
Umowa na planowaną
hospitalizację
i/lub zabieg operacyjny 

Zawarta w dniu

Panią/Panem

zamieszkałą/zamieszkałym w

a

Centrum Medycznym MEDYK sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie,

ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000610346, 

NIP: 8133714748, REGON: 363621086, reprezentowana przez:

Komplementariusza – spółkę Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,

w imieniu której działa Stanisław Mazur - Prezes Zarządu,

zwana dalej: Szpitalem bądź CM Medyk

na wykonanie zabiegu operacyjnego opisanego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy

czyli w formularzu świadomej zgody pacjenta na zabieg operacyjny,

§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy Pacjent zleca, a Szpital zobowiązuje się do wykonania u Pacjenta 

 
w terminie  

szczegółowo określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy  na podstawie skierowania 
wystawionego przez uprawnionego lekarza  Szpitala (dalej jako „Zabieg operacyjny”) oraz hospitalizacje 
Pacjenta na zasadach oraz warunkach określonych w Umowie (dalej jako „Hospitalizacja”)

2. Usługi określone w ust. 1 niniejszego paragrafu będą świadczone w placówce CM Medyk w Zimnej 
Wodzie: Zimna Woda 118, 38-203 Szebnie (dalej jako Placówka).

o numerze PESEL

w Zimnej Wodzie pomiędzy

zwaną/ym dalej: Pacjentem

§ 2

1. Szpital oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, wymagane prawem uprawnienia, 
doświadczenie, dysponuje wykwalifikowanym personelem w celu należytego wykonania niniejszej 
Umowy.

2. Szpital zobowiązuje się do udzielania z należytą starannością oraz wymogami określonymi 
w przepisach prawa usług medycznych stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

3. Szpitalowi służy prawo do korzystania z podwykonawców (usług osób trzecich) przy wykonywaniu 
niektórych obciążających go niniejszą umową obowiązków.

zabiegu operacyjnego

nr umowy



§ 3

1. Pacjent zobowiązuje się do:

a) posiadania w dniu stawienia się w Placówce wyników badań niezbędnych do przeprowadzenia 
Zabiegu operacyjnego - wykonanych w Placówce na koszt Pacjenta lub dostarczonych przez Pacjenta, 
a wykonanych według zaleceń lekarza Szpitala kwalifikującego do Zabiegu operacyjnego;

b) złożenie przez Pacjenta w Placówce pisemnej zgody na wykonanie niezbędnych procedur, w tym na 
znieczulenie, Zabieg operacyjny i Hospitalizacje.

c) Wykonywanie zaleceń lekarza prowadzącego dotyczących przygotowania do Zabiegu operacyjnego.

§ 4

1. Pacjent oświadcza, że:

a) został wyczerpująco i zrozumiale poinformowany o swoim stanie zdrowia, proponowanych oraz 
możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich 
zastosowania albo zaniechania, w tym rodzaju i celu planowanego Zabiegu operacyjnego oraz innych 
możliwych sposobach leczenia (zamiast proponowanego Zabiegu operacyjnego), jak również o ryzyku 
i powikłaniach mogących powstać z tego tytułu, o proponowanym znieczuleniu oraz ewentualnym 
ryzyku i powikłaniach po znieczuleniu, rokowaniach, sposobie postępowania po Zabiegu operacyjnym 

b) został pouczony o ryzyku związanym z Zabiegiem operacyjnym tj. zarówno ryzyku mogącym 
wystąpić w czasie przeprowadzania zabiegu operacyjnego, jak i o ryzyku pooperacyjnym

c) otrzymał informację o planowanym Zabiegu operacyjnym i formularze dotyczące planowanego 
Zabiegu operacyjnego, w tym wzór dokumentu świadomej zgody na Zabieg operacyjny (załącznik nr 1 
do umowy), oraz że się z nimi zapoznał, a w razie jakichkolwiek wątpliwości przed podpisaniem 
świadomej zgody na Zabieg operacyjny poprosi lekarza o dalsze wyjaśnienia,

d) zobowiązuje się podpisać otrzymane wcześniej formularze i informacje po przybyciu do Placówki bez 
zbędnej zwłoki.

§ 5

1. Z tytułu wykonania usług określonych w § 1 Umowy CM Medykowi przysługuje wynagrodzenie

w wysokości brutto (słownie: )

(dalej jako Wynagrodzenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy)

2. Wynagrodzenie obejmuje:

a) wykonanie Zabiegu operacyjnego, 

b) konsultacje anestezjologa przed Zabiegiem operacyjnym

c) zastosowanie znieczulenie standardowego do Zabiegu operacyjnego 

Koszt zabiegu nie uwzględnia dodatkowych kosztów związanych z koniecznością zastosowania 

d) przewidywany okres hospitalizacji w Placówce do 24 godzin wraz z wyżywieniem Pacjenta                        
    zgodnie z zaleceniami lekarza. 

3. W przypadku, gdy Hospitalizacja Pacjenta ulegnie wydłużeniu ponad okres określony w ust. 2 lit. 
d niniejszego paragrafu Pacjent zobowiązany jest do zapłaty kwoty

za każdą kolejną rozpoczętą dobę Hospitalizacji Pacjenta przekraczającą okres wskazany w ust. 2 lit. 
d niniejszego paragrafu.

w wysokości brutto (słownie: )

4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do dnia

przelewem na rachunek bankowy CM Medyka nr 93 1930 1392 2001 0002 3429 0001

bądź gotówką/kartą kredytową w Placówce. 

dodatkowego jednorazowego sprzętu operacyjnego i/lub implantów.



5. Pacjent zobowiązany jest do wpłaty za przedmiot umowy w wysokości 100% wartości Wynagrodzenia  
(„Zaliczka”) w terminie nie dłuższym niż do 3 dni przed planowanym Zabiegiem operacyjnym 
na wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu numer rachunku bankowego W tytule przelewu 

 w Zimnej Wodzie (w dniu przyjęcia do Szpitala Pacjent zobowiązany jest okazać potwierdzenie wpłaty).

6. Pacjent zobowiązuje się do pokrycia dodatkowych, nieprzewidzianych w dniu zawarcie Umowy 
kosztów, jakie mogą pojawić się w trakcie świadczenia usług określonych w umowie będących 
konsekwencją niezbędnego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, nieobjętych 
Wynagrodzeniem lub innych usług zamawianych przez Pacjenta podczas pobytu w Placówce oraz po 
zakończeniu Hospitalizacji (np. transport).

7. W przypadku braku możliwości uzyskania zgody Pacjenta na wykonanie usług dodatkowych, 
o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Szpital zastrzega sobie prawo do wykonania wszystkich 
niezbędnych procedur i zastosowania środków niezbędnych dla ratowania zdrowia i życia Pacjenta. 
Pacjent wyraża niniejszym zgodę na obciążenia go kosztami, o których mowa o zdaniu pierwszym 
niniejszego ustępu, przy czym maksymalnie Pacjent zostanie obciążony dodatkowymi kosztami do 
kwoty stanowiącej równowartości 70 % Wynagrodzenia.

8. Pacjent zobowiązuje się dokonać zapłaty za usługi, o których mowa w ust. 3 i 6 niniejszego paragrafu 
w dniu wypisu z Placówki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wypisu Pacjenta z Placówki 
przelewem na rachunek bankowy CM Medyka wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu.

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy.

2. Szpital może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku braku dokonania przez 
Pacjenta wpłaty Zaliczki w terminie określonym w § 5. ust. 5 Umowy bądź odmowy podpisania przez 
Pacjenta otrzymanych wcześniej formularzy i informacji określonych w  ⸹ 4 ust. 1 pkt. c.

3. Pacjent może odstąpić od umowy nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem 
Zabiegu Operacyjnego bez konsekwencji finansowych.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Pacjenta w terminie późniejszym niż określony w ust. 
2 niniejszego paragrafu Pacjent zobowiązany jest zwrócić Szpitalowi wszystkie poniesione przez Szpital 
koszty związane z przygotowaniem do realizacji usług określonych w § 1 umowy. 

5. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego 
naruszenia postanowień Umowy przez drugą Stronę.

§ 7

1. W przypadku, kiedy wywiązanie się z obowiązków określonych w umowie przez Szpital nie jest 
możliwe z przyczyn niezależnych od Szpitala bądź z powodu siły wyższej, Pacjent powinien zostać o tym 
powiadomiony bez zbędnej zwłoki.

2. W przypadku opisanym w ust. 1 powyżej Strony uzgodnią nowy termin rozpoczęcia świadczenia usług 
określonych w ⸹ 1 umowy.

3. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy z winy Szpitala, Szpital zobowiązuje się do

niezwłocznego zwrotu Pacjentowi Zaliczki w sposób uzgodniony z Pacjentem.

§ 8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku sporu wynikłego na tle niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd powszechny 
w Rzeszowie.

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.

4. Załączniki stanowią integralną część umowy.

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Podpis pacjenta i/lub prawnego opiekuna Popdis osoby upoważnionej do podpisywania umów

Załączniki: 1. Formularz świadomej zgody pacjenta lub przedstawiciela ustawowego
 2. Zgłoszenie pacjenta do operacji prywatnej

należy wpisać imię i nazwisko pacjenta zabieg operacyjny w Centrum Medyczne Szpital Medyk  


