POROZUMIENIE
w sprawie odbycia stażu kierunkowego w zakresie …………………………………......
w ramach odbywanej specjalizacji w dziedzinie ………………………………...............…......
w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu
ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom przez ………………………………...............…......
zatrudnionego w …………………………………......…………………………………......
zawarte w dniu…………………….. w Bytomiu
pomiędzy:
Szpitalem Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom
reprezentowanym przez:
Dyrektora – dr n. med. Andrzeja Tomczyka
zwanym dalej Szpitalem przyjmującym,
a
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….……………

reprezentowanym przez: ……………………........................…………...............…......
zwanym dalej Szpitalem kierującym,
łącznie zwanymi „stronami”
Działając na podstawie:
Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy
dentystów, w celu umożliwienia lekarzowi skierowanemu do odbycia specjalizacji w zakresie
stażu kierunkowego, strony niniejszego porozumienia postanawiają, co następuje:
§1
Przedmiotem porozumienia jest odbycie stażu kierunkowego w ramach odbywanej
specjalizacji przez lekarza oddelegowanego w tym celu przez Szpital kierujący oraz
świadczenie usług medycznych w ramach odbywanego przez lekarza stażu na rzecz
pacjentów Szpitala przyjmującego.
§2
Staż kierunkowy do w ramach odbywanej specjalizacji prowadzony będzie w
……………………………………………………………..…………………………………..

§3
Szpital przyjmujący zobowiązuje się do:
1) zapewnienia lekarzowi realizacji programu stażu kierunkowego do specjalizacji.
2) zagwarantowania odpowiednich kwalifikacji opiekuna oraz personelu kształcącego.
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§4
Szpital kierujący zobowiązany jest do poinformowania kierowanego lekarza o obowiązkach,
jakie wynikają dla niego z treści niniejszego porozumienia, w szczególności do :
1. rzetelnego wykonywania powierzonych mu obowiązków,
2. dbania o sprzęt, materiały i wyposażenie Szpitala przyjmującego,
3. przestrzegania obowiązujących zasad organizacji pracy, przepisów porządkowych,
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad p.poż.
4. w przypadku naruszenia przez lekarza któregokolwiek z obowiązków Szpital przyjmujący
uprawniony będzie do rozwiązania porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.
§5
Szpital kierujący oświadcza, że lekarz odbywający staż kierunkowy do specjalizacji:
1. jest objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych
wypadków na cały okres objęty niniejszym porozumieniem,
2. posiada aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie bhp i p.poż.
§6
Szpital kierujący przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez
lekarza na terenie Szpitala przyjmującego, także wobec osób trzecich chyba, że powstały one
z winy opiekuna kierującego stażem kierunkowym lub innych pracowników Szpitala
przyjmującego.

1.
2.
3.
4.

§7
Za wykonywanie świadczeń medycznych w ramach odbywanego stażu lekarz nie
otrzymuje od Szpitala przyjmującego wynagrodzenia.
Szpital przyjmujący nie pobiera od Szpitala kierującego opłat z tytułu prowadzenia stażu
kierunkowego.
Czas przebywania lekarza na terenie Szpitala przyjmującego określa wymiar czasu pracy
narzucony programem oraz trybem stażu kierunkowego do specjalizacji.
O wszelkich nieobecnościach (w tym z tytułu choroby, urlopu, nagłych zdarzeń losowych
itd.) odbywający staż zobowiązany jest poinformować Kierownika specjalizacji lub
opiekuna kierującego stażem kierunkowym.

§8
1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia ………...…do dnia ……………
2. Porozumienie może zostać przedłużone jedynie za zgodą obu stron.
§9
1. W razie naruszenia przez ustalonych niniejszym porozumieniem zasad Szpitalowi
przyjmującemu przysługuje prawo jego rozwiązania w trybie natychmiastowym w drodze
złożonego Szpitalowi kierującemu pisemnego oświadczenia.
2. Złożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, równoznaczne jest z przerwaniem stażu
i natychmiastowym jego zakończeniem, o czym lekarz powiadomiony zostanie przez
opiekuna kierującego stażem kierunkowym.
3. Jeżeli stosunek pracy kierowanego lekarza zostanie zakończony przed określoną w treści
porozumienia datą zakończenia stażu, wówczas niniejsze porozumienie ulega rozwiązaniu
najpóźniej w dacie rozwiązania tego stosunku pracy. Szpital kierujący zobowiązany jest
bezzwłocznie powiadomić Szpital przyjmujący o rozwiązaniu umowy o pracę z lekarzem.
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§ 10
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają zgody obu stron i muszą być wprowadzone
pisemnie w formie aneksu.
§ 11
Administratorem danych zawartych w niniejszym porozumieniu jest Szpital Specjalistyczny
Nr 1 w Bytomiu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego wykonywania
obowiązków wymienionych w niniejszym porozumieniu. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest wykonywanie prawnego obowiązku ciążącego na administratorze. Dane mogą
zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do odbycia stażu kierunkowego.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji
lekarzy i lekarzy dentystów,
3. Kodeks Cywilny.
§ 13
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego porozumienia będą rozstrzygane przez sądy
powszechne, właściwych miejscowo dla siedziby stron.

§ 14
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

..............................................................
SZPITAL PRZYJMUJĄCY

............................................................
SZPITAL KIERUJĄCY

3

