
Umowa zlecenie Nr       /2022 (wzór) 

o udzielanie świadczeń zdrowotnych 
 

zawarta w dniu ………………. w Krakowie, pomiędzy: 

 

Małopolskim Szpitalem Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka, 

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22,  zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa 

Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej –

pod numerem KRS 0000038598,  NIP 677-17-03-375, reprezentowanym przez: 

dr n. med. Paweł Kamiński - Dyrektor 

zwanym dalej Zleceniodawcą 

a 

…………………………………………………………………………………………………………

……. 

zwaną dalej Zleceniobiorcą 

 

Mocą zgodnego oświadczenia woli strony umowy ustalają co następuje: 

 

Przedmiot umowy 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Zleceniobiorcę pacjentom 

Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka, w 

zakresie czynności pielęgniarskich w Bloku Operacyjnym na zasadach określonych w niniejszej 

umowie. 

2. Do zakresu obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności: 

1) kompleksowa opieka nad pacjentem w zakresie czynności pielęgniarskich w Bloku 

Operacyjnym zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, 

2) przygotowanie pacjentów i  udział  w  badaniach i zabiegach  specjalistycznych, 

3) realizacja procedur medycznych związanych z przywracaniem zdrowia i świadczenie opieki 

pielęgniarskiej, w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności w dziedzinie pielęgniarstwa oraz 

przyjęte standardy i procedury, 

4) zapewnienie całkowitej opieki pielęgniarskiej pacjentom na optymalnym poziomie 

jakościowym, 

6) prowadzenie dokumentacji medycznej w zakresie wykonywanych przez siebie czynności. 

 

 

Warunki wykonania zlecenia 

 

§ 2 

1. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada prawo wykonywania zawodu i okazuje zaświadczenie               

o prawie wykonywania zawodu, stanowiące załącznik do niniejszej umowy. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż nie był karany za wykroczenia zawodowe. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie ze wskazaniami aktualnej 

wiedzy medycznej i zasadami etyki zawodowej. 

 

§ 3 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania: 

1) przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym określających prawa i obowiązki 

pacjenta, 



2) standardów i procedur udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Zleceniodawcę, 

3) Regulaminu organizacyjnego i innych obowiązujących przepisów wewnątrzzakładowych, 

Polityki Antykorupcyjnej, Kodeksu Etyki, procedur, instrukcji związanych z ISO 9001, 

270001, 37001 i Standardów Akredytacji dla Szpitala, 

4) reżimu sanitarnego, 

5) tajemnicy zawodowej i etyki pielęgniarskiej, 

6) przepisów bhp i p-poż, 

7) poddać się kontrolom, przeprowadzanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych w zakresie wynikającym z umowy zawartej   przez  

Zleceniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia, odpowiadającym przedmiotowi niniejszej 

Umowy. 

 

§ 4 

1. Zleceniobiorca świadczyć będzie usługi we wszystkie dni tygodnia na wezwanie Pielęgniarki 

Koordynującej zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Pielęgniarką Oddziałową, w 

wymiarze około 80 godzin w miesiącu. 

2. Zleceniobiorca potwierdza obecność na liście obecności, wpisując godzinę rozpoczęcia                         

i zakończenia wykonywania usługi. 

 

§ 5 

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie uprawniające go do wykonywania 

obowiązków na podstawie niniejszej umowy oraz odbył szkolenie z zakresu bezpieczeństwa                      

i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

 

§ 6 

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać obowiązki w zakresie określonym umową osobiście.  

 

Wynagrodzenie 

 

§ 7 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy za czynności określone w § 1 

miesięczne wynagrodzenie w wysokości ………. zł (słownie: …………… zł 00/100) za 

godzinę, pomnożone przez ilość przepracowanych godzin w miesiącu. Z kwoty tej zostanie 

potrącona należna zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone miesięcznie po zakończeniu 

miesiąca, w którym usługi były wykonywane, z dołu przelewem na rachunek bankowy 

Zleceniobiorcy: …………………………. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 

– dnia każdego miesiąca, na podstawie rachunku/faktury wystawionego przez Zleceniobiorcę, 

zaakceptowanego przez Pielęgniarkę Oddziałową/Koordynującą, pod warunkiem przedłożenia 

Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę prawidłowo wystawionego rachunku w terminie do 5 dnia 

każdego miesiąca. Faktury przedłożone po ww. terminie będą płatne w terminie do 10 dni od 

ich przedłożenia. 

3. Do rachunku/faktury Zleceniobiorca zobowiązany jest dołączyć listę godzin udzielania 

świadczeń zdrowotnych w danym miesiącu, potwierdzoną przez Pielęgniarkę 

Oddziałową/Koordynującą. 

4. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.  

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest przedłożyć Zleceniodawcy zaświadczenie wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zawierającego informację o obowiązku lub jego braku 

odprowadzenia od wynagrodzenia z tytułu tej umowy składek z tytułu ubezpieczeń społecznych.  



6. Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Zleceniodawcę  o każdej zmianie 

informacji zawartych w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 5. 

7. W przypadku gdy Zleceniodawca zobowiązany był do odprowadzenia składek z tytułu 

ubezpieczenia społecznego, o czym nie został poinformowany przez Zleceniobiorcę – 

Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości odsetek należnych od 

nieterminowego przekazania składek do ZUS. Nie zapłacone składki zostaną potrącone                     

z bieżącego wynagrodzenia Zleceniobiorcy, a w przypadku, gdy Zleceniobiorcy wynagrodzenie 

się nie należy, wpłacona w terminie 3 dni od zawiadomienia o przekazaniu do ZUS składek z 

odsetkami ustawowymi zwłoki liczonymi od dnia przekazania składek do ZUS do dnia zapłaty 

przez Zleceniobiorcę. 

8. Kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 stanowi całość przysługującego Zleceniobiorcy 

wynagrodzenia.  

 

Okres obowiązywania umowy 

 

§ 8 

1. Umowa zostaje zawarta na okres ………………………………………. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za 2 – tygodniowym okresem 

wypowiedzenia. 

 

§ 9 

Umowa ulega rozwiązaniu: 

a) z chwilą upływu okresu, na który została zawarta, 

b) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, 

c) wskutek oświadczenia jednej ze stron, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne 

postanowienia umowy. 

 

Kary umowne. Odstąpienie od umowy. 

 

§ 10 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną z tytułu: 

a) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę, 

b) odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę, 

c) rozwiązania lub odstąpieni od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po 

stronie Zleceniobiorcy; 

w wysokości 300,00 zł, za każdy taki przypadek. 

2. Kwota naliczonych kar umownych może zostać potrącona z wynagrodzenia przysługującego 

Zleceniobiorcy. 

3. Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od umowy w terminie do 5 dni od powzięcia widomości               

o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy przez Zleceniobiorcę i po upływie 

terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze, wskazanego w wezwaniu Zleceniobiorcy do 

wykonania lub należytego wykonania umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać 

złożone w formie pisemnej. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Zleceniodawcy przysługuje prawo dochodzenia kary 

umownej, o której mowa w ust. 1. 

5. Zleceniodawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę 

umowną. 

 

 

Poufność 

§ 11 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się: 



a) do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zawarcia i wykonywania 

niniejszej umowy, w tym w szczególności dotyczących wynagrodzenia, z zastrzeżeniem 

obowiązujących przepisów prawa, 

b) do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio w 

związku z realizacją umowy dotyczących MSOR, 

c) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), 

d) do przestrzegania przepisów dotyczących dokumentacji medycznej, w szczególności ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) 

oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. 

U z 2016 r., poz. 186 z późn. zm.) – jeżeli strona podczas wykonywania umowy będzie 

miała dostęp do dokumentacji medycznej, w tym  

w wersji elektronicznej znajdującej się w systemie, 

e) do nie wykorzystywania do innych celów niż realizacja umowy informacji przekazanych 

przez MSOR. Wszelkie nośniki takich informacji powinny być zwrócone MSOR 

niezwłocznie po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem 

obowiązujących przepisów prawa, 

2. Za naruszenie przepisów opisanych w ust. 1 przez osoby, którymi się Zleceniobiorca posługuje 

w tym podwykonawców, Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność w takim zakresie jak za 

działania własne. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz Zleceniodawcy kary umownej                        

w wysokości 2000 zł za każdy przypadek naruszenie przepisów niniejszego paragrafu. 

4. Zleceniodawca może potrącić należną karę z wynagrodzenia przysługującego Zleceniobiorcy, 

lub podjąć inne kroki prawne w celu uzyskania zapłaty. 

5. Obowiązek zapłaty kar nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 

jeśli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przekroczy wysokość kary umownej. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 12 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawy z dnia 15.04.2011 r. o 

działalności leczniczej oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

. 

§ 14 

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zleceniodawcy. 

 

§ 15 

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

 

 

ZLECENIODAWCA        ZLECENIOBIORCA 

 


