przyjmującego zamówienie na 

rzecz innego podmiotu ,  w których to podmiotach  Przyjmujący zamówienie:  

a) jest związany umową o pracę, 

b) pozostaje w szeroko rozumianym stosunku zlecenia, 

c) świadczy usługi agencyjne, wykonuje usługi w ramach umowy o dzieło oraz zlecenia i 

pod innym jakimkolwiek tytułem prawnym w podmiotach konkurencyjnych, 

d) prowadzi działalność gospodarczą lub wykonuje inne usługi zarówno pośrednio, jak i 

na własny rachunek, samodzielnie lub niesamodzielnie, odpłatnie lub nieodpłatnie.  

 

§ 14 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres określony od dnia 01.05.2015r. do dnia 

30.04.2016r. 

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie bez wypowiedzenia wskutek 

oświadczenia jednej ze stron, gdy druga strona rażąco naruszyła postanowienia umowy. W 

szczególności za rażące naruszenie umowy uważa się: 

a) stwierdzenie, że Przyjmujący zamówienie w czasie wykonywania swoich obowiązków 



znajduje się po użyciu alkoholu, narkotyków lub środków odurzających albo odmawia 

poddania się  stosownemu badaniu zmierzającemu do wykluczenia lub potwierdzenia 

tego stanu; 

b) nieuzasadnione lub nieusprawiedliwione oddalenie się z miejsca wykonywania swoich 

obowiązków; 

c) nie udokumentowania w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy przez 

Przyjmującego zamówienie zawarcia umowy od odpowiedzialności cywilnej, o której 

mowa w § 8 ust. 2 i 3 lub brak przedłużenia takiej umowy w okresie objętym niniejszą 

umową; 

d) utraty przez Przyjmującego zamówienie prawa wykonywania zawodu, zawieszenia w 

tym prawie lub nieobecności spowodowanej  tymczasowym aresztowaniem. 

4. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia następuje w następnym dniu po doręczeniu 

pisemnego oświadczenia lub w dacie wskazanej przez składającego oświadczenie.  

5. W przypadku nieprzystąpienia do realizacji przedmiotu umowy przez Przyjmującego 

zamówienie, Udzielający zamówienia ma prawo odstąpić od umowy z winy Przyjmującego 

zamówienie.  

 

§ 15 

1. Z tytułu świadczenia usług medycznych będących przedmiotem niniejszej umowy 

Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapłacić Przyjmującemu zamówienie: 

a) wynagrodzenie w wysokości ………………… zł brutto za godzinę wykonywania 

świadczeń lekarskich w rodzaju leczenie szpitalne do wysokości stanowiącej iloczyn 

stawki godzinowej i ilości godzin przepracowanych w miesiącu; 

b) ….. zł brutto za 1 punkt w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni 

Neurologicznej, co stanowi ……….. % aktualnie obowiązującej stawki określonej 

umową zawartą pomiędzy Udzielającym zamówienia a NFZ.  

W przypadku zmiany wartości punktu, zmieni się odpłatność określona w pkt b przy 

zachowaniu każdorazowo wartości …. % stawki za jeden punkt. 

c) za wykonane i opisane badanie diagnostyczne USG Doppler: 

-  ………… zł brutto (zewnątrzczaszkowe); 

-  ………… zł brutto (wewnątrzczaszkowe).  

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wystawić i przedłożyć Udzielającemu 

zamówienia fakturę, z uwidocznionym numerem umowy, wraz  ze sprawozdaniem 

miesięcznym, do 5 dnia miesiąca następującego, po miesiącu rozliczeniowym. Sprawozdanie 

musi zostać potwierdzone przez wyznaczonego pracownika Udzielającego zamówienia. 

Płatność za wykonane prace nastąpi w terminie do 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury, na  rachunek bankowy, wskazany przez Przyjmującego zamówienie. 

Termin płatności liczony jest od dnia doręczenia faktury wraz ze sprawozdaniem, przy czym 

bieg terminu płatności nie  może rozpoczynać się wcześniej, niż 1 dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu rozliczeniowym. Za dzień zapłaty uznaje się 

dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Udzielającego zamówienia. 

Jeżeli termin płatności upływa w sobotę lub  w dzień ustawowo wolny od pracy płatności 

dokonuje się następnego dnia roboczego. 



3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że kwota, o której mowa w ust. 1 wyczerpuje całość 

zobowiązań finansowych Udzielającego zamówienia na rzecz Przyjmującego zamówienie, 

związanych z wykonaniem niniejszej umowy. 

4. Udzielający zamówienia dokonuje wypłaty wynagrodzenia na podstawie przedłożonych 

przez Przyjmującego zamówienie faktur i sprawozdań miesięcznych z możliwością dokonania 

ich korekt w związku z weryfikacją prowadzoną przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia, dokonaną z winy Przyjmującego zamówienie. Potrącenie 

należności uwzględniające dokonaną korektę, nastąpi z faktury Przyjmującego zamówienie 

wystawionej w miesiącu, w którym dokonana jest korekta, po uprzednim uzgodnieniu ilości 

świadczeń z Przyjmującym zamówienie. 

5. Przyjmujący zamówienie będzie ponosił ze środków własnych koszty badań 

diagnostycznych EKG i EMG oraz badań laboratoryjnych zlecanych przez  niego na rzecz 

pacjentów Udzielającego zamówienia przyjmowanych w ramach ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej w Poradni Neurologicznej w wysokości 40 % kosztów tych badań. 

Wzajemne rozliczenie z tego tytułu następować będzie poprzez potracenie kosztów zlecanych 

badań z faktury miesięcznej za ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne do wysokości 40% 

kosztów badań.  

§ 16 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do bezpośredniego obliczania, rozliczania i 

przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne 

oraz obliczania, rozliczania i przekazywania do Urzędu Skarbowego należnych podatków z 

tytułu uzyskiwanego wynagrodzenia (przychodu) za udzielanie świadczeń zdrowotnych 

będących przedmiotem niniejszej umowy. 

§ 17 

1. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: 

1) z upływem czasu, na który została zawarta,  

2) z dniem zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie dotyczącym 

niniejszej umowy (bez  wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym), 

3) na mocy porozumienia stron, 

4) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, 

5) wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w 

przypadku, gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w sytuacji, jeżeli konieczność ich 

wprowadzenia wynika z  okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy lub zmian korzystnych dla Udzielającego zamówienia, o ile da się to 

wykazać w sposób nie budzący wątpliwości. 

 

 



§ 18 

1. Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości 2 % 

wynagrodzenia miesięcznego za dany rodzaju świadczeń zdrowotnych, o którym mowa w §  1 

umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu  umowy. 

2. W przypadku nałożenia przez NFZ kary za nieprawidłowości lub niestaranności w zakresie 

prowadzenia dokumentacji medycznej oraz realizacji usług, Udzielający zamówienia umniejszy 

o wysokość nałożonej kary kwotę miesięcznego wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie 

począwszy od wynagrodzenia za miesiąc, w którym kara została nałożona. Kara będzie 

potrącana w wysokości nie większej niż 50% wysokości wynagrodzenia Przyjmującego 

zamówienie w każdym miesiącu, aż do zwrotu całej kwoty. Powyższe nie wyłącza możliwości 

dochodzenia pozostałej części kwoty, nierozliczonej ze względu na rozwiązanie umowy. W 

takiej sytuacji pozostała do zapłaty kwota staje się natychmiast wymagalna.  

3. W przypadku zakwestionowania przez NFZ kwalifikacji pacjenta do określonej grupy 

jednorodnej (JGP) w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, Przyjmujący zamówienie 

zobowiązuje się do zwrotu całości nieprawidłowo wypłaconego wynagrodzenia, stanowiącego 

różnicę pomiędzy wartością kwalifikacji prawidłowej i nieprawidłowej. Zwrot nieprawidłowo 

wypłaconego wynagrodzenia nastąpi w wysokości odpowiadającej części wynagrodzenia 

Przyjmującego zamówienie, jednakże w wysokości nie większej niż 50% wynagrodzenia w 

każdym miesiącu, aż do zwrotu całej kwoty. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia 

pozostałej części kwoty, nierozliczonej ze względu na rozwiązanie niniejszej umowy przed jej 

umówionym terminem. W takiej sytuacji pozostała do zapłaty kwota staje się natychmiast 

wymagalna.  

4. Kary, o których mowa w ust. 2 lub obowiązek zwrotu nieprawidłowo wypłaconego 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 mogą zostać nałożone na Przyjmującego zamówienie 

po wyczerpaniu przez Udzielającego zamówienia wszelkich prawnych możliwości anulowania 

kary nałożonej przez NFZ. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy we wszystkich 

działaniach prawnych zmierzających do anulowania lub zmniejszenia kary. 

5. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na potrącenie kar, o których mowa w niniejszej 

umowie z wynagrodzenia przysługującego mu na podstawie niniejszej umowy. 

6. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Przyjmującego 

zamówienie o planowanej bądź rozpoczętej kontroli NFZ dotyczącej zakresu przedmiotowej 

umowy. Przyjmujący zamówienia ma prawo aktywnie uczestniczyć w tej kontroli.   

§ 19 

W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy o 

działalności leczniczej i ustawy Kodeks cywilny. 

 

§ 20 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji 

uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.  



 

§ 21 

Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych, wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w umowie. 

 

§ 22 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron, wyrażonej 

pod rygorem nieważności w formie pisemnej, z zastrzeżeniem prawa Udzielającego 

Zamówienia do jednostronnej zmiany preliminarza punktów/porad do wykonania w ramach 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.  

 
§ 23 

Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

 

 

Przyjmujący zamówienie      Udzielający zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Załącznik nr 1 

 

 

Zakres udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne. 

 

Do obowiązków udzielającego świadczeń zdrowotnych należy:  

1. przeprowadzanie wstępnej wizytacji chorych; 
2. czuwanie nad odpowiednim odnoszeniem się personelu szpitalnego do chorych; 
3. uzyskanie zgody pacjenta każdorazowo przed wykonaniem zabiegu; 
4. poinformowanie pacjenta na czym zabieg polega i jaki jest jego przebieg; 
5. zachowanie tajemnicy zawodowej i służbowej; 
6. udzielanie rodzinom pacjentów informacji o stanie zdrowia chorych; 
7. dokładne i czytelne prowadzenie historii chorób pacjentów przebywających na 

oddziale; 
8. zapisywanie leków w receptariuszu; 
9. dbanie, aby wszystkie niezbędne zabiegi pomocnicze były wykonane w terminie;  
10. nadzór nad przygotowaniem dokumentów przy wypisywaniu chorych z oddziału oraz 

w razie śmierci chorego; 
11. udzielanie fachowych wskazówek lekarzom, z którymi współpracuje oraz doszkalanie 

personelu średniego; 
12. udzielanie pomocy konsultacyjnej lekarzom innych oddziałów szpitalnych; 
13. sygnalizowanie personelowi pielęgniarskiemu braków w zaopatrzeniu oddziału w leki 

potrzebne do udzielania natychmiastowej pomocy oraz w tlen medyczny; 
14. nadzór nad gospodarką lekami na oddziale – kontrolne zużycie leków; 
15. sporządzanie orzeczeń i opinii lekarskich; 
16. kontrolowanie wykonania przez personel średni zleceń lekarskich i pielęgnowania 

chorych; 
17. sprawowanie opieki nad chorymi przydzielonymi przez Udzielającego zamówienia; 
18. zawiadamianie Udzielającego zamówienia o wszelkich ważniejszych wydarzeniach 

na oddziale i o wykroczeniach popełnionych zarówno przez personel, jak i chorych, a 
także o wydanych przez siebie zarządzeniach; 

19. uczestniczenie w działających w szpitalu stałych komisjach akredytacyjnych; 
20. przestrzeganie godzin zajęć ustalonych w regulaminie pracy Szpitala;  
21. nosić w czasie wykonywania pracy identyfikator zawierający imię i nazwisko, 

stanowisko służbowe oraz kwalifikacje. 
 

 

 

 

 

 

 

            Załącznik nr 2 



 

 

Zakres udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju porady lekarskie w ramach 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 

 

Do obowiązków lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni 

Neurologicznej należy: 

1. przyjęcie i przeprowadzenie badania pacjentów oraz prowadzenie karty pacjentów 
zgłaszających się do leczenia; 

2. zlecanie wykonania podstawowych badań laboratoryjnych i dodatkowych; 
3. kierowanie na konsultacje specjalistyczne w celu dalszej diagnostyki i leczenia; 
4. kierowanie na leczenie szpitalne; 
5. dokonywanie interpretacji wyników badań i konsultacji; 
6. orzekanie o stanie zdrowia w oparciu o osobiste badanie i dokumentację medyczną; 
7. orzekanie o niezdolności do pracy; 
8. zlecanie i kontrolowanie leczenia farmakologicznego; 
9. zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne; 
10. zlecanie wykonania zabiegów rehabilitacyjnych; 
11. uczestniczenie w realizacji programów zdrowotnych; 
12. prowadzenie edukacji zdrowotnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Załącznik nr 3 



 

 

Zakres udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczenia diagnostyki 

obrazowej  

 

Do obowiązków lekarza wykonującego świadczenia diagnostyki obrazowej USG Doppler 

należy: 

1. wykonywania badań diagnostycznych USG Doppler wyłącznie pacjentom 
posiadającym odpowiednie skierowanie/zlecenie; 

2. wykonanie  badań USG Doppler wewnątrz i zewnątrzczaszkowych; 

3. opisanie badań USG Doppler. 

 

 


