
POROZUMIENIE 

 

W sprawie odbycia stażu kierunkowego z ……………………………………………………………………………. przez 

lekarza…………………………………………………………………………………….w ramach odbywanej specjalizacji w 

dziedzinie ………………………………(w ramach porozumienia wolontarystycznego)  zawarte w 

dniu…………………………………………….w Krakowie  

Pomiędzy: 

Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.                                              

31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1                                                                                                                                        

reprezentowanym przez: lek. med. Artura Asztabskiego -Prezesa Zarządu zwanym dalej Kierującym, a           

…………………………………………………………………………………………………………………………………                                                     

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………..                                      

zwanym dalej Szpitalem, o treści:  

Działającym na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie 

specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz.1779) z późniejszymi zmianami, w celu 

umożliwienia lekarzom skierowanym do  odbycia stażu kierunkowego w 

dziedzinie…………………………………………………………………………….. Strony niniejszego Porozumienia 

postanawiają co następuje: 

§ 1. 

Przedmiotem Porozumienia jest odbycie w Szpitalu stażu kierunkowego w ramach odbywanej 

specjalizacji przez lekarza oddelegowanego w tym celu przez Kierującego oraz świadczenia usług 

medycznych w ramach odbywanego przez lekarza stażu kierunkowego na rzecz pacjentów Szpitala  

§ 2. 

Staż kierunkowy będzie prowadzony w dziedzinie………………………………………………………………    w 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

§ 3. 

Szpital zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia lekarzowi realizacji programu stażu kierunkowego, 

2) zagwarantowania odpowiednich kwalifikacji opiekuna oraz personelu kształcącego  

 

 § 4. 

Kierujący oświadcza, iż lekarz odbywający staż kierunkowy zobowiązał się do: 

1) rzetelnego wykonywania powierzonych przez opiekuna szkolenia obowiązków 

2) dbania o powierzony przez Szpital sprzęt, materiały i inne wyposażenia Szpitala  

 

 



§ 5. 

Kierujący oświadcza, że odbywający staż kierunkowy lekarz: 

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. 

Kierujący ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie Szpitala, także wobec osób 

trzecich prze lekarza chyba, że powstały one z winy opiekuna   

  § 7. 

1) Za wykonanie świadczeń medycznych w ramach odbywanego w Szpitalu stażu kierunkowego 

lekarz nie otrzymuje od  wynagrodzenia  

2) Szpital nie pobiera od Kierującego opłat z tytułu prowadzenia stażu kierunkowego 

 

§ 8. 

 

1) Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas określony, tj.   na okres od………………………… 

do …………………………. 

2) W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Porozumienia Stronom przysługuje prawo 

rozwiązania Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.  

 

§ 9.  

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  

§ 10. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy: 

1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji 

lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779) z późniejszymi zmianami , 

2) Kodeksu Cywilnego 

§ 11.   

Wszelkie spory wynikające z niniejszego Porozumienia strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Szpitala 

§ 12. 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron  

 

 

KIERUJĄCY                                                                                                    SZPITAL 

 

  


