
Załącznik nr 4a do Regulaminu 
Udzielania Pełnopłatnych Świadczeń Zdrowotnych 

na Oddziale Opiekuńczo-Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnym 

 

 
UMOWA Nr ______________/KOM/_______________- 

O UDZIELANIE KOMERCYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 
NA ODDZIALE OPIEKUŃCZO – PIELĘGNACYJNO – REHABILITACYJNYM 

 
 
Zawarta __________________ r. w Puszczykowie pomiędzy: 

 

Szpitalem w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. (dawnej: NZOZ „Szpital 
w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” Sp. z o.o.) przy ul. Kraszewskiego 11, 

wpisanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod nr KRS 0000536731, zwaną w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą lub Szpitalem”, reprezentowaną 
przez: 
________________________________ - Dyrektora ds. Medycznych/Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych 
(*niepotrzebne skreślić)  

działający w oparciu o pełnomocnictwo/upoważnienie z dnia ……, które stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy 
 
a 
 
Panią/Panem  

Zamieszkałą (-ym)  

Legitymującą (-ym) się dowodem osobistym nr  

O numerze PESEL  

 
zwaną/zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą lub Pacjentem”,  

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług związanych z 
pełnopłatnym pobytem Zleceniodawcy na prowadzonym przez Szpital Oddziale 
Opiekuńczo - Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjnym (dalej zwanym „Oddziałem”), polegających na 
całodobowej, stacjonarnej opiece lekarsko - rehabilitacyjno - pielęgniarskiej. 

2. Zleceniobiorca, w ramach usług określonych w ust. 1 powyżej zobowiązuje się do udzielania na rzecz 
Zleceniodawcy następujących świadczeń: 

a) hospitalizacji na salach Oddziału, 
b) zapewnienia wyżywienia w postaci trzech posiłków dziennie, 
c) nadzoru lekarza prowadzącego Oddział, ordynatora Oddziału lub innego lekarza 

odpowiedzialnego za hospitalizację na Oddziale, 
d) świadczeń pielęgniarskich, 
e) badania i terapii psychologicznej, 
f) edukacji zdrowotnej, 
g) poradnictwa zdrowotnego, 
h) podawania leków wymaganych ze względu na stan zdrowia, według zaleceń lekarza 

prowadzącego Oddział, ordynatora Oddziału lub innego lekarza odpowiedzialnego 
za hospitalizację na Oddziale lub według zaleceń lekarza specjalisty, 

i) opieki duszpasterskiej – wyłącznie na życzenie hospitalizowanej osoby, 
j) zabezpieczenia w materiały opatrunkowe,  
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k) zabezpieczenia w leki, 
l) zabezpieczenia w środki pomocnicze, np.: pieluchomajtki i inne produkty niezbędne do pielęgnacji 

Zleceniodawcy, w przypadku braku ich dostarczenia przez Zleceniodawcę lub rodzinę, 
m) rehabilitacji zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego Oddział, ordynatora Oddziału lub innego 

lekarza odpowiedzialnego za hospitalizację na Oddziale, 
n) badań diagnostycznych, koniecznych ze względu na stan zdrowia, zleconych przez lekarza 

prowadzącego Oddział, ordynatora Oddziału lub innego lekarza odpowiedzialnego 
za hospitalizację na Oddziale według bieżącego cennika pełnopłatnych świadczeń zdrowotnych 
dostępnych na stronie Zleceniobiorcy (w przypadku braku cennika koszt badań zostanie 
skalkulowany odrębnie przez Zleceniobiorcę), 

o) zapewnienia niezbędnych konsultacji specjalistycznych koniecznych do prawidłowego wykonania 
niniejszej Umowy. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane uprawnienia i wykwalifikowany personel 
medyczny oraz pomieszczenia i sprzęt niezbędne dla wykonywania świadczeń, będących przedmiotem 
niniejszej umowy. Zleceniobiorca zobowiązuje się nadto wykonać czynności wskazane w § 1 ust. 1 i 2 
umowy z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. 
Dz. U. z 2012, poz. 159 ze zm. ). 

4. Zleceniodawca oświadcza, iż przekazał Szpitalowi wszelkie informacje dotyczące swojego stanu 
zdrowia zgodnie z posiadaną wiedzą i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne 
komplikacje w stanie zdrowia będące wynikiem zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących tego stanu 
zdrowia, w szczególności przebytych chorób, zakażeń, występujących wad.  

§ 2 

1. Z tytułu wykonania umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy należności za świadczenia 
wymienione w § 1 ust. 2 pkt. a) do i) wg stawki dziennej w wysokości 140,00 zł netto za każdą rozpoczętą 
dobę pobytu na Oddziale, licząc od północy. 

2. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie następowało w miesięcznych 
okresach rozliczeniowych, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 i 4.  

3. W przypadku umowy zawartej na okres, którego koniec będzie przypadał przed zakończeniem okresu 
rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 2, rozliczenie wynagrodzenia będzie następowało z góry za cały 
okres trwania umowy.  

4. W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż miesiąc, zapłata wynagrodzenia za okres 
do zakończenia danego okres rozliczeniowego będzie następowała z góry w okresach miesięcznych. 

5. Płatność wynagrodzenia za pierwszy okres świadczenia usługi powinna zostać dokonana przed 
przyjęciem pacjenta na Oddział.  

6. W przypadku planowanego przedłużenia pobytu Zleceniodawcy na Oddziale na kolejny (-e) 
miesiąc (-e), płatność za kolejny (-e) okres (-y) rozliczeniowy (-e)  powinna zostać dokonana z góry 
w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który dokonywana jest wpłata. Wpłata powinna odpowiadać 
iloczynowi ilości dni miesiąca oraz stawki dziennej. 

7. Pozostałą do zapłaty należność, stanowiącą wynagrodzenie z tytułu usług wskazanych 
w § 1 ust. 2 pkt j) do o), Zleceniodawca zobowiązany jest uiścić w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
comiesięcznej faktury rozliczeniowej, doręczonej Zleceniodawcy.  

8. Wszelkie płatności powinny zostać dokonane przez Zleceniodawcę na podany poniżej numer konta 
bankowego: 

Citibank Bank Handlowy w Warszawie S.A. 85 1030 1247 0000 0000 8977 9006  

lub gotówką w kasie Zleceniodawcy.  
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9. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy przed upływem 
opłaconego zaliczkowo planowanego czasu pobytu Zleceniodawcy na Oddziale, faktura rozliczeniowa 
zostanie dostarczona Zleceniodawcy po zakończeniu danego miesiąca. Podpisując niniejszą umowę 
Zleceniodawca oświadcza, iż nie będzie dochodził odsetek za okres od dnia rozwiązania umowy do dnia 
zwrotu środków na rachunek chyba że zwrot nastąpi w terminie późniejszym niż 45 dni od daty 
rozwiązania umowy. Zwrot ewentualnej nadpłaty za świadczenie usług nastąpi na podany poniżej przez 
Zleceniodawcę numer konta bankowego*: 

___________________________________________________________________________________ 
*Nr konta bankowego Zleceniodawcy 

10. Faktury powinny zostać dostarczone na adres**: 

____________________________________________________________________________________ 
**Adres Zleceniodawcy 

§ 3 

1. Zleceniodawca zobowiązany jest wskazać numer umowy oraz imię i nazwisko Zleceniobiorcy 
przy dokonywaniu wpłaty wynagrodzenia zgodnie z § 2. 

2. Podstawą wystawienia rozliczeniowej faktury VAT, o której mowa w § 2 ust. 7 za świadczenia 
wymienione w § 1 ust. 2 pkt j) do o) będzie wykaz wydanych dla Zleceniodawcy leków, środków 
pomocniczych, wykonanych badań diagnostycznych, przeprowadzonych konsultacji specjalistycznych 
oraz wykonanych zabiegów rehabilitacyjnych, zawierający ich ilości i ich ceny. Faktura rozliczeniowa 
zostanie wystawiona w miesiącu następującym po miesiącu wykonania usług przez Zleceniobiorcę 
(obowiązuje rozliczenie miesięczne). 

3. Zleceniodawca ponosi koszty leków i środków wskazanych w § 1 ust. 2 pkt j) do l) w wysokości równej 
cenie ich zakupu, koszty świadczeń określonych w pkt m) według obowiązującego cennika dołączonego 
do umowy (załącznik nr 1), natomiast koszty świadczeń określonych w pkt n) do o) według 
obowiązującego cennika pełnopłatnych świadczeń zdrowotnych zamieszczonego na stronie internetowej 
Szpitala, przy czym zmiana cennika nie stanowi zmiany umowy.  

§ 4 

1. Zleceniodawca: 

a) Zobowiązuje się uiścić wynagrodzenie za pobyt na Oddziale zgodnie z trybem i terminami 
wskazanymi w § 2 umowy, 

b) Przyjmuje do wiadomości, że koszty pobytu nie podlegają refundacji NFZ, 
c) Zapoznał się z cennikami dołączonymi do umowy przed jej zawarciem, 
d) Zobowiązuje się do przedłożenia Szpitalowi w dniu rozpoczęcia pobytu Pacjenta dowodu 

tożsamości Pacjenta, ewentualnie innych dokumentów, które są niezbędne do wykonywania 
przez Szpital niniejszej Umowy, 

e) Zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zaleceń personelu medycznego w okresie objętym 
świadczeniem. 

2. Zleceniobiorca: 

a) Zobowiązuje się do przestrzegania praw Zleceniodawcy jako pacjenta, 
b) Umożliwi Zleceniodawcy kontakt z rodziną oraz bliskimi, 
c) Podczas pobytu Zleceniodawcy będzie prowadzić dokumentację medyczną zgodnie 

z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tj. z 2014, poz. 177 ze zm.)) 

d) Nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, przedmioty oraz środki płatnicze, należące 
do Zleceniodawcy,  
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e) Zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa Zleceniodawcy jako pacjenta 
oraz wymogów sanitarno – epidemiologicznych. 

 

§ 5 

1. Zleceniodawca, członkowie jego rodziny lub osoby przez niego wyznaczone mogą dostarczyć 
na Oddział artykuły wymienione w § 1 ust. 2 pkt. j) do l), zgodne z zaleceniami lekarza prowadzącego 
Oddział, ordynatora Oddziału lub innego lekarza odpowiedzialnego za hospitalizację na Oddziale. 

2. Artykuły, o których mowa w ust. 1 powyżej należy dostarczyć Pielęgniarce Oddziałowej lub 
pielęgniarce ją zastępującej, za potwierdzeniem odbioru. 

3. Wartości dostarczonych artykułów, o których mowa w ust. 1 powyżej Zleceniobiorca nie będzie doliczał 
do wynagrodzenia, o którym mowa w §  2 ust. 7 Umowy. 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia _________________r. do ________________ r. 
z możliwością jej przedłużenia. 

2. Umowa ulega przedłużeniu do dnia wypisu Pacjenta bez konieczności podpisywania aneksu 
do niniejszej umowy.  

3. Osobą wskazaną przez Zleceniodawcę do kontaktu oraz upoważnioną do uzyskiwania informacji 
o jego stanie zdrowia oraz wglądu do dokumentacji medycznej jest: 

Pan/Pani ____________________________________________________________________  

Zamieszkała (-y) ______________________________________________________________  

Legitymujący (-y) się dowodem osobistym nr ________________________________________  

Telefon kontaktowy ____________________________________________________________ 
 

 

4. O odstąpieniu od umowy (rezygnacji z pobytu) Zleceniodawca powinien niezwłocznie powiadomić 
Zleceniobiorcę listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

Adres e-mail _________________________________________________________________  

§ 7 

Strony zobowiązane są do pisemnego informowania się o zmianie adresów podanych w umowie.  

§ 8 

1. Każdej ze Stron umowy przysługuje prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem tygodniowego okresu 
wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej. 

2. Umowa może zostać wypowiedziana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku utraty przez Zleceniobiorcę uprawnień niezbędnych do realizacji umowy. 

3. Zleceniobiorca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
opóźnienia z zapłatą należności powyżej 14 dni w odniesieniu do terminów wskazanych w § 2 umowy. 
Rozwiązanie umowy w takim przypadku powinno zostać poprzedzone wezwaniem do zapłaty. 

4. W przypadku wypowiedzenia przez Zleceniodawcę niniejszej umowy, Zleceniobiorca jest zobowiązany 
do zwrotu Zleceniodawcy w terminie 14 dni od wystawienia faktury rozliczeniowej VAT uiszczonego przez 
Zleceniodawcę z góry wynagrodzenia tytułem wykonywania niniejszej umowy, uwzględniając przy tym 
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należności za okres faktycznego pobytu Zleceniodawcy na Oddziale Opiekuńczo – Pielęgnacyjno – 
Rehabilitacyjnym, stosownie do zasad rozliczeń określonych w § 2 umowy. W przypadku gdy wpłacone 
przez Zleceniodawcę kwoty na podstawie faktury zaliczkowej nie pokryją wynagrodzenia wynikającego ze 
świadczonych usług, zgodnie z § 2, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty brakujących należności 
na podstawie faktury rozliczeniowej wystawionej według zasad wskazanych w § 3. 

5. Zwrot, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Zleceniobiorca dokona przelewem na wskazany 
w § 2 ust. 9 numer konta bankowego. W przypadku nieposiadania rachunku bankowego przez 
Zleceniodawcę, Zleceniobiorca dokona zwrotu należności w gotówce, w kasie Szpitala.  

§ 9 

Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, po zakończeniu lub zerwaniu umowy, nie odbiera 
Zleceniodawcy, będącego osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji, z siedziby Zleceniobiorcy w 
wyznaczonym terminie, Zleceniobiorca jest uprawniony do zorganizowania transportu Zleceniodawcy 
do miejsca jego zamieszkania, obciążając Zleceniodawcę lub jego przedstawicieli ustawowych, 
poniesionymi w tym zakresie kosztami wg standardowego cennika usług . 

§ 10 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

2. Umowa wygasa w wyniku okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, 
a które uniemożliwiają dalsze wykonywanie umowy. 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie kwestie sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy. 

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

 
 
 
 
 
 
   

Zleceniodawca  Zleceniobiorca 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
 

1) Cennik świadczeń  
2) Upoważnienie do zawarcia umowy w imieniu Szpitala. 


