
Ort-Medica Sp.z o.o. 
      Ul.Brzozowa 7 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

NIP 622-270-62-67  

Regon 301095298 

KRS 0000329263 

 

Zlecenie usługi leczenia 

 

zawarte w dniu ____ - ____ - _______ r. 

 
 pomiędzy: 
 

Ort-Medica Sp.z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim , wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie 
Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000329263 prowadzącą Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Ort-Medica, wpisany do Rejestru Wojewody Wielkopolskiego pod numerem               
REGON 301095298, NIP 622-270-62-64, reprezentowaną przez:  

            Piotra Frąszczaka – Prezesa Zarządu, 
Józefa Wcisłka – V-ce Prezesa Zarządu, 
zwanym w umowie Ort-Medica 

 
 a 
 
         ................................................................................................................................................... 
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
             zwanym w umowie Pacjentem 
 
 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Pacjent zleca Ort-Medica przeprowadzenie zabiegów i usług medycznych określonych w załączniku nr 1 

do niniejszej umowy, 
 

2. Pacjent oświadcza, że został przez lekarza prowadzącego, wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy, wszechstronnie poinformowany o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych 
metodach diagnostycznych, leczniczych, i możliwych powikłaniach mogących powstać w wyniku 
wykonywanego zabiegu jak i również w trakcie  innych procedur medycznych, powikłań nietypowych 
wynikających z leczenia oraz wynikach leczenia i rokowaniu. 
 
 

3. Pacjent został poinformowany o konieczności przeprowadzenia przed i po zabiegu ortopedycznym 
konsultacji rehabilitacyjnej oraz podjęcia leczenia rehabilitacyjnego w Ort-Medica lub pod opieką 
rekomendowanego przez Ort-Medica rehabilitanta, jak również odbycia po zabiegu konsultacji u lekarza 
specjalisty Ort-Medica we wskazanych terminach. 
 

4. Pacjent oświadcza, że jest objęty obowiązkowym/dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu 
zatrudnienia na umowie o pracę/zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia/pozostawania w stosunku 
służbowym/ustalonego prawa do emerytury lub renty/prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej/ubezpieczenia w KRUS       

 
§ 2  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Ort-Medica wykona usługę z najwyższą starannością, zgodnie z aktualną sztuką lekarską przy użyciu 
dostępnych środków. Ort-Medica dołoży wszelkich starań w celu osiągnięcia poprawy zdrowia Pacjenta, 

 
2. Na zasadzie winy Ort-Medica ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania usługi. 
 

3. Wyłącza się odpowiedzialność Ort-Medica w przypadku gdy Pacjent nie zastosuje się do zaleceń 



opisanych w § 1 p 3 niniejszej Umowy. 
 

4. Powyższy zapis nie wyłącza statutowych Praw Pacjenta. 
 

 
§ 3 

ZAKRES USŁUGI 

 
1. Usługa obejmuje w szczególności zabiegi, konsultacje oraz czynności i usługi wymienione w załączniku 

nr 1 do niniejszej umowy. 
 

 

§ 4 

CENA 

 
1. Cena usługi określona została w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

 

§ 5  

DECYZJE 

 
1. Pacjent podpisując świadomą zgodę na operację, bezwarunkowo zgadza się na to, że lekarz w trakcie 

wykonywania zabiegu operacyjnego może zmodyfikować lub zmienić zakres zabiegu bądź metodę 
leczenia jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego lub stosowania metody leczniczej wystąpią 
okoliczności których nieuwzględnienie groziłoby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkim 
uszkodzeniem ciała lub ciężkim rozstrojem zdrowia. Lekarz zobowiązany jest podjąć próbę uzyskania na 
powyższą zmianę lub modyfikację zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego a gdy takiej 
zgody niezwłocznie uzyskać nie można lekarz ma prawo zmienić zakres zabiegu zasięgając opinii 
drugiego lekarza tej samej specjalności.  
 

2. Jeżeli zaistnieje okoliczność wymieniona w punkcie 1 koszty za wszelkie dodatkowe czynności, implanty 
oraz materiały pokrywa pacjent według przedstawionego mu cennika Ort-Medica. 

 
 

§ 6 

HOSPITALIZACJA 

. 
1. Jeżeli wykonywane usługi są połączone z hospitalizacją, Pacjent oświadcza, że został  poinformowany o 

przewidywanym czasie hospitalizacji i o kosztach z nią związanych zgodnie z załącznikiem nr 1, 
 

2. Podpisując świadomą zgodę na operację Pacjent wyraża również zgodę na przedłużenie hospitalizacji 
jeżeli będzie to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta.  Decyzję o przedłużeniu hospitalizacji podejmuje 
wyłącznie lekarz prowadzący,  
 
 

3. Koszty wynikające z przedłużającej się hospitalizacji pokrywa Pacjent,  
 

4. O każdej decyzji dotyczącej przedłużenia czasu hospitalizacji Pacjent musi być poinformowany przez 
lekarza prowadzącego lub wyznaczonego przez niego imiennie innego lekarza. Informacja musi zawierać 
powód przedłużenia  hospitalizacji, planowane leczenie i podjęcie innych czynności oraz szacunkowe 
koszty związane z przedłużoną hospitalizacją zgodnie z cennikiem usług Ort-Medica,  
 
 

5. Nie podporządkowanie się Pacjenta do decyzji o przedłużonej hospitalizacji i opuszczenie szpitala    Ort-
Medica na własne żądanie skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności szpitala Ort-Medica za wszelkie 
komplikacje wynikłe po opuszczeniu szpitala,  
 

6. W przypadku konieczności reoperacji Pacjent pokrywa pełen jej koszt, jeżeli ponowne przyjęcie do 
szpitala nastąpi po upływie 14 dni od dnia pierwszego zabiegu.  
 
 
 
 

                                                                                        § 7 



TERMINY 

 
1. Usługa zostanie wykonana w miarę możliwości w dniu uzgodnionym w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy, 
 

2. Jeżeli operacja nie będzie się mogła odbyć w uzgodnionym terminie z przyczyn niezależnych od żadnej 
ze stron, strony dołożą starań by uzgodnić nowy termin operacji. Ort-Medica  nie ponosi w takim 
wypadku kosztu zbędnego transportu, 
 

3. Jeśli zmiana terminu jest po stronie Ort-Medica, Pacjent nie ponosi kosztu rezerwacji bloku i zespołu 
 

4. Termin (data i godzina) przyjęcia do szpitala jest uzgadniany z Opiekunem Pacjenta 
 

5. Czas pobytu pacjenta rozpoczyna się w momencie przyjęcia a kończy ustalonego z lekarzem 
operatorem dnia o godzinie 9.00.  

 
§ 8  

OBOWIĄZKI PACJENTA 

 
1. Transport do i z szpitala organizuje pacjent i pokrywa jego koszt,  

 
2. Pacjent do szpitala zabiera na czas pobytu przedmioty z zakresu higieny osobistej,  

 
3. Pacjent ma obowiązek przybyć do szpitala w uzgodnionej z opiekunem godzinie. W przypadku spóźnienia 

termin wykonania zabiegu może ulec przesunięciu. W takim wypadku koszty przesunięcia zabiegu ponosi  
Pacjent. Ort-Medica nie gwarantuje wcześniejszego od ustalonej godziny przyjęcia Pacjenta na oddział.   

 
4. Pacjent ma obowiązek zrealizować badania zlecone przez lekarza Ort-Medica i dostarczyć ich wyniki 

najpóźniej na jeden dzień przed planowanym zabiegiem do Ort-Medica,  
 

5. Niedostarczenie wyników w tym terminie lub brak ich części oznacza zgodę na przeprowadzenie tych 
konsultacji/badań przez Ort-Medica wg stawek określonych w  cenniku Ort-Medica, o którym mowa w § 5. 
Brak badań może opóźniać rozpoczęcie procedury operacyjnej,  
 
 

6. Wszelkie komponenty medyczne, materiały, implanty, leki, środki opatrunkowe  do wykonania procedur 
medycznych dostarcza szpital, 
 

7. Pacjent  zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu szpitala Ort-Medica. 
 
 

8. W celu zapewnienia optymalnego skutku terapeutycznego, Pacjent jest zobowiązany do poddania się 
zalecanej rehabilitacji przed i pooperacyjnej w Med Polonia lub pod opieką rekomendowanego przez Ort-
Medica rehabilitanta jak również odbycia wizyt kontrolnych we wskazanych terminach u lekarza 
specjalisty Ort-Medica. 

 
9. Pacjent oświadcza, że został poinformowany, iż zobowiązany jest opuścić oddział szpitalny o godzinie 

9.00 ostatniego dnia hospitalizacji. W przypadku naruszenia tego obowiązku Pacjent zobowiązuje się 
pokryć koszty tego przedłużonego pobytu według cen z cennika Ort-Medica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 9 

PŁATNOŚCI 

 

1. Po podpisaniu zlecenia, nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zlecenia Pacjent ma 
obowiązek wpłaty zaliczki w wysokości 50% ceny usługi w celu rezerwacji terminu, 
 

2. W dniu przyjęcia do szpitala i rozpoczęcia realizacji zlecenia, Pacjent ma obowiązek uzupełnienia 
wpłaty do wysokości 100% ceny usługi, 

 
 

3. Pozostałe koszty będą rozliczone w dniu wypisu ze szpitala, 
 

4. Koszty dodatkowo zleconych badań i leków, które nie zostały uwzględnione w załączniku nr 1 ponosi 
Pacjent w dniu wypisu w formie płatności gotówką lub przelewem z koniecznością dostarczenia dowodu 
wpłaty w dniu wypisu, 

 
5. Wpłaty powinny być dokonywane na: 

 
PKO BANK POLSKI S.A. Oddział Ostów Wielkopolski 

32 1020 2267 0000 4302 0096 4643 lub w kasie Ort-Medica 

 

6. Opiekun pacjenta potwierdza termin przyjęcia pacjenta i zabiegu nie później niż na 7 dni przed 

planowanym przyjęciem.  

 
7. Pacjent ma prawo do jednorazowej zmiany terminu realizacji usługi medycznej bez dodatkowych kosztów 

w czasie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem jej wykonania. W przypadku zmiany terminu 
realizacji usługi medycznej w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem jej wykonania lub 
w przypadku kolejnej zmiany terminu realizacji usługi medycznej pacjent ponosi koszty rezerwacji sali 
operacyjnej oraz miejsca w oddziale w kwocie 1 000 zł. 
 

8. Po zakończeniu świadczenia usługi, Pacjent otrzymuje wypis ze szpitala oraz rachunek zawierający 
ostateczne rozliczenie usługi.  
 

 
§ 10 

ODSTĄPIENIE 

 
Pacjent może odstąpić od operacji w terminie 14 dni przed operacją bez konieczności ponoszenia skutków 
finansowych z tytułu rezerwacji sali operacyjnej, przygotowania personelu, sprzętu oraz innych środków. W 
przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji z operacji w terminie krótszym niż na 14 dni przed 
planowanym terminem jej wykonania Pacjent zobowiązany jest pokryć koszty rezerwacji sali operacyjnej, 
przygotowania personelu, sprzętu oraz innych środków w wysokości 20% kosztów zabiegu wskazanych w 
załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

 
 
 

§ 11 

ZAŁĄCZNIKI 

 
Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:  

1. załącznik nr 1 – (plan hospitalizacji, informacja o zabiegu i kosztach), 
2. załącznik nr 2 – (ankieta przedoperacyjna), 
3. załącznik nr 3 – (oświadczenia Pacjenta),  
4. załącznik nr 4 – (oświadczenia Pacjenta dotyczące korzystania z usług dodatkowych np. 

   Internet), 

5. załącznik nr 5 – Informacje o znieczuleniu dla pacjentów  



6. załącznik nr 6 – Zgoda na znieczulenie 

7. załącznik nr 7 – Zgoda na czynności diagnostyczne podwyższonego ryzyka 

8. załącznik nr 8 – Informacja o koniecznych badaniach diagnostycznych. 

 
Załącznik nr 1 do umowy 
(Informacje o obsłudze operacyjnej i zabiegowej) 
 

1. Pacjent: …………………………………………………………………………………………………... 

2. Rodzaj zabiegu zasadniczego: ………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Konsultacje, usługi i zabiegi towarzyszące objęte uzgodniona ceną usługi: ........................... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Cena usługi: ……………………………………………………………………………………………... 

5. Konsultacje, usługi i zabiegi towarzyszące nie objęte ceną, których wykonanie może okazać się 

konieczne/uzasadnione. Pacjent wyraża niniejszym zgodę na ich przeprowadzenie  

i pokrycie kosztów wg cennika Ort-Medica: dodatkowe badania i konsultacje lekarskie oraz przedłużony 

pobyt w szpitalu spowodowany stanem zdrowia pacjenta ściśle według wskazań lekarskich. 

6. Przewidywany okres rehabilitacji przedoperacyjnej…………………………………………………. 

7. Przewidywana liczba zabiegów rehabilitacyjnych tygodniowo przed operacją………………….. 

8. Przewidywane rozpoczęcie hospitalizacji: …………………………………………………………… 

9. Przewidywany czas hospitalizacji: ……………………………………………………………………. 

10. Przewidywana data operacji: ………………………………………………………………………….. 

11. Przewidywany okres rehabilitacji pooperacyjnej: …..……………………………………………….. 

12. Przewidywana liczba zabiegów rehabilitacyjnych tygodniowo po operacji: ……………………… 

13. Przewidywany termin pierwszej wizyty kontrolnej: do 2 tygodni od zabiegu operacyjnego 

14. Przewidywany termin drugiej wizyty kontrolnej:  do uzgodnienia z lekarzem prowadzącym. 

Załącznik nr 2 do umowy (ankieta przedoperacyjna) 
 



Załącznik nr 3 do umowy 
(oświadczenia Pacjenta) 
 
 

1. Zostałem/am pouczony/a o wszelkim ryzyku śródoperacyjny i pooperacyjnym, zadałem/a wszelkie 

pytania, uzyskałem/am wszelkie odpowiedzi i jestem świadom/a tego, że wykonanie usługi może wiązać 

się z ryzykiem, które poznałem/am, 

2. Potwierdzam, że w trakcie konsultacji przedoperacyjnej lekarz poinformował mnie o najczęściej 

występujących zmianach w procedurze operacyjnej, i wyrażam zgodę na  sytuację w której lekarz 

kierując się moim zdrowiem i dobrem  zastosuje procedurę, której nie omówił ze mną, 

3. Jestem świadom/a tego, że z proponowanym leczeniem operacyjnym wiąże się ryzyko wystąpienia 

powikłań śródoperacyjnych i pooperacyjnych, co może przedłużyć okres hospitalizacji, 

4. Zadałem/a wszelkie pytania dotyczące wszelkich informacji i aspektów i otrzymałem/am wyczerpujące 

odpowiedzi na wszystkie pytania, w szczególności dotyczące rodzaju i przebiegu zabiegu, jego wad i 

zalet, możliwych powikłań i przebiegu leczenia pooperacyjnego, 

5. W przypadku operacji ortopedycznej zostałem poinformowany o potrzebie odbycia wizyt kontrolnych w 

Ort-Medica we wskazanych terminach jak również rehabilitacji przed i pooperacyjnej oraz o konieczności 

jej realizacji w Ort-Medica lub pod opieka rekomendowanego przez Ort-Medica rehabilitanta. 

Zrozumiałem możliwe negatywne skutki dla efektu leczniczego w przypadku rezygnacji z wizyt 

kontrolnych we wskazanych terminach w Ort-Medica lub odbycia mniejszej niż zalecana liczby 

rehabilitacji lub jej prowadzenia przez innego niż zalecany rehabilitanta.  

6. Poinformowałem/am lekarza o wszelkich innych dolegliwościach i chorobach oraz ich leczeniu. Według 

najlepszej swojej wiedzy nie mam żadnych ognisk infekcji (zatoki, drogi moczowe, narządy płciowe i 

inne) Jestem świadom/a, że zatajenie takich informacji może być przyczyną powikłań pooperacyjnych za 

co przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność,  

7. Będę się stosował/a do wszelkich zaleceń pooperacyjnych w tym zakresie, obowiązkowej rehabilitacji i 

jestem świadom/a tego, że niedostosowanie się może prowadzić do komplikacji pooperacyjnych lub 

pogorszyć i przedłużyć okres rekonwalescencji, za co przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność, 

8. Wyrażam zgodę na rejestrowanie obrazu i dźwięku w celu dołączenia do dokumentacji medycznej, 

9. Wyrażam zgodę na udział w operacji obok zespołu operacyjnego innego personelu medycznego w roli 

obserwatorów. 

 

 
Załącznik nr 4 do umowy 
(oświadczenia Pacjenta dotyczące korzystania z usług dodatkowych np. Internet) 
 

1. Oświadczam, iż otrzymałem klucz dostępu i ponoszę pełną odpowiedzialność związaną z korzystaniem z 
udostępnionego mi przez Ort-Medica łącza internetowego. 

 

 

 

 

.....................................................                                                     ..................................................... 
(podpis Pacjenta)                                                                             ( Ort-Medica ) 

 

 
 

 


