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UMOWA NA ODPŁATNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

 

 
Zawarta w Opolu w dniu  

pomiędzy: 

Panią / Panem   
Miejsce zamieszkania  

zwanym/ą w dalszej części Umowy „Pacjentem”, 

a: 
Łątka i Partnerzy – Lekarze Neurochirurdzy neurochirurg.opole.pl sp.p. 

Ul. Kołłątaja 5c/13, 45-064 Opole 
NIP: 7543264497 REGON: 385244927 

zwaną w dalszej części umowy "Świadczeniodawcą"   

§ 1 
Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Świadczeniodawcę na rzecz Pacjenta pełnopłatnego 
świadczenia, polegającego na……………………………………   ,którego przeprowadzenie Pacjent 

zleca Łątka i Partnerzy – Lekarze Neurochirurdzy neurochirurg.opole.pl sp.p. 

 

§ 2 

Oświadczenia świadczeniodawcy 
Świadczeniodawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane uprawienia oraz wykwalifikowany 

personel medyczny, jak również pomieszczenia oraz sprzęt niezbędne do prawidłowego wykonania 
świadczeń,  stanowiących przedmiot niniejszej Umowy. Wszystkie konieczne do zabiegu operacyjnego 

i hospitalizacji przyrządy, aparaty, leki, środki opatrunkowe, itp. są dostarczane przez Łątka i Partnerzy 

– Lekarze Neurochirurdzy neurochirurg.opole.pl sp.p. 

§ 3 
Prawa Pacjenta 

1 Pacjent korzysta z wszelkich praw wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności z 
przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j 

Dz.U. z 2012 r. poz. 159), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 
2015 r. poz. 618) oraz z innych obowiązujących przepisów prawa. 

2 Pacjent oświadcza, iż został on przez Świadczeniodawcę, wszechstronnie poinformowany o stanie 

swojego zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, 
leczniczych, możliwych powikłaniach mogących powstać w wyniku zrealizowanego świadczenia 

zdrowotnego, powikłaniach nietypowych wynikających z leczenia oraz wynikach leczenia, jak 
również rokowaniach. 
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§ 4 

Obowiązki Pacjenta 

1. Pacjent zobowiązuje się do współpracy ze Świadczeniodawcą przy wykonywaniu postanowień 

niniejszej Umowy. 
Pacjent zobowiązany jest stawić się do siedzibie Łątka i Partnerzy – Lekarze Neurochirurdzy 

neurochirurg.opole.pl sp.p. w Opolu na ul. Kołłątaja 5c  we własnym zakresie w dniu ………………. 
oraz godzinie określonej przez Świadczeniodawcę. W przypadku spóźnienia Świadczeniodawca 

zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu wykonania zabiegu operacyjnego. Pacjent może być 

poinformowany o godzinie planowego zabiegu także telefonicznie lub przez e-mail.  

2. Obowiązkiem Pacjenta jest zabrać ze sobą i zapewnić sobie przez cały okres pobytu  przedmioty 

codziennego użytku.  

3. Podczas przyjęcia, Pacjent zobowiązany jest do przekazania lekarzowi przyjmującemu wszelkiej 
posiadanej przez siebie dokumentacji medycznej związanej z jego stanem zdrowia oraz pozostałej 

dokumentacji medycznej niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia zabiegu oraz do ustalenia 
planu opieki, a także wszelkich innych informacji o jego aktualnym stanie zdrowia w tym o 

wszelkich zażywanych przez Pacjenta lekach 

§ 5 
Wykonywanie zabiegu 

1. Pacjent, podpisując świadomą zgodę na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego, bezwarunkowo 
zgadza się na to, że lekarz w trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego może zmodyfikować 

zakres zabiegu, bądź też metodę leczenia, jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego lub 
stosowania konkretnej metody leczniczej wystąpią okoliczności, których nieuwzględnienie 

groziłoby Pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkim uszkodzeniem ciała lub ciężkim 

rozstrojem zdrowia. Lekarz obowiązany jest podjąć próbę uzyskania na powyższą zmianę lub 
modyfikację zgody Pacjenta, a gdy uzyskanie takiej zgody w trybie niezwłocznym jest niemożliwe, 

lekarz jest uprawniony do zmiany zakresu zabiegu podejmując w tej kwestii samodzielną decyzję 
lub też po zasięgnięciu opinii drugiego lekarza odpowiedniej specjalizacji. 

 

2.  Jeżeli uzyskanie zgody Pacjenta na wykonanie świadczeń dodatkowych jest niemożliwe, 

Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do wykonania wszelkich niezbędnych procedur oraz 
użycia środków dla ratowania zdrowia i życia Pacjenta i obciążenia Pacjenta kosztami tychże 

niezbędnych dodatkowych działań i środków. Obciążenie Pacjenta kosztami dodatkowych 
świadczeń dostarczanych z przyczyn medycznie obiektywnych nie może przekroczyć kwoty 

stanowiącej równowartość 100% zamówionych przez Pacjenta świadczeń. 

§ 6 
Obowiązki Świadczeniodawcy 

1. Łątka i Partnerzy – Lekarze Neurochirurdzy neurochirurg.opole.pl sp.p. zobowiązuje się do 

udzielania świadczeń na rzecz Pacjenta przewidzianych niniejszą umową z należytą starannością 
oraz zgodnie z zasadami aktualnie obowiązującej wiedzy medycznej oraz zasadami etyki 

zawodowej, przy jednoczesnym użyciu wszelkich dostępnych świadczeniodawcy środków. 

2.  Świadczeniodawca zobowiązuje się do realizacji świadczeń na rzecz Pacjenta w sposób, jaki 
będzie odpowiedni do stanu zdrowia Pacjenta. 
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3. Łątka i Partnerzy – Lekarze Neurochirurdzy neurochirurg.opole.pl sp.p. zobowiązuje się do 

zachowania pełnej poufności warunków realizacji niniejszej Umowy.  

§ 7 

Zasady odpłatności za świadczenia zdrowotne 

1. Pacjent zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Świadczeniodawcy wynagrodzenia za przedmiot 
umowy. Strony zgodnie ustalają, iż cena za zabieg wynosi ……………………. 

2. Pacjent obowiązany jest wpłacić cenę najpóźniej na jeden dzień przed uzgodnionym terminem 
rozpoczęcia zabiegu operacyjnego, na rachunek bankowy Świadczeniodawcy nr  mBank 

81114020040000330279688364, kartą lub gotówką. 

§ 8 
Terminy 

W przypadku, gdy zabieg operacyjny nie będzie mógł się odbyć w uzgodnionym terminie z przyczyn 
niezależnych od żadnej ze stron, strony dołożą starań aby uzgodnić nowy termin zabiegu operacyjnego 

§ 9 

Niemożność wykonania umowy 
W przypadku trwałej zmiany stanu zdrowia Pacjenta, która nie została ujawniona do zabiegu 

operacyjnego, a wynikła z okoliczności niezależnych od Pacjenta oraz takich, o których Pacjent wiedzy 
nie posiadał lub nie mógł posiadać – Świadczeniodawca uprawniony jest do uzasadnionej odmowy 

wykonania zabiegu operacyjnego. W przypadku zmiany oceny stanu zdrowia Pacjenta, spowodowanej 
zatajeniem przez Pacjenta istotnych danych, o których posiadał on wiedzę lub mógł posiadać i w 

rezultacie niemożności przeprowadzenia przez zabiegu operacyjnego Świadczeniodawca uprawniony 

jest do odstąpienia od Umowy.  
§ 11 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta. 

3. Spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego  
miejscowo dla miasta Opole.  

4. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, dla każdej ze stron.  

 

__________________________________                                __________________________________                                        

  PACJENT         PARTNER 
 
 
 
Załącznik: 
- zgoda na zabieg operacyjny.  
 


