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1. WSTĘP 
 
 
Współpraca pomiędzy Kontrahentem a DIAGNOSTYKĄ w wielu miejscach wykracza poza obszar 
związany wyłącznie z odbiorem materiału przez kuriera z punktu, w którym to sam Kontrahent pobiera 
materiał do badań wykonywanych w laboratoriach DIAGNOSTYKI, i następnie dostarczaniem wyników 
tych badań.  
 
W wielu przypadkach współpraca z Kontrahentem obejmuje również działalność polegającą np. na 
przekazaniu do jego punktu naszej kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej w celu realizowania sprzedaży 
gotówkowej bezpośrednio dla DIAGNOSTYKI, oddelegowaniu personelu DIAGNOSTYKI w celu 
pobierania materiału do badań u Kontrahenta oraz na oznakowaniu takiego punktu, informowaniu o 
nim w materiałach DIAGNOSTYKI, w tym na naszej stronie internetowej, na dostarczaniu materiałów 
reklamowych, czyli na szeroko rozumianym wsparciu marketingowym punktu pobierania materiału do 
badań należącym do Kontrahenta. 
 
Taka szeroka współpraca powoduje wymierne korzyści dla obu stron, zarówno DIAGNOSTYKI jak i 
Kontrahenta. 
 
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w celu uporządkowania i ujednolicenia zasad  
współpracy marketingowej z Kontrahentem.  
 
Jego celem jest również zwrócenie uwagi na szeroko rozumianą ochronę zastrzeżonego na 
rzecz DIAGNOSTYKI Znaku Towarowego - LOGOTYPU DIAGNOSTYKA tj. uniemożliwienie 
wykorzystywania tego znaku przez nieupoważnione podmioty czy też upoważnione podmioty ale w 
nieprawidłowy sposób, co może wpływać negatywnie na wizerunek i reputację DIAGNOSTYKI (jej 
postrzeganie przez Klienta) oraz zaburzać sposób komunikowania się z Klientem. 
 
Dział Marketingu ma świadomość, że z uwagi na różnorodne oczekiwania Kontrahentów odnośnie 
podejmowanej współpracy z DIAGNOSTYKĄ oraz na sytuację rynkową w danym regionie, nie będzie 
zawsze możliwe „dostosowanie” Kontrahenta do przyjętych i opisanych tutaj zasad. Należy pamiętać, 
że dopuszcza się możliwość uzasadnionych odstępstw od tych reguł, mając na względzie przede 
wszystkim satysfakcjonującą współpracę z Kontrahentem. Wszelkie odstępstwa należy zawsze 
konsultować z Działem Marketingu. 
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2. WSPÓŁPRACA MARKETINGOWA POMIĘDZY 
DIAGNOSTYKĄ A KONTRAHENTEM 

 
 
RODZAJE WSPÓŁPRACY Z KONTRAHENTEM 
 
 
Podstawowy model współpracy z Kontrahentem obejmuje: 
a) odbieranie materiału pobranego przez Kontrahenta poprzez kuriera; 
b) wykonywanie badań na podstawie skierowań; 
c) dostarczanie wyników badań; 
d) szkolenie personelu Kontrahenta - w tym udostępnienie Podręcznika Pobierania Próbek 

Pierwotnych (PPPP) oraz dostarczanie zamkniętego systemu do pobierania krwi (opcjonalnie); 
 
 
Poszerzony model współpracy z Kontrahentem może obejmować kilka aspektów, niezależnych 
od siebie: 
 
A/ prowadzenie u Kontrahenta sprzedaży gotówkowej bezpośrednio dla DIAGNOSTYKI 
Przekazanie kasy fiskalnej lub/i drukarki fiskalnej w celu realizowania sprzedaży gotówkowej 
bezpośrednio dla DIAGNOSTYKI w lokalu Kontrahenta - Punkcie Pobrań KONTRAHENTA (PK). 
 
B/ pobieranie materiału u Kontrahenta przez pracowników DIAGNOSTYKI 
Oddelegowanie personelu zatrudnionego w DIAGNOSTYCE do pobierania materiału do badań do 
lokalu Kontrahenta (PK) albo zatrudnienie pracowników Kontrahenta. 
 
C/ podejmowanie współpracy marketingowej z Kontrahentem 
Proponowanie Kontrahentowi wsparcia marketingowego polegającego na: 
a) oznaczeniu lokalu (PK) oznakowaniem DIAGNOSTYKI; 
b) informowaniu o tym punkcie (PK) na stronie internetowej DIAGNOSTYKI www.diagnostyka.pl 

oraz w innych materiałach DIAGNOSTYKI (np. druki wyników, ulotki); 
c) proponowaniu Kontrahentowi udziału w akcjach promocyjnych DIAGNOSTYKI (poza 

podstawową sprzedażą badań); 
d) wyposażeniu punktu (PK) w materiały informacyjno-reklamowe DIAGNOSTYKI; 
e) świadczeniu usług projektowych dla Kontrahenta (projektowanie tablic, ulotek, druków 

skierowań na badanie itp.); 
f) inne; 
 
Od daty wejścia w życie niniejszego opracowania warunkiem nawiązania współpracy 
marketingowej z Kontrahentem polegającej na oznakowaniu jego lokalu, w ramach umowy 
na realizację świadczeń zdrowotnych będzie możliwość zlecania przez Pacjentów (Klientów) w 
takim Punkcie Pobrań KONTRAHENTA płatnych badań bezpośrednio do DIAGNOSTYKI 
poprzez przekazane następujące narzędzia: kasa fiskalna lub/i drukarka fiskalna. 
 
Na prośbę Kontrahenta można rozważyć zgodę na oznakowanie lokalu Kontrahenta (PK) pomimo 
braku sprzedaży gotówkowej bezpośrednio dla DIAGNOSTYKI. 
Wszelkie takie wyjątki powinny być uzgadnianie bezpośrednio z Dyrektorem Regionu. 
 

http://www.diagnostyka.pl/
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Ad A/ 
Ogólne zasady zamawiania/wymiany i korzystania z urządzeń fiskalnych (kasa fiskalna, drukarka 
fiskalna) znajdują się w Załączniku nr 1 do opracowania. 
Przekazanie urządzeń fiskalnych do Punktu Pobrań KONTRAHENTA (PK) jest możliwe po podpisaniu 
odpowiednich umów (umowy w sprawie obsługi kasy fiskalnej/drukarki fiskalnej, umowy o pracę lub 
umowy zlecenie z osobą obsługującą urządzenia fiskalne). 
Dalsze szczegółowe wytyczne dotyczące przekazywania do Punktów Pobrań KONTRAHENTA narzędzi 
do sprzedaży gotówkowej bezpośrednio dla DIAGNOSTYKI znajdują się w Dziale Finansowym oraz w 
Pionie IT. 
Należy pamiętać, że razem z urządzeniem fiskalnym na Punkt Pobrań KONTRAHENTA należy 
przekazać cennik badań DIAGNOSTYKI (wynika z art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej) tj. 
papierową pełna wersję cennika, zatwierdzoną podpisem Dyrektora Regionu, z datą jego 
obowiązywania, do wglądu dla Pacjenta. Nie należy natomiast przekazywać cennika DIAGNOSTYKI w 
formie kasetonu. 
Por. „INSTRUMENTY I MATERIAŁY INFORMACYJNO-REKLAMOWE” - str. 17 opracowania. 
Por. Załącznik nr B8 do opracowania: „Standardy marketingowe dla Punktów Pobrań sieci 
DIAGNOSTYKA”. 
 
 
Ad B/ 
Zasady zatrudniania pracowników i zleceniobiorców w Punktach Pobrań KONTRAHENTA znajdują się w 
Załączniku nr 2 do opracowania. Szczegółowe wytyczne są dostępne w Dziale Personalnym.  
Szerokie omówienie współpracy z Kontrahentem w zakresie obsługi procesu pobierania materiału w 
Punktach Pobrań KONTRAHENTA znajduje się w Załączniku nr 3 do opracowania. 
 
 
Ad C/ 
Szczegółowe zasady współpracy marketingowej z Kontrahentem znajdują się w dalszej części 
opracowania. 
Wszelkie wątpliwości oraz przypadki nie opisane dalej wymagają każdorazowej 
konsultacji z Działem Marketingu. 
 
 
UWAGA! 
Wszystkie opisane oraz nie opisane w tym opracowaniu jakiekolwiek formy współpracy 
pomiędzy DIAGNOSTYKĄ a Kontrahentem wymagają odpowiednich zapisów w umowie na 
realizację świadczeń zdrowotnych. 
 
Podejmując współpracę z Kontrahentem w jego lokalu polegającą na: sprzedaży gotówkowej 
bezpośrednio dla DIAGNOSTYKI, obsłudze procesu pobierania materiału do badań czy oznakowaniu 
tego lokalu oznakowaniem DIAGNOSTYKI należy sprawdzić czy Kontrahent jest zarejestrowany w 
rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 
 
Wszelkie wątpliwości natury prawnej należy bezwzględnie konsultować z Działem Prawnym. 
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OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY MARKETINGOWEJ Z 
KONTRAHENTEM 
 
 
1. ROZRÓŻNIENIE POMIĘDZY PUNKTEM POBRAŃ KONTRAHENTA (PK) A PUNKTEM 
POBRAŃ SIECI DIAGNOSTYKA (PP i PPO). 
 
Podejmując współpracę marketingową z Kontrahentem w jego lokalu, w którym realizuje on 
pobieranie materiału do badań zlecanych do wykonania w laboratoriach DIAGNOSTYKI, należy mieć 
świadomość, że taki punkt powinien się odróżniać od punktów „naszych własnych” - tj. 
zarejestrowanych Punktów Pobrań sieci DIAGNOSTYKA - PP oraz PPO (por. opracowanie „Miejsca 
pobierania materiału do badań zlecanych do wykonania w laboratoriach DIAGNOSTYKI. Klasyfikacja i 
kryteria podziału.”) 
 
Pacjent (Klient) co do zasady powinien mieć czytelną i jasną informację oraz wiedzę na temat: w 
jakiej placówce się znajduje to znaczy KTO (JAKI PODMIOT) udziela mu świadczeń 
zdrowotnych. 
 
Zasadniczo DIAGNOSTYKA nie ma wpływu na takie punkty (PK), ich standard, jakość świadczonych 
tam usług itp. Jednym słowem - DIAGNOSTYKA nie ponosi odpowiedzialności za działalność takiego 
punktu (PK) jako całości, za wyjątkiem czynności, które realizuje (w tym czynności osób zatrudnionych 
przez DIAGNOSTYKĘ na jakiejkolwiek podstawie, choćby byli jednocześnie pracownikami 
Kontrahenta). 
Realia są czasem takie, że nie wszystkie Punkty Pobrań KONTRAHENTA, z którymi chcielibyśmy 
nawiązać współpracę lub już współpracujemy, spełniają standardy, które obowiązują we „własnych” 
punktach - Punktach Pobrań sieci DIAGNOSTYKA. 
 
W przypadku decyzji o oznakowaniu wybranego Punktu Pobrań KONTRAHENTA (Kontrahent tego 
wymaga w ramach współpracy lub też stwarza nam taką możliwość), dopuszcza się oznakowanie 
lokalu Kontrahenta (PK) w sposób opisany poniżej: 
 
a) W Punktach Pobrań KONTRAHENTA nie wolno stosować w celu oznakowania 
lokalu znaku towarowego „DIAGNOSTYKA laboratoria medyczne … w ięcej niż wynik”  
zwanego dalej Znakiem Towarowym - LOGOTYPEM DIAGNOSTYKA.  
Znak Towarowy - LOGOTYP DIAGNOSTYKA (oraz wszystkie jego wersje graficzne (uproszczenia) i 
wersje kolorystyczne) jest dedykowany wyłącznie do oznakowywania Punków Pobrań sieci 
DIAGNOSTYKA (PP i PPO) tj. „naszych własnych”. (por. Załącznik nr B1 do opracowania „Standardy 
marketingowe dla Punktów Pobrań sieci DIAGNOSTYKA”). 
DIAGNOSTYCE przysługują wyłączne uprawnienia do tego zastrzeżonego na jej rzecz 
znaku. 
 
b) Oznakowanie lokalu Kontrahenta (PK) jest możliwe wyłącznie poprzez 
zastosowanie standaryzowanej wizualizacji graficznej informacji nt. wykonywania badań 
przez DIAGNOSTYKĘ, która jest odrębnym znakiem (logotypem) opartym na  Znaku Towarowym - 
LOGOTYPIE DIAGNOSTYKA, stanowiącym połączenie informacji o treści „Badania wykonuje sieć 
laboratoriów medycznych” z uproszczoną wersją graficzną Znaku Towarowego - LOGOTYPU 
DIAGNOSTYKA w postaci oznaczenia „DIAGNOSTYKA”. Jest ona zwana w dalszej części opracowania 
LOGOTYPEM KONTRAHENCKIM. Patrz Załącznik nr 4 do opracowania „Porównanie Znaku 
Towarowego-LOGOTYPU DIAGNOSTYKA oraz LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO.” 
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c) LOGOTYP KONTRAHENCKI powinien być stosowany w sposób ściśle określony. 
Obowiązujące w tym zakresie wytyczne znajdują się w Załączniku nr 5 do opracowania „Zasady 
stosowania LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO.” 
 
 
2. PRZEKAZYWANIE LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO W ZWIĄZKU Z WYKONYWANĄ 
USŁUGĄ. 
 
Z uwagi na to, że Znak Towarowy - LOGOTYP DIAGNOSTYKA i marka DIAGNOSTYKA posiadają 
wymierną wartość, należy w przemyślany i koncesjonowany sposób umożliwiać korzystanie z 
LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO przez inne podmioty tj. Kontrahentów DIAGNOSTYKI. Wiąże się to 
również z kwestią wizerunkową DIAGNOSTYKI. 
 
Jeżeli zdecydowano aby oznakować Punkt Pobrań KONTRAHENTA, wymagane jest aby w umowie na 
realizację świadczeń zdrowotnych zawartej z Kontrahentem znalazł się odpowiedni zapis, który 
reguluje zasady korzystania z LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO przez Kontrahenta.  
 
Ponadto: 
a) Zaleca się aby dokonać przeglądu lokali Kontrahentów (PK) pod kątem opisanych 
poniżej (w punkcie 5., str. 10 opracowania) kryteriów i aneksować istniejące (aktualnie 
obowiązujące) umowy na realizację świadczeń zdrowotnych z tymi Kontrahentami, którym 
przekazano już wcześniej Znak Towarowy - LOGOTYP DIAGNOSTYKA bez odpowiednich 
zapisów w takiej umowie. 
 
b) W ślad za aneksem zaleca się, aby w tych miejscach gdzie przekazano wcześniej 
Kontrahentowi Znak Towarowy - LOGOTYP DIAGNOSTYKA dostosować istniejące 
oznakowanie do niniejszych zaleceń (tj. umieścić LOGOTYP KONTRAHENCKI w miejsce Znaku 
Towarowego - LOGOTYPU DIAGNOSTYKA). 
 
c) Przy rozpoczęciu współpracy z nowym Kontrahentem należy kwestię oznakowania uregulować 
odpowiednim zapisem w umowie na realizację świadczeń zdrowotnych. 
 
Załącznik nr 6 do opracowania stanowi: 
-wzór, zaktualizowanej o odpowiednie zapisy, umowy na realizację świadczeń zdrowotnych regulującej 
zasady korzystania z LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO oraz regulujący zasady korzystania ze Znaku 
Towarowego - LOGOTYPU DAGNOSTYKA przez Kontrahenta (co opisane jest w dalszej części 
opracowania) 
-aneks do umowy regulujący zasady korzystania z LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO przez Kontrahenta 
oraz regulujący zasady korzystania ze Znaku Towarowego - LOGOTYPU DAGNOSTYKA (co opisane jest 
w dalszej części opracowania). 
 
 
3. ZASADY INFORMOWANIA O PUNKCIE POBRAŃ KONTRAHENTA (PK)  
W MATERIAŁACH DIAGNOSTYKI. 
 
Konsekwencją oznakowania „w terenie” danego Punktu Pobrań KONTRAHENTA LOGOTYPEM 
KONTRAHENCKIM jest umieszczenie adresu tego punktu w naszej bazie punktów pobierania materiału 
do badań (PP, PPO i PK) na stronie www.diagnostyka.pl.  
 

http://www.diagnostyka.pl/
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Dział Marketingu (DM) komunikując się z Pacjentami (Klientami) poprzez stronę internetową 
www.diagnostyka.pl informuje Pacjentów (Klientów) o innych dostępnych punktach pobierania 
materiału do badań wykonywanych w sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA (tj. o wybranych 
Punktach Pobrań KONTRAHENTA w których jest realizowana sprzedaż gotówkowa bezpośrednio dla 
DIAGNOSTYKI) podając nazwę danego podmiotu - czyli Kontrahenta. 
 
Przyjmujemy zasadę: jeśli dany Punkt Pobrań KONTRAHENTA (PK) oznakowany jest „w terenie” 
LOGOTYPEM KONTRAHENCKIM automatycznie (ale po upewnieniu się, że Kontrahent nie ma ku 
temu zastrzeżeń) zgłaszamy go na stronę www, i na odwrót. 
 
Decyzję o wyłączeniu tej zasady w odniesieniu do konkretnego Kontrahenta podejmuje Dyrektor 
Regionu. 
 
Warunkiem umieszczenia adresu tego PK na stronie internetowej www.diagnostyka.pl jest możliwość 
zlecania przez Pacjentów (Klientów) płatnych badań bezpośrednio do DIAGNOSTYKI 
poprzez przekazane następujące narzędzia: kasa fiskalna lub drukarka fiskalna. 
 
Dyrektor Regionu lub wyznaczona przez niego osoba, w odniesieniu do danego punktu (PK w którym 
jest realizowana sprzedaż gotówkowa bezpośrednio dla DIAGNOSTYKI), oznakowanego LOGOTYPEM 
KONTRAHENCKIM oraz podanego na stronie www.diagnostyka.pl, może podjąć decyzję o 
umieszczeniu adresu tego punktu (PK) również na drukach wyników badań, a także na 
innych materiałach informacyjno-reklamowych (np. ulotkach reklamowych). 
Wówczas taki punkt musi być opisany identycznie jak na stronie internetowej. Odróżnienie go od 
Punktów Pobrań sieci DIAGNOSTYKA - tj. „naszych własnych” punktów następuje poprzez 
umieszczenie go w osobnym wykazie, poniżej „naszych własnych” punktów, po adnotacji: „Materiał do 
badań wykonywanych przez DIAGNOSTYKĘ możesz równie oddać w:” co jednoznacznie wskazuje 
Klientowi na fakt, że dany punkt pobierania materiału do badań nie jest Punktem Pobrań sieci 
DIAGNOSTYKA, ale daje możliwość skorzystania z podstawowej oferty DIAGNOSTYKI (zlecenie 
wykonania badań laboratoryjnych). 
 
 
Przykładowy sposób informowania o Punktach Pobrań KONTRAHENTA (PK): 
Materiał do badań wykonywanych przez DIAGNOSTYKĘ możesz oddać również w: 
1. Centrum Medyczne PROMED, Kraków, ul. Dąbrowskiego 10,  
2. NZOZ Zdrowie, Kraków, ul. Mazowiecka 3 (w nowym budynku przychodni, wejście 

od strony ulicy) 
 

W odróżnieniu od informacji nt. Punktów Pobrań sieci DIAGNOSTYKA (PP i PPO) - „naszych własnych” 
punktów: 
Punkty Pobrań DIAGNOSTYKI: 
1. Kraków, ul. Dąbrowskiego 10, 
2. Kraków, ul. Mazowiecka 3 (w nowym budynku przychodni NZOZ Zdrowie, wejście 

od strony ulicy) - tutaj nazwa placówki NZOZ Zdrowie (która może być Kontrahentem 
DIAGNOSTYKI, albo nie) użyta jest tylko jako wskazówka jak trafić do tego Punktu Pobrań 
sieci DIAGNOSTYKA. 

 
Konieczność wskazania tych Punktów Pobrań KONTRAHENTA Pacjentom (Klientom) w osobnym 
wykazie jest uzasadniona również faktem, że w tych punktach występują potencjalne braki w 
ofercie: np. brak możliwości wydawania Kart Stałego Klienta (KSK), brak możliwości udziału w 
centralnych (ogólnopolskich) akcjach promocyjnych. 

http://www.diagnostyka.pl/
http://www.diagnostyka.pl/
http://www.diagnostyka.pl/
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Projekt przykładowego prezentowania wybranych Punktów Pobrań KONTRAHENTA na odwrocie druku 
wyników stanowi Załącznik nr 7 do opracowania. 
 
 
Z marketingowego punktu widzenia promowanie Punktu Pobrań KONTRAHENTA poprzez oznakowanie 
go LOGOTYPEM KONTRAHENCKIM oraz podawanie o nim informacji na stronie internetowej 
DIAGNOSTYKI służy dobrej współpracy na linii Dział Handlowy DIAGNOSTYKI - Kontrahent 
DIAGNOSTYKI (przekładając się tym samym na ilość badań, wartość obrotów) oraz podnosi wizerunek 
firmy jako największej, najliczniejszej, najbliższej Pacjentowi (Klientowi) sieci laboratoriów 
medycznych w Polsce. Przekazuje też Pacjentowi (Klientowi) informację, że oddany w tym miejscu 
materiał do badań trafi do laboratorium sieci DIAGNOSTYKA. Dodatkowym aspektem takiej 
współpracy, o którym nie należy zapominać jest promowanie (reklama) Kontrahenta. 
 
 
4.  ZASADY UDZIAŁU PUNKTU POBRAŃ KONTRAHENTA (PK) W CENTRALNYCH 
(OGÓLNOPOLSKICH) AKCJACH PROMOCYJNYCH DIAGNOSTYKI. 
 
DIAGNOSTYKA prowadzi liczne centralne i ogólnopolskie akcje promocyjne. 
Są to: 
 
a) Akcje rabatowe edukacyjno-profilaktyczne: 
polegają na sprzedaży badań (pakietów badań) po promocyjnych cenach np. akcje: „Jestem kobietą i 
dbam…”, „Żyj zdrowo…”. Są to akcje prowadzone centralnie przez Dział Marketingu (DM) 
DIAGNOSTYKI. 
Punkty Pobrań KONTRAHENTA (PK) co do zasady nie biorą udziału w żadnych takich 
akcjach. 

 
oraz  

 
b) Centralne akcje sprzedażowe: 
polegają na dystrybucji bonów na badania w Punktach Pobrań sieci DIAGNOSTYKA (PP i PPO). Są to 
akcje z ogólnopolskimi Partnerami DIAGNOSTYKI, prowadzone i nadzorowane przez Dział Kontraktów 
Centralnych, np. akcje z firmą UNILEVER, fundacjami czy firmami farmaceutycznymi, ogólnopolskimi 
Kontrahentami DIAGNOSTYKI itp. 
Punkty Pobrań KONTRAHENTA (PK) co do zasady nie biorą udziału w żadnych takich 
akcjach. 
 
W szczególnych przypadkach Dyrektor Regionu lub wyznaczona przez niego osoba, może podjąć 
decyzję, że dany PK weźmie udział w konkretnej akcji rabatowej edukacyjno-profilaktycznej, 
szczególnie jeśli w tym punkcie pracuje przeszkolony personel DIAGNOSTYKI, po uzgodnieniu z 
Działem Marketingu DIAGNOSTYKI. 
 
Ewentualne uczestnictwo w centralnej akcji sprzedażowej bezwzględnie wymaga uzgodnień z Działem 
Kontraktów Centralnych, ponieważ warunki umowy z ogólnopolskim Partnerem DIAGNOSTYKI z reguły 
uniemożliwiają wydanie zgody na uczestnictwo Kontrahenta DIAGNOSTYKI (jego PK) w danej akcji. 
 
PK mogą natomiast brać udział w różnych akcjach promocyjnych DIAGNOSTYKI prowadzonych 
lokalnie, do decyzji Dyrektora Regionu lub wyznaczonej przez niego osoby, ewentualnie po konsultacji 
z Działem Marketingu. (por. str. 17 opracowania: INSTRUMENTY I MATERIAŁY INFORMACYJNO-
REKLAMOWE) 
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W Punktach Pobrań KONTRAHENTA (PK), na życzenie Kontrahenta (do decyzji Dyrektora Regionu lub 
wyznaczonej przez niego osoby) mogą być wydawane Karty Stałego Klienta DIAGNOSTYKI, które 
uprawniają do 5% zniżki wyłącznie w Punktach Pobrań sieci DIAGNOSTYKA (PP i PPO). Jest to 
możliwe wówczas, gdy Kontrahent ma zainstalowany program eLab SMART. Karty Stałego Klienta 
wydawane przez Kontrahentów w PK są tymi samymi kartami (i mają ten sam wygląd), co wydawane 
w PP i PPO i nie dopuszcza się umieszczania na nich oznakowań (logotypów, nazw) lokalnych 
Kontrahentów. 
 
 
Ponadto Pacjentom (Klientom) Kontrahenta oferuje się możliwość odbioru wyników na podstawie 
numeru pojedynczego zlecenia. Przykładowy wzór karteczki zaprojektowanej specjalnie dla 
Kontrahenta do odbioru wyników z pojedynczego zlecenia dedykowanej do jego punktu stanowi 
Załącznik nr 8 do opracowania.  
 
 
5.  KRYTERIA DECYDUJĄCE O PODJĘCIU WSPÓŁPRACY MARKETINGOWEJ Z 
KONTRAHENTEM. 
 
Decydując się na współpracę marketingową z Kontrahentem w jego lokalu oraz w szczególności na 
oznakowanie lokalu Kontrahenta LOGOTYPEM KONTRAHENCKIM, należy wziąć pod uwagę: 
a) poziom obrotów i inne aspekty sprzedażowe (np. perspektywę rozwoju rynkowego placówki); 
b) dotychczasową jakość współpracy z Kontrahentem i perspektywę jej ew. dalszego rozwoju; 
c) wolę uruchomienia punktu przez Kontrahenta (warunek współpracy); 
d) lokalizację punktu (prestiż lokalizacji, „biała plama” na mapie Punktów Pobrań sieci 

DIAGNOSTYKA (PP i PPO), atrakcyjność lokalu, etc.); 
e) status i prestiż Kontrahenta w środowisku medycznym; 
f) poziom jakościowy realizowanych usług; 
g) potencjalne działania konkurencji; 
h) uwarunkowania związane ze współpracą z lokalnymi sieciami, grupami zakupowymi, dużymi 

Kontrahentami - w tym podpisane umowy i zobowiązania; 
i) inne; 
 
 
6.  PODSUMOWANIE ZASAD WSPÓŁPRACY MARKETINGOWEJ Z KONTRAHENTEM. 
 
a) Decyzję o oznakowaniu danego Punktu Pobrań KONTRAHENTA (PK) LOGOTYPEM 
KONTRAHENCKIM oraz o podjęciu współpracy marketingowej w jakiekolwiek innej formie, podejmuje 
zawsze autonomicznie Dyrektor Regionu lub wyznaczona przez niego osoba, ewentualnie po 
konsultacji z Działem Marketingu.  
 
b) Podejmując decyzję należy kierować się podanymi w punkcie 5. Kryteriami, ale także innymi 
niewymienionymi aspektami sprzedażowymi*. 
 
c) Decydując się na oznakowanie Punktu Pobrań KONTRAHENTA (PK) LOGOTYPEM 
KONTRAHENCKIM oraz na nawiązanie szerszej współpracy marketingowej z Kontrahentem należy 
stosować się ściśle do zaleceń i wskazówek opisanych w niniejszym opracowaniu. 
 
d) W przypadku podjęcia decyzji o oznakowaniu LOGOTYPEM KONTRAHENCKIM nowych 
punktów (PK) dostępne są w Dziale Prawnym stosowne zaktualizowane wzory dokumentów, których 
podpisanie jest obowiązkowe (Załącznik nr 6 do opracowania). 
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e) Należy dążyć do podpisania odpowiednich aneksów do umów na realizację świadczeń 
zdrowotnych w zakresie przekazania prawa do używania LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO w 
przypadku istniejących już oznakowanych lokali Kontrahenta (Załącznik nr 6 do opracowania). 
 
f) Należy dążyć do poprawienia istniejących w Punktach Pobrań KONTRAHENTA (PK) 
oznakowań, niezgodnych z aktualnymi wytycznymi. 
 
g) Przy okazji odwiedzin u Kontrahenta należy monitorować czy Kontrahent prawidłowo 
wykorzystuje przekazany mu LOGOTYP KONTRAHENCKI, kontrolować czy np. standard punktu się nie 
obniża, powodując tym samym szkody wizerunkowe dla DIAGNOSTYKI. 
 
*Istnieją takie miejsca, gdzie Kontrahent (lokal Kontrahenta) nie spełnia naszych kryteriów, ale warunkiem dobrej 
współpracy z Kontrahentem jest wyposażenie i oznakowanie takiego punktu. Należy wtedy rozważyć potencjalne 
za i przeciw podjęcia bądź nie, współpracy na takiej płaszczyźnie. Decydujące znaczenie ma zawsze aspekt 
sprzedaży badań. 
 
 
Ponadto zaleca się aby tam gdzie jest to możliwe (zgoda Kontrahenta) przekształcać dobrze 
prosperujący i szeroko współpracujący z DIAGNOSTYKĄ Punkt Pobrań KONTRAHENTA (PK) w Punkt 
Pobrań sieci DIAGNOSTYKA (PP), proponując Kontrahentowi uregulowanie zasad korzystania z jego 
lokalu poprzez podpisanie stosownej umowy (najmu - z czynszem, użyczenia - bez czynszu), tak aby 
można było taki lokal zarejestrować w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jako 
punkt pobierania materiału do badań. (por. opracowanie „Miejsca pobierania materiału do badań 
zlecanych do wykonania w laboratoriach DIAGNOSTYKI. Klasyfikacja i kryteria podziału.”) 
 
 
7. UŻYCIE ZNAKU TOWAROWEGO-LOGOTYPU DIAGNOSTYKA PRZEZ KONTRAHENTA. 
 
W szczególnych i uzasadnionych przypadkach* DIAGNOSTYKA dopuszcza wyjątkowo możliwość 
umieszczania razem z informacją: „Badania dla - nazwa placówki Kontrahenta - wykonuje 
sieć laboratoriów  medycznych DIAGNOSTYKA”  (a także z innymi informacjami reklamującymi 
DIAGNOSTYKĘ i będącymi szerszym opisem firmy DIAGNOSTYKA, jej działalności oraz współpracy z 
danym Kontrahentem) Znaku Towarowego - LOGOTYPU DIAGNOSTYKA (zastrzeżonego 
wyłącznie dla punktów DIAGNOSTYKI tj. PP i PPO oraz dla własnych materiałów informacyjno-
reklamowych DIAGNOSTYKI) na materiałach Kontrahenta jednakże nie w celu oznakowania 
lokalu tego Kontrahenta** takich jak: strona internetowa Kontrahenta, ulotka reklamowa 
Kontrahenta, materiał informacyjny Kontrahenta itp.  
 
 
*jeżeli wykorzystanie LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO jest z jakichś przyczyn niemożliwe lub za użyciem 
informacji ze Znakiem Towarowym - LOGOTYPEM DIAGNOSTYKA przemawiają inne szczególne względy. 
 
 
**Nie wolno stosować Znaku Towarowego - LOGOTYPU DIAGNOSTYKA w celu oznakowania lokali Kontrahentów 
tj. Punktów Pobrań KONTRAHENTA (na banerach, szyldach, tablicach reklamowych, informacyjnych, 
kierunkowych umieszczanych na elewacjach budynków, ścianach przychodni, wewnątrz gabinetów lekarskich lub 
punktów pobierania materiału itp.) 
Takie użycie Znaku Towarowego - LOGOTYPU DIAGNOSTYKA w materiałach Kontrahenta 
musi być każdorazowo zatwierdzone przez Dział Marketingu (DM) przed 
produkcją/emisją. 
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Por. str. 17 opracowania: INSTRUMENTY I MATERIAŁY INFORMACYJNO-REKLAMOWE. 
 
Przykład użycia Znaku Towarowego - LOGOTYPU DIAGNOSTYKA zastrzeżonego dla wewnętrznych 
materiałów informacyjno-reklamowych DIAGNOSTYKI (za zgodą DM) na ulotce Kontrahenta stanowi 
Załącznik nr 9 do opracowania. 
 
 
Wszelkie wątpliwości lub odstępstwa należy konsultować z Działem Marketingu. 
 
Wątpliwości natury prawnej należy konsultować z Działem Prawnym. 
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WSPÓŁPRACA MARKETINGOWA Z KONTRAHENTEM NA 
ZASADACH FRANCZYZY  
 
 
W szczególnych przypadkach DIAGNOSTYKA nawiązuje współpracę z Kontrahentem na zasadach 
franczyzy uruchomiając Punkt Pobrań KONTRAHENTA Franczyzowy. Decyzja o uruchomieniu przez 
Kontrahenta Punktu Pobrań KONTRAHENTA działającego na zasadach franczyzy jest podejmowana na 
szczeblu centralnym przez Zarząd DIAGNOSTYKI. 
 
Współpraca na zasadach franczyzy jest zawsze uregulowana odrębną umową 
franczyzową negocjowaną na szczeblu centralnym. 
 
Punkt Pobrań KONTRAHENTA (PK), z którym nawiązano współpracę na zasadach franczyzy, 
oznakowany jest Znakiem Towarowym - LOGOTYPEM DIAGNOSTYKA zastrzeżonym dla 
lokali będących w strukturach DIAGNOSTYKI i co do zasady wygląda identycznie jak „nasze 
własne” punkty tj. Punkty Pobrań sieci DIAGNOSTYKA (PP i PPO) oraz dysponuje pełną ofertą 
DIAGNOSTYKI - identyczna jaką Pacjent (Klient) znajdzie w każdym „naszym” punkcie. 
Przekazanie Kontrahentowi prawa do używania Znaku Towarowego - LOGOTYPU DIAGNOSTYKA jest 
ściśle uregulowane w umowie franczyzowej. 
 
Tym niemniej Pacjent (Klient) co do zasady powinien mieć czytelną i jasną informację oraz wiedzę na 
temat w jakiej placówce się znajduje to znaczy KTO (JAKI PODMIOT) udziela mu świadczeń 
zdrowotnych. 
W związku z tym w takim punkcie powinna się znaleźć informacja „Działalność medyczną 
prowadzi (nazwa podmiotu)”  umieszczona w miejscu widocznym dla Pacjenta (Klienta) 
(np. przy drzwiach wejściowych lub w rejestracji). 
 
Projekt takiej informacji - oznakowania w Punkcie Pobrań KONTRAHENTA (PK) działającego na 
zasadach franczyzy stanowi Załącznik nr 10 do opracowania. 
 
Konsekwencją podjęcia współpracy z Kontrahentem w jego lokalu (PK) na zasadach umowy franczyzy 
jest umieszczenie informacji na temat tego punktu (PK) w materiałach DIAGNOSTYKI, tj. na stronie 
(www.diagnostyka.pl), oraz w innych materiałach DIAGNOSTYKI (np. druki wyników, ulotki). 
W związku z tym, że Punkt Pobrań Kontrahenta działający na zasadach franczyzy dysponuje pełną 
ofertą, niczym nie różniącą się od oferty jaką Pacjent (Klient) znajdzie w każdym Punkcie Pobrań sieci 
DIAGNOSTYKA (PP i PPO), umieszcza się go na liście Punktów Pobrań sieci DIAGNOSTYKA i podaje 
jedynie informację, że jest to punkt pobierania materiału franczyzowy prowadzony przez podmiot XYZ. 
 
Przykład informowania o Punkcie Pobrań KONTRAHENTA (PK) działającym za zasadach franczyzy: 
Punkty Pobrań DIAGNOSTYKI: 
1. Kraków, ul. Dąbrowskiego 10, 
2. Kraków, ul. Mazowiecka 3 (w nowym budynku przychodni NZOZ Zdrowie, wejście 

od strony ulicy) 
3. Punkt Franczyzowy, Gdynia, ul. Powstańców 2 

Działalność medyczną prowadzi XYX. 
 
Wszelkie wątpliwości lub odstępstwa należy konsultować z Działem Marketingu. 
Wątpliwości natury prawnej należy konsultować z Działem Prawnym. 
Projekt umowy franczyzowej dostępny jest w Dziale Prawnym.

http://www.diagnostyka.pl/
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3.      STANDARDY MARKETINGOWE DLA PUNKTÓW 
   POBRAŃ KONTRAHENTA 

 
 
WSTĘP 
 
 
Podobnie jak w przypadku „naszych własnych” punktów tj. Punktów Pobrań sieci DIAGNOSTYKA (PP i 
PPO), Dział Marketingu (DM) opracował standardy marketingowe dla tych lokali Kontrahenta czyli 
Punktów Pobrań KONTRAHENTA (PK), z którymi nawiązano współpracę marketingową: w zakresie 
oznakowania lokalu, wyposażenia go w materiały informacyjno-reklamowe DIAGNOSTYKI oraz 
polegającą na świadczeniu usług projektowych dla tego Kontrahenta. 
 
Każde miejsce, w którym DIAGNOSTYKA styka się ze swoim Pacjentem (Klientem) i komunikuje ten 
fakt Pacjentowi (Klientowi) poprzez umieszczenie swojego oznakowania (a więc też dotyczy to 
oznakowanego przez nas Punktu Pobrań KONTRAHENTA czyli nie „naszego własnego” 
punktu) powinno firmę DIAGNOSTYKA właściwe reprezentować, identyfikować oraz dawać 
Pacjentowi (Klientowi) zrozumiały i spójny przekaz.  
 
Należy pamiętać, że Pacjent (Klient) co do zasady powinien mieć czytelną i jasną informację, że 
nie znajduje się w punkcie pobierania materiału będącym w strukturach firmy 
DIAGNOSTYKA - czyli nie w Punkcie Pobrań sieci DIAGNOSTYKA (PP i PPO). 
Oznakowanie takiego lokalu powinno wyraźnie informować Pacjenta (Klienta), że jest to punkt 
danego podmiotu medycznego (Kontrahenta DIAGNOSTYKI) a DIAGNOSTYKA z nim 
współpracuje - wykonując badania dla tego podmiotu.  
 
Kontrahent chcąc informować Pacjentów (Klientów) o fakcie współpracy z DIAGNOSTYKĄ poprzez 
oznakowanie swojego lokalu tj. umieszczenie LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO powinien dostosować 
się do istniejących wewnętrznych wytycznych DIAGNOSTYKI w zakresie sposobu i kontekstu jego 
prezentowania. 
 
Wyposażając Punkt Pobrań KONTRAHENTA w materiały informacyjno-reklamowe należy pamiętać, że 
materiały DIAGNOSTYKI mogą być przekazywane Kontrahentom tylko zgodnie z opisanymi poniżej 
zasadami, a każdy materiał Kontrahenta, w którym jest użyty (na wniosek pracowników 
DIAGNOSTYKI albo Kontrahenta) LOGOTYP KONTRAHENCKI musi być każdorazowo akceptowany 
przez Dział Marketingu DIAGNOSTYKI (DM). 
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LOKALIZACJA PUNKTU POBRAŃ KONTRAHENTA 
 
 
Decyzję o wyborze lokalizacji na prowadzenie punktu pobierania materiału przez Kontrahenta 
podejmuje sam Kontrahent i DIAGNOSTYKA nie ma na to wpływu. Można jedynie podjąć decyzję czy 
nawiązać współpracę marketingową z Kontrahentem w danej lokalizacji czy też nie. 
 
 
OZNAKOWANIE, WYPOSAŻENIE INFORMACYJNO-REKLAMOWE 
ORAZ ESTETYKA WIZUALNA PUNKTU POBRAŃ KONTRAHENTA 
 
 
1. ELEMENTY OZNAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO. 
 
W przypadku decyzji o przekazaniu Kontrahentowi prawa do umieszczenia LOGOTYPU 
KONTRAHENCKIEGO (na podstawie umowy na realizację świadczeń zdrowotnych lub aneksu do tej 
umowy) w jego lokalu należy, jeśli jest taka potrzeba, zasugerować Kontrahentowi jego dobre i 
właściwe oznakowanie, aby Pacjent, kierowany tam przez DIAGNOSTYKĘ poprzez umieszczenie 
adresu tego PK na swojej stronie internetowej czy drukach wyników z informacją „Materiał do badań 
wykonywanych przez DIAGNOSTYKĘ możesz oddać również w:” mógł łatwo do niego trafić.  
 
Oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne punktu stanowią tablice informacyjne i kierunkowe. 
Dopuszczamy następujące możliwości realizacji takich tablic w Punktach Pobrań KONTRAHENTA:  
 
a) Tablice w całości zaprojektowane i wykonane przez Kontrahenta. 
Są zaprojektowane samodzielnie przez Kontrahenta wg jego kolorystyki, pomysłu, projektu etc. 
Kontrahent udostępnia nam na swojej tablicy ustalone miejsce na informację o współpracy, 
polegającej na tym, że posiada on punkt pobierania materiału do badań, które są wykonywane w sieci 
laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA. Informacja ta powinna być podana poprzez użycie 
LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO, który identyfikuje firmę DIAGNOSTYKA, wykonującą te badania. 
Informacja o współpracy w formie LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO jest umieszczana na tablicy 
samodzielnie przez Kontrahenta wg przekazanych mu wytycznych, znajdujących się w załączniku do 
umowy na realizację świadczeń zdrowotnych (załączniku do aneksu). Następnie projekt tablicy w 
całości powinien być każdorazowo przekazany do akceptacji - zatwierdzony przez Dział 
Marketingu DIAGNOSTYKI (DM) przed produkcją. 
 
b) Tablice w całości zaprojektowane i ew. wykonane przez DIAGNOSTYKĘ. 
W szczególnych przypadkach, gdy Kontrahent zostawia nam „wolną rękę” w kwestii 
oznakowania swojego punktu pobierania, Dział Marketingu DIAGNOSTYKI (DM) może wykonać 
projekt takiego oznakowania - tablic dla Kontrahenta. Projektuje je wg wskazówek Kontrahenta i na 
podstawie dostarczonych przez Kontrahenta materiałów (parametrów udostępnionego miejsca oraz 
nazwy i logotypu Kontrahenta, danych nt. kolorystyki, typografii Kontrahenta itp.) umieszczając 
informację o współpracy poprzez użycie LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO. Projekt tablicy 
jest następnie przekazywany do akceptacji oraz wykonania Kontrahentowi. 
W szczególnych przypadkach wykonanie tablicy może leżeć również po stronie DIAGNOSTYKI (do 
decyzji Dyrektora Regionu lub wyznaczonej przez niego osoby). 
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Podczas prac projektowych pracownik Działu Marketingu DIAGNOSTYKI (DM) nie kontaktuje się 
bezpośrednio z przedstawicielem Kontrahenta. Osobą kontaktową jest zawsze pracownik 
DIAGNOSTYKI - osoba wyznaczona przez Dyrektora Regionu. 
 
 
Podstawowe założenia dotyczące wyglądu tablic stosowanych w celu oznakowania Punktów Pobrań 
KONTRAHENTA: 
 
a) Nie należy proponować Kontrahentowi oznakowania jego punktu (PK) tablicami o 
wyglądzie takim samym albo zbliżonym do tablic stosowanych w Punktach Pobrań sieci 
DAGNOSTYKA (PP i PPO) - w firmowych kolorach oraz charakterystycznym layoucie (tj. wykonanymi 
zgodnie z obowiązującym Systemem Identyfikacji Wizualnej (CI) firmy DIAGNOSTYKA). Tak wykonane 
tablice mogłyby sugerować Pacjentowi (Klientowi), że jest to lokal będący w strukturach 
DIAGNOSTYKI (por. Załącznik nr B2 do opracowania „Standardy marketingowe dla Punktów Pobrań 
sieci DIAGNOSTYKA”). 
Taki charakterystyczny layout oraz firmowa kolorystyka jest zastrzeżona wyłącznie dla tablic Punktów 
Pobrań sieci DIAGNOSTYKA (PP i PPO). 
 
b) Na tablicach LOGOTYP KONTRAHENCKI (oznakowanie DIAGNOSTYKI informujące o 
współpracy) musi być zawsze stosowany razem z/obok oznakowań Kontrahenta: jego 
logotypu lub nazwy, obok informacji nt. punktu pobierania u Kontrahenta lub informacji o badaniach, 
na wspólnej tablicy tak, aby Pacjent (Klient) wiedział i miał świadomość, że nie jest to Punkt 
Pobrań sieci DIAGNOSTYKA tylko punkt innego podmiotu, w którym może on oddać materiał do 
badań, które są wykonywane w sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA. 
 
c) Na tablicach LOGOTYP KONTRAHENCKI musi być stosowany w sposób ściśle 
określony tj. zgodnie z Załącznikiem nr 5 „Zasady stosowania LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO.”, 
który podaje dopuszczone wersje kolorystyczne oraz dopuszczone sposoby jego prezentacji. 
 
d) LOGOTYP KONTRAHENCKI prezentowany razem z oznakowaniami Kontrahenta może być 
dostosowany np. do kolorystyki czy ogólnego wystroju Punktu Pobrań KONTRAHENTA, ale tylko w 
ramach obowiązującego standardu (por. Załącznik nr 5). 
 
Zlecając do Działu Marketingu DIAGNOSTYKI (DM) wykonanie projektu tablicy należy każdorazowo 
poinformować pracownika DM dla jakiego lokalu ma wykonać projekt oznakowania (PP, 
PPO, PK albo PK działający na zasadach franczyzy). 
 
 
W załączniku nr 11 do opracowania znajduje się porównanie oznakowania dwóch przypadków: 
odpowiednio Punktu Pobrań sieci DIAGNOSTYKA (PP) oraz Punktu Pobrań KONTRAHENTA (PK) 
znajdujących się w przykładowej placówce - np. przychodni: 

1. DIAGNOSTYKA na terenie przychodni (która może być Kontrahentem DIAGNOSTYKI albo nie) 
na zarejestrowany punkt pobierania materiału tj. jest tam Punkt Pobrań sieci DIAGNOSTYKA 
(PP) 
Oznakowanie informujące o tej przychodni oraz o „naszym własnym” punkcie jest ( np. z 
przyczyn niezależnych od nas) na wspólnej tablicy. 
 

2. DIAGNOSTYKA na terenie przychodni, która jest Kontrahentem DIAGNOSTYKI, nie ma 
zarejestrowanego swojego punktu pobierania materiału, ale jest tam punkt pobierania będący 
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w strukturach tej przychodni (Kontrahenta DIAGNOSTYKI) tj. Punkt Pobrań KONTRAHENTA 
(PK) i Kontrahent zleca badania DIAGNOSTYCE - współpracuje z DIAGNOSTYKĄ. 
Oznakowanie informujące o tej przychodni oraz o punkcie pobierania w tej przychodni (PK), 
dla której badania wykonuje sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA jest na wspólnej 
tablicy. 

W załączniku nr 11 są również przykłady prawidłowo oraz nieprawidłowo oznakowanych Punktów 
Pobrań KONTRAHENTA. 
 
Wszelkie wątpliwości oraz ewentualne odstępstwa od wytycznych, na wyraźne życzenie 
Kontrahenta, należy zawsze konsultować z Działem Marketingu. 
 
 
2. ARANŻACJA I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. 
 
Decyzję o aranżacji i wyposażeniu wnętrza takiego punktu (PK) podejmuje Kontrahent, DIAGNOSTYKA 
nie ma na to wpływu. Można jedynie podjąć decyzję czy nawiązać współpracę marketingową z 
Kontrahentem w danej lokalizacji czy też nie. 
 
 
3. PODSTAWOWY ELEMENT IDENTYFIKUJACY DIAGNOSTYKĘ W LOKALU 
KONTRAHENTA - LOGOTYP KONTRAHENCKI. 
 
Znak Towarowy - LOGOTYP DIAGNOSTYKA jest zastrzeżony wyłącznie dla Punków 
Pobrań sieci DIAGNOSTYKA (PP i PPO) tj. „naszych własnych” punktów. (por. opracowanie 
„Standardy marketingowe dla Punktów Pobrań sieci DIAGNOSTYKA”, Załącznik nr B1) 
 
LOGOTYP KONTRAHENCKI w lokalu Kontrahenta (PK) zawsze jest prezentowany obok/ 
razem z oznakowaniem Kontrahenta (obok jego logotypu, nazwy, w sąsiedztwie informacji o 
podmiocie medycznym, który ma tytuł do lokalu itp., itd.) tak aby nie sugerować, że jest to punkt 
pobierania będący w strukturach DIAGNOSTYKI, tylko punkt pobierania współpracujący z 
DIAGNOSTYKĄ. 
 
Użycie LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO w Punkcie Pobrań KONTRAHENTA możliwe jest tylko w 
sposób podany w Załączniku nr 5 do opracowania. 
 
Wszelkie wątpliwości oraz ewentualne odstępstwa, na wyraźne życzenie Kontrahenta, co do 
sposobu umieszczania i wyglądu LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO (np. jego wersji kolorystycznych) 
należy zawsze konsultować z Działem Marketingu. 
 
 
4. INSTRUMENTY I MATERIAŁY INFORMACYJNO-REKLAMOWE. 
 
a) DIAGNOSTYKA umożliwia wyposażenie Punktów Pobrań KONTRAHENTA we własne materiały 
marketingowe DIAGNOSTYKI. 
 
Do każdego Punktu Pobrań KONTRAHENTA można przekazywać materiały informacyjno-
reklamowe DIAGNOSTYKI oraz gadżety reklamujące DIAGNOSTYKĘ: ulotki reklamowe 
DIAGNOSTYKI (też z ekspozytorem), plakaty firmowe, zegar firmowy, kalendarze i inne uzgodnione z 
Działem Marketingu wyposażenie (są to te same materiały, które znajdują się w „naszych własnych” 
punktach tj. Punktach Pobrań sieci DIAGNOSTYKA). 
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Wówczas taki lokal Kontrahenta służy po prostu jako miejsce gdzie DIAGNOSTYKA prezentuje swoje 
własne materiały - reklamy. Obecność takich materiałów nie sugeruje Pacjentowi (Klientowi), że jest 
w Punkcie Pobrań sieci DIAGNOSTYKA. 
 
Na takich własnych materiałach DIAGNOSTYKI przygotowanych zgodnie z obowiązującym w 
DIAGNOSTYCE unikalnym Systemem Identyfikacji Wizualnej (CI) jest umieszczony Znak 
Towarowy - LOGOTYP DIAGNOSTYKA (zastrzeżony wyłącznie dla materiałów własnych 
DIAGNOSTYKI). 
 
Na tych własnych materiałach DIAGNOSTYKI przekazywanych na Punkty Pobrań KONTRAHENTA co 
do zasady nie umieszcza się logotypów, oznakowań czy też nazw Kontrahentów, nie 
umieszcza się też LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO zamiast/obok Znaku Towarowego - LOGOTYPU 
DIAGNOSTYKA. 
 
Wyjątek od zakazu umieszczania logotypów innych firm na materiałach własnych DIAGNOSTYKI 
stanowią materiały dotyczące centralnych (ogólnopolskich) akcji promocyjnych - centralne akcje 
rabatowe edukacyjno-promocyjne oraz centralne akcje sprzedażowe. Prowadzone są z ogólnopolskim 
Partnerem DIAGNOSTYKI danej akcji. Jednak przygotowanie takich materiałów reklamowych z 
logotypem ogólnopolskiego Partnera DIAGNOSTYKI jest negocjowane centralnie oraz zapisane w 
odpowiedniej umowie z ogólnopolskim Partnerem DIAGNOSTYKI. Produkcja takich materiałów jest 
realizowana centralnie. (por. str. 9 opracowania) 
 
Nie zezwala się przekazywania na Punkty Pobrań KONTRAHENTA fartuchów ze Znakiem Towarowym - 
LOGOTYPEM DIAGNOSTYKA oraz identyfikatorów DIAGNOSTYKI pracownikom Kontrahenta 
niezatrudnionym w DIAGNOSTYCE. Fakt noszenia takiego fartucha (identyfikatora) przez pracownika 
innego podmiotu (Kontrahenta DIAGNOSTYKI) może wprowadzać w błąd Pacjenta (Klienta) sugerując, 
że za pobranie materiału do badań odpowiada pracownik DIAGNOSTYKI (DIAGNOSTYKA). 
 
Nie zezwala się również na przekazywanie do Punktów Pobrań KONTRAHENTA: 
-tablic „Karta Praw Pacjenta” - Załącznik nr B3* 
-tablic „Informacje dla Pacjenta” - Załącznik nr B4* 
-tablic „Informacja ogólna nt. pobierania krwi” - Załącznik nr B5* 
-cenników badań (wg wzoru obowiązującego w PP) - Załącznik nr B8* 
-instrukcji nt przygotowania Pacjenta/materiału do badań z ekspozytorem - Załącznik nr B9, B10 * 
-druków upoważnienia do wydawania wyników - Załącznik nr B11* 
-naklejek: „Pobieranie u dzieci”, „Jeśli możesz-przepuść w kolejce oraz „Przy okienku rejestracji (…) 
tylko jedna osoba” - Załącznik nr B16*, B18*, B19* 
-elementów firmowego wyposażenia kącika dla dzieci za wyjątkiem drobnych gadżetów z wizerunkami 
naszych bohaterów dla dzieci (żyrafa, lew, kangur) 
 
*Załączniki do opracowania: „Standardy marketingowe dla Punktów Pobrań sieci DIAGNOSTYKA”.  
 
 
b) DIAGNOSTYKA dopuszcza możliwość umieszczania LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO na 
materiałach Kontrahenta. 
 
Kontrahent w swoich własnych materiałach, także na materiałach informujących o prowadzeniu 
lokalnych akcji promocyjnych wspólnie z DIAGNOSTYKĄ, może umieszczać LOGOTYP KONTRAHENCKI 
informujący wprost o fakcie tej współpracy. 
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Takie użycie LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO w materiałach Kontrahenta musi być jednak 
każdorazowo zatwierdzone przez Dział Marketingu DIAGNOSTYKI (DM) przed 
produkcją/emisją. 
 
DIAGNOSTYKA dopuszcza również możliwość projektowania takich materiałów reklamowych 
dla Kontrahenta, także na potrzeby danej lokalnej akcji promocyjnej. Każdy materiał reklamowy 
Kontrahenta (np. cennik Kontrahenta, plakat reklamowy Kontrahenta) projektowany jest przez Dział 
Marketingu DIAGNOSTYKI (DM) specjalnie dla konkretnego Kontrahenta, na jego prośbę, wg jego 
wytycznych (dot. jego wyglądu, kolorystyki), z jego logotypem-nazwą. Na takim materiale umieszcza 
się LOGOTYP KONTRAHENCKI w celu informowania o wzajemnej współpracy. 
Podczas prac projektowych pracownik Działu Marketingu DIAGNOSTYKI (DM) nie kontaktuje się 
bezpośrednio z przedstawicielem Kontrahenta. Osobą kontaktową jest zawsze osoba wyznaczona 
przez Dyrektora Regionu. 
 
Przykłady materiałów informacyjno-reklamowych przygotowanych dla Kontrahentów z LOGOTYPEM 
KONTRAHENCKIM stanowi Załącznik nr 12 do opracowania. W Załączniku nr 12 pokazano również 
przykłady materiałów własnych DIAGNOSTYKI przygotowanych dla Kontrahenta w niedozwolony 
sposób (ulotka własna DIAGNOSTYKI z logotypem lokalnego Kontrahenta oraz z LOGOTYPEM 
KONTRAHENCKIM) 
 
 
c) W szczególnych i uzasadnionych przypadkach DIAGNOSTYKA dopuszcza wyjątkowo możliwość 
umieszczania Znaku Towarowego - LOGOTYPU DIAGNOSTYKA na materiałach Kontrahenta. 
 
Znak Towarowy - LOGOTYP DIAGNOSTYKA zastrzeżony jest wyłącznie dla własnych 
materiałów DIAGNOSTYKI przygotowanych zgodnie z obowiązującym w DIAGNOSTYCE unikalnym 
Systemem Identyfikacji Wizualnej (CI). 
Jeżeli wykorzystanie LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO jest z jakichś przyczyn niemożliwe lub za 
użyciem informacji ze Znakiem Towarowym - LOGOTYPEM DIAGNOSTYKA przemawiają inne 
szczególne względy (np. poziom obrotów z danym Kontrahentem) dopuszcza się użycie Znaku 
Towarowego - LOGOTYP DIAGNOSTYKA na materiałach Kontrahenta takich jak: strona internetowa 
Kontrahenta, ulotka reklamowa Kontrahenta, materiał informacyjny Kontrahenta itp., zawsze razem 
z informacją: „Badania dla - nazwa placów ki Kontrahenta - wykonuje sieć laboratoriów  
medycznych DIAGNOSTYKA”, a także z innymi informacjami reklamującymi DIAGNOSTYKĘ i 
będącymi szerszym opisem firmy DIAGNOSTYKA, jej działalności oraz współpracy z danym 
Kontrahentem. (por. Załącznik nr 9, por. str. 11-12 opracowania) 
 
Takie użycie Znaku Towarowego - LOGOTYPU DIAGNOSTYKA w materiałach Kontrahenta 
musi być każdorazowo zatwierdzone przez Dział Marketingu (DM) przed 
produkcją/emisją. 
 
 
Podsumowanie zasad stosowania Znaku Towarowego - LOGOTYPU DIAGNOSTYKA oraz LOGOTYPU 
KONTRAHENCKIEGO na własnych materiałach informacyjno-reklamowych DIAGNOSTYKI, na 
materiałach lokalnych Kontrahentów DIAGNOSTYKI oraz na materiałach Partnerów centralnych 
(ogólnopolskich) akcji promocyjnych znajduje się w Załączniku nr 13 do opracowania. 
 
Wszelkie wątpliwości lub odstępstwa od powyższych należy konsultować z Działem Marketingu.  
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Decydujące znaczenie ma zawsze aspekt sprzedaży badań. (por. OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY 
MARKETINGOWEJ Z KONTRAHENTEM, punkt 5. „KRYTERIA DECYDUJĄCE O PODJĘCIU WSPÓŁPRACY 
MARKETINGOWEJ Z KONTRAHENTEM” - str. 10 opracowania). 
 
Wzór umowy na realizację świadczeń zdrowotnych i aneksu do umowy regulujących zasady 
korzystania z LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO oraz ze Znaku Towarowego - LOGOTYPU 
DIAGNOSTYKA przez Kontrahenta (też przy tworzeniu materiałów informacyjno-reklamowych) stanowi 
Załącznik nr 6 do opracowania. 
 
Wątpliwości natury prawnej należy konsultować z Działem Prawnym. 
 
 
5. ELEMENTY DEKORACYJNE.  
 
Decyzję o dekoracjach we wnętrzach Punktów Pobrań KONTRAHENTA (PK) podejmuje Kontrahent, 
DIAGNOSTYKA nie ma na to wpływu. 
 
 
6. WYPOSAŻENIE DLA DZIECI. 
 
Decyzję o wyposażeniu w udogodnienia dla dzieci Punktów Pobrań KONTRAHENTA (PK) podejmuje 
Kontrahent, DIAGNOSTYKA nie ma na to wpływu. 
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STANDARD OBSŁUGI KLIENTÓW W PUNKCIE POBRAŃ 
KONTRAHENTA 
 
 
Do Punktów Pobrań KONTRAHENTA, można delegować pracownika, który ma podpisaną umowę o 
pracę, umowę zlecenie lub kontrakt z DIAGNOSTYKĄ, aby pobierał materiał do badań wykonywanych 
w laboratoriach DIAGNOSTYKI dla Kontrahenta i u Kontrahenta. 
 
Na taką delegację pracownika DIAGNOSTYKI pozawalają obowiązujące przepisy prawa, w 
szczególności Kodeks Pracy. Jednakże należy pamiętać, że aby pracownik DIAGNOSTYKI mógł 
świadczyć usługi w PK, musi to zostać uregulowane na mocy odpowiednich postanowień w umowie na 
realizację świadczeń zdrowotnych z Kontrahentem. 
 
Jeżeli pracownik DIAGNOSTYKI, jest oddelegowany do Punktu Pobrań KONTRAHENTA to obowiązują 
go takie same zalecenia, jak gdy pracuje w „naszym własnym” punkcie - Punkcie Pobrań sieci 
DIAGNOSTYKA (PP i PPO), patrz: „Standardy marketingowe dla Punktów Pobrań sieci DIAGNOSTYKA.” 
 
Por. str. 4 i 5 (Punkt B/)opracowania oraz Załącznik nr 2  do opracowania. 
 
Zobacz też Załącznik nr 3 - Współpraca z Kontrahentem z zakresie obsługi procesu pobierania 
materiału w Punktach Pobrań KONTRAHENTA. 
 
Udogodnieniem przekazywanym na Punkty Pobrań KONTRAHENTA dla personelu (też personelu 
Kontrahenta), który pobiera materiał do badań wykonywanych w laboratoriach DIAGNOSTYKI, jest 
umożliwienie dostępu do serwisu internetowego Asystent Pielęgniarki. 
Znajduje się w nim rozbudowywana i aktualizowana na bieżąco baza badań. Oprócz informacji o 
badaniach, można w nim znaleźć informacje o przygotowaniu Pacjenta, rodzaju materiału, warunkach 
i sposobie pobierania próbki. 
W serwisie znajdują się też potrzebne do codziennej pracy wzory druków zleceń, materiały 
szkoleniowe, omówienia zagadnień prawnych oraz regionalne dane kontaktowe. 
Najważniejszą częścią serwisu Asystent Pielęgniarki jest Podręcznik Pobierania Próbek Pierwotnych 
(PPPP). Serwis umożliwia dostęp do aktualnych i najnowszych informacji zawartych w PPPP. Dzięki 
serwisowi można szybko i sprawnie wyszukać potrzebne informacje. 
 
Logowanie do serwisu Asystent Pielęgniarki jest łatwe i intuicyjne. 
 
Dalsze szczegółowe informacje na temat serwisu Asystent Pielęgniarki dostępne są pod adresem 
asystent@diag.pl 

http://asystent.diag.pl/index.php?option=com_xmap&view=html&id=1&Itemid=105
mailto:asystent@diag.pl
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4.      IT - WYKAZ DOSTĘPNYCH NARZĘDZI 
      WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ W PUNKTACH 
      POBRAŃ KONTRAHENTA 
 
 
a) System informatyczny eLab SMART - informacje nt. systemu znajdują się w Załączniku nr 14 
do opracowania 
 
b) Integracja systemów informatycznych z wykorzystaniem protokołu HL7 - informacje nt. zasad 
wykonywania połączeń z wykorzystaniem protokołu HL7 znajdują się w Załączniku nr 15 do 
opracowania 
 
c) Wynikomaty - szczegółowe wytyczne znajdują się w Załączniku nr 16 do opracowania 
 
 
d) Konta e-mail dla KONTRAHENTA - szczegółowe wytyczne znajdują się w Załączniku nr 17 do 
opracowania 
 
 
 
 
W przypadku potrzeby konsultacji lub pozyskania szerszej wiedzy w ww. tematach należy kontaktować 
się z Pionem IT DIAGNOSTYKI, pod adresem serwis@diag.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:serwis@diag.pl
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5.     SŁOWNIK 
 
 
DIAGNOSTYKA - Spółka pod firmą Diagnostyka Sp. z o.o., prowadząca działalność leczniczą. 
 
(lokalny) Kontrahent (DIAGNOSTYKI) - podmiot prowadzący działalność leczniczą związany z 
DIAGNOSTYKĄ umową na realizację świadczeń zdrowotnych 
 
umowa (na realizację świadczeń zdrowotnych) - umowa współpracy pomiędzy DIAGNOSTYKĄ a 
Kontrahentem 
 
punkt (pobierania materiału) albo lokal - każde miejsce, w którym w sposób stały i 
zorganizowany pobierany jest materiał do badań zlecanych do wykonania w laboratoriach 
DIAGNOSTYKI (nie dotyczy miejsc, w których realizowane są pobrania wyjazdowe, pobrania „w domu 
pacjenta” itp.) 
 
Punkt Pobrań sieci DIAGNOSTYKA (PP i PPO) - zob. opracowanie "Miejsca pobierania materiału 
do badań zlecanych do wykonania w laboratoriach DIAGNOSTYKI. Klasyfikacja i kryteria podziału." 
 
Punkt Pobrań KONTRAHENTA (PK) - zob. opracowanie "Miejsca pobierania materiału do badań 
zlecanych do wykonania w laboratoriach DIAGNOSTYKI. Klasyfikacja i kryteria podziału." 
 
Punkt Pobrań KONTRAHENTA Franczyzowy - Punkt Pobrań KONTRAHENTA działający na 
zasadach franczyzy (umowy franczyzowej) 
 
Znak Towarowy - LOGOTYP DIAGNOSTYKA - słowno-graficzny znak towarowy „DIAGNOSTYKA 
laboratoria medyczne …więcej niż wynik” zastrzeżony na rzecz DIAGNOSTYKI 
 
LOGOTYP KONTRAHENCKI - standaryzowana wizualizacja graficzna informacji nt. wykonywania 
badań przez DIAGNOSTYKĘ, która jest odrębnym znakiem (logotypem) opartym na Znaku 
Towarowym - LOGOTYPIE DIAGNOSTYKA, stanowiącym połączenie informacji o treści „Badania 
wykonuje sieć laboratoriów medycznych” z uproszczoną wersją graficzną Znaku Towarowego - 
LOGOTYPU DIAGNOSTYKA w postaci oznaczenia „DIAGNOSTYKA” 
 
logotyp (lokalnego) Kontrahenta (DIAGNOSTYKI) - znak towarowy (oznakowanie, nazwa) 
Kontrahenta DIAGNOSTYKI  
 
ogólnopolski Partner DIAGNOSTYKI - podmiot związany z DIAGNOSTYKĄ umową dotyczącą 
organizacji centralnej i ogólnopolskiej akcji promocyjnej (akcji rabatowej edukacyjno-profilaktycznej 
lub centralnej akcji sprzedażowej) 
 



Załącznik nr 1 

 

 

Zasady zamawiania/wymiany i korzystania z urządzeń 
fiskalnych (kasa fiskalna, drukarka fiskalna). 

 
 

1. Osobami odpowiedzialnymi za urządzenia fiskalne w Regionie, w tym za ich rotację pomiędzy 
poszczególnymi lokalizacjami, wszystkie dokumenty (w tym fiskalne), okresowe przeglądy, są 
osoby sprawujące opiekę nad daną lokalizacją: Kierownicy Koordynatorzy Punktów Pobrań, 
kierownicy laboratoriów, pracownicy Działów Handlowych lub inne osoby odpowiedzialne za 
dany punkt. 

2. Za realizację zamówień dot. urządzeń fiskalnych odpowiada Dział Finansowy.  
Osobą kontaktową jest Pan Andrzej Drobny, e-mail: andrzej.drobny@diag.pl, tel. 663 680 219 

3. Potrzeba zakupu/wymiany/przeglądu urządzeń fiskalnych podlega obowiązkowi ujmowania 
takich potrzeb w planie budżetu na kolejny rok budżetowy. 

4. Za ujęcie potrzeb zakupu/wymiany/przeglądu urządzeń fiskalnych w planie budżetu na kolejny 
rok budżetowy odpowiadają odpowiednio: 

a. Kasy fiskalne - Dział Finansów 
b. Drukarki fiskalne - Dział IT 

Zarówno Dział Finansów jak i Dział IT ujmują potrzebę zakupu/wymiany/przeglądu urządzeń 
fiskalnych w planie budżetu na kolejny rok budżetowy, dla każdego Regionu, wyłącznie na 
podstawie wcześniej otrzymanych danych, zgodnych z Procedurą planowania budżetu. 

5. Dział Finansów ma obowiązek przekazania do Działu IT informacji o konieczności 
przeprowadzenia okresowego przeglądu urządzeń fiskalnych w kolejnym roku budżetowym. 
Informacja taka musi być przekazana na adres logistykait@diag.pl najpóźniej do 30 sierpnia 
każdego roku. 

6. W przypadku braku ujęcia w budżecie potrzeb zakupu/wymiany/przeglądu urządzeń fiskalnych 
konieczne jest zastosowanie procedury związanej z obowiązkiem procedowania wniosku o 
odstępstwo, który to wniosek wymaga zgody Zarządu Spółki na realizację takich potrzeb. 

7. W celu zamówienia urządzeń fiskalnych konieczne jest sporządzenie i wysłanie wiadomości e-
mail do Pana Andrzeja Drobnego. W treści wiadomości muszą być ujęte następujące dane: 

a. Typ urządzenia (kasa/drukarka):  .……………………… 
b. Lokalizacja (dokładny adres):    ………………………. 
c. Osoba kontaktowa (imię, nazwisko, nr tel): ……………………….  

(rekomendowanym rozwiązaniem jest, by osobą kontaktową była osoba sprawująca 
opiekę nad daną lokalizacją: Kierownik Koordynator Punktów Pobrań, kierownik 
laboratorium, pracownik Działu Handlowego). 

8. Na podstawie otrzymanego zamówienia Pan Andrzej Drobny zamawia wskazane urządzenie 
fiskalne, która wysyłane jest do lokalizacji wskazanej w pkt. 7 powyżej, informując 
jednocześnie o tym fakcie podaną osobę kontaktową. 

9. Po otrzymaniu urządzenia fiskalnego, osoba kontaktowa, przekazuje to urządzenie do 
Informatyka Oddziałowego w Regionie z prośbą o realizację prac do wykonania po stronie IT.  

10. Informatycy Oddziałowi odpowiadają za realizację następujących prac: 

mailto:andrzej.drobny@diag.pl
mailto:logistykait@diag.pl


a. Kasy fiskalne - ustawienie prawidłowego nagłówka oraz implementację 
obowiązującego cennika badań. Po wykonaniu tych prac Informatyk przekazuje 
urządzenie do osoby kontaktowej wskazanej w pkt. 7. 
W przypadku konieczności wykonania aktualizacji cennika badań osoba sprawująca 
opiekę nad daną lokalizacją: Kierownik Koordynator Punktu Pobrań, kierownik 
laboratorium, pracownik Działu Handlowego lub inna osoba odpowiedzialna za dany 
punkt, musi zapewnić, by kasa fiskalna fizycznie została dostarczona do Informatyków 
Oddziałowych w Regionie, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. 

b. Drukarki fiskalne - ustawienie prawidłowego nagłówka, wykonanie wymaganych 
ustawień w systemie eLab w oraz fizyczne, pierwsze podłączenie urządzenia w 
docelowej lokalizacji.  

11. Informatycy Oddziałowi mają obowiązek zapewnienia bieżącego wsparcia dla osób 
korzystających z urządzeń fiskalnych. 

12. W przypadku krytycznej awarii urządzenia fiskalnego Informatycy Oddziałowi przekazują taką 
informację do Pana Andrzeja Drobnego, który odpowiada za wezwanie dedykowanego serwisu 
technicznego posiadającego stosowne uprawnienia pozwalające na realizację takich prac. 



Załącznik nr 2 

 

 

Zasady zatrudniania pracowników lub zleceniobiorców 
w Punktach Pobrań KONTRAHENTA 

 

 
1. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę może zostać oddelegowany do pracy w Punkcie Pobrań 
KONTRAHENTA. Jeżeli pracownik w umowie o pracę ma jako miejsce wskazany : „Region x i jednostki 
mu podległe” takie oddelegowanie nie musi być sformalizowane i nie jest ograniczone czasowo. 

Jeżeli pracownik w umowie o pracę ma wskazane konkretne miejsce pracy np.: laboratorium x, to 
oddelegować go do pracy u Kontrahenta możemy bez jego zgody maksymalnie na 3 miesiące w roku 
kalendarzowym. Za jego zgodą oczywiście nie jest ograniczone czasowo. 

 

2. Możemy również zatrudnić pracownika Kontrahenta na umowę zlecenie postępując zgodnie z 
procedurą zatrudniania w ramach umów zleceń. Wszelkie dodatkowe ustalenia odnośnie czynności 
jakie oprócz pobierania na punkcie miałby wykonywać zleceniobiorca muszą być zawarte w umowie 
zleceniu oraz w umowie z Kontrahentem. 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Dyrektorem Personalnym. 

 



Załącznik nr 3 

 

 

Współpraca z Kontrahentem w zakresie obsługi procesu 
pobierania materiału w Punktach Pobrań KONTRAHENTA. 

 

 

Podjęcie z Kontrahentem współpracy w ramach której przewidywana byłaby obsługa procesu 
pobierania materiału przez personel DIAGNOSTYKI- zatrudniony na podstawie jakiejkolwiek umowy z 
DIAGNOSTYKĄ (w tym również personel Kontrahenta, który otrzymywałby od DIAGNOSTYKI 
wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia lub nawet bez pisemnej podstawy) wymaga 
uprzedniego sprawdzenia czy Kontrahent: 

1) Jest zarejestrowany w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
(https://rpwdl.csioz.gov.pl/), 
− Jeżeli nie – nie ma możliwości podjęcia współpracy polegającej na wykonywaniu badań na 

podstawie skierowań wystawianych przez taki podmiot -NIE STOSUJE SIĘ OGÓLNEGO 
WZORU UMOWY WSPÓŁPRACY), 

2) Posiada w swojej strukturze punkt pobrań lub gabinet zabiegowy, 
− Jeżeli nie – współpraca możliwa wyłącznie w oparciu o uznanie naszego personelu za 

„mobilny punkt pobrań” (w tym wypadku w umowie z kontrahentem rekomendowane jest 
wprowadzenie postanowienia, iż udostępni swym pacjentom – nie DIAGNOSTYCE – 
pomieszczenie, w którym będą oni mogli skorzystać z usługi pobrania krwi z dojazdem do 
Pacjenta).Taki punkt nie może dla potrzeb fiskalnych być oznaczony jako punkt „stały” bo 
w miejscu jego działania nie można prowadzić zgodnie z przepisami działalności leczniczej 
polegającej na pobieraniu materiału do badań 
 

Modele współpracy: 

Przekształcenie Punktu Pobrań Kontrahenta w Punkt Pobrań sieci DIAGNOSTYKA 

1. Zawierana jest umowa (najchętniej umowa użyczenia – bez czynszu, ew. najmu – z 
czynszem) na wskazane w umowie pomieszczenie, na wskazane dni i godziny wraz z prawem 
do korzystania z pomieszczeń wspólnych: szatni, poczekalni, toalety dla pacjentów, toalety dla 
personelu, pokoju socjalnego. 

2. W umowie należy uregulować kwestie: 
1) Sprzątania – czy DIAGNOSTYKA ponosi jakieś koszty sprzątania (jeżeli pomieszczenie w 

innych godzinach służy innym celom zasadne jest ustalenie takiej opłaty jako odpowiedni 
ułamek kosztu sprzątania danego pomieszczenia), 

2) Odpadów – określenie, która ze stron odpowiada za odpady (w tym odpady medyczne) – 
ze względów organizacyjnych rekomendowane jest rozwiązanie, w którym to Kontrahent 
odpowiada za utylizację odpadów komunalnych i medycznych wytworzonych w związku z 
korzystaniem z pomieszczenia w zamian za określone świadczenie (może to być kwotowy 
rabat od faktury). W przeciwnym razie konieczne jest zorganizowanie wywozu śmieci i 
ustawienie odrębnych pojemników do korzystania w godzinach funkcjonowania punktu 
pobrań. 

3. W takim modelu wszelkie środki ochrony dla personelu (rękawiczki jednorazowe) oraz 
materiały pomocnicze (gaziki, plastry) są po stronie DIAGNOSTYKI. 

https://rpwdl.csioz.gov.pl/


4. Konsekwencją przekształcenia jest obowiązek zarejestrowania punktu jako Punktu Pobrań 
sieci DIAGNOSTYKA czyli ujęcie go w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
DIAGNOSTYKI. 

Punkt Pobrań KONTRAHENTA z personelem Kontrahenta 

1. Określenie w umowie na realizację świadczeń zdrowotnych, że pobieranie materiału leży po 
stronie personelu Kontrahenta (w tej opcji możliwe również pobieranie materiału do badań 
„gotówkowych” na podstawie umowy o przekazaniu naszego urządzenia fiskalnego - 
prowadzenie u Kontrahenta sprzedaży gotówkowej bezpośrednio dla DIAGNOSTYKI przez 
personel Kontrahenta) 

2. Jeżeli Kontrahent nie posiada odpowiedniego personelu możliwe jest zaoferowanie mu 
zatrudnienia przez niego za kwotę X wskazanej przez nas osoby (niekoniecznie personelu 
DIAGNOSTYKI), z jednoczesnym uregulowaniem w umowie, że z tytułu pobierania materiału 
przez personel Kontrahenta przysługuje mu rabat stały w kwocie X. 

3. W takim wypadku nie ma potrzeby odrębnego regulowania kwestii sprzątania ani odpadów 
czy materiałów pomocniczych oraz sprzętu ochronnego dla personelu (wszystko to jest po 
stronie Kontrahenta). 

Model Punktu Pobrań KONTRAHENTA z personelem DIAGNOSTYKI 

Stosowany tylko w wyjątkowych przypadkach gdy po opłaceniu kosztów płacy marża jest 
dodatnia albo inne okoliczności szczególnie przemawiają za zdobyciem/utrzymaniem 
danego Kontrahenta. 

Jeżeli Kontrahent obstaje przy bezpośredniej płatności na rzecz jego personelu należy zaproponować 
ujęcie w umowie, iż to Kontrahent odpowiada za pobieranie materiału natomiast z jego personelem 
umowy zawierać nie na pobieranie materiału ale na rejestrowanie obrotu przy użyciu urządzeń 
fiskalnych DIAGNOSTYKI (oczywiście jedynie wtedy gdy przekazano urządzenie fiskalne). 

Wraz z umową na realizację świadczeń zdrowotnych należy w tym wypadku zawrzeć porozumienie 
szczegółowo regulujące kwestie: 

1) Wskazania pomieszczenia lub pomieszczeń, w których następuje rejestrowanie obrotu 
przez personel (zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zlecenia, kontraktu) 
DIAGNOSTYKI oddelegowany do pracy u Kontrahenta, 

2) Sprzątania (rekomendowane ustalenie, że wszelkie koszty sprzątania leżą po stronie 
Kontrahenta – skoro żadne pomieszczenia nie są oddawane DIAGNOSTYCE nawet do 
czasowo wyłącznego korzystania), 

3) Odpadów (rekomendowane ustalenie, że wszelkie koszty związane z utylizacją odpadów 
komunalnych i medycznych ponosi Kontrahent – skoro nasz personel przebywa tam 
jedynie w celu rejestrowania obrotu), 
 
 

W sytuacji, w której nie ma możliwości aby w danym punkcie sprzedaży miała miejsce sprzedaż 
gotówkowa bezpośrednio dla DIAGNOSTYKI poprzez przekazane narzędzia fiskalne, wyjątkowo 
dopuszcza się możliwość zawierania umowy na pobieranie materiału do badań mając na uwadze, że w 
takiej sytuacji DIAGNOSTYKA ponosi odpowiedzialność za personel pobierający (bez realnego wpływu 
na to w jaki sposób działa) bez korzyści jakie daje sprzedaż gotówkowa. 



Załącznik nr 4

Porównanie Znaku Towarowego - LOGOTYPU DIAGNOSTYKA oraz LOGOTYPU              
KONTRAHENCKIEGO - oznakowanie Punktu Pobrań sieci DIAGNOSTYKA oraz Punktu Pobrań 
KONTRAHENTA

Znak Towarowy - LOGOTYP DIAGNOSTYKA zastrzeżony wyłącznie dla placówek DIAGNOSTYKI - 
Punktów Pobrań sieci DIAGNOSTYKA (PP oraz PPO).

LOGOTYP KONTRAHENCKI - dedykowany do oznakowania placówek Kontrahenta - Punktów        
Pobrań KONTRAHENTA (PK)



ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPU 
KONTRAHENCKIEGO

Załącznik nr 5 



SPIS TREŚCI:

LOGOTYP KONTRAHENCKI 



LOGOTYP KONTRAHENCKI

LOGOTYP KONTRAHENCKI jest specjalną wersją Znaku Towarowego - LOGOTYPU  
DIAGNOSTYKA. Jest elementem identyfikacji firmy DIAGNOSTYKA w lokalach nie będących  
w strukturach firmy. LOGOTYP KONTRAHENCKI musi być zawsze stosowany razem z/obok nazwy 
lub logotypu Kontrahenta DIAGNOSTYKI. 

Przykłady niedozwolonego zniekształcania i modyfikacji LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO.

1

PROPORCJE

Niedopuszczalne jest jakiekolwiek zniekształcenie lub modyfikacja LOGOTYPU
KONTRAHENCKIEGO.



POLE OCHRONNE

LOGOTYP KONTRAHENCKI powinien być aplikowany na jednolitym tle.

W projektach graficznych materiałów informacyjno-reklamowych oraz tablic informacyjnych i kie-
runkowych na zewnątrz i wewnątrz budynków, w obrębie pola ochronnego LOGOTYPU KON-
TRAHENCKIEGO (o min. wymiarach znaku graficznego - „krzyż”) nie może znajdować się żaden 
inny element graficzny.

Przykłady nieprawidłowej ekspozycji LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO.

2



WERSJE KOLORYSTYCZNE

1. Wersja kolorowa zielono-pomarańczowa

Dopuszczalne kolory tła:
-biały
-szary (nie więcej niż 30% czerni)

3



W szczególnych przypadkach możliwe jest użycie  
LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO w innych wersjach kolorystycznych:

4

2. Wersja kolorowa biało-pomarańczowa

Dopuszczalne kolory tła
-  wszystkie ciemne tła np. szyby witryn okiennych w lokalach Kontrahentów DIAGNOSTYKI.



3. Wersja jednokolorowa

LOGOTYP KONTRAHENCKI:
- kolor biały
- kolor szary (80% PANTONE BLACK)

Dopuszczalne kolory tła: 
- wszystkie kolory zaproponowane przez Kontrahenta 

Kolory tła powinny być tak dobrane aby zapewnić właściwą ekspozycję i czytelność  
LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO.

Przykłady prawidłowej aplikacji LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO

Przykłady nieprawidłowej aplikacji LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO

5



Załącznik nr 6 
 
 

ANEKS DO UMOWY WSPÓŁPRACY nr […]/[…]/[…] 
z dnia […] 

zawarty w dniu […] w […], zwana dalej „Umową” 
 
 
pomiędzy: 
  
[…] 
Oznaczenie Kontrahenta jak w umowie (z uwzględnieniem ewentualnych zmian od czasu 
podpisania Umowy) 
 
zwanym dalej „Zleceniodawcą” 
 
a 
 
Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod 
adresem: ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16 , 31 – 864 Kraków, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381559, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 
33.252.500,00 zł, identyfikującą się nr NIP: 675-12-65-009 oraz  nr REGON: 356366975  
 
REGION : 
Telefon: Fax: 
Nr rachunku bankowego  
  
reprezentowaną przez:  
 
Dyrektora Regionu […]/Kierownika Działu Handlowego na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa z dnia […] 
 
albo  
 
Jakuba Swadźbę – Prezesa Zarządu/ Barbarę Kopeć - Członka Zarządu/ Wacława 
Dziurzyńskiego/Dariusza Zowczaka – Wiceprezesa Zarządu 
 
Uwaga: Dwie osoby spośród wskazanych powyżej. 
 
 

a) Kopia pełnomocnictwa oraz informacja odpowiadająca odpisowi 
aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 
4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) stanowią Załącznik nr  

Albo 
 

b) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru 
przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, 
poz.1186, z pózn. zm.) stanowi Załącznik nr  […] do Umowy 

 



zwaną dalej „Zleceniobiorcą” 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami” zaś każde z osobna „Stroną” 
 
Nr kontrahenta: […] 
 
 
Strony zgodnie postanowiły co następuje: 
 

§ 1 
W Umowie dodać (po § 2) § 21 w brzmieniu. 

 
1. Zleceniobiorca informuje, iż przysługują mu wyłączne uprawnienia do zastrzeżonego 

na jego rzecz znaku towarowego „DIAGNOSTYKA laboratoria medyczne …więcej niż 
wynik”, którego wzór stanowi Załącznik nr […] do niniejszej Umowy, jak również do 
poszczególnych jego elementów (w tym zwłaszcza oznaczenia DIAGNOSTYKA), 
zwanych dalej Znakiem Towarowym. Strony zgodnie postanawiają, że Zleceniodawca 
może korzystać ze Znaku Towarowego w następujący sposób: 
1) Poprzez umieszczanie w swych pomieszczeniach materiałów informacyjno-

reklamowych Zleceniobiorcy (m.in. ulotki, ekspozytor, plakaty, prezentacje 
multimedialne, etc.) zawierających Znak Towarowy, dostarczanych przez 
Zleceniobiorcę. 

2) Poprzez używanie standaryzowanej wizualizacji graficznej składającej się z treści: 
”Badania wykonuje sieć laboratoriów medycznych” oraz części Znaku 
Towarowego w postaci oznaczenia DIAGNOSTYKA, w postaci dedykowanego 
logotypu (znaku) (zwanego dalej Logotypem Kontrahenckim, którego wzór oraz 
zasady przetwarzania zawiera załącznik numer […] do niniejszej Umowy) w 
swoich pomieszczeniach, na swoich nośnikach informacji wizualnej: tablicach, 
banerach plakatach, ulotkach, stronie www, w reklamach multimedialnych, w celu 
informowania o trwającej wzajemnej współpracy, z wyłączeniem oznaczania 
miejsca prowadzenia działalności – na zasadach wskazanych w ust. 2, 

3) Poprzez używanie Logotypu Kontrahenckiego do oznaczania miejsca prowadzenia 
działalności (w tym na wszelkiego rodzaju drogowskazach, pylonach, tablicach 
informacyjnych, banerach itp.) wyłącznie w zestawieniu z oznaczeniem samego 
Zleceniodawcy lub przedsiębiorstwa Zleceniodawcy to jest w sposób, który 
jednoznacznie wskazuje (również dzięki odmienności Logotypu Kontrahenckiego 
od logotypów używanych do oznaczania placówek Zleceniobiorcy), iż 
DIAGNOSTYKA jest jedynie podmiotem wykonującym badania a nie prowadzącym 
daną placówkę. 

4) Poprzez używanie informacji o treści „Badania dla /nazwa Zleceniodawcy lub jego 
przedsiębiorstwa/ wykonuje sieć laboratoriów medycznych” lub innej podobnej, 
zaaprobowanej uprzednio przez Dział Marketingu Zleceniobiorcy (zwanej dalej 
Informacją) wraz ze Znakiem Towarowym, na swoich nośnikach informacji 
wizualnej: plakatach, ulotkach, stronie www, w reklamach multimedialnych, w 
celu informowania o trwającej wzajemnej współpracy, jeżeli wykorzystanie 
Logotypu Kontrahenckiego jest z jakichkolwiek przyczyn niemożliwe lub za 
użyciem Informacji wraz ze Znakiem Towarowym zamiast Logotypu 
Kontrahenckiego przemawiają inne szczególne względy –  na zasadach 
wskazanych w ust. 2, 

5) W inny sposób i innej formie, niż podane powyżej o ile taki sposób i forma 
zostaną uprzednio przez Strony uzgodnione (przy czym reprezentować 



Zleceniobiorcę w zakresie czynienia stosownych ustaleń będzie Dyrektor Działu 
Marketingu Zleceniobiorcy) w formie pisemnej lub w drodze wiadomości e-mail. 

2. Każdorazowe podjęcie przez Zleceniodawcę działań opisanych w ust. 1 pkt. 2)-5), 
wymaga uprzedniego uzyskania upoważnienia przedstawiciela Działu Marketingu 
Zleceniobiorcy. Zleceniodawca przedstawiać będzie swoją propozycję sposobu, 
zakresu, formy, miejsca i czasu wykorzystania Znaku Towarowego lub Logotypu 
Kontrahenckiego bądź rozpowszechniania Informacji. W odpowiedzi na tę propozycję, 
przedstawiciel Działu Marketingu Zleceniobiorcy będzie udzielał upoważnienia, 
akceptując propozycję lub określając zmodyfikowany w stosunku do propozycji 
Zleceniodawcy sposób, zakresu, formę, miejsce i czas wykorzystania Znaku 
Towarowego czy Logotypu Kontrahenckiego lub rozpowszechniania Informacji. 
Zleceniodawca może również zaakceptować przygotowaną przez Dział Marketingu 
Zleceniobiorcy propozycję sposobu, zakresu, formy, miejsca i czasu wykorzystania 
Znaku Towarowego lub Logotypu Kontrahenckiego bądź rozpowszechniania 
Informacji. Wszelka komunikacja, o której mowa w niniejszym ustępie następować 
będzie w drodze pisemnej lub w drodze wiadomości e-mail. Zleceniobiorca zastrzega 
sobie prawo do odmowy udzielenia upoważnienia na wykorzystanie Znaku 
Towarowego czy Logotypu Kontrahenckiego oraz na rozpowszechnianie Informacji 
jak również do cofnięcia takiego upoważnienia w każdym czasie w szczególnych 
sytuacjach, uzasadnionych interesem Zleceniobiorcy (interesem ekonomicznym lub 
polegającym na ochronie wizerunku Zleceniobiorcy).  

3. Strony zgodnie postanawiają, że poprzez wykorzystanie Znaku Towarowego zgodnie z 
ustępami powyższymi, Zleceniodawca nie nabywa w żadnym zakresie jakichkolwiek 
praw do Znaku Towarowego czy Logotypu Kontrahenckiego. Wszelkie uprawnienia do 
korzystania ze Znaku Towarowego, Logotypu Kontrahenckiego oraz 
rozpowszechniania Informacji, wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia niniejszej 
Umowy.  

 
§ 2 

Do umowy dodaje się – jako załączniki odpowiednio nr […] oraz nr […]: 
1) Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu - Znak Towarowy, zastrzeżony przez 

Zleceniobiorcę 
2) Załącznik nr 2 do niniejszego Aneksu - wzór oraz zasady przetwarzania 

Logotypu Kontrahenckiego 
 

§ 3 
1. Pozostałe postanowienia Umowy, pozostają bez zmian. 
2. Aneks sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) 

egzemplarzu dla każdej ze Stron.  
 

 
PODPISY STRON 

 
 
 
 
W imieniu i na rzecz Zleceniodawcy:                 W imieniu i na rzecz Zleceniobiorcy: 
 
 
_______________________   ____________________________ 
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UMOWA WSPÓŁPRACY nr Numer porządkowy kth/NIP kth/symbol Regionu 

zawarta w dniu […] w […], zwana dalej „Umową” 
pomiędzy: 
  
[…] 
 
Uwaga: Komparycje są w odrębnym dokumencie. Proszę o wstawianie odpowiednich w zależności 
od formy prawnej kontrahenta i tego kto go reprezentuje. 
 
 
Telefon: Fax: 
Nr rachunku bankowego: 
 
 
Albo 

a) Odpis z CEiDG stanowi Załącznik nr […] do Umowy 
 
Albo 
 

b) Kopia pełnomocnictwa oraz Odpis z CEiDG stanowią Załącznik nr […] do Umowy 
 
Albo 
 

c) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców 
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 
Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1142, z pózn. zm.) 
stanowi Załącznik nr  […] do Umowy 

 
Albo 
 

d) Kopia pełnomocnictwa oraz informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z 
rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1142, 
z pózn. zm.) stanowią Załącznik nr […] do Umowy 

 
Uwaga: Proszę wybrać odpowiednie załączniki a, b, c albo d. 
 
zwanym dalej „Zleceniodawcą” 
 
a 
 
Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: 
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16 , 31 – 864 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381559, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 33 756 500,00 zł, identyfikującą się nr NIP: 675-
12-65-009 oraz  nr REGON: 356366975  
 
REGION : 
Telefon: Fax: 
Nr rachunku bankowego  
  
reprezentowaną przez:  
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Dyrektora Regionu […]/Kierownika Działu Handlowego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 
z dnia […] 
 
albo  
 
Jakuba Swadźbę – Prezesa Zarządu/ Barbarę Kopeć / Wacława Dziurzyńskiego/Dariusza Zowczaka 
– Wiceprezesa Zarządu 
 
Uwaga: Dwie osoby spośród wskazanych powyżej. 
 
 
Uwaga: Kursywą są wstawiane zapisy opcyjnie (=do wyboru). 
 

a) Kopia pełnomocnictwa oraz informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z 
rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1142, 
z pózn. zm..) stanowią Załącznik nr […] do Umowy 

Albo 
 

b) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców 
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 
Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1142, z pózn. zm.) stanowi 
Załącznik nr  […] do Umowy 

 
zwaną dalej „Zleceniobiorcą” 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami” zaś każde z osobna „Stroną” 
 
Nr kontrahenta: […] 
 
 
Strony zgodnie postanowiły co następuje: 
 

§1. 
[Oświadczenia Stron] 

 
1. Zleceniodawca oświadcza i zapewnia że: 

a) jest w pełni umocowany oraz uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, 
jak i wykonania zobowiązań z niej płynących,  

b) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza ani nie spowoduje naruszenia praw 
osób trzecich, oraz 

c) pełnomocnik Zleceniodawcy jest w pełni uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy, a 
udzielone przez Zleceniodawcę pełnomocnictwo do jej zawarcia nie wygasło ani nie 
zostało odwołane.  

 
Uwaga: Pkt. c do usunięcia w sytuacji gdy kontrahent będzie reprezentowany przez Zarząd lub 
samego siebie w przypadku osób fizycznych. 
 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że: 
a) jest w pełni umocowany oraz uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy 

jak i wykonania zobowiązań z niej płynących, oraz 
b) posiada stosowne kompetencje, kwalifikacje, doświadczenie oraz infrastrukturę 

niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, oraz 
c) przez okres obowiązywania Umowy będzie stosował się w pełni do obowiązujących 

przepisów prawa oraz właściwych norm i standardów dotyczących realizacji przedmiotu 
niniejszej Umowy. 
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§2. 

[Przedmiot Umowy] 
 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest ustalenie zasad stałej współpracy między Stronami  
 związanej z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, 
zlecanych przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy, określonych wraz z indywidualnymi 
cenami netto w Załączniku nr 1 do Umowy (dalej zwanych „Badaniami”). 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania Badań, a Zleceniodawca zobowiązuje się 
do zapłaty ceny za Badania. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany treści 
Załącznika nr 1, w polegającej na modyfikacji: zakresu świadczonych Badań, czasu 
oczekiwania na wynik wymaganego materiału do Badań, przy czym zobowiązuje się – o ile 
to tylko będzie możliwe– poinformować o tym fakcie Zleceniodawcę pisemnie, na 14 
(słownie; czternaście dni) przed wprowadzeniem zmian. Za zachowanie formy pisemnej w 
powyższym zakresie uważa się również fax lub e-mail. Zmiany Załącznika nr 1 o których 
mowa powyżej, stanowią zmianę Umowy, jednakże dla swej ważności nie wymagają 
odrębnych aneksów. Zmiany Załącznika nr 1 w zakresie cen mogą nastąpić wyłącznie w 
trybie określonym w § 5 poniżej. 

 
Uwaga: Przy ewentualnych próbach zmiany ust. 2 informujemy kontrahentów, że tutaj nie mamy 
wpływu na cennik lecz jedynie wpływ na zakres świadczonych badań, czas oczekiwania na wynik 
oraz zmiany w zakresie wymaganego materiału do badań. Wieloletnia praktyka świadczenia takich 
usług wymogła elastyczność takich zmian.  
 

3. Badania wykonywane są każdorazowo na podstawie skierowań wystawianych przez 
Zleceniodawcę na drukach dostarczonych przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca zastrzega 
sobie prawo do aktualizacji druków. Zasady wypełniania skierowań zawarte są w 
Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.  

4. Zleceniodawca zobowiązuje się do informowania Zleceniobiorcy o zleceniu mu wykonania 
Badań nie służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, 
poprzez zlecanie ich na druku określonym w lit. b poniżej. Obsługa Badań, tj. wypełnianie 
druków skierowań na badania i dostarczanie wyników Badań objętych stawką VAT odbywa 
się wyłącznie w formie papierowej. Badania wykonywane będą każdorazowo na podstawie 
dwóch rodzajów skierowań wystawianych przez Zleceniodawcę na drukach dostarczonych 
przez Zleceniobiorcę. Są to:  

a) druki skierowań przeznaczone do zlecania badań nie objętych podatkiem VAT tj. 
służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia; 
b) druki skierowań przeznaczone do zlecania badań objętych podatkiem VAT, tj. nie 
służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. 
Wzory druków skierowań na badania objęte podatkiem VAT zawarte są w 
Załączniku nr 2a do niniejszej Umowy. 

5. Ustalenia dotyczące pobierania materiału do badań, transportu materiału oraz dostarczania 
wyników zawiera Załącznik nr 3 do Umowy. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do 
aktualizacji tego załącznika. Zmiany Załącznika nr 3 o których mowa powyżej, stanowią 
zmianę Umowy, jednakże dla swej ważności nie wymagają odrębnych aneksów. 
 

Uwaga: Jeżeli korzystają z PP to nie dajemy Załącznika nr 3. 
 

6. Zleceniodawca zobowiązuje się do udziału w szkoleniu przeprowadzonym przez 
Zleceniobiorcę. Oświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu stanowi Załącznik nr 4 do 
niniejszej Umowy. 

7.  Na wniosek Zleceniodawcy, Zleceniobiorca wystawi i doręczy Zleceniodawcy karty 
dostępowe umożliwiające wgląd do wyników zleconych badań dla wskazanych przez 
Zleceniodawcę lekarzy. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić aby korzystanie przez 
lekarzy z kart dostępowych odbywało się z poszanowaniem przepisów obowiązujących w 
odniesieniu do dokumentacji medycznej oraz ochrony danych osobowych. Zleceniobiorca 
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odbiór kart kwituje na protokole ich przekazania. Szczegółowe regulacje dotyczące 
korzystania z kart załączone będą do kart dostępowych. 

8. Zleceniodawca oświadcza, że otrzymał i będzie stosował, w tym w szczególności będzie 
udostępniał swoim pracownikom (współpracownikom) dokument „Podręcznik Pobierania 
Próbek Pierwotnych”, którego aktualna wersja jest możliwa do pobrania z serwera 
Zleceniobiorcy za pomocą odpowiedniej platformy (której adres Zleceniodawca może w 
każdym czasie uzyskać od Zleceniobiorcy).  
 

Uwaga: Jeżeli korzystają z PP to ust. 8 do usunięcia.. 
 

9. Zleceniodawca  oświadcza, że badania objęte Załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy 
zlecał będzie wyłącznie Zleceniobiorcy. W przypadku potrzeby wprowadzenia nowych 
badań nie wykazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, ceny za takie badanie 
będą ustalane w drodze negocjacji.. Zamówienie świadczeń medycznych z zakresu 
diagnostyki laboratoryjnej w zakresie badań spoza Załącznika nr 1 do niniejszej Umowy u 
podmiotów trzecich jest możliwe wyłącznie pod warunkiem, iż ich wykonanie zostanie w 
pierwszej kolejności zaproponowane Zleceniobiorcy. 
 

Uwaga: Z ust 9 Można zrezygnować jeżeli Kontrahent opiera się przed klauzulą wyłączności (jest 
to wyłącznie opcja aczkolwiek pożądana) opcją pośrednią jest usunięcie tylko zdania 2 w ust. 9. 
 

10. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania usług pobierania materiału do badań w 
lokalu Zleceniodawcy, prowadzonym przez Zleceniodawcę zgodnie ze standardami, 
przewidzianymi obowiązującym prawem. Zapewnienie powyższych standardów należy do 
Zleceniodawcy. Decyzje administracyjne potwierdzające spełnienie powyższych wymagań 
stanowią załącznik nr …. do niniejszej Umowy.  

11. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników do 
pobierania materiału do badań laboratoryjnych oraz transportu materiału.  

 
Uwaga: ust. 10 i 11 tylko w przypadku pobierania materiału przez personel Diagnostyki w 
pomieszczeniach Zleceniodawcy. Jeżeli usuwamy te ustępy to należy usunąć również ostatni z listy 
załączników („Załącznik nr […] Decyzje administracyjne potwierdzające spełnienie wymagań lokalu 
Zleceniodawcy”).. 

12. Zleceniobiorca informuje, iż przysługują mu wyłączne uprawnienia do zastrzeżonego na 
jego rzecz znaku towarowego „DIAGNOSTYKA laboratoria medyczne …więcej niż wynik”, 
którego wzór stanowi Załącznik nr […] do niniejszej Umowy, jak również do poszczególnych 
jego elementów (w tym zwłaszcza oznaczenia DIAGNOSTYKA), zwanych dalej Znakiem 
Towarowym. Strony zgodnie postanawiają, że Zleceniodawca może korzystać ze Znaku 
Towarowego w następujący sposób: 
1) Poprzez umieszczanie w swych pomieszczeniach materiałów informacyjno-reklamowych 

Zleceniobiorcy (m.in. ulotki, ekspozytor, plakaty, prezentacje multimedialne, etc.) 
zawierających Znak Towarowy, dostarczanych przez Zleceniobiorcę. 

2) Poprzez używanie standaryzowanej wizualizacji graficznej składającej się z treści: 
”Badania wykonuje sieć laboratoriów medycznych” oraz części Znaku Towarowego w 
postaci oznaczenia DIAGNOSTYKA, w postaci dedykowanego logotypu (znaku) 
(zwanego dalej Logotypem Kontrahenckim, którego wzór oraz zasady przetwarzania 
zawiera załącznik numer […] do niniejszej Umowy) w swoich pomieszczeniach, na 
swoich nośnikach informacji wizualnej: tablicach, banerach plakatach, ulotkach, stronie 
www, w reklamach multimedialnych, w celu informowania o trwającej wzajemnej 
współpracy, z wyłączeniem oznaczania miejsca prowadzenia działalności – na zasadach 
wskazanych w ust. 16, 

3) Poprzez używanie Logotypu Kontrahenckiego do oznaczania miejsca prowadzenia 
działalności (w tym na wszelkiego rodzaju drogowskazach, pylonach, tablicach 
informacyjnych, banerach itp.) wyłącznie w zestawieniu z oznaczeniem samego 
Zleceniodawcy lub przedsiębiorstwa Zleceniodawcy to jest w sposób, który 
jednoznacznie wskazuje (również dzięki odmienności Logotypu Kontrahenckiego od 
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logotypów używanych do oznaczania placówek Zleceniobiorcy), iż DIAGNOSTYKA jest 
jedynie podmiotem wykonującym badania a nie prowadzącym daną placówkę. 

4) Poprzez używanie informacji o treści „Badania dla /nazwa Zleceniodawcy lub jego 
przedsiębiorstwa/ wykonuje sieć laboratoriów medycznych” lub innej podobnej, 
zaaprobowanej uprzednio przez Dział Marketingu Zleceniobiorcy (zwanej dalej 
Informacją) wraz ze Znakiem Towarowym, na swoich nośnikach informacji wizualnej: 
plakatach, ulotkach, stronie www, w reklamach multimedialnych, w celu informowania 
o trwającej wzajemnej współpracy, jeżeli wykorzystanie Logotypu Kontrahenckiego jest 
z jakichkolwiek przyczyn niemożliwe lub za użyciem Informacji wraz ze Znakiem 
Towarowym zamiast Logotypu Kontrahenckiego przemawiają inne szczególne względy –  
na zasadach wskazanych w ust. 16, 

5) W inny sposób i innej formie, niż podane powyżej o ile taki sposób i forma zostaną 
uprzednio przez Strony uzgodnione (przy czym reprezentować Zleceniobiorcę w 
zakresie czynienia stosownych ustaleń będzie Dyrektor Działu Marketingu 
Zleceniobiorcy) w formie pisemnej lub w drodze wiadomości e-mail. 

13. Każdorazowe podjęcie przez Zleceniodawcę działań opisanych w ust. 15 pkt. 2)-5), wymaga 
uprzedniego uzyskania upoważnienia przedstawiciela Działu Marketingu Zleceniobiorcy. 
Zleceniodawca przedstawiać będzie swoją propozycję sposobu, zakresu, formy, miejsca i 
czasu wykorzystania Znaku Towarowego lub Logotypu Kontrahenckiego bądź 
rozpowszechniania Informacji. W odpowiedzi na tę propozycję, przedstawiciel Działu 
Marketingu Zleceniobiorcy będzie udzielał upoważnienia, akceptując propozycję lub 
określając zmodyfikowany w stosunku do propozycji Zleceniodawcy sposób, zakresu, 
formę, miejsce i czas wykorzystania Znaku Towarowego czy Logotypu Kontrahenckiego lub 
rozpowszechniania Informacji. Zleceniodawca może również zaakceptować przygotowaną 
przez Dział Marketingu Zleceniobiorcy propozycję sposobu, zakresu, formy, miejsca i czasu 
wykorzystania Znaku Towarowego lub Logotypu Kontrahenckiego bądź rozpowszechniania 
Informacji. Wszelka komunikacja, o której mowa w niniejszym ustępie następować będzie 
w drodze pisemnej lub w drodze wiadomości e-mail. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo 
do odmowy udzielenia upoważnienia na wykorzystanie Znaku Towarowego czy Logotypu 
Kontrahenckiego oraz na rozpowszechnianie Informacji jak również do cofnięcia takiego 
upoważnienia w każdym czasie w szczególnych sytuacjach, uzasadnionych interesem 
Zleceniobiorcy (interesem ekonomicznym lub polegającym na ochronie wizerunku 
Zleceniobiorcy).  

14. Strony zgodnie postanawiają, że poprzez wykorzystanie Znaku Towarowego zgodnie z 
ustępami powyższymi, Zleceniodawca nie nabywa w żadnym zakresie jakichkolwiek praw 
do Znaku Towarowego czy Logotypu Kontrahenckiego. Wszelkie uprawnienia do 
korzystania ze Znaku Towarowego, Logotypu Kontrahenckiego oraz rozpowszechniania 
Informacji, wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia niniejszej Umowy.  

 
Uwaga: Po usunięciu jakichkolwiek ustępów w całości należy skorygować odwołania w innych 
ustępach tak aby zachować spójność logiczną umowy. W razie wątpliwości ustęp (numer ustępu) 
należy pozostawić a jego treść zamienić na słowo „(usunięto)” i w ten sposób pozostawić 
niezmienioną numerację ustępów. 

 
§3. 

[Podwykonawcy] 
 

1. Badania określone w § 1 powyżej będą wykonywane w jednostkach organizacyjnych 
Zleceniobiorcy.  

2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wykonywania niektórych badań specjalistycznych, 
u podwykonawców za których działania i zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za 
działania własne. 

 
Uwaga: W związku z tym, że przyjęliśmy na siebie odpowiedzialność za naszych podwykonawców 
(zgodnie zresztą z przepisami Kodeksu Cywilnego), nie możemy zgadzać się na inne brzmienie 
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tego paragrafu, w szczególności na próby wprowadzania listy podwykonawców jako załącznika do 
umowy. 

 
§4. 

[Zobowiązania Zleceniobiorcy] 
 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 
a) Prowadzenia rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji 

medycznej związanej z udzielanymi świadczeniami oraz rejestracji zgłaszających 
się osób skierowanych przez Zleceniodawcę; 

b) Przechowywania dokumentacji określonej w pkt. 1) powyżej, na zasadach 
określonych  
w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta ( tj.  
z dnia 16 lutego 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.), to jest między 
innymi skierowań na badania lub zleceń lekarza przez okres 5 lat od końca roku 
kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem 
skierowania lub zlecenia;  

c) Poddania się kontroli Zleceniodawcy w zakresie wykonywania postanowień 
niniejszej Umowy w uzasadnionych sytuacjach, w sposób i na zasadach 
każdorazowo odrębnie uzgodnionych przez Strony. Kontrole przeprowadzane będą 
na pisemny wniosek Zleceniodawcy skierowany do Zleceniobiorcy przy 
współudziale upoważnionych przez Strony przedstawicieli; 

d) Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w 
art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej z dnia 15 
kwietnia 2011 r. (tj. z dnia 6 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)  
i będzie je posiadał przez cały okres  obowiązywania Umowy. 

2. Zleceniobiorca zapewnia, że Badania wykonywane będą z należytą starannością przez 
osoby wykonujące zawód medyczny lub inne osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia do wykonywania badań przy użyciu aparatury medycznej, urządzeń i sprzętu 
spełniającego wymagania określone w odrębnych przepisach, posiadających odpowiednie 
certyfikaty i atesty w pomieszczeniach spełniających i odpowiadających wymaganiom 
określonym w odrębnych przepisach. 

3. Strony zgodnie potwierdzają, że udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie niniejszej 
Umowy odbywa się z uwzględnieniem zasady priorytetowego charakteru udzielania 
świadczeń pacjentom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub 
zdrowia oraz przy uwzględnieniu zasady nadrzędności bezpieczeństwa pacjentów.  

 
§5. 

[Wynagrodzenie] 
 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania Badań dla Zleceniodawcy po cenach netto 
ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. Zmiana cen wymaga sporządzenia aneksu 
do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Powyższa gwarancja nie dotyczy cen Badań 
zlecanych podwykonawcom.  

2. Ceny jednostkowe usług ulegają zmianie: 
a) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT na komponenty 
kosztowe, jeżeli zmiana ta wpływać będzie na wysokość cen jednostkowych usług 
z chwilą wprowadzenia takiej zmiany na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa; 
b) w przypadku obciążenia podatkiem VAT usług będących przedmiotem 
niniejszej Umowy, z chwilą wprowadzenia takiej zmiany na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa; 
c) w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłaszany przez GUS za poprzedni rok. Pierwsza waloryzacja może nastąpić z 
dniem […]. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgaydkmbrgmyda
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgaydkmbrgmyda
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsguydkojzg43te
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Uwaga: Litery a) i b) są nieusuwalne w związku z tym , że musimy przestrzegać obowiązujących 
przepisów, litera c) – GUS w zależności od stanowiska kontrahenta. 

 
3. Zleceniobiorca za wykonane Badania będzie obciążał Zleceniodawcę fakturą wystawianą  

w miesięcznych okresach rozliczeniowych.  
4. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy należności w terminie do 30 

(słownie: trzydzieści) dni od daty wystawienia faktury.  
 
Uwaga: Terminy: 
              30 dni od daty wystawienia faktury – termin podstawowy 
              pow. 60 dni od daty wystawienia faktury – termin do potwierdzenia decyzją Dyrektora 
Oddziału 
              pow. 90 dni od daty wystawienia faktury - termin do potwierdzenia decyzją Zarządu 
 
Ewentualna opcja – do zastosowania w ostateczności – zamiast daty wystawienia faktury można 
stosować datę odbioru faktury.  

 
5. Płatność nastąpi w formie przelewu na konto bankowe Zleceniobiorcy wskazane na fakturze. 

Przez datę zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek Zleceniobiorcy.  
6. Zleceniobiorcy przysługuje prawo do żądania zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w 

transakcjach handlowych w przypadku zwłoki z zapłatą wynagrodzenia przez Zleceniodawcę. 
 

§6. 
 

W przypadku niedotrzymania przez Zleceniodawcę terminu płatności określonego w § 5 powyżej co 
najmniej 3 (trzech) faktur (w całości lub części), wszelkie zlecone Badania wykonywane będą przez 
Zleceniobiorcę, pod warunkiem zapłaty przez Zleceniodawcę za te Badania w chwili złożenia 
zlecenia ich wykonania, do dnia uregulowania wszelkich zaległości przez Zleceniodawcę. W 
przeciwnym wypadku Zleceniobiorca ma prawo do odmowy wykonywania Badań. 
 
 
 
Uwaga: Nie należy godzić się na wprowadzenie określenia „kolejnych” faktur. 

 
§7. 

 
1. Zleceniobiorca na wniosek Zleceniodawcy przedłoży wraz z fakturą załącznik obejmujący 

wykaz osób, które skorzystały z poszczególnych rodzajów badań analitycznych i 
mikrobiologicznych. 

2. Wszelkie reklamacje związane z fakturą muszą być zgłaszane w formie pisemnej w ciągu 20 
dni od daty wystawienia faktury, pod rygorem utraty uprawnień przez Zleceniodawcę w tym 
zakresie. Za formę pisemną w zakresie reklamacji uznaje się również przesłanie reklamacji 
faxem lub e-mailem. Zleceniobiorca przechowuje zlecenia wystawione przez Zleceniodawcę i 
udostępni je do wglądu w siedzibie Zleceniobiorcy na wniosek Zleceniodawcy. 

 
Uwaga: Należy zwrócić uwagę, iż ten paragraf dotyczy korekty nieprawidłowych faktur, nie zaś 
prawidłowości/nieprawidłowości wykonania badań.  

 
§8. 

 
1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia […] [jej podpisania] na: czas [nieokreślony] [określony do 

dnia ….], przez okres […] lat. 
2. Niniejsza Umowa może być wypowiedziana z [jednomiesięcznym] [trzymiesięcznym] okresem 

wypowiedzenia. 
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Uwaga: Jeżeli chcemy mieć umowę zawartą na określony czas bez możliwości jej wcześniejszego 
rozwiązania , usuwamy ustęp numer 2. 
 
3. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez Zleceniodawcę w przypadku 

stwierdzenia przez Zleceniodawcę istotnych uchybień dotyczących trybu, zakresu i jakości 
świadczeń udzielanych przez Zleceniobiorcę, pod warunkiem wezwania Zleceniobiorcy na piśmie 
do zaprzestania naruszeń w terminie nie krótszym niż 21 dni, ze szczegółowym wskazaniem 
przedmiotu takich naruszeń. Brak wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzednim powoduje, iż 
oświadczenie o rozwiązaniu umowy złożone przez Zleceniodawcę jest  bezskuteczne. 

4. Niniejsza Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez Zleceniobiorcę  w 
przypadku zwłoki w płatności przez Zleceniodawcę 2 (słownie: dwóch) faktur (w całości lub 
części) po uprzednim pisemnym wezwaniu Zleceniodawcy do uregulowania zaległości i 
bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym piśmie  co najmniej 14 dniowego terminu. 

5. W przypadku rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem lub rozwiązania Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać badania analityczne i 
mikrobiologiczne z materiałów do Badań odebranych od Zleceniodawcy przed datą rozwiązania 
umowy lub datą upływu okresu wypowiedzenia, a Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty 
faktury wystawionej za te czynności. 
 

§9. 
[Przetwarzanie Danych Osobowych] 

 
1. Zleceniodawca oświadcza, że  posiada uprawnienie do przetwarzanie danych osobowych 

swoich pacjentów, danych osobowych przedstawicieli pacjentów, oraz danych osobowych 
lekarzy zlecających wykonanie Badań, co najmniej w zakresie potrzebnym do realizacji 
postanowień niniejszej Umowy. 

2. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm) (dalej 
„Ustawa”) przetwarzanie danych osobowych pacjentów, danych osobowych przedstawicieli 
pacjentów  oraz danych osobowych lekarzy zlecających wykonanie Badań    
przekazywanych wraz ze zleceniami,  w formie papierowej wyłącznie w celu wywiązania się 
przez Zleceniobiorcę z obowiązków związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi 
wskazanymi w § 2 ust 1 Umowy. Zleceniobiorca przyjmuje przetwarzanie danych  
osobowych w określonym powyżej zakresie i mając świadomość, iż są to tzw. dane 
wrażliwe w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy i zobowiązuje się do przetwarzania tych 
danych zgodnie z przepisami ww. ustawy i przepisów wykonawczych oraz do zachowania 
najwyższej staranności w zabezpieczeniu powierzonych  mu danych osobowych. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że Zleceniodawca jest Administratorem w rozumieniu Ustawy 
powierzonych danych, które powierzył Zleceniobiorcy do przetwarzania zgodnie z ust 2 
powyżej. 

4. Zleceniobiorca  może dokonać dalszego powierzenia (podpowierzenie) danych osobowych 
powierzonych przez Zleceniodawcę zgodnie z ust 2 powyżej, bez uprzedniej zgody 
Zleceniodawcy, jeżeli taka czynność będzie wymagana w celu właściwego wykonania 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.   
 

§10. 
[Poufność] 

 
1. Strony zobowiązują się, o ile co innego nie wynika z postanowień niniejszej Umowy i z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej, do zachowania pełnej poufności i nie ujawniania 
osobom trzecim informacji dotyczących zawarcia niniejszej Umowy jak i  informacji z niej 
wynikających, w szczególności dotyczących cennika, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej 
Strony (dalej „Informacje Poufne”). Informacje Poufne, których mowa powyżej stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa Stron w rozumieniu art. 11 ustawy z nią 16 kwietnia 1993 roku o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm. ). 
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2. Zobowiązanie do poufności, o którym mowa w ust.1. powyżej, nie dotyczy informacji, które:  
a) były powszechnie znane lub znajdowały się w posiadaniu drugiej Strony przed 
podpisaniem Umowy a nie były dostarczone bezpośrednio lub pośrednio przez Stronę ani 
nie stały się znane powszechnie lub znane drugiej Stronie w wyniku działań sprzecznych 
z prawem lub dobrymi obyczajami podjętych przez jakikolwiek podmiot inny niż Strona, 
której informacje dotyczą,  
b) stały się powszechnie znane z innego powodu niż działanie lub zaniechanie Strony, 
c) zostały nabyte przez Stronę od osoby trzeciej, będącej prawnie w posiadaniu takich 
informacji i niezobowiązanej bezpośrednio lub pośrednio do zachowania poufności 
wobec danej Strony, 
d) Strona jest zobowiązana ujawnić, zgodnie z obowiązującym prawem odpowiednim 
władzom. 

3. W okresie obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu) lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Strony 
zobowiązane są nie ujawniać ani nie przekazywać Informacji Poufnych, pośrednio ani 
bezpośrednio, osobom trzecim, nie kopiować, nie powielać ani w inny sposób nie reprodukować 
Informacji Poufnych ani nie wykorzystywać ich dla celów innych, niż wykonanie Umowy.  

4. W przypadku naruszenia przez Stronę obowiązku nie ujawniania Informacji Poufnych, w okresie 
wskazanym w ust. 3 powyżej, druga Strona będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania 
na zasadach ogólnych. 

5. Strony obowiązane są zapewnić, by osoby mające dostęp do Informacji Poufnych przestrzegały 
zasad poufności wskazanych w niniejszej Umowie i odpowiedzialne są  za działania tych osób z 
nią sprzeczne. 

 
§11. 

[Postanowienia końcowe] 
 

1. Niniejsza Umowa stanowi jedyne i całościowe uregulowanie spraw będących jej przedmiotem i 
uchyla oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia i porozumienia zawarte między 
Stronami.  

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne bądź nieskuteczne w 
całości lub w części nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy. 
W takiej sytuacji Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do Umowy, zawierającego 
postanowienia zastępujące postanowienia nieważne, bądź bezskuteczne i umożliwiające 
osiągnięcie rezultatu gospodarczego identycznego lub podobnego, jak postanowienia pierwotne. 

3. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, chyba że Umowa wyraźnie stanowi inaczej. Forma pisemna pod rygorem 
nieważności wymagana jest również przy wszelkich oświadczeniach składanych przy Umowie, w 
tym w szczególności dla oświadczenia o wypowiedzeniu niniejszej Umowy, jej rozwiązania ze 
skutkiem natychmiastowym oraz rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązywać będą postanowienia Kodeksu 
Cywilnego oraz odpowiednich aktów prawnych dotyczących diagnostyki laboratoryjnej. 

5. Wszelkie spory wynikające z interpretacji postanowień niniejszej Umowy lub jej realizacji, Strony 
zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji, zaś w braku porozumienia 
właściwym będzie: [sąd powszechny w Krakowie] [właściwy do miejsca Zleceniobiorcy] 
[właściwy dla siedziby powoda]. 

 
Uwaga: Każdy kontrahent od razu proponuje aby zmienić właściwość sądu, dlatego też należy 
proponować sąd właściwy dla siedziby powoda. Kontrahent raczej sądzić z nami się nie będzie, 
natomiast nam ułatwi to zdecydowanie windykację należności. Zgoda na właściwość 
Zleceniodawcy wyłącznie za zgodą Zarządu (absolutny wyjątek dla kluczowych klientów). 

 
6. W przypadku zmiany adresu Strony są zobowiązane w terminie 14 dni powiadomić drugą Stronę 

o nowym adresie. Zawiadomienie staje się skuteczne następnego dnia po jego doręczeniu 
drugiej Stronie. W przypadku braku zawiadomienia korespondencja dostarczona na poprzedni 
adres będzie uznana za doręczoną. Niezależnie od powyższego, za aktualny adres Strony będą 
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uznawały także każdoczesny widniejący w rejestrze przedsiębiorców KRS lub w CEIDG w dacie 
nadania korespondencji adres Strony. 

 
§12. 

 
Zleceniobiorca wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli przez NFZ w zakresie i na zasadach 
określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (  tj. (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.). 
 

§13.  
 
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. Są to: 
 

• Załącznik nr 1 –Wykaz badań i cennik indywidualny; 
• Załącznik nr 2 – Zasady wypełniania skierowań; 
• Załącznik nr 2a - Wzór druku skierowania na badania objęte podatkiem VAT; 
• Załącznik nr 3 – Zasady pobierania materiału, odbioru materiału i dostarczania wyników; 
• Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące szkolenia; 
• Załącznik nr […] – Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru 

przedsiębiorców Zleceniodawcy pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1142, z pózn. 
zm.) /Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

• Załącznik nr […] – Kopia pełnomocnictwa oraz informacja odpowiadająca odpisowi 
aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Zleceniodawcy pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( t.j. Dz. U. z 2015 r., 
poz.1142, z pózn. zm.) /Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej; 

• Załącznik nr […] – Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Zleceniodawcy; 

• Załącznik nr […] – Kopia pełnomocnictwa oraz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej Zleceniodawcy; 

• Załącznik nr […] – Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru 
przedsiębiorców Diagnostyka Sp. z o.o. pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1142, z pózn. 
zm..). 

• Załącznik nr […] Decyzje administracyjne potwierdzające spełnienie wymagań lokalu 
Zleceniodawcy, 

• Załącznik nr […]- Znak Towarowy, zastrzeżony przez Zleceniobiorcę 
• Załącznik nr […]- wzór oraz zasady przetwarzania Logotypu Kontrahenckiego 

 
 
Uwaga: Wykaz załączników należy dostosować do zmian w umowie (powyższy jest 
maksymalny – uwzględnia wszystkie opcje) poprzez usuniecie załączników, które nie 
odpowiadają danej umowie (załączniki 1,2-4-6 oraz załącznik „Informacja 
odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Diagnostyka Sp. z o.o. 
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1142, z pózn. zm.).” są obligatoryjne). 

 
§14. 

 
Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu 
dla każdej ze Stron.  
 
Umowa składa się z [… ] ponumerowanych kart. Każdą z kart Strony parafują a na 
ostatniej składają podpisy. Strony parafują załączniki. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrwguytgnrsgiya
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilryguztgnjxhezq
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PODPISY STRON 
 
Uwaga: Przed przekazaniem projektu umowy klientowi należy usunąć opcje 
nieodpowiadające zakładanemu modelowi współpracy oraz bezwzględnie usunąć 
wszystkie instrukcje (zaznaczone kolorem niebieskim). 
 
 
 
 
W imieniu i na rzecz Zleceniodawcy: W imieniu i na rzecz Zleceniobiorcy: 
 
 
 
_______________________    ____________________________ 
 



ZASADY STOSOWANIA ZNAKU 
TOWAROWEGO - LOGOTYPU DIAGNOSTYKA 

Załącznik „Znak Towarowy zastrzeżony 
przez Zleceniobiorcę” do aneksu/umowy.



ZNAK TOWAROWY - LOGOTYP DIAGNOSTYKA

PROPORCJE 

1

LOGOTYP DIAGNOSTYKA jest podstawowym elementem identyfikacji firmy DIAGNOSTYKA. 

Niedopuszczalne jest jakiekolwiek zniekształcenie lub modyfikacja LOGOTYPU DIAGNOSTYKA.

Przykłady niedozwolonego zniekształcania i modyfikacji LOGOTYPU DIAGNOSTYKA.



2

POLE OCHRONNE 

LOGOTYP DIAGNOSTYKA powinien być aplikowany na jednolitym tle w dopuszczonych kolorach.
 

 
W obrębie pola ochronnego LOGOTYPU DIAGNOSTYKA (o min. wymiarach znaku graficznego
- „krzyż”) nie może znajdować się żaden inny element graficzny.



ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPU 
KONTRAHENCKIEGO

Załącznik „Wzór oraz zasady 
przetwarzania Logotypu 
Kontrahenckiego” do aneksu/umowy 
- patrz Załącznik nr 5 do  opracowania.



Załącznik nr 7

Projekt przykładowego prezentowania wybranych Punktów Pobrań KONTRAHENTA (PK) 
na odwrocie druku wyników.



Załącznik nr 8

Wzór karteczki do odbioru wyników z pojedynczego zlecenia dedykowanej dla Punktów Pobrań 
KONTRAHENTA. 



Załącznik nr 9

Przykład użycia Znaku Towarowego - LOGOTYPU DIAGNOSTYKA na materiałach                     
reklamowych Kontrahenta.

Centrum Medyczne Skopia
ul. Josepha Conrada 79

31-357 Kraków

+48 12 446 46 10
rejestracja@cm-skopia.pl

Zapraszamy:
pon. - pt. 7:30 - 20:00

www.cm-skopia.pl

Centrum 
Medyczne 
Skopia

Badania dla CM Skopia wykonuje 
sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA



DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNĄ PROWADZI:

Załącznik nr 10

Projekt oznakowania Punktu Pobrań KONTRAHENTA działającego na zasadach franczyzy

DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNĄ PROWADZI:



CENTRUM MEDYCZNE

PROMIS
GABINETY LEKARSKIE

    INTERNISTA
dr n. med. Gabriela Gajer
godz. 1600-1800

    GINEKOLOG
lek. med. Dariusz Radziszewski
godz.  900-1100

PUNKT POBRAŃ

czynny pon.-pt. 7:00-10:00   www.diagnostyka.pl

1. Porównanie prawidłowo oznakowanego Punktu Pobrań KONTRAHENTA (PK) - rys.1
oraz prawidłowo oznakowanego Punktu Pobrań sieci DIAGNOSTYKI (PP i PPO) mieszczącego się 
w placówce Kontrahenta - rys.2

rys.1 rys.2

CENTRUM MEDYCZNE

PROMIS
GABINETY LEKARSKIE

    INTERNISTA
dr n. med. Gabriela Gajer
godz. 1600-1800

    GINEKOLOG
lek. med. Dariusz Radziszewski
godz.  900-1100

PUNKT POBRAŃ czynny pon.-pt. 7:00-10:00

Załącznik nr 11

2. Porównanie prawidłowo i nieprawidłowo oznakowanego Punktu Pobrań KONTRAHENTA



3. Przykłady prawidłowego oznakowania Punktu Pobrań KONTRAHENTA. 

CENTRUM MEDYCZNE

PROMIS
GABINETY LEKARSKIE

    INTERNISTA
dr n. med. Gabriela Gajer
godz. 1600-1800

    GINEKOLOG
lek. med. Dariusz Radziszewski
godz. 900-1100

PUNKT POBRAŃ czynny pon.-pt. 7:00-10:00

CENTRUM MEDYCZNE

PROMIS
GABINETY LEKARSKIE

    INTERNISTA
dr n. med. Gabriela Gajer
godz. 1600-1800

    GINEKOLOG
lek. med. Dariusz Radziszewski
godz.   900-1100

PUNKT POBRAŃ czynny pon.-pt. 7:00-10:00

CENTRUM MEDYCZNE

PROMIS
GABINETY LEKARSKIE

CENTRUM MEDYCZNE

PROMIS
GABINETY LEKARSKIE

BADANIA WYKONUJE OGÓLNOPOLSKA SIEĆ LABORATORIÓW MEDYCZNYCH

NEURO CENTRUM 
PUNKT POBRAŃ 

PUNKT POBRAŃ  1 piętro

CENTRUM PEDIATRYCZNE
NZOZ ŚWIĘTOJAŃSKA



PUNKT POBRAŃ

czynny pon.-pt. 7:00-10:00      www.diagnostyka.pl

4. Przykłady nieprawidłowego oznakowania Punktów Pobrań KONTRAHENTA

Użycie tablicy reklamowej zastrzeżonej dla Punktów Pobrań sieci DIAGNOSTYKI

PUNKT POBRAŃ
Kraków, ul. Kwiatowa 3, czynny: pon.-pt. 8:00-15:0 0

CENTRUM MEDYCZNE

PROMIS
GABINETY LEKARSKIE

    INTERNISTA
dr n. med. Gabriela Gajer
godz. 1600-1800    

    GINEKOLOG
lek. med. Dariusz Radziszewski
godz.  900-1100

Użycie Znaku Towarowego-LOGOTYPU DIAGNOSTYKA zamiast  LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO

Użycie layoutu i kolorystyki firmowej DIAGNOSTYKI

Użycie layoutu i kolorystyki firmowej DIAGNOSTYKI bez logotypu/nazwy Kontrahenta

PUNKT POBRAŃ czynny pon.-pt. 7:00-10:00

CENTRUM MEDYCZNE

PROMIS

GABINETY LEKARSKIE
PUNKT POBRAŃ
czynny pon.-pt. 7:00-10:00   www.diagnostyka.pl



Załącznik nr 12

Przykłady materiałów reklamowych przygotowanych specjalnie dla Kontrahenta 



Przykłady materiałów reklamowych przygotowanych specjalnie dla Kontrahenta w sposób 
nieprawidłowy.

Ulotka własna DIAGNOSTYKI z LOGOTYPEM 
KONTRAHENCKIM.

Ulotka własna DIAGNOSTYKI z logotypem 
lokalnego Kontrahenta.



Załącznik nr 13 

Zasady stosowania Znaku Towarowego - LOGOTYPU 
DIAGNOSTYKA oraz LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO w 

materiałach własnych DIAGNOSTYKI oraz w materiałach 
lokalnych Kontrahentów i ogólnopolskich Partnerów 

DIAGNOSTYKI. 
 

1. Materiały własne DIAGNOSTYKI przygotowane zgodnie z systemem identyfikacji 
wizualnej CI 
(prezentowane w PP, PPO oraz PK) 

-w materiałach DIAGNOSTYKI, ze Znakiem Towarowym - LOGOTYPEM DIAGNOSTYKA nie może być 
zamieszczony logotyp lokalnego Kontrahenta 

- w materiałach DIAGNOSTYKI, ze Znakiem Towarowym - LOGOTYPEM DIAGNOSTYKA może być 
zamieszczony logotyp ogólnopolskiego Partnera DIAGNOSTYKI (dot. centralnych i ogólnopolskich akcji 
promocyjnych)  

-w materiałach DIAGNOSTYKI, nie może być zamieszczony LOGOTYP KONTRAHENCKI zamiast/obok 
Znaku Towarowego - LOGOTYPU DIAGNOSTYKA 

 

2. Materiały lokalnych Kontrahentów DIAGNOSTYKI 
(prezentowane w PK) 

-w materiałach lokalnego Kontrahenta, wg jego layoutu, z logotypem tego Kontrahenta może być 
zamieszczony LOGOTYP KONTRAHENCKI - zawsze do akceptacji przez DM 

(por. Załącznik nr 12 do opracowania) 

-w szczególnych uzasadnionych przypadkach jeśli nie ma możliwości użycia LOGOTYPU 
KONTRAHENCKIEGO, w materiałach lokalnego Kontrahenta, wg jego layoutu, z logotypem tego 
Kontrahenta może być zamieszczony Znak Towarowy - LOGOTYP DIAGNOSTYKA ale zawsze z 
dopisaną informacją: „Badania dla /nazwa Kontrahenta/ wykonuje sieć laboratoriów medycznych” - 
zawsze do akceptacji przez DM 

(por. Załącznik nr 9 do opracowania) 

 

3. Materiały ogólnopolskich Partnerów DIAGNOSTYKI (dot. centralnych i ogólnopolskich 
akcji promocyjnych, które prowadzi/bierze w nich udział DIAGNOSTYKA) 
(prezentowane w PP i PPO) 

-w materiałach ogólnopolskiego Partnera DIAGNOSTYKI, wg jego layoutu, z logotypem tego Partnera 
może być zamieszczony Znak Towarowy - LOGOTYP DIAGNOSTYKA ale zawsze z dopisaniem 
odpowiedniej informacji nt roli DIAGNOSTYKI w centralnej i ogólnopolskiej akcji promocyjnej (np. 
sponsor akcji, wykonywanie badań objętych akcją itp.) - zawsze do akceptacji przez DM 

-w materiałach ogólnopolskiego Partnera DIAGNOSTYKI, wg jego layoutu, z logotypem tego Partnera 
nie umieszcza się LOGOTYPU KONTRAHENCKIEGO 



Załącznik 14 
System informatyczny eLab SMART  

– podstawowe informacje o systemie 

 

1. Co to jest program SMART 
Program SMART to aplikacja obsługująca podstawowy proces laboratoryjny. Program posiada nieskomplikowany 
interfejs i jest szybki w konfiguracji.  
Program SMART jest gotowy do integracji z programem eLab i potrafi także działać samodzielnie.  
Jako program zintegrowany z eLabem  został zaprojektowany tak, by spełniać wymagania zarówno klientów 
obsługujących sieci placówek medycznych tj. klientów z rozbudowaną infrastrukturą lokalizacyjną, transferową i 
usługową oraz by zaspokoić potrzeby klientów z mniejszymi bazami.  
 

2. Procesy laboratoryjne w programie SMART 
a. Rejestracja zleceń i wykonanie badań w laboratorium własnym 

SMART SAMODZIELENIE 
Wspomniana elastyczność programu SMART pozwala na rejestrację zleceń i wykonanie badań we 
własnym laboratorium i/ lub w laboratorium satelitarnym. Program zapewnia wykonanie pełnego procesu 
laboratoryjnego, którego krytyczne wymagania takie jak: 

 rejestracja zlecenia, 

 obsługa danych pacjenta, 

 baza badań, 

 obsługa analizatorów laboratoryjnych z kontrolą jakości  

 walidacja badań oraz wydanie wyniku badania są spełnione poprzez szereg modułów 
zamieszczonych w aplikacji.   

 
Program SMART obsługuje ponadto procesy okołolaboratoryjne takie jak wystawianie faktur dla klientów 
oraz paragonów fiskalnych. Posiada moduł służący do wykonania raportów i moduł zapewniający 
tworzenie bezpiecznych wysyłek materiałów pomiędzy współpracującymi laboratoriami.  

 
b. Rejestracja zleceń i odbiór wyników  z możliwością podglądu wyników oraz ich wydruków 

POŁĄCZENIE SMART -> ELAB-> SMART 
 

Klienci nie dysponujący zapleczem laboratoryjnym  mogą być obsłużeni w programie  SMART w module  
„Przeglądanie wyników”. 
Proces laboratoryjny u takich klientów posiada etap rejestracji i etap odbioru wyników. Etap wykonania 
badań jest „przeniesiony” do laboratorium współpracującego z klientem.  Komunikacja między 
laboratoriami ( wysyłanie badań i danych pacjenta  oraz odbiór jego wyników) obywa się za pomocą 
protokołu HL7, co zapewnia bezpieczeństwo danych, szybkość wymiany informacji oraz bieżący dostęp 
do statusów realizacji badań.  



Moduł  „Przeglądanie wyników „   jest wyposażony w szereg filtrów wspomagających użytkownika  
w  uzyskiwanie informacji o wykonaniu badania, wyniku czy wykonaniu wydruku, pozwala także na 
odznaczanie badań jako tych oglądniętych, co szczególnie może być przydatne w gabinetach lekarskich.  
Ponadto warto doceniać nieskomplikowany interfejs wspomnianego modułu i zastosowane tam  
komunikatywne ikony.  

 
c. Obsługa procesu rejestracji zleceń i wykonania badań w języku angielskim 

POŁĄCZENIE ELAB-> SMART  
 

Program SMART występuje w wersji angielskiej. Dzięki zastosowanym tam tłumaczeniom jest możliwa 
obsługa całego procesu laboratoryjnego w j. angielskim. Istnieje także możliwość selektywnego 
zastosowania tłumaczenia tj wydanie wyniku w j. angielskim przy obsłudze procesu laboratoryjnego  
w języku polskim w Laboratorium wykonującym w badanie. 

 
d. Obsługa pacjenta posiadającego Kartę Stałego Klienta 

POŁĄCZENIE SMART ->ELAB-> SMART z włączeniem CSW 
 

Program SMART umożliwia obsługę pacjenta z Kartą Stałego Klienta ( możliwość przypisania KSK 
pacjentowi ).  Procesy wymiany danych (HL7) uruchamiane pomiędzy laboratorium / podmiotem 
rejestrującym, a laboratorium wykonującym , przekazują dane zlecenia, pacjenta i nr Karty Stałego 
Klienta.  
KSK Diagnostyki jest nie tylko kartą ofertową ( zniżki na badania) ale przede wszystkim umożliwia dostęp 
do wyników badań na Centralnym Serwerze Wyników.  

 

 
Uwaga!  
Jeżeli pacjent  posiada inną Kartę Pacjenta a, chce posiadać „Kartę stałego klienta” Diagnostyki należy poinformować go, 
aby zgłosił się do „Punktu Pobrań” Diagnostyki. Zostanie mu tam wydana  „Karta stałego klienta”, za pomocą której pacjent 
może przeglądać wyniki ” na Centralnym Serwerze Wyników (CSW).  

 



Załącznik 15 

Integracja systemów informatycznych z wykorzystaniem protokołu HL7 

 

W celu integracji systemu informatycznego wykorzystywanego u Kontrahenta z programem eLab ,za pomocą protokołu HL7, 
niezbędne jest uzgodnienie /podanie następujących informacji:  

Z   K O N T R A H E N T E M: 

1. Dane administracyjne Kontrahenta – nazwa, NIP, regon, adres   

2. Wskazanie zakresu integracji oraz poczynienie szeregu uzgodnień z Kontrahentem nt. warunków 
integracji: 

a. Ustalenie jakiej grupy badań dotyczy integracja: analityka, serologia, mikrobiologia, inna (podać jaka); 

b. Ustalenie, czy Kontrahent chce mieć w swoim systemie informacje nt anulowania wyników, zleceń; 

c. Ustalenie, czy Kontrahent chce mieć w swoim systemie informacje o przyjęciu materiału i zlecenia ; 

d. Ustalenie kto odpowiada za pobranie materiału – personel Kontrahenta czy  personel  naszego Punktu 
Pobrań; 

e. Ustalenie informacji na temat słownika badań : czy Kontrahent importuje cały nasz słownik badań,  czy 
tylko jego część lub Kontrahent posiada swój własny słownik . 

3. Dodatkowe dane dotyczące połączenia (w przypadku, jeśli DH posiada takie informacje lub może je ustalić): 

a. Wskazanie terminu , w którym muszą zostać zakończone prace integracyjne; 

b. Wskazanie, czy podany termin wynika z podpisanej umowy współpracy lub poczynionych uzgodnień  
z Kontrahentem; 

c. Wskazanie, czy znane są koszty integracji oraz ustalenie kto odpowiada za poniesienie tych  kosztów  
(Diagnostyka czy Kontrahent lub każda ze Stron we własnym zakresie); 

d. Wskazanie, czy jest podpisana umowa z dostawcą systemu do Kontrahenta na wykonanie prac 
integracyjnych; 

e. Konieczne jest podanie danych kontaktowych: 

i.  do osoby technicznej u Kontrahenta ( informatyk) : imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-
mail 

ii. do osoby decyzyjnej u Kontrahenta : imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail 

 

Z  D I A G N O S T Y K Ą: 

W celu wykonania integracji systemów należy wykonać zgłoszenie w module pn. Menedżer projektów, który jest dostępny w 
systemie https://egw.diag.pl   

W przypadku potrzeby konsultacji lub pozyskania szerszej wiedzy w ww. temacie należy kontaktować się z Pionem IT naszej 
firmy, pod adresem serwis@diag.pl . 

https://egw.diag.pl/
mailto:serwis@diag.pl


Załącznik nr 16 
WYNIKOMATY 

– wytyczne dot. możliwości dostarczenia usługi dla Kontrahenta 

 

1. Wynikomaty 
Wytyczne dot. możliwości dostarczenia usługi: 

 Musi istnieć obowiązująca umowa współpracy pomiędzy naszą firmą a KTH 
 Decyzja o wstawieniu Wynikomatu u wskazanego KTH należy do Dyrektora Regionu 

(szczegółowe informacje nt. kosztorysu Wynikomatu oraz czasu oczekiwania na realizację zamówienia 
można uzyskać wysyłając maila z takim zapytaniem na adres mailowy logistykait@diag.pl ) 

 W przypadku zgody na wstawienie Wynikomatu pracownik DH naszej firmy kieruje maila na alias 
mailowy: admin@diag.pl , w którego treści muszą zostać wskazane następujące informacje: 

i. Szczegółowy adres, pod który Wynikomat ma zostać dostarczony 
ii. Dane kontaktowe do osoby, która będzie odpowiedzialna za odbiór Wynikomatu (imię, 

nazwisko, nr tel) 
 Wszelkie problemy związane z częścią techniczną i obsługową Wynikomatu należy zgłaszać na adres 

mailowy wynikomaty@diag.pl  
 Koszty eksploatacyjne, takie jak np. papier, są ponoszone przez KTH 

 

 

mailto:logistykait@diag.pl
mailto:admin@diag.pl
mailto:wynikomaty@diag.pl


Załącznik nr 17 

Konta e-mail dla KONTRAHENTA 
– wytyczne dot. możliwości dostarczenia usługi dla Kontrahenta 

 
1. Konta e-mail dla KTH lub pracowników KTH 

 
Wytyczne dot. możliwości dostarczenia usługi: 

 Musi istnieć obowiązująca umowa współpracy pomiędzy naszą firmą a KTH 
 Pracownik DH naszej firmy kieruje maila na alias mailowy: admin@diag.pl , w którego treści muszą 

zostać wskazane następujące informacje: 
i. Imię i nazwisko pracownika 
ii. Nazwa i adres KTH 
iii. Region  

 Pracownik Działu IT zakłada konto e-mail, którego składnia jest następująca: imię.nazwisko@diag.pl . 
Login i hasło wysyłane są do osoby zgłaszającej potrzebę założenia takiego konta. 

 Pracownik KTH ma obowiązek zmiany hasła przy pierwszym logowaniu do poczty. 
 

2. Przesyłanie informacji marketingowych z naszej firmy do KTH, z którymi nie mamy podpisanej umowy współpracy. 

W celu dołożenia adresu e-mail KTH lub pracownika KTH do wskazanego aliasu mailowego obowiązującego w 
naszej firmie, pracownik DH musi wysłać wiadomość e-mail na adres admin@diag.pl , w którym musi wskazać 
adres e-mail KTH lub pracownika KTH, np. jan.kowalski@gmail.com , na który takie informacje mają zostać 
wysyłane. 

 
 

mailto:admin@diag.pl
mailto:imię.nazwisko@diag.pl
mailto:admin@diag.pl
mailto:jan.kowalski@gmail.com
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