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UMOWA nr.     NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE 

                            LEKARZA  PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  nr 4/2018

      

Zawarta w dniu ……………………  pomiędzy 

Miejsko-Gminnym Zespołem Zakładów Opieki Podstawowej, 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 

Nr rejestru w ewidencji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 02-00301, 

KRS: 0000010790; REGON: 390631675; NIP 692-21-16-783, 

Reprezentowanym przez: 

           Ewę Buras                 - Dyrektora MGZZOP 

zwanym dalej  „ MGZZOP” 

a lekarzem …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

zwanym dalej  „Lekarz „ 

została zawarta umowa o treści następującej: 

 

§ 1 

1.Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Przychodni Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Ścinawie przez Lekarza na rzecz pacjentów MGZZOP                                  

w ramach kontraktu z NFZ na podstawową   opiekę zdrowotną, która obejmuje w   godzinach 

pracy lekarza porady lekarskie i wizyty domowe. 

2. Usługi określone w pkt. 1 niniejszego paragrafu świadczone będą w:w Przychodni 

Rejonowej w Ścinawie ul. Jagiełły 2- 

……………………………………………………………………………………………-  

     pięć  razy w tygodniu 

 

3. Lista imienna zaoptowanych pacjentów stanowi listę aktywną zaakceptowaną przez NFZ. 
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4. Lista imienna pacjentów podlega weryfikacji prowadzonej przez MGZZOP w Ścinawie 

każdorazowo na  koniec miesiąca. 

 

 

                                                                      § 2 

1. Lekarz zobowiązuje się do świadczenia usług lekarskich według  ustalonego  

harmonogramu przyjęć, który  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy i jest zgodny z 

harmonogramem przedstawionym do NFZ. 

§ 3 

1.  MGZZOP  zapewnia: 

  - rejestrację pacjentów, 

  - przechowywanie dokumentacji ( historii chorych), 

  - przygotowanie  i udostępnienie gabinetu lekarskiego z wyposażeniem, 

  - zaopatrzenie w druki recept i inne druki urzędowe. 

§ 4 

1. Lekarz zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu udzielania świadczeń lekarskich, 

przepisów BHP oraz  obowiązany jest do utrzymania porządku i czystości. 

2. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować natychmiastowe zerwanie umowy z winy 

Lekarza. 

3.Lekarz zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt i przedłożenia MGZZOP 

aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, iż spełnia on wymogi zdrowotne 

niezbędne do wykonywania świadczeń zdrowotnych. 

4. Lekarz oświadcza, że zapoznał się z regulaminami, standardami, procedurami oraz innymi 

obowiązującymi przepisami wewnątrzzakładowymi. 

§ 5 

1. Lekarz i MGZZOP ponoszą solidarnie odpowiedzialność za szkodę przy udzielaniu 

świadczeń w zakresie usług medycznych. 

 2. Lekarz ponosi odpowiedzialność za szkodę przy udzielaniu świadczeń w zakresie usług 

medycznych oraz za  prawidłowo prowadzoną dokumentację chorego zgodnie z   wymogami 

organów kontrolujących. 

3. Lekarz przez cały okres obowiązywania  niniejszej umowy zobowiązuje się posiadać 

ważne i aktualne ubezpieczenie  od odpowiedzialności cywilnej OC. 
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§ 6 

1. W przypadku nieobecności, Lekarz zobowiązany jest powiadomić pisemnie niezwłocznie 

MGZZOP. 

2. W przypadku nieobecności i przerwie w udzielaniu świadczeń trwających dłużej niż 3 dni, 

Lekarz zobowiązuje się poinformować MGZZOP na 7dni dni  przed tą przerwą. 

3. Lekarz zobowiązuje się pisemnie poinformować  MGZZOP o planowanej przerwie 

trwającej  powyżej 14 dni na 14 dni przed przystąpieniem do planowanej przerwy. 

4. Lekarz ma prawo do 4 tygodniowej nieobecności w ciągu roku i o jej wykorzystaniu 

decyduje Lekarz . W  przypadku  nie wykorzystania, limit ten nie przechodzi na następny rok. 

5. Lekarz ma obowiązek zapewnić zastępstwo w POZ w przypadku jego nieobecności                    

z przyczyny wskazanej w   pkt. 4 i 5. 

6. MGZZOP zastrzega sobie prawo wskazania innego lekarza do wykonania usługi objętej 

umową w przypadku niemożności wykonania jej przez Lekarza.  

7. Lekarz zobowiązuje się do czynnego brania udziału w wewnętrznych szkoleniach i 

zebraniach  informacyjnych organizowanych przez  kierownika jednostki. 

§ 7 

1. Lekarz współpracuje z lekarzami specjalistami w MGZZOP Ścinawa 

2. Lekarz zobowiązany jest stosować w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich, opinii               

i zaświadczeń przepisy  obowiązujące w zakładzie opieki zdrowotnej. 

3. Lekarz zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez  NFZ na zasadach określonych 

w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z NFZ oraz przez inne uprawnione do 

tego organy. 

§ 8 

1. W przypadku nieprzestrzegania godzin przyjęć, o których mowa w § 2 niniejszej umowy, 

odwoływania przyjścia do pracy w czasie krótszym niż 24 godziny od pory rozpoczęcia pracy 

wprowadza się umowne kary  pieniężne w wysokości 100,00 zł  ( słownie: sto złotych 00/100) 

za każde zdarzenie. 

2. Nieprzestrzeganie godzin przyjęć, nieusprawiedliwiona absencja może spowodować 

natychmiastowe  zerwanie umowy z winy Lekarza. 

§ 9 

MGZZOP może naliczyć lekarzowi karę umowną w wysokości poniesionej szkody z tytułu 

błędnego prowadzenia obowiązującej dokumentacji i potrącić z wynagrodzenia. 



4 
 

 

 

§ 10 

Ustala się następujące wynagrodzenie: 

1. Za pracę określoną w § 1 pkt. 1 i 2 strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ……..zł  

(słownie pięć …………..) brutto za 1 zadeklarowanego pacjenta  

 

2.   Zasady rozliczenia środków pieniężnych z NFZ przypadających na zdeklarowanego 

pacjenta: 

a) MGZZOP zobowiązany jest do wykonywania we własnym zakresie badań diagnostycznych: 

mikrobiologii i laboratoryjnych w ramach  kompetencji lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej, na  które Lekarz kieruje- do ustalonego przez strony limitu  w wysokości 10% 

kwoty przypadającej na wykonywanie zadań lekarza POZ- liczonej jako iloczyn przypisanych 

do lekarza pacjentów i obowiązującej stawki na pacjenta ustalonej przez NFZ ( kwota  

przypadająca ściśle na lekarza nie obejmuje puli przeznaczonej na porady i badania 

specjalistyczne oraz opiekę pielęgniarsko- położniczą).  Kwota wynikająca z iloczynu  jak 

wyżej będzie comiesięcznie weryfikowana zgodnie z ilością opcji  zweryfikowanych  przez 

NFZ ( tzn. opcji zapłaconych przez NFZ). 

b) MGZZOP zobowiązuje się do wykonywania we własnym zakresie innych badań: 

 Iniekcji, kroplówek, inhalacji, EKG spoczynkowe, badań glukometrem w ramach 

kompetencji lekarza  podstawowej opieki zdrowotnej, na które lekarz kieruje- do ustalonego 

przez strony limitu w wysokości 5% kwoty przypadającej na wykonywanie zadań lekarza 

POZ- liczonej jako iloczyn przypisanych do lekarza  pacjentów i  obowiązującej stawki na 

pacjenta ustalonej przez NFZ ( kwota przypadająca ściśle  na lekarza nie  obejmuje   puli 

przeznaczonej na porady i badania specjalistyczne oraz opiekę pielęgniarsko- położniczą ). 

b) Kwota wynikająca z iloczynu jak wyżej  będzie comiesięcznie weryfikowana zgodnie z 

ilością opcji  Zweryfikowanych przez NFZ ( tzn. opcji zapłaconych przez NFZ). 

§ 11 

1. Za usługi medyczne Lekarz wystawia rachunek na koniec danego miesiąca. Na rachunku 

należy wykazać okres, za jaki były wykonywane usługi, oraz pełną nazwę zgodnie                        

z obowiązującymi przepisami tj. 

            Miejsko- Gminny Zespół Zakładów  Opieki  Podstawowej w Ścinawie 

            ul. Jagiełły 2, 59-330 Ścinawa 

            NIP 692-21-16-783         (NIP dla wystawiających fakturę VAT) 

2.  Rachunki/faktury winne być składane w siedzibie firmy ( przychodni )  w księgowości 

w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
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3. Niedostarczenie rachunku w określonym terminie lub jego wadliwe wystawienie może 

skutkować  przesunięciem terminu płatności o 30 dni. 

 

4. Należności określone w§ 10  MGZZOP wypłaci na podstawie otrzymanych od Lekarza 

rachunków na wskazane konto do 25 dnia następnego miesiąca. 

 

 

5. Lekarz  oświadcza, że świadczy usługi na rzecz ludności w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej i rozlicza się samodzielnie z Urzędem Skarbowym i ZUS  oraz  

ponosi samodzielnie ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

                                                                         § 12 

Zabrania się używania „ LOGO” MGZZOP do jakichkolwiek celów reklamowo 

promocyjnych bez uzyskania pisemnej zgody MGZZOP. 

§ 13 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta od ………... do ………….. r.  

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

3. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca po złożeniu 

wypowiedzenia. 

4. MGZZOP może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym zgodnie z § 4 ust.2                    

i  §8 ust 2. 

 

5. Z datą zawarcia niniejszej umowy tracą moc wcześniejsze zawarte umowy oraz aneksy do 

umów cywilno –prawnych. 

§14 

1. Lekarz informuje, że świadczy usługi medyczne na rzecz innych podmiotów udzielających 

świadczeń medycznych lub we własnym gabinecie lekarskim.  

2. Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie wyraża zgodę i 

przyjmuje stan określony w ust. 1  z zastrzeżeniem, iż deklaracje wyboru lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej NFZ przyjmuje wyłącznie w MGZZOP w Ścinawie. 

3. Lekarz zobowiązuje się do przedłożenia zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   tj. 

MGZZOP w Ścinawie wydane przez Okręgową Izbę Lekarską, (podstawa prawna: art.208 
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ust.2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; Dz U. z 2011r, Nr 112, 

poz.654 z późn. zm 

§ 15. 
 

1. Lekarz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy warunków niniejszej umowy oraz  

innych informacji i danych stanowiących tajemnicę MGZZOP w Ścinawie, uzyskanych w 

związku z wykonywaniem tej umowy oraz zobowiązuje się do przestrzegania zapisów   

ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014 r Nr 1182, 

z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28.12.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 

   182, poz. 1228, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do nich. 

2. W celu zapewnienia prawidłowej oraz należytej realizacji postanowień niniejszej umowy 

MGZZOP  w Ścinawie jako administrator danych powierza Lekarzowi przetwarzanie 

danych osobowych pacjentów objętych świadczeniami zdrowotnymi objętymi niniejszą 

umową. Powierzenie, o którym mowa obowiązuje na czas związania niniejszą umową, w 

związku z czym wszelkie informacje o pacjentach mogą być przez Lekarza użyte tylko w 

celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Lekarz oświadcza, iż wyraża zgodę na 

powierzenie mu danych osobowych, o których mowa. Poprzez przetwarzanie danych 

osobowych należy rozumieć: zbieranie, zapisywanie, modyfikację oraz utrwalanie danych 

osobowych pacjentów. 

3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Lekarza za 

szkodę wyrządzoną MGZZOP w Ścinawie oraz stanowi podstawę rozwiązania niniejszej 

umowy przez MGZZOP bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

Dokumentacja medyczna sporządzona przez Lekarza stanowi własność MGZZOP w 

Ścinawie i będzie przechowywana przez MGZZOP w Ścinawie. 

 

§15 

Za inne czynności wykonywane przez Lekarza strony ustalają wynagrodzenie w drodze 

odrębnej umowy lub aneksu. 

 

§ 16 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy aneksu podpisanego 

przez obie strony. 

§ 17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 
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§ 18 

Umowę powyższą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach- po jednym dla 

każdej strony. 

 

     MGZZOP       LEKARZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


