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Outsourcing jest metodą sprawdzoną i z powodzeniem stosowaną 

w krajach Unii Europejskiej

W związku ze zmianami w regulacjach prawnych dotyczących zasad zatrudniania i rozliczania się, 
proponujemy Państwu współpracę na polu Outsourcingu personelu medycznego, w zakresie której:

• przejmiemy obowiązek podpisania, rozliczania oraz obsługi formalno-prawnej dodatkowych umów 
cywilno-prawnych z lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami medycznymi, fizjoterapeutami i innym 
personelem medycznym oraz prywatnymi podmiotami (np. indywidualne praktyki),  na dodatkowe 
godziny pracy

• zredukujemy Państwa koszty i obciążenie wynikające z obsługi dodatkowych godzin pracy 
• wyszukamy lekarzy, pielęgniarki, ratowników  medycznych czy fizjoterapeutów oraz inny personel 

na dodatkowe dyżury, gdzie  wykazujecie Państwo braki kadrowe
• przydzielimy konsultanta odpowiedzialnego za realizację postanowień umowy

Zasady współpracy

1. Zawieramy umowy na świadczenia zdrowotne w zakresie opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, 
ratowników medycznych, fizjoterapeutów oraz innego personelu w zależności od zapotrzebowania

2. W umowie zawarte są stawki w zależności od możliwości placówki oraz od jej profilu działania:
•  stawka za godzinę wykonywanych świadczeń
•  stawka za czas gotowości / oczekiwania
•  stawka za 1 punkt wykonanych świadczeń
•  stawka za procedurę
•  inne możliwości rozliczeń w zależności od potrzeby.

3. W naszej  bazie znajduje się blisko 4000 osób, posiadających kwalifikacje zgodne z wymogami 
prawa

4. Wysokość stawki ustalana jest indywidualnie z placówką

Zalety Outsourcingu

Pracując w oparciu Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 
654) świadczymy usługi Outsourcingu funkcji personalnej. Usługa ma charakter usługi medycznej i jest 
w pełni legalną odpowiedzią na wzrastające wymagania i nowelizacje prawne rynku medycznego.

Wszelkie formalności organizujemy i finalizujemy w Państwa Placówce.
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Dzięki outsourcingowi funkcji personalnej Państwa Placówka:

• znacząco ograniczy koszty dodatkowych godzin pracy
• uzyska obsadę na wszystkich dyżurach 
• zmniejszy koszty pozyskania pracowników
• obniży koszty obsługi płacowo-kadrowej, w tym wszystkie rozliczenia z urzędem skarbowym, ZUS, 

rozliczenia listy płac itp.
• zyska możliwość realizacji nowych projektów, które wymagają tymczasowego zwiększenia liczby 

pracowników
• zyska możliwość zastępstw pracowników w okresie urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego 

czy absencji chorobowej
• personel (lekarzy, pielęgniarki czy ratowników medycznych) z każdej dziedziny (począwszy od 

oddziałów zachowawczych, poprzez chirurgiczne po wysokospecjalistyczne jak OIOM, Blok 
operacyjny czy Stacja Dializ)

• zyska dostosowanie ilości pracowników do zapotrzebowania grafikowego
• zyska większą skuteczność i efektywność działania
• zyska redukcję kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika

Ponadto, dzięki naszemu Outsourcingowi funkcji personalnej możecie Państwo uzyskać:

• zadowolenie personelu, które otrzyma wsparcie w trudniejszych okresach 
• elastyczność w doborze kadry i czasu pracy w każdym okresie
• większą i długookresową stabilność współpracy
• ciągłość i jakość świadczonych usług
• współodpowiedzialność za szkody związane z czynnościami medycznymi
• wiedzę i nasze doświadczenie w sytuacjach niestandardowych i nieprzewidzianych 

O nas

NZOZ ONKOMED jest firmą świadczącą usługi w zakresie Outsourcingu personelu medycznego.

Świadczymy swoje usługi od 1996 roku, a sam outsourcing personelu jest rdzeniem naszej  działalności 
od 2000 roku. W ciągu 12 lat podpisaliśmy i obsługujemy ponad 21 ramowych umów. 

Od samego początku naszej działalności przyświecała nam misja firmy, która mówi o nas wszystko:

UDZIELAĆ ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA I POTRZEBY PAŃSTWA I NASZYCH PACJENTÓW

ORAZ BYĆ RZETELNYM KONTRAHENTEM TAK, ABY ZADOWOLENIE WSZYSTKICH
 PRZYCZYNIŁO SIĘ DO ROZWOJU FIRMY I UMACNIANIA POZYCJI NA RYNKU
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W ciągu 12 lat istnienia na rynku medycznym zdobyliśmy bogate doświadczenie we współpracy 
z  klientami instytucjonalnymi.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi świadczone były na najwyższym poziomie i w taki sposób 
mogły być przez Państwa odbierane.

Na dzień dzisiejszy możemy poszczycić się referencjami z pozytywnej współpracy w zakresie świadczenia 
usług outsourcingu medycznego z  16 największymi szpitalami w Warszawie i okolicach.

Na Państwa życzenie przedstawimy nasze listy referencyjne.

Firma jest ubezpieczona w PZU S.A. od Odpowiedzialności  Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Kontakt

NZOZ Onkomed 
ul. Żeromskiego 33
01-882 Warszawa

BIURO
uL. Żelazna 82/84 lok. 1
00-894 Warszawa

tel.  022 620 21 71
fax. 22 620 34 72

www.onkomed.waw.pl

e-mail: biuro@onkomed.waw.pl

Mam nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem i pozwoli rozwiązać wiele 
problemów związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Państwa Placówki, jakie pojawiły się 
po wprowadzeniu nowelizacji przepisów.

Dyrektor NZOZ Onkomed

        Agnieszka Wójcik
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