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Umowa o świadczenie usług opiekuńczych 

 

Zawarta dnia ……………… pomiędzy: 

PODMIOTEM LECZNICZYM „PROMEDICA” Sp. z o.o. 

Wpisanym do Rejestru Podmiotów Leczniczych pod numerem 000000011896 

ul. Kołłątaja 4, 89-600 Chojnice 

NIP: 555-18-75-607, REGON 771479669, KRS 0000065803 

prowadzącym przedsiębiorstwo lecznicze pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „GEMINI” ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice, 

reprezentowane przez: 

…………………………………… zwaną dalej „Zleceniobiorcą” 

 

a 

 

Panią/Panem ……………………………………legitymującą/ym się dowodem osobistym o 

numerze ,zamieszkałą/ym …………………………………………..zwaną/ym dalej j 

„Zleceniodawcą” 

 

dotycząca opieki nad Panem/Panią ……………………………………………. zamieszkałą w 

………………………………………………………………... zwaną  dalej „Podopiecznym”. 

 

o następującej treści: 

 

§1 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania sprawowanie opieki i 

wykonywanie czynności opiekuńczych w miejscu zamieszkania Podopiecznego. 

2. Strony ustalą  szczegółowy zakres udzielanych czynności w określonym limicie czasu 

zgodnie z katalogiem czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do 

umowy. 

3. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie świadczeń opiekuńczych od dnia 

…………………..r. 

 

§2 
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Zleceniobiorca oświadcza, że do świadczeń, o których mowa w §1 pkt. 2 deleguje osoby 

legitymujące się doświadczeniem i uprawnieniami w zakresie udzielania świadczeń 

opiekuńczych. 

 

§3 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że spełnia wszystkie kryteria upoważniające go do wykonywania 

objętych niniejszą umową świadczeń medycznych, zgodne ze standardami wymaganymi 

przez prawo. 

2. Strony umowy zgodnie zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.zm.) 

w szczególności do ochrony danych osobowych przetwarzanych w celu ochrony stanu 

zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się 

zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, w zakresie dostępu do 

tych danych, zachowania ich w tajemnicy oraz nie wykorzystywania w innym celu. 

 

 

§4 

1. Za wykonane świadczenia opiekuńcze, opisane w §1 pkt. 1 niniejszej umowy, Zleceniodawca 

zapłaci Zleceniobiorcy kwotę: 

 … zł brutto za godzinę opieki nad pacjentem w dni powszednie tj. od poniedziałku do 

piątku, 

 … zł brutto za godzinę opieki nad pacjentem w soboty,  

 … zł brutto za godzinę opieki nad pacjentem w niedziele i święta. 

2. Za wykonane usługi za dany miesiąc Zleceniobiorca wystawi Zleceniodawcy Fakturę VAT.  

3. Wartość faktury stanowić będzie suma godzin udzielonych świadczeń opiekuńczych w danym 

miesiącu potwierdzona podpisem przez Zleceniodawcę na Karcie Pracy Opiekunki (załącznik 

nr 2). 

 

§5 

1. Zapłata przez Zleceniodawcę kwoty określonej w §4 niniejszej umowy zostanie dokonana 

najpóźniej w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.  
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2. Zapłata kwoty określonej w §4 niniejszej umowy będzie dokonana gotówką lub przelewem na 

konto bankowe Zleceniobiorcy umieszczone na Fakturze VAT. 

 

§6 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do terminowego i rzetelnego wykonania świadczeń zleconych 

w ramach niniejszej umowy przez Zleceniodawcę. 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia Zleceniobiorcy wszelkich danych i 

informacji oraz zaświadczeń medycznych i laboratoryjnych wymaganych przez 

Zleceniobiorcę, umożliwiających wykonanie przez niego niniejszej umowy. 

 

§7 

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za właściwe wykonanie zleconych przez 

Zleceniodawcę w ramach niniejszej umowy usług medycznych.  

 

§8 

Umowa zostaje zawarta od dnia   …………………………… r  na czas nieokreślony. 

 

§9 

1. Każda ze stron może w formie ustnej lub pisemnej wypowiedzieć niniejszą umowę, przy 

czym wypowiedzenie takie powinno nastąpić przed podjęciem przez Zleceniobiorcę 

czynności wchodzących w zakres tej umowy.  

2. W przypadku naruszenia istotnych warunków niniejszej umowy przez Zleceniodawcę, a w 

szczególności postanowień §5 pkt. 1 i 2, strony zastrzegają prawo Zleceniobiorcy rozwiązania 

umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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§11 

Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zleceniodawcy.  

 

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

Zleceniodawca                                         Zleceniobiorca 

 


