POROZUMIENIE
w sprawie odbycia stażu kierunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera
w Krakowie sp. z o.o., przez diagnostę laboratoryjnego …………………………………………………..…..
zatrudnionego w ………………………………………………………………………………………………………………..
w ramach odbywanej specjalizacji w dziedzinie Laboratoryjna Diagnostyka Medyczna
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: 000288685, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, wysokości: 252 553 000,00 PLN, wpisanym do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego
pod numerem 000000024512 reprezentowanym przez :
Prezesa Zarządu – lek. med. Artura Asztabskiego
zwanym dalej Szpitalem o treści:
Niniejsze porozumienie zawarte jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22
listopada 2016r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów
laboratoryjnych (Dz. U.2016.1950 ze zm.) zwanym dalej „Rozporządzeniem”.
Strony niniejszej Porozumienia postanawiają co następuje:
§1
Szpital zobowiązuje się do prowadzenia stażu kierunkowego odbywanego w ramach specjalizacji
diagnosty laboratoryjnego w dziedzinie Laboratoryjna Diagnostyka Medyczna
– w zakresie stażu z badania szpiku kostnego, zgodnie z obowiązującym programem specjalizacji –
dla diagnosty skierowanego do jego odbycia przez Kierującego.
§2
Szpital zobowiązuje się w okresie odbywania stażu kierunkowego do:
1.
2.

zapewnienia diagnoście laboratoryjnemu przeprowadzenia stażu kierunkowego,
zagwarantowania odpowiednich kwalifikacji opiekuna oraz personelu kształcącego.

§3
Kierujący oświadcza, że diagnosta laboratoryjny odbywający staż zobowiązuje 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 E uropejskiego 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).
§4
Kierujący oświadcza, że odbywający staż kierunkowy diagnosta laboratoryjny:
1) jest objęty 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) posiada aktualne badania lekarskie potrzebne w Zakładzie Diagnostyki laboratoryjnej,
przeszkolenie w zakresie bhp i p.poż. oraz przeszkolenie w zakresie profilaktyki zakażeń
szpitalnych
3) oświadcza, 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), wyraża 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 udostępnia dobrowolnie i posiada dostęp do ich treści,
ich poprawiania, uzupełniania itp.
§5
Miejscem odbywania przez diagnostę laboratoryjnego stażu jest:
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.
§6
Kierujący ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie Szpitala, także wobec osób
trzecich, przez diagnostę laboratoryjnego, chyba że powstały one z winy opiekuna.
§7
1. Za wykonanie świadczeń medycznych w ramach odbywanego w Szpitalu stażu kierunkowego
diagnosta laboratoryjny nie otrzymuje od Szpitala wynagrodzenia.
2. Szpital nie pobiera od Kierującego opłat z tytułu prowadzenia stażu kierunkowego.

3. Wynagrodzenie za pracę oddelegowany diagnosta laboratoryjny otrzymuje od Kierującego.
§8
1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na okres
od …………....... r. do ………………… r.
2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Porozumienia Stronom przysługuje
prawo rozwiązania porozumienia ze skutkiem natychmiastowym
§9
Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zgody obu Stron i muszą być wprowadzone pisemnie
w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy:
1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie specjalizacji
i uzyskania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U.2016.1950 ze zm.).
2. Kodeksu Cywilnego
§ 12
Wszelkie spory wynikające z niniejszego Porozumienia Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądów
właściwych dla siedziby Szpitala.
§ 13
Porozumienie sporządzono w dwóch jedno brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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