POROZUMIENIE
w sprawie odbycia stażu kierunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. LudwikaRydygiera
w Krakowie sp. z o.o., przez lekarza……………………………………………………………..w ramach odbywanej specjalizacji w
dziedzinie: …………………………………………………………………………..
zawarte w dniu …………………………r.w Krakowie
pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Kierującym
a
Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.z siedzibą w Krakowie (31 – 826, os. Złotej
Jesieni 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352784,NIP: 678-31-05-119, REGON:
121188694, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, wysokości: 252 553 000,00 PLN,
wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
prowadzonegoprzez Wojewodę
Małopolskiego pod numerem 000000024512reprezentowanym przez :
Prezesa Zarządu – lek. med. Artura Asztabskiego
zwanym dalej Szpitalemo treści:
Działając na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarzadentysty
(t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia31sierpnia 2020 r.w sprawie
specjalizacji lekarzyi lekarzy dentystów (t.j. Dz. U.2020r. poz. 1918 z późn. zm.)w celu umożliwienia lekarzom
skierowanymdo Szpitala Specjalistycznegoim. Ludwika Rydygiera
w Krakowie sp. z o.o., odbycia specjalizacji w zakresie stażu kierunkowego w dziedzinie
……………………………………………………………..Strony niniejszej umowy postanawiają co następuje:
§1
Przedmiotem porozumienia jest odbycie stażu kierunkowego w ramach odbywanej specjalizacji przez lekarza
oddelegowanego w tym celu przez Kierującego –oraz świadczenie usług medycznych w ramach odbywanej przez
lekarzy specjalizacji na rzeczpacjentów Szpitala.
§2
1. Staż kierunkowy będzie prowadzony w dziedzinie……………………………………………………………
w odpowiednich oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera
w Krakowie sp. z o.o.
2. Listę lekarzy oddelegowanych wraz z określeniem czasu odbywanego stażu określonazostanie każdorazowo pisemnie
po wcześniejszym uzgodnieniu z Ordynatorem danego Oddziału.
§3
Szpital przyjmujący zobowiązuje się do :
1. zapewnienia szkolącym się realizację programu stażu,
2. zagwarantowania odpowiednich kwalifikacji opiekuna oraz personelu kształcącego,
3. zapewnienia szkolącym się, w miarę możliwości Szpitala dostępu do wszelkichmateriałów, szkoleń, sympozjów,
konferencji itp., które mogą pomóc im w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, a które odbywają się na terenie
SzpitalaSpecjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o..

§4
Kierujący oświadcza, że lekarze odbywający specjalizację zobowiązali się do:
1. rzetelnego wykonywania powierzonych przez opiekuna szkolenia obowiązków,
2. dbania o powierzony przez Szpital sprzęt, materiały i inne wyposażenie Szpitala pod rygorem natychmiastowego
rozwiązania przez Szpital niniejszej umowy,
3. przestrzegania aktów wewnętrznych obowiązujących w Szpitalu przyjmującym,
4. zachowania w tajemnicy danych osobowych pacjentów, których udostępnianie będzie konieczne w związku z
odbywanym stażem kierunkowym w ramach odbywanej specjalizacji
i dostosowania się do przyjętych w Szpitalu reguł postępowania w zakresie ochrony tych danych wynikających z
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
§5
Kierujący oświadcza, że odbywający staż kierunkowy w ramach specjalizacji lekarze:
1) są objęci ubezpieczeniem OC z tytułu uczestniczenia w procesie udzielania świadczeń medycznych, dokument
obejmuje ubezpieczenie od zdarzeń medycznych oraz zobowiązanie ubezpieczyciela do pokrycia kosztów
postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji na krew lub inny materiał potencjalnie zakaźny oraz
ubezpieczenie NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres odbywanego stażu.
2) posiadają aktualne badania lekarskie potrzebne w oddziale, w którym odbywają staż oraz przeszkolenie w
zakresie bhp i p.poż.,
3) posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza.
4) oświadczają, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. swoich danych
osobowych na czas odbywanego stażu kierunkowego w Szpitalu. Swoje dane udostępniają dobrowolnie i
posiadają dostęp do ich treści, ich poprawiania, uzupełniania itp.
§6
Kierujący ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie Szpitala, także wobec osób trzecich, przez
lekarzy oddelegowanych, chyba że powstały one z winy opiekuna.
§7
1. Za wykonanie świadczeń medycznych w ramach odbywanego w Szpitalu stażu kierunkowego lekarze nie
otrzymują od Szpitala wynagrodzenia.
2. Szpital nie pobiera od Kierującego opłat z tytułu prowadzenia stażu kierunkowego.
3. Wynagrodzenie za pracę w tym również za pełnione dyżury medyczne, oddelegowani lekarze otrzymują od
Kierującego.

§8
1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na okres
od………….......r.do…………………r. Kierującemu i Szpitalowi
Porozumienia z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

przysługuje

prawo

rozwiązania

niniejszego

2. Porozumienie może zostać przedłużone jedynie za zgodą Prezesa Zarządu.
§9
1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za uprzednim dwutygodniowym okresem
wypowiedzenia.
2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Porozumienia Stronom przysługuje prawo rozwiązania
Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.
§ 10
Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zgody obu Stron i muszą być wprowadzone pisemnie w formie aneksu, pod
rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy:
1.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy
dentystów (Dz.U. z 2020 r. poz.1918 z późn. zm.)
2.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

3.
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 514 z
późn. zm.)
4.

Kodeks Cywilny
§12

Wszelkie spory wynikające z niniejszego Porozumienia strony poddają pod rozstrzygnięcie sądów właściwych dla
siedziby Szpitala.
§ 13
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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