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       Załącznik Nr 4 
 

UMOWA NR ………… 

o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  

 

zawarta w dniu  …………….r. w Rabce-Zdroju pomiędzy: 

 

Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w 

Rabce-Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dietla 5, 34 – 700  

Rabka – Zdrój, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w 

Krakowie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

0000444064; NIP 7352856672, Regon 000297951, reprezentowanym przez: 

 

Jarosława Wieszołka      - Prezesa Zarządu  zwanym dalej Udzielającym zamówienia 

 

a 

 

Panią/em ……………  prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą …………….. 

……………………… z siedzibą w  …………….., ul. …………………….., wpisaną do 

rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr ……………….. , oraz 

zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ……………….. REGON: …………………… 

 

zwaną/ym dalej Przyjmującym zamówienie 

 

Przyjmujący zamówienie został wybrany w trybie konkursu ofert, przeprowadzonego                   

w oparciu o Regulamin konkursu ofert, obowiązujący u Udzielającego zamówienia i na 

podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 

2018, poz. 618). 

 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1 

 Do niniejszej umowy mają zastosowanie, w szczególności: 

a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny,  

b) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, 

c) Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, 

d) Kodeksu Etyki Lekarskiej. 

 

§ 2 

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że, posiada uprawnienia oraz prawo wykonywania 

zawodu niezbędne do wykonywania określonych prac i czynności, jeżeli uregulowania 

prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

 

§ 3 

1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków stron oraz zasad ich 

współdziałania w ramach świadczonych przez Przyjmującego zamówienie usług 

polegających na udzielaniu przez niego za wynagrodzeniem świadczeń zdrowotnych na 

stanowisku Lekarza Asystenta w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej na rzecz 
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pacjentów Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr. A. Szebesty w 

Rabce – Zdrój Sp. z o.o. (dalej jako ŚCR-U ). 

2.   Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług zdrowotnych określonych 

w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.  

3.   Na podstawie niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania 

świadczeń zdrowotnych w wymiarze do ………………… godzin miesięcznie wg 

uzgodnionego harmonogramu. 

4.. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Przyjmującego zamówienie na 

podstawie niniejszej umowy nie obejmuje dyżurów medycznych pełnionych w godzinach 

od 14:35 do 7:00 w dni powszednie oraz całodobowo w godzinach od 7:00 do 7:00 w 

soboty, niedziele i święta. 

5. Kierownik Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej ustala z Przyjmującym zamówienie 

miesięczny harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot 

umowy. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w harmonogramie świadczeń 

zdrowotnych w okresie jego obowiązywania 

6. Przyjmujący zamówienie ma również obowiązki wymienione w dalszej treści niniejszej 

umowy, które są związane z głównym przedmiotem świadczenia, a mianowicie 

udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 

7. W ramach umowy Przyjmujący zamówienie nie może udzielać świadczeń zdrowotnych 

osobom nie będącym pacjentami Udzielającego zamówienie. 

8. Udzielający zamówienia udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji 

ogólnoustrojowej dorosłych przede wszystkim na podstawie umowy o udzielanie 

świadczeń zdrowotnych zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

 

§ 4 

1. Świadczenia zdrowotne w ramach umowy, Przyjmujący zamówienie wykonywać będzie 

osobiście.  

2. Kwalifikacje zawodowe Przyjmującego określone zostały w przedłożonych dokumentach. 

3. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się jednorazowe zastępstwo wykonywane przez 

innych lekarzy, jeżeli posiadają oni kwalifikacje, co najmniej takie jak Przyjmujący 

zamówienie. Organizacja zastępstwa oraz rozliczenie z zastępcą spoczywają na 

Przyjmującym zamówienie. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności przy 

wyborze osób, które w jego imieniu będą świadczyć usługi. 

 

§ 5 

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że przez cały okres obowiązywania umowy będzie 

posiadał aktualne badania lekarskie wynikające z przepisów prawa, niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

§ 6 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz do 

sporządzania sprawozdawczości statystycznej zgodnie z zasadami określonymi przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia oraz zgodnie z wymogami określonymi przez Udzielającego 

zamówienie. 

 

§ 7 

1. Udzielający zamówienie dla celów realizacji niniejszej umowy udostępnia 

Przyjmującemu zamówienie nieodpłatnie: 

• pomieszczenia wraz z niezbędnymi mediami, wyposażeniem, 

•  aparaturę i sprzęt medyczny oraz zapewnia zaopatrzenie w leki, wyroby medyczne, 

środki lecznicze i pomocnicze stosownie do potrzeb pacjenta,  
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a także zapewnia bieżące utrzymanie należytego stanu sanitarnego pomieszczeń. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do używania udostępnionych pomieszczeń, 

wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami racjonalnej gospodarki. 

 

§ 8 

1. W zakresie wynikającym z potrzeb koordynacji udzielania świadczeń zdrowotnych lekarz 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest stosować się do poleceń koordynacyjnych 

Kierownika Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. 

2. W celu zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia pacjentów, lekarzowi Przyjmującemu 

zamówienie przysługuje uprawnienie do wydawania poleceń koordynujących udzielanie 

świadczeń zdrowotnych, w medycznych komórkach organizacyjnych Udzielającego 

zamówienie. 

3. Przez zlecenie udzielenia stosownych świadczeń zdrowotnych rozumie się w szczególności 

wykonywanie świadczeń związanych z doraźnym zabezpieczeniem medycznym danego 

pacjenta w sytuacji, gdy interwencja taka jest niezbędna ze względu na bezpośrednie 

zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta. 

 

§ 9 

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że w chwili przystąpienia do realizacji umowy posiadał 

będzie opłaconą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 

przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z 

warunkami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (Dz. Nr 293, poz. 1729). Przyjmujący zobowiązuje się do 

udokumentowania  faktu zawarcia i opłacenia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej oraz zobowiązuje się do utrzymywania aktualnego, opłaconego ubezpieczenia przez 

cały okres obowiązywania niniejszej umowy.  

 

§ 10 

1. W celu realizacji umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 

• udzielania pomocy lekarskiej w każdym stanie zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta; 

• zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem 

niniejszej umowy, w tym w szczególności do zapewnienia zastępstwa na okres 

przerwy w osobistym udzielaniu świadczeń przez lekarzy określonych w § 4 ust. 3 

niniejszej umowy; 

• zachowania tajemnicy zawodowej, tajemnicy w zakresie określonym w § 18 umowy, 

ochrony danych osobowych pacjentów oraz przestrzegania zasad Kodeksu Etyki 

Lekarskiej; 

• przestrzegania wewnętrznych regulaminów obowiązujących u Udzielającego 

zamówienie; 

• zachowania należytej dbałości o udostępnione pomieszczenia, sprzęt, aparaturę 

medyczną oraz inne mienie stanowiące własność Udzielającego zamówienie; 

• poddania się zewnętrznym i wewnętrznym procedurom kontrolnym obowiązującym  

u Udzielającego zamówienie, wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz 

umów zawartych przez Przyjmującego zamówienie, 

• przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz przeciwpożarowych obowiązujących na 

terenie Udzielającego zamówienie. 

 

2. Przyjmujący zamówienie może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu 

przewidzianym w niniejszej umowie. 
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3. W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych, o 

których mowa w ust. 2 powyżej, przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do 

zachowania najwyższej staranności, w tym do postępowania zgodnego z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż znane mu są przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych i zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych 

zgodnie z tymi przepisami.  

5. Przyjmujący zamówienie, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy jak również po jej 

wygaśnięciu lub rozwiązaniu, gwarantuje pełną poufność informacji oraz dokumentów 

przekazanych lub udostępnionych przyjmującemu zamówienie w związku z wykonaniem 

niniejszej Umowy, przez ŚCR-U Sp. z o.o. Przekazane lub udostępnione Przyjmującemu 

zamówienie informacje i dokumenty traktowane będą przez Strony jako tajemnica 

przedsiębiorstwa tj. ŚCR-U Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, niezależnie od tego czy ŚCR-U Sp. z 

o.o.  podjęło w kierunku ich ochrony jakiekolwiek działania.  

6. Ujawnienie jakiejkolwiek informacji dotyczącej niniejszej umowy dopuszczalne jest 

wyjątkowo i tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowego wypełnienia 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron. Zastrzeżenie 

to nie dotyczy udostępnienia niniejszej umowy ustawowym organom kontrolnym, 

właściwym dla każdej z umawiających się Stron. 

 

§ 11 

Udzielający zamówienie i Przyjmujący zamówienie zastrzegają prawo Narodowego Funduszu 

Zdrowia do przeprowadzania kontroli Przyjmującego zamówienie na zasadach określonych   w 

ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych w zakresie wynikającym z umowy zawartej przez Udzielającego zamówienie z 

dyrektorem właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

§ 12 

1. Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo kontroli świadczeń zdrowotnych 

udzielanych przez Przyjmującego zamówienie oraz jego działalności na terenie 

Udzielającego zamówienie, a w szczególności: 

a) jakości udzielnych świadczeń zdrowotnych; 

b) satysfakcji pacjentów. 

2. Uprawnienia kontrolne Udzielającego zamówienie obejmują w szczególności prawo do: 

a) żądania pisemnej informacji o zakresie udzielonych świadczeń; 

b) nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości 

statystycznej; 

c) nadzoru nad przestrzeganiem wewnętrznych regulaminów i procedur. 

3.  Uprawnienia Kontrolne Narodowego Funduszu Zdrowia obejmują wszystkie 

uprawnienie tego podmiotu wynikające z ustawy, zaś Przyjmujący zamówienie 

zobowiązuje się poddać kontroli na takich zasadach, jakby to był bezpośrednio stroną 

umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia 

 

§ 13 

1. Udzielający zamówienie zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie 

zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy. 

2. Za wykonane usługi Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie obliczone 

według stawki godzinowej w wysokości 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt 00/100) brutto 

za 1 godzinę świadczenia usług zdrowotnych.  

3. Wynagrodzenie przyjmującego zamówienie będzie rozliczane miesięcznie.  
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§ 14 

1. Należności za wykonanie zamówienia wypłacane będą Przyjmującemu zamówienie po 

zakończeniu miesiąca kalendarzowego na podstawie faktur wystawianych przez 

Przyjmującego zamówienie. 

2. Fakturę za miesiąc, za który mają zostać wypłacone należności Przyjmujący zamówienie 

zobowiązany jest doręczyć Udzielającemu zamówienie najpóźniej do 3-go dnia 

następnego miesiąca.  

3. Podstawą uznania rachunku będzie potwierdzenie wykonania zamówienia przez 

Kierownika Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. Wypłata należności nastąpi w 

terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonego faktury na konto 

bankowe wskazane przez Przyjmującego zamówienie. 

4.  Za dokonanie zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Udzielającego zamówienie. 

5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że przychody uzyskane z tytułu prowadzenia usług 

określonych niniejszą umową będą rozliczane w ramach prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej i mieszczą się w jej zakresie. 
 

§ 15 

1.  Przyjmujący zamówienie gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody 

Udzielającego zamówienie pod rygorem bezskuteczności: 

a) jakiekolwiek prawa Przyjmującego zamówienie związane bezpośrednio lub 

pośrednio        z umową, a w tym wierzytelności Przyjmującego zamówienie z 

tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), 

nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich; 

b) nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której 

bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Udzielającego 

zamówienia; 

c) nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku 

subrogacji ustawowej lub umownej; 

d) celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym 

upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą 

finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe 

doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w 

rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 

2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się 

działalnością windykacyjną.  

e) Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia 

woli obejmującego treść umowy o cechach poręczenia zobowiązania 

Udzielającego zamówienia, stanowi naruszenie przez Przyjmującego zamówienie 

zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia 

woli. 

2.  Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje: 

a) zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez 

Udzielającego zamówienia bezpośrednio na rzecz Przyjmującego zamówienie, i tylko 

w drodze przelewu na rachunek Przyjmującego zamówienie, 

b) umorzenie długu Udzielającego zamówienia do Przyjmującego zamówienie poprzez 

uregulowanie  w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio 

na rzecz Przyjmującego zamówienie może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to 

uregulowanie zgodą Udzielającego zamówienia wyrażoną w formie pisemnej pod 

rygorem bezskuteczności.   

3. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w punkcie 2 lub 3, Przyjmujący 

zamówienie zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Udzielającego zamówienia kary 

umownej w wysokości 10 % wartości ostatniego wynagrodzenia należnego 
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Przyjmującemu zamówienie ale nie mniej niż 200,-zł za każdy przypadek naruszenia, co 

nie narusza prawa Udzielającego zamówienia do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.  

 

§16 

1. Udzielający zamówienie ma prawa domagać się od przyjmującego zamówienie 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej w § 16 ust. 3 kary umownej  w 

związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków opisanych w § 9. 

 2.  Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z przyczyn 

leżących po jego stronie, wynikające z: 

a) przedstawienia danych stanowiących podstawę rozliczenia niezgodnych ze stanem 

faktycznym, 

b) braku prowadzenia dokumentacji medycznej lub prowadzenia jej w sposób 

nieprawidłowy i niekompletny, 

c) braku realizacji zaleceń pokontrolnych, 

d)  braku staranności, w wyniku błędów i zaniedbań. 

3. Za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przyjmującego 

zamówienie jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy Udzielający zamówienia 

może nałożyć na Przyjmującego zamówienie także karę umowną w wysokości 10%                      

ostatniego miesięcznego wynagrodzenia brutto, ale nie mniej niż 500,00 zł za każdy 

przypadek naruszenia, co nie narusza prawa Udzielającego zamówienia do dochodzenia 

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach 

ogólnych. 

4. Podstawę do naliczenia wysokości także kary umownej stanowi wartość wynagrodzenia 

za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc udzielania świadczeń, przed datą stwierdzenia 

naruszenia umowy. 

5. Udzielający zamówienia może potrącić naliczoną karę umowną z faktury wystawionej za 

miesiąc, za który została naliczona kara lub z innej kolejnej faktury. 

 

 

§ 17 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia ………..  r. do dnia ……….  r. 

2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zmiany niniejszej umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 18 

1. Umowa wygasa: 

a)  z upływem terminu określonego w umowie, 

b) gdy zajdą okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, które 

uniemożliwiają dalsze wykonywanie umowy, 

c) w przypadku nie podpisania z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy na 

finansowanie ze środków publicznych świadczeń medycznych w zakresie objętym 

niniejszą umową. 

2. Udzielający zamówienia ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez okresu 

wypowiedzenia w przypadku: 

a) pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu Przyjmującego 

zamówienie, 

b) skazania Przyjmującego zamówienie za przestępstwo związane z wykonywanie 

zawodu, 

c)  naruszenia przez Przyjmującego zamówienie postanowień szczegółowego zakresu 

świadczenia usług zdrowotnych Lekarza Asystenta, 
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d) jeżeli Przyjmujący zamówienie odmawia wykonywania świadczeń zdrowotnych,               

Udzielający zamówienia ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym oraz 

obciążyć Przyjmującego zamówienie karą umowną w wysokości wynagrodzenia 

Przyjmującego zamówienie za dwa pełne ostatnie miesiące przed rozwiązaniem umowy. 

3. W razie, gdy polisa ubezpieczenia opiewa na okres krótszy niż termin obowiązywania 

umowy, Przyjmujący zamówienia jest zobowiązany w terminie 7 dni przed datą 

zakończenia ważności polisy dostarczyć polisę na dalszy okres obowiązywania umowy, 

pod rygorem rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia. 

4.  Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron. 

5. Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy za 1 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

 

§ 19 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje dostosować się do aktualnych potrzeb Udzielającego 

zamówienie, na świadczenia zdrowotne stanowiące przedmiot niniejszej umowy. Udzielający 

zamówienia zastrzega sobie prawo do ograniczenia wymiaru świadczeń zdrowotnych w 

przypadku zmniejszonego zapotrzebowania na takie świadczenia.  

 

 

§ 20 

Każda zmiana warunków niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy 

pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

 

 

§ 21 

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą się starały rozstrzygać 

polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą one rozpatrywane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienie. 

 

 

§ 22 

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

stron. 

  

§ 23 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Załącznik Nr 1. 

 

 

 

 

 

 

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE:   UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

Załącznik Nr 1 

 
 

 

Szczegółowy zakres świadczenia usług zdrowotnych Lekarza Asystenta:  

 
1. zbadanie każdego nowo przyjętego pacjenta oraz ustalenie rozpoznania i kierunku 

leczenia, 

2. przestrzeganie, aby każdy ciężko chory pacjent, nowo przybyły na Oddział był 

bezzwłocznie zbadany i aby była mu udzielona właściwa pomoc lekarska, 

3. ustalenie stanu zdrowia każdego powierzonego pacjenta i decydowanie o sposobie 

jego leczenia, 

4. zawiadamianie Kierownika Oddziału o potrzebie zwołania narady lekarskiej w razie 

trudności w ustaleniu rozpoznania-diagnozy, 

5. referowanie stanu zdrowia pacjentów powierzonych jego pieczy oraz notowanie 

podczas obchodu zleceń Kierownika Oddziału, 

6. omawianie z Kierownikiem Oddziału wyników zleconych badań, 

7. wykonywanie zadań zleconych przez Kierownika Oddziału, 

8. dopilnowanie, aby wszystkie niezbędne zabiegi i badania pomocnicze zlecone 

pacjentowi były wykonane w terminie 

9. powiadamianie Kierownika Oddziału o potrzebie przydzielenia specjalnej opieki 

ciężko chorym pacjentom, 

10. powiadamianie Lekarza Dyżurnego o wszystkich ciężko chorych pacjentach w 

Oddziale, 

11. dbanie, aby chorzy w Oddziale byli leczeni zgodnie z postępem wiedzy lekarskiej oraz 

mieli zapewnioną pełną opiekę lekarską i pielęgniarską oraz należytą obsługę 

pozostałego personelu, 

12. czuwanie nad odpowiednim odnoszeniem się personelu do pacjentów, 

13. czuwanie nad przestrzeganiem przez pacjentów regulaminu porządkowego, 

14. uprzedzanie chorych zgłaszających chęć wypisania się z zakładu wbrew opinii 

lekarskiej o następstwach przedwczesnego wypisania się, wypisać chorego dopiero po 

otrzymaniu od niego bądź od jego opiekunów pisemnego oświadczenia, że wypisuje 

się na własne żądanie i odpowiedzialność oraz, że został uprzedzony o następstwach 

wcześniejszego wypisania, 

15. udzielanie rodzinom informacji o stanie zdrowia pacjentów w przypadku 

niedostępności Kierownika Oddziału, 

16. dbanie o to, aby historia choroby była prowadzona w sposób oddający wierny obraz 

przebiegu choroby w zakresie rozpoznania choroby jak i leczenia chorego, 

17. staranne prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów powierzonych jego opiece, 

przygotowywanie dokumentów potrzebnych przy wypisywaniu pacjenta z Oddziału 

lub w razie śmierci pacjenta i przygotowywanie wyciągów z historii chorób, 

18. uczestniczenie w naradach lekarskich, 

19. czuwanie nad zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentom w Oddziale oraz 

kontrolowanie wykonania wydawanych w tym przedmiocie zarządzeń, 

20. niezwłoczne powiadomienie Kierownika Oddziału o nagłej śmierci pacjenta, 

21. Lekarz Asystent jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta 

przebywającego w Centrum, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi a w 

szczególności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w 

sprawie rodzajów i zakresów dokumentacji medycznej oraz sposobie jej przetwarzania  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 177 z póź. zm.) art. 23-28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159  z póź. zm.) 

wraz z przepisami wykonawczymi, a także art. 41 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 
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zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z póź. zm.)  wraz z 

przepisami wykonawczymi, 

22.  wykonywania innych czynności wiążących się z zakresem świadczonych usług 

zleconych przez Kierownika Oddziału.  

 

Lekarz Asystent ponosi odpowiedzialność: 

a) za sprawowanie należytej opieki medycznej nad powierzonymi pacjentami, 

b) za zachowanie tajemnicy oraz przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, 

c) za przestrzeganie regulaminów i procedur obowiązujących u Udzielającego zamówienie 

oraz przepisów bhp i p/pożarowych, 

d) za przestrzeganie wytycznych dotyczących zapobiegania zakażeniom szpitalnym, 

e) za prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej. 

  

Lekarz Asystent ma prawo do wydawanie poleceń pozostałemu personelowi w zakresie 

prawidłowej realizacji świadczeń diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.  

    

 

 

 

 

 

 

 

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE:   UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE: 

 

 

 

 

 


