
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr  …./2016

zawarta w Białymstoku w dniu ………... 2016 r. pomiędzy:

SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIM SZPITALEM ZESPOLONYM IM.  

JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU,  kod  15-950,  ul.  M.C.  Skłodowskiej  26, wpisanym  

do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  -  Rejestr  Stowarzyszeń,  innych  Organizacji  Społecznych  

i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w

Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000003421, NIP: 542-25-29-

292, reprezentowanym przez:

Cezarego Ireneusza Nowosielskiego – dyrektora,

zwanego dalej Udzielającym zamówienia,

a

………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Przyjmującym zamówienie, zwanymi dalej Stronami, 

zwana dalej Umową, o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem Umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny rodzinnej dla pacjentów

zadeklarowanych do lekarza  Podstawowej  Opieki  Zdrowotnej  przy  Samodzielnym Publicznym Zakładem

Opieki  Zdrowotnej  Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im.  Jędrzeja  Śniadeckiego  w  Białymstoku oraz

innych  osób  uprawnionych  do  korzystania  ze  świadczeń  zdrowotnych  finansowanych  ze  środków

publicznych.

§ 2

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada kwalifikacje i  uprawnienia niezbędne do wykonania

Przedmiotu Umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poszerzania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji i umiejętno-

ści. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Udzielającego zamówienia o utracie

uprawnień niezbędnych do wykonania Umowy.

§ 3

1. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  wykonywania  Przedmiotu  Umowy,  zgodnie  z  Umową.

Szczegółowy zakres zadań Przyjmującego zamówienie stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do osobistego wykonywania Przedmiotu Umowy.

3. Miejscem  wykonywania  świadczeń  jest  Gabinet  Lekarza  Podstawowej  Opieki  Zdrowotnej  przy

Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  Wojewódzkim  Szpitalem  Zespolonym  im.

Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.



4. Przyjmujący zamówienie będzie udzielał  świadczeń zdrowotnych stanowiących Przedmiot Umowy w

czasie określonym przez Udzielającego zamówienia. Dni i godziny udzielania świadczeń zdrowotnych

stanowiących Przedmiot umowy zostanie podany do wiadomości Przyjmującego zamówienia poprzez

zamieszczenie stosownych informacji na drzwiach gabinetu określonego w ust. 3.

§ 4

1. Przyjmujący zamówienie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych stanowiących Przedmiot Umowy:

1) zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy medycznej i doświadczenia zawodowego;

2) zgodnie z przepisami prawa i innymi powszechnie obowiązującymi regułami w tym zakresie;

3) zasadami określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ewentualnie inne podmioty finansujące

udzielane świadczenia zdrowotne ze środków publicznych;

4) rzetelnie, z zachowaniem najwyższej staranności;

5) z  jak  najlepszym  wykorzystaniem  wiedzy  medycznej  i  umiejętności  zawodowych,  z

uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny oraz z zasadami etyki zawodowej;

6) wyłącznie gdy będą one niezbędne, celowe i adekwatne do potrzeb.

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:

1) prowadzenia  dokumentacji  medycznej  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami  i

wewnętrznymi regułami Udzielającego zamówienia;

2) prowadzenia  sprawozdawczości  statystycznej  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz

zasadami określonymi przez Udzielającego zamówienie;

3) przestrzegania  zasad  BHP  i  ppoż.  oraz   regulaminów  i  zarządzeń  obowiązujących  u

Udzielającego zamówienia;

4) informowania Udzielającego zamówienie o wszystkich istotnych okolicznościach związanych z

wykonywaniem Umowy, w tym do składania sprawozdania miesięcznego do 5 dnia kolejnego

miesiąca  –  sprawozdanie  obejmuje  w  szczególności:

…………………………………………………… 

3. Przyjmujący  zamówienie  ponosi  odpowiedzialność  za  wszystkie  następstwa  uchybień  w  zakresie

obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej.

4. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  poddać  kontroli  przeprowadzanej  przez  Udzielającego

zamówienia oraz przez Narodowy Fundusz Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27

sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 5

Przyjmujący zamówienia  w celu  należytego  wykonania  świadczeń zdrowotnych stanowiących  Przedmiot

Umowy we własnym zakresie i na własny koszt w koniecznym zakresie zapewni:

1) odzież roboczą;

2) aktualne szkolenia z zakresu BHP;

3) aktualne badania profilaktyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.



§ 6

1. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest  posiadać  aktualną  umowę  ubezpieczenia  od

odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  wyrządzone  w  związku  z  udzielaniem  lub  zaniechaniem

udzielania świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem chorób zakaźnych, w tym wirusowego zapalenia

wątroby i wirusa HIV, na warunkach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

Kopia polisy ubezpieczeniowej Przyjmującego zamówienie stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1,

przez  cały  okres  obowiązywania  Umowy  oraz  przedkładania  każdorazowo  kopii  aktualnej  polisy

ubezpieczenia,  w  terminie  nie  dłuższym  niż  3  dni  od  dnia  zakończenia  okresu  obowiązywania

poprzedniej umowy ubezpieczenia.

§ 7

1. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.

o  ochronie  danych  osobowych  oraz  stosowania  zarządzeń  i  dokumentów  obowiązujących  u

Udzielającego zamówienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i informacji

nieujawnionych do wiadomości publicznej, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem Umowy,

a których ujawnienie mogłoby narazić Udzielającego zamówienie na szkodę.

§ 8

1. Odpowiedzialność  za  szkodę  wyrządzoną  przy  udzielaniu  świadczeń  w  zakresie  udzielonego

zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie.

2. Przyjmujący zamówienie  w przypadku wystawienia  recepty osobie  nieuprawnionej  lub w przypadku

nieuzasadnionego wystawienia recepty zapłaci na rzecz Udzielającego zamówienie, w  terminie 7 dni

od wezwania, kwotę odpowiadającą równowartości nienależnej refundacji  cen leków dokonanych na

podstawie tych recept wraz z odsetkami zapłaconymi przez Udzielającego zamówienia.

3. Przyjmujący zamówienie w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych niezgodnie z Umową, zapłaci

na  rzecz  Udzielającego  zamówienie,  w   terminie  7  dni  od  wezwania,  kwotę  odpowiadającą

równowartości  należności  jakie  z  tego  tytułu  Udzielający  zamówienie  zapłacił  lub  zobowiązany  był

zapłacić oraz wartości zapłaconych przez Udzielającego zamówienie kar, w tym kar umownych.

§ 9

Przyjmujący zamówienia zobowiązuje się do sprawowania kontroli merytorycznej oraz nadzorowania pracy

personelu  medycznego  współuczestniczącego  w  udzielaniu  świadczeń  zdrowotnych  stanowiących

Przedmiot Umowy, a także kontroli wykonywania wydawanych przez siebie zleceń.

§ 10

1. Przyjmującemu zamówienie za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy przysługuje wynagrodzenie w

wysokości ………………… (słownie: ………………) złotych miesięcznie.

2. Wynagrodzenie  jest  płatne  z  dołu  przelewem na  rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie  nr

………………………………..  na  podstawie  przedłożonego  rachunku,  w  terminie  14  dni  od  daty

doręczenia Udzielającemu zamówienia poprawnie wystawionego rachunku.



3. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Udzielającego zamówienia.

4. Udzielający zamówienie potrąci z wynagrodzenia należnego Przyjmującemu zamówienie naliczone kary

umowne oraz wymagalne należności określone w § 8, na co Przyjmujący zlecenie wyraża zgodę. 

§ 11

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od ……...  do ……………

2. Udzielający  zamówienia  może  wypowiedzieć  Umowę  ze  skutkiem  natychmiastowym  w  przypadku,

gdy Przyjmujący zamówienie utraci trwale uprawienia konieczne do wykonywania Przedmiotu Umowy

albo utraci zdolność do pracy czasowo lub trwale.

3. Udzielający  zamówienia  może  wypowiedzieć  Umowę  z  zachowaniem  3-dniowego  okresu

wypowiedzenia w przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie:

1) podpisał  umowę mocą której  chciał  przenieść całość lub część swoich praw lub obowiązków

wynikających z Umowy na osobę  trzecią;

2) zaprzestał wykonywania Umowy, tj. niewykonuje Umowy przez czas przekraczający 14 dni;

3) rażąco narusza Umowę, w szczególności, gdy wystąpiło niewypełnienie warunków umowy lub

wadliwe jej wykonanie, nierzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej;

4) nie posiada ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnego z Umową albo nie przedłoży

dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej zgodnie z zasadami

określonymi w Umowie w terminie w Umowie określonym.

4. Udzielający  zamówienia  może  wypowiedzieć  Umowę  z  zachowaniem  miesięcznego  okresu

wypowiedzenia  w  przypadku zaprzestania  lub  planowania  zaprzestania  przez  Udzielającego

zamówienia wykonywania umowy z podmiotem finansującym udzielane świadczenia zdrowotne.

5. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy zajdą okoliczności, za

które  Strony  nie  ponoszą  odpowiedzialności,  a  które  uniemożliwiają  dalsze  jej  wykonywanie  albo

nastąpi  taka  zmiana  bezwzględnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  która  wykluczy  możliwość

prawidłowego wykonywania Umowy.

6. Po wypowiedzeniu,  rozwiązaniu lub wygaśnięciu  Umowy Przyjmujący zlecenie zobowiązany jest  do

zwrotu  wszelkiej  dokumentacji  związanej  z  realizacją  Umowy,  znajdującej  się  w  posiadaniu

Przyjmującego zamówienie,  w terminie  7 dni  od daty  ustania  umowy.  Zwrotowi  podlegają  wszelkie

dokumenty, bez względu na jakim nośniku zostały zapisane.

§ 12

1. Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienie karę umowną w wysokości:

1) 5  %  wynagrodzenia  określonego  w  §  10  ust.  1  za  każde  stwierdzone  naruszenie  zasad

prowadzenia dokumentacji medycznej;

2) 10 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust.  1 za każdy stwierdzony przypadek udzielenia

świadczenia zdrowotnego niezgodnie z Umową;

3) 5  %  wynagrodzenia  określonego  w  §  10  ust.  1  za  każdą  rozpoczętą  godzinę

nieusprawiedliwionej nieobecności; 

4) 100 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 w przypadku wypowiedzenia Umowy przez

Udzielającego zamówienia z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie.



2. Udzielający  zamówienia  przysługuje  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego

wysokość zastrzeżonych na jej rzecz kar umownych.

§ 13

Przyjmujący zamówienie nie może przenieść żadnego z praw lub obowiązków wynikających z Umowy na

osobę trzecią.

§ 14

1. Wszelkie  zmiany  lub  uzupełnienia  Umowy  wymagają  zachowania  formy  pisemnej  pod  rygorem

nieważności. 

2. Wszelkie spory wynikające z Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Udzielającego

zamówienia.

3. W  sprawach  nieuregulowanych  Umową  stosuje  się  właściwe  przepisy  prawa  powszechnie

obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

5. Strony zobowiązują  się  do zachowania  w tajemnicy warunków realizacji  Umowy oraz wszelkich

informacji i danych pozyskanych w związku z Umową.

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE  PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE



Załącznik nr 1 do umowy

Zakres zadań lekarza POZ

1. Planowanie i realizowanie opieki lekarskiej nad świadczeniobiorcą z uwzględnieniem miejsca 
udzielania świadczenia ( w warunkach ambulatoryjnych i domowych).

2. W zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia świadczeniobiorcy lekarz POZ:

1) prowadzi edukację zdrowotną;

2) prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań bilansowych, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

3) uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych, działając na rzecz zachowania zdrowia w 
społeczności lokalnej;

4) rozpoznaje środowisko świadczeniobiorcy.

3. W zakresie działań mających na celu profilaktykę chorób lekarz POZ:

1) identyfikuje czynniki ryzyka oraz zagrożenia zdrowotne świadczeniobiorcy, a także 
podejmuje działania ukierunkowane na ich ograniczenie;

2) koordynuje wykonanie  i dokonuje kwalifikacji do obowiązkowych szczepień ochronnych 
świadczeniobiorcy oraz zapewnia wykonywanie szczepień, zgodnie z odrębnymi przepisami,
oraz informuje o szczepieniach zalecanych;

3) uczestniczy w realizacji programów profilaktycznych;

4) prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań przesiewowych 
zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. W zakresie działań mających na celu rozpoznanie chorób lekarz POZ:

1) planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne, stosownie do stanu zdrowia;

2) informuje świadczeniobiorcę o możliwościach postępowania diagnostycznego w odniesieniu 
do jego stanu zdrowia oraz wskazuje podmioty do jego przeprowadzenia;

3) przeprowadza badanie podmiotowe świadczeniobiorcy zgodnie z wiedzą medyczną;

4) przeprowadza badanie przedmiotowe z wykorzystaniem technik dostępnych w warunkach 
podstawowej opieki zdrowotnej;

5) wykonuje testy lub zleca wykonanie badań dodatkowych, a w szczególności laboratoryjnych 
i obrazowych;

6) kieruje  świadczeniobiorcę na konsultacje specjalistyczne w celu dalszej diagnostyki i 
leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne;

7) kieruje świadczeniobiorcę do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i 
leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne;

8) dokonuje interpretacji wyników badań i konsultacji wykonanych przez innych 
świadczeniodawców;

9) orzeka o stanie zdrowia świadczeniobiorcy w oparciu o osobiste badanie i dokumentację 
medyczną.  

5. W zakresie działań mających na celu leczenie chorób lekarz POZ:

1) planuje i uzgadnia ze świadczeniobiorcą postępowanie terapeutyczne, stosownie do jego 
problemów zdrowotnych oraz  zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;

2) planuje i uzgadnia ze świadczeniobiorcą działania edukacyjne mające na celu ograniczenie 
lub wyeliminowanie stany będącego przyczyną choroby świadczeniobiorcy;

3) zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne;

4) wykonuje zabiegi i procedury medyczne;



5) kieruje świadczeniobiorcę do wykonania zabiegów i procedur medycznych do innych 
świadczeniodawców;

6) kieruje do oddziałów lecznictwa stacjonarnego, a także do zakładów pielęgnacyjno-
opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz oddziałów paliatywno-hospicyjnych;

7) kieruje do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej;

8) kieruje do leczenia uzdrowiskowego;

9) orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;

10) integruje, koordynuje lub kontynuuje działania lecznicze podejmowane w odniesieniu do 
jego  świadczeniobiorcy przez innych świadczeniodawców w ramach swoich kompetencji 
zawodowych.

6. W zakresie działań mających na celu usprawnianie świadczeniobiorcy lekarz POZ:

1) zleca wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych przez świadczeniodawców;

2) wykonuje stosownie do posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz posiadanych 
kwalifikacji i możliwości zabiegi i procedury rehabilitacyjne;

3) zleca  wydanie  świadczeniobiorcy  przedmiotów  ortopedycznych  i  środków  pomocniczych
zgodnie z odrębnymi przepisami.


	Zakres zadań lekarza POZ

