
UMOWA 

o  udzielanie świadczeń zdrowotnych 

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 
 
zawarta  w dniu ……………………….. w Polanowie pomiędzy Zleceniodawcą - Zespołem 

Opieki Zdrowotnej w Polanowie posiadającym wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w 

Sądzie Rejonowym Sąd Gospodarczy w Koszalinie pod numerem 0000065370, REGON Nr 

3300006122 NIP nr 669-10-72-702  reprezentowanym  przez lek. med. Marka Stachowicza- 

Dyrektora  
a  

Zleceniobiorcą,  …………………………, zamieszkałą: ……………………………………... 

posiadającą prawo wykonywania zawodu nr …………………………. prowadzącą 

działalność w formie  indywidualnej praktyki lekarskiej pod nazwą ………….…………… 

…………………………………………………………… wpisana do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą w OIL w ………… pod nr ……………………………..; 

REGON Nr ……………………………, NIP ………………………. 

 

Umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego konkursu  ofert na podstawie art. 26 i 27 

ustawy z dnia 15.04.2011r. o Działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz.654), w oparciu o 

protokół  konkursowy. 

§ 1 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca  przyjmuje obowiązki udzielania świadczeń 

zdrowotnych z zakresu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (poz) osobom uprawnionym 

do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego lub 

korzystających z bezpłatnej opieki medycznej na podstawie odrębnych przepisów 

zamieszkałym na terenie działania Zleceniodawcy. 

§2 

1. Przedmiotem umowy jest leczenie i sprawowanie opieki nad pacjentami ZOZ 

Polanów zgodnie z obowiązkami lekarza POZ ustalonymi przez NFZ, a w 

szczególności: 

- badania lekarskie pacjentów  

- wykonanie usług w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki ewidencji 

zdrowotnej 

- wykonywanie badań profilaktycznych; 

- w szczególnych przypadkach  i  po uzgodnieniu wizyty domowe: 

- opieka nad kobietą ciężarną i płodem(współpraca ze specjalistami), 

- opieka nad zdrowym dzieckiem ; 

- badania diagnostyczne i analityka medyczna, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

umowy 

- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia 

- opieka nad niepełnosprawnymi, w tym nadzór nad czynnościami w zakresie 

zaopatrzenia w środki  pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, 

- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego udzielania świadczeń  

medycznych w przypadku wypadków, zatruć, urazów, porodów i innych stanów 

zagrożeń życia i zdrowia 

§ 3 

1. Zleceniobiorca zobowiązuję się do rzetelnego wykonywania  świadczeń  z 

wykorzystaniem wiedzy medycznej i  umiejętności zawodowych oraz z 

uwzględnieniem postępu w zakresie  medycyny. 



2. Zleceniobiorca zobowiązuję się w szczególności do: 

1) wykonywania  zabiegów i czynności medycznych we wszystkich przypadkach 

wymagających interwencji lekarskiej , 

2) dochowania tajemnicy treści umowy oraz wszelkich informacji i danych 

pozyskanych w związku z realizacją umowy  , a szczególności danych 

dotyczących pacjenta, 

3) przestrzegania przepisów  określających prawa i obowiązki pacjenta, 

§ 4 

1. Zleceniobiorca zobowiązuję się do całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych, 

2. Podstawowym miejscem  udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umową jest lokal 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie  ul. Bobolicka 4.  

3. Świadczenia zdrowotne udzielane  będą przez Zleceniobiorcę w godzinach od 8:00 do 

18:00 od poniedziałku do piątku w  miejscach wskazanych w ust. 2 i w miejscu 

zamieszkania pacjenta  w ramach wizyt domowych. 

4. W pozostałym czasie, a także w niedziele i  dni ustawowo wolne do pracy – świadczenia 

zdrowotne udzielane będą w przypadkach medycznie uzasadnionych w ramach nocnej i 

świątecznej pomocy poz. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuję się współdziałać  pozostałymi zleceniobiorcami w celu 

urealnienia całodobowej opieki nad pacjentami, poprzez uzgadniania miesięcznych 

harmonogramów  dyżurów  wykonywanych w ramach umowy, 

6.  W celu należytego i  efektywnego udzielania świadczeń zdrowotnych Zleceniobiorca 

dysponować będzie  samochodem osobowym i telefonem komórkowym, 

§5 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest udzielić świadczeń zdrowotnych  ubezpieczonym w 

innym Oddziale NFZ w przypadku ich nagłe  zachorowania lub pogorszenia się stanu  

zdrowia. 

2. Zleceniobiorca  zobowiązany jest udzielić świadczeń zdrowotnych  wszystkim 

osobom w sytuacji nagłych zachorowań  związanych z wypadkiem, zatruciem, 

urazem, stanów zagrożenia życia lub porodem niezależnie od możliwości wykazania 

się faktem objęcia ubezpieczeniem, 

3. Świadczenia na rzecz osób nieubezpieczonych wykonywane są na koszt tych osób. 

§6 

1. Zleceniodawca zapewni na swój koszt sprzęt oraz materiały: artykuły sanitarne, leki, 

sprzęt jednorazowego użytku, druki medyczne oraz inne materiały niezbędne do 

wykonywania umowy. 

2. Do podstawowego wyposażenia lekarz należy: 

- zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone  w 

przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust.7  ustawy z dnia 6 września 

2001-Prawo farmaceutyczne (Dz. U  z 2008 r. Nr 45, poz.271, późn. zm), 

- aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego. 

- stetoskop, 

- glukometr, 

- otoskop, 

- pakiet ochronny przed zakażeniem 

 

§7 

1. W ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca  będzie korzystać z pomieszczeń i sprzętu 

zleceniodawcy  niezbędnych do wykonywania umowy . 

2. Zleceniobiorca jest zobowiązany dbać o powierzone mu do używania pomieszczenia i 

sprzęt medyczny przed zniszczeniem, dewastacją i kradzieżą. 



3. Zleceniobiorca ponosi w granicach  z art.471 Kodeksu Cywilnego - odpowiedzialność  

za szkody w powierzonym mu sprzęcie powstałe  w wyniku nienależytej  staranności  

w wykonywaniu obowiązków  określonych w ust. 2. 

4. Wszelkie naprawy oraz konserwacje pomieszczeń  i sprzętu oddanych Zleceniobiorcy 

do używania -obciążają Zleceniodawcę. 

 

§ 8 

1. Strony ustalają że, Zleceniobiorca obejmuje swoim działaniem populację nie większą 

niż 2500 osób ubezpieczonych w ZOW NFZ w Szczecinie i zdeklarowanych do 

zleceniobiorcy.  

2.  Deklaracje ubezpieczonych objętych  opieką medyczną Zleceniobiorca deponuje u 

Zleceniodawcy. 

3. Wzór deklaracji stanowi  załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

§ 9 

Zleceniobiorca obowiązany jest: 

1. prowadzić i udostępniać dokumentację statystyczną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa 

2. stosować obowiązujące w zakładach opieki zdrowotnej przepisy w zakresie orzeczeń 

lekarskich, tym o czasowej niezdolności  do pracy, skierowań, opinii i zaświadczeń. 

3. przestrzegać przy wykonywaniu niniejszej umowy zasad wynikających  z ustawy z 

dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U . z 2002 r. Nr  101, 

poz.926 ze zm.) 

4. sukcesywnie podnosić kwalifikacje zawodowe w zakresie profilu umownych  

świadczeń zdrowotnych podnoszenia, także poprzez uczestnictwo w wymaganych 

szkoleniach na własny koszt. 

5. Zleceniobiorca przyjmuje obowiązek poddania się kontroli Zleceniodawcy oraz ZOW 

NFZ w zakresie realizowania przez niego niniejszej umowy. 

§10 

1. Wydając skierowanie do lekarza specjalisty (wzór skierowania  w załączeniu do 

umowy) Zleceniobiorca jest obowiązany dołączyć do komplet wyników  badań 

diagnostycznych uzasadnionych aktualnym stanem zdrowia pacjenta, które należą do 

kompetencji lekarza POZ 

2. Wydając skierowanie na leczenie szpitalne, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty 

ambulatoryjnie, Zleceniobiorca zobowiązany jest do stosowania druku określonego w 

załączniku do umowy i dołączenia do kompletu badań diagnostycznych, które 

uzasadniają wskazania do hospitalizacji oraz są zgodne  z zakresem kompetencji 

lekarza POZ. 

3. Zleceniobiorca może kierować pacjentów w pełni zdiagnozowanych na zabiegi 

fizjoterapeutyczne refundowane przez ZOW NFZ w Szczecinie. 

4. Zleceniobiorca  ma prawo wystawiania pacjentom zlecenia na środki pomocnicze oraz 

przedmioty ortopedyczne w zakresie ustalonym przepisami odrębnymi oraz skierowań 

na leczenie uzdrowiskowe. Wzory wniosków o przyznanie środka pomocniczego, 

przedmiotu ortopedycznego,     pieluch anatomicznych stanowi  załącznik do Umowy. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania leków, kierując się uzasadnieniem 

medycznym zastosowanie leków wymaga  wpisu  w dokumentacji medycznej. W 

przypadku  obciążenia Zleceniodawcy przez ZOW  NFZ w Szczecinie kosztami 

refundacji recept  wystawionych niezgodnie  z obowiązującymi  w tym zakresie 

przepisami – kosztami tymi Zleceniodawca obciąża Zleceniobiorcę. 



6. Zleceniobiorca, wystawiający recepty  na bezpłatne leki dla osób określonych w art.43 

i 44 ustawy o powszechnym  ubezpieczeniu  zdrowotnym-zobowiązany jest do 

sprawdzania uprawnień tych osób i odnotowania w dokumentacji medycznej  nazwy i 

numeru seryjnego dokumentu, pod rygorem obowiązku zwrotu kwoty refundacji wraz 

z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia zapłaty. 

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji statystycznej w 

zakresie POZ – w programie informatycznym, umożliwiającym sporządzenie raportu 

miesięcznego do NFZ. 

§11 

Zleceniobiorca jest obowiązany ponadto do: 

1. Zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń 

zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania 

świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 

18 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 25 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 

15.04.2011r. o Działalności leczniczej. 

2. przedłożyć Zleceniodawcy umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy, a 

jeżeli umowy ubezpieczenia zawierane są na okresy krótsze od 

okresu, na jaki zawarto umowę o świadczenia zdrowotne – w 

terminie przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

 

§12 

Zleceniobiorca ponosi solidarnie ze Zleceniodawcą odpowiedzialność  za szkody wyrządzone 

przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych określonych  w niniejszej umowie.  

 

§13 

1. Za udzielone w ramach niniejszej umowy świadczenia zdrowotne Zleceniobiorca  

otrzyma od Zleceniodawcy wynagrodzenie w wysokości: ………………… zł 

brutto (słownie: ……………………………………………………… złotych 00/100) 

2. Na poczet wynagrodzenia określonego w ust.1 Zleceniobiorca otrzymywać będzie 

miesięczne zaliczki w wysokości 1/36 tj. ……………………. zł (słownie: ………….. 

…………………………. złotych 00/100) - wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 wypłacane będzie przelewem na rachunek 

bankowy Zleceniobiorcy w terminie do 10 każdego miesiąca kalendarzowego z dołu 

na podstawie przedłożonej faktury bądź rachunku, za miesiąc poprzedni. 

4. W razie zwłoki w wypłacie wynagrodzenia – Zleceniobiorcy przysługiwać będą 

odsetki  ustawowe. 

5. Wynagrodzenie obejmuję wszelkie nakłady ponoszone przez Zleceniobiorcę, 

niezbędne do prawidłowego i efektywnego  wykonywania świadczeń umownych. 

§14 

Zleceniobiorca obowiązany jest do osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych, 

przeniesienie tego obowiązku na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody Zleceniodawcy pod 

rygorem odstąpienia od umowy z winy Zleceniobiorcy. 

§15 

Zleceniobiorca ma prawo do corocznej 21-dniowej przerwy  w udzielaniu świadczeń, pod 

warunkiem zapewnienia na ten czas we własnym zakresie i na własny rachunek 

odpowiedniego, zaakceptowanego przez Zleceniodawcę zastępstwa. 

 

 



§16 

Umowę zawarto na okres 5 lat: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2023r. 

 

§ 17 

Każda ze stron może umowę rozwiązać bez zachowania okresów wypowiedzenia, jeżeli zajdą 

okoliczności od nich niezależne uniemożliwiające dalsze wykonywanie umowy, a nadto 

umowę będzie mógł rozwiązać w tym trybie: 

1) Zleceniodawca – jeżeli: 

a) Zleceniobiorca nienależycie wykonuje obowiązki umowne, mimo 

dwukrotnego pisemnego ostrzeżenia Zleceniodawcy, 

b) Zleceniobiorca udziela świadczeń zdrowotnych będąc w stanie po 

spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyku 

c) dalsze udzielanie umownych świadczeń zdrowotnych stało się dla 

Zleceniodawcy nieprzydatne lub niemożliwe z przyczyn od niego 

niezależnych, w szczególności z powodu braku środków 

finansowych, rozwiązania umowy przez NFZ 

2) Zleceniobiorca – jeżeli Zleceniodawca: 

a) znajdzie się w co najmniej jednomiesięcznej zwłoce z zapłatą 

wynagrodzenia ( zaliczki ), 

b) swoim działaniem lub zaniechaniem uniemożliwi  lub w istotnym 

stopniu utrudni Zleceniobiorcy wykonywanie umowy. 

 

§ 18 

1. Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej  pod rygorem nieważności 

2. Wszystkie aneksy sporządzanie do umowy stanowić będą jej integralną cześć. 

                                                                           § 19 

Strony zobowiązują się rozwiązywać spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej 

umowy w drodze negocjacji . W przypadku braku porozumienia między stronami na tle  

realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby udzielającego 

zamówienia. 

                                                                          § 20 

 Zleceniobiorca samodzielnie dokonuje wpłat i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych i Urzędem Skarbowym. 

                                                                           § 21 

W sprawach nie uregulowanych w umowie mieć będą zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązujące. 

   § 22 

Umowa zawarta została w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron 

 

 

 

 

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

ZLECENIOBIORCA                                                         ZLECENIODAWCA 

 

 

                                                                                      

 

 

 


