
Załącznik nr 5b do SWKO
UMOWA ZLECENIE nr    / 2019

na udzielenie świadczeń zdrowotnych należących do kompetencji pielęgniarki na

Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
z dnia  ………… 2019r.

zawarta ……….. 2019r. pomiędzy:

Szpitalem Ogólnym w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69, KRS 0000059112
reprezentowanym przez:

Krystynę Mariannę Dobrołowicz – dyrektora

zwanym w dalszej części umowy ,,Zleceniodawcą"

a Panią/-em………………………, zam. ul. ………………………, 18-….. …………….

Posiadającą/-ym prawo wykonywania zawodu oznaczone numerem  …………………….

zwaną/-ym  w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”.

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

1.Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii należących
do kompetencji pielęgniarki/-rza.

2.Zleceniobiorca, zobowiązuje się do - udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Intensywnej Terapii
Medycznej w Szpitalu  Ogólnym w Kolnie.

§ 2

Udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych umową musi odbywać się w interesie pacjenta, w zgodzie
z aktualną wiedzą medyczną i zasadami wykonywania zawodu, zasadami etyki zawodowej, rzetelnie oraz
z dołożeniem wysokiej s taranności . Zleceniobiorca zobowiązuje się do znajomości
i przestrzegania:

1.przepisów określających prawa pacjenta,

2.regulaminu porządkowego Szpitala Ogólnego w Kolnie,

3.standardów udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z wiedzą medyczną,

§ 3

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie przez Zleceniobiorcę świadczeń zdrowotnych należących do
kompetencji pielęgniarki zgodnie z obowiązującymi przepisami:

–ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodzie pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U.  z 2019r., poz.
576 ze zm.) i akty wykonawcze z nią związanymi oraz udokumentowanymi kwalifikacjami
specjalistycznymi,
–ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018r., poz. 1532 ze zm.),

–ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.)

–Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej - załącznik do Uchwały
nr 9 IV KZPiP z dnia 09.12.2003 r.

2.Zleceniobiorca, w ramach niniejszej umowy, zobowiązuje się do wykonywania zadań:



a)realizacji zadań właściwych dla miejsca wykonywania zleconych świadczeń w zakresie 

pełnej opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem specyfiki tego miejsca,

b)zapewnienie kompleksowych świadczeń pielęgniarskich nad pacjentem,

c)prawidłowe i terminowe wykonywanie zabiegów leczniczo – rehabilitacyjnych, 

pielęgnacyjnych i higienicznych,

d)prawidłowej realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w stosunku do 

chorych i ich rodzin,

e)organizowanie właściwego przepływu informacji o pacjencie między wszystkimi członkami 

zespołu terapeutycznego,

f)prawidłowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji pielęgniarskiej oraz dbanie o jej 

prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie,

g)czynnego uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Zleceniodawcę mających na 

celu poprawę stanu bezpieczeństwa pracy (szkolenie p.poż., ewakuacji, bhp, itp.),

h)czynnego uczestnictwa w szkoleniach wewnątrzszpitalnych,

i)przygotowywania pacjentów do zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych oraz do 

udzielania wskazówek odnośnie zachowań w czasie i po zabiegach,

j)dbałości za powierzone środki i sprzęt niezbędny do udzielania świadczeń określonych 

niniejszą umową.

k)wykonywanie innych czynności zleconych przez Pielęgniarkę Koordynującą lub Przełożoną 

Pielęgniarek i Położnych nie mających charakteru stałego.

§4

Świadczenie usług medycznych odbywało się będzie w oparciu o ustalany przez strony miesięczny
harmonogram wykonywania obowiązków przez Zleceniobiorcę. Koordynatorem pracy Zleceniobiorcy jest
Pielęgniarka Koordynująca lub Przełożona Pielęgniarek i Położnych.

Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 określa dni i godziny udzielania świadczeń.

§5

1.Czynności zawodowe wynikające z niniejszej umowy Zleceniobiorca wykonywać będzie osobiście, 

z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2.

2.W wyjątkowych przypadkach Zleceniobiorca może po uzyskaniu zgody Zleceniodawcy ustanowić 

zastępstwo, które wykonywać może osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania świadczeń
zdrowotnych objętych niniejszą umową.

3.Zleceniobiorca zobowiązany jest do udzielania świadczeń medycznych z należytą starannością 

zawodową, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, nie przekraczając granic
koniecznej potrzeby oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej, respektując prawa pacjenta.

§6

1.Zleceniobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za podawanie leków, materiałów medycznych, 

środków leczniczych i pomocniczych.

2.Podawanie i używanie leków, materiałów medycznych, środków leczniczych odbywa się zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz z uwzględnieniem nie przekraczania zasady
koniecznej potrzeby – zgodnie z zaleceniami lekarza.

§ 7

1.Zleceniodawca zapewnia nieodpłatnie Zleceniobiorcy leki, materiały medyczne, preparaty 

diagnostyczne i inne środki niezbędne do wykonywania zamówienia. Udostępnione środki nie mogą 



być używane w innych celach niż określone niniejszą umową.

2.W przypadku wyposażenia lokalu w nowe urządzenia lub narzędzia, Zleceniodawca zobowiązany 

jest do zapewnienia Zleceniobiorcy  możliwość zapoznania się z ich obsługą i funkcjonalnością 

przed oddaniem do użytku. Zleceniodawca, na pisemne żądanie Zleceniobiorcy, zobowiązuje się do
pokrycia kosztów stosownego szkolenia lub kursu dotyczącego obsługi i funkcjonalności nowych
urządzeń lub narzędzi.

§ 8

Zleceniobiorca zobowiązuje; się do dokładnego i systematycznego prowadzenia dokumentacji medycznej
i sprawozdawczości statystycznej obowiązującej u Zleceniodawcy.

§ 9

Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w Szpitalu standardów, procedur oraz
stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

§ 10

1.Zleceniobiorca ma obowiązek poddać się kontroli przeprowadzonej przez osoby działające w imieniu
Zleceniodawcy, Narodowego Funduszu Zdrowia, Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej lub innych
wskazanych przez Zleceniodawcę, w zakresie wykonywania warunków niniejszej umowy, a w szczególności
kontroli:

a)sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych i jakości świadczonych usług,

b)gospodarowania środkami publicznymi,

c)dokonywania rozliczeń ustalających koszty udzielanych świadczeń i należności,

d)terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych.

1.W przypadku kontroli przez upoważnione podmioty i zakwestionowania prawidłowości świadczenia usług
lub prowadzenia dokumentacji medycznej przez Zleceniobiorcę z jego winy oraz nałożenia kary finansowej
na Zleceniodawcę przez organ kontrolujący, Zleceniobiorca zostanie obciążony finansowo wysokością
nałożonej kary.

§ 11

Za wykonane czynności określone w niniejszej umowie Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie
w wysokości:

a)..,.. zł (słownie: …………………. 00/100) za godzinę świadczenia usług określonych        niniejszą
umową.

2.  Zleceniobiorca przedstawi rachunek za miesiąc poprzedni, do księgowości Szpitala, w terminie do 5–ego
następnego miesiąca. Płatność nastąpi na podstawie rachunku w terminie do 10 – tego dnia danego
miesiąca.

3.  W przypadku dostarczenia przez Zleceniobiorcę rachunku po terminie określonym w ust. 2,
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów określonych w ust. 2 o 7 dni.

4.  Za dokonanie wypłaty uważa się wydanie przez Zleceniodawcę polecenia przelewu na konto
Zleceniobiorcy.

5.  W przypadku niezależnej od Zleceniodawcy i przez niego niezawinionej zmiany terminów
przekazywania środków finansowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, uniemożliwiający
terminowe wywiązanie się z powyższych ustaleń, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do
przesunięcia terminów określonych w ust. 2, jednak nie dłużej niż do daty otrzymania środków
z NFZ.

6.   Wypłata wynagrodzenia następować będzie zgodnie z art.8a ust.6 ustawy z dnia 10 października 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2017r. poz.847.)”



§ 12

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 11 wyczerpuje całość zobowiązań finansowych Zleceniodawcy
względem Zleceniobiorcy.

§ 13

Do rachunku o którym mowa w § 11 ust. 2 Zleceniobiorca dołącza, pod rygorem przesunięcia terminu
wypłaty wynagrodzenia, sporządzony miesięczny raport z realizacji umowy, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej umowy zatwierdzony przez  Przełożoną Pielęgniarek i Położnych.

§ 14

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

czynności ponoszą solidarnie Zleceniodawca i Zleceniobiorca.

2.Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie udzielonego mu zamówienia na warunkach i w zakresie określonym w ustawie
o działalności leczniczej ,oraz wydanych na jej podstawie przepisach.

3.Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt badań profilaktycznych 

(wstępnych, okresowych, kontrolnych) na podstawie wystawionego skierowania przez
Zleceniodawcę

4.Jeśli Zleceniobiorca posiada aktualne zaświadczenia lekarskie z badań profilaktycznych z innego 

Zakładu, przy wykonywaniu pracy w takich samych, bądź podobnych zagrożeniach może dostarczyć
Zleceniodawcy kserokopię takiego zaświadczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

5.Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania aktualnych szczepień ochronnych oraz badań do 

celów sanitarno – epidemiologicznych.

6.Zleceniobiorca zobowiązany jest do odbycia u Zleceniodawcy instruktażu bhp wstępnego ogólnego 

oraz stanowiskowego.

7.Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt odzieży roboczej i ochronnej oraz 

obuwia.
8.Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad bhp o jakich jest mowa w
art.3041 i art.211 Kodeksu Pracy mającymi zastosowanie do osób świadczących pracę na innej
podstawie niż stosunek pracy,  w tym do przedkładania dokumentu potwierdzającego odbycie
wymaganych szkoleń z zakresu bhp.

§ 15

Zleceniobiorca nie może udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszej umowy jeśli zawarł umowę
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej bezpośrednio z Narodowym Funduszem Zdrowia.

§ 16

Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.07.2019r. do ………………...

Umowa może być rozwiązana w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez każdą ze stron bez
podania przyczyn za dwutygodniowym wypowiedzeniem, licząc od 1-go dnia najbliższego miesiąca.

§ 17

Umowa ulega rozwiązaniu:

1. Z upływem czasu na który była zawarta.

2.Z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych.



3. Wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku
rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy, a w szczególności gdy:

a)Zleceniobiorca swoje prawa i obowiązki przeniósł na osobę trzecią nie uzyskawszy na to zgody 

Zleceniodawcy, w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 2,

b)W wyniku kontroli wykonania umowy lub innych działań kontrolnych uregulowanych w odrębnych 

przepisach zostanie stwierdzone u Zleceniobiorcy  niewypełnienie warunków umowy lub jej
wadliwe wykonanie, a w szczególności ograniczenie dostępności świadczeń zdrowotnych,
zawężanie ich zakresu lub zła jakość świadczeń,

c)Zleceniobiorca nie przedstawi aktualnych okresowych badań lekarskich,

d)Zleceniobiorca nie przedstawi kopii umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której
mowa w § 14 ust. 2,

4.  Zajścia istotnych okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają
dalsze  wykonywanie umowy lub zajdą zmiany systemowe o podobnym charakterze.

5.  Na skutek zgodnego oświadczenia stron.

6. Zleceniobiorcy służy prawo rozwiązania umowy za 7-dniowym wypowiedzeniem w przypadku:

a) częściowego lub całkowitego braku płatności wynagrodzenia (należności) za co najmniej  

                2 miesiące,

b) częściowego lub całkowitego braku płatności wynagrodzenia (należności) za jeden miesiąc, jeżeli 

    zaległość wynosi co najmniej 90 dni.

§ 18

Zmiany do umowy mogą być wprowadzone w każdym czasie w drodze porozumienia stron w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 19

1.Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w związku 

z realizacją umowy.

2.Naruszenie obowiązków określonych w ust. 1 powoduje odpowiedzialność stron za wyrządzone 

stronom szkody na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, a ponadto daje prawo stronom do
rozwiązania umowy na zasadach określonych w § 19 ust 3.

§ 20

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy wymienione w §3 

    umowy oraz inne akty prawne związane z przedmiotem umowy.

1.Strony umowy zgodnie z art.7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z  
27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażają wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie danych
osobowych w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Jednocześnie strony zgodnie oświadczają, że
zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje im możliwość jej
wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało im przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej
formie oraz poinformowano je o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostały również poinformowane
o tym, że dane zbierane są przez obie strony umowy, o celu ich zbierania, dobrowolności podania,
prawie wglądu i możliwości ich poprawienia oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.

§ 21

Spory, które mogą wyniknąć w trakcie wykonywania umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 22

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



ZLECENIOBIORCA                                     ZLECENIODAWCA


