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POROZUMIENIE 

 
w sprawie odbycia stażu kierunkowego 

 
z  zakresu ...................................................................................................................................... 

w ramach odbywanej specjalizacji w dziedzinie …………………..................................................  

w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej   

przez lekarza …………………………………………………………………………………...……. 

zatrudnionego w ............................................................................................................................ 

 

zawarte w dniu .............................................r.  pomiędzy : 

............................................................................................................................................................. 

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

reprezentowanym przez : 
 
........................................................................................................................................................ 
 
zwanym dalej „Kierującym”,  

a  

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii  w Bystrej,  

43-360 Bystra, ul. Fałata 2, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………. 

zwanym dalej „Przyjmującym”: 

 

 

Strony niniejszego Porozumienia 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 

odbywanego przez lekarza stażu na rzecz pacjentów Przyjmującego.  

 
§ 2 

Staż kierunkowy będzie prowadzony  w oddziale ………............................................................ 

 
§ 3 

Przyjmujący zobowiązuje się do zapewnienia szkolącemu się lekarzowi : 

1)  realizacji programu stażu, 



 
 
2) warunków niezbędnych do prawidłowego zrealizowania programu stażu. 

3) odpowiednich kwalifikacji opiekuna oraz personelu kształcącego, 

4) dostępu, w miarę możliwości,  do wszelkich materiałów, szkoleń, sympozjów, konferencji itp., 

które mogą mu pomóc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, a które odbywają się na terenie 

Przyjmującego i prowadzone są przez lekarzy Przyjmującego.  

 
§ 4 

Lekarz odbywający specjalizację zobowiązuje się do : 

1) rzetelnego wykonywania powierzonych przez opiekuna szkolenia obowiązków, 

2) dbania o powierzony przez przyjmującego sprzęt, materiały i inne wyposażenie przedsiębiorstwa     

       Przyjmującego,  pod rygorem natychmiastowego rozwiązania przez Przyjmującego niniejszego  

      Porozumienia. 

                                                               § 5 
Kierujący oświadcza, że odbywający specjalizację lekarz: 

1)  jest objęty ubezpieczeniem: 

 od odpowiedzialności cywilnej, 

 od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

na cały okres objęty Porozumieniem, 

2)  posiada aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań   

          zdrowotnych do wykonywania pracy, 

3) posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP.  

 

§ 6 
Kierujący ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie przedsiębiorstwa 

Przyjmującego, także wobec osób trzecich, przez lekarza oddelegowanego, chyba że powstały one z 

winy opiekuna. 

   § 7 
1. Za wykonanie świadczeń medycznych w ramach odbywanej w przedsiębiorstwie Przyjmującego      

      specjalizacji lekarz nie otrzymuje 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, lekarz oddelegowany    

na staż otrzymuje od Kierującego. 

 
 § 8 

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, na  okres od  ....................... do …………….. 

2. Porozumienie może zostać przedłużone jedynie za zgodą Dyrektora Szpitala. 

 
 
 
 

 § 9 
1. W razie nie stosowania się przez strony do ustalonych w niniejszym Porozumieniu zapisów,    

      stronom przysługuje prawo odstąpienia od tego Porozumienia na zasadach ogólnych. 



 
 
2. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację Porozumienia    

z przyczyn niezależnych od stron, Porozumienie wygasa. 

 
 § 10 

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zgody obu stron i muszą być wprowadzone pisemnie w 

formie aneksu. 

 

§ 11 
1. Szpital Kierujący oraz Szpital Przyjmujący oświadczają, że udostępnione dane, podlegać będą 

ochronie w myśl art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L. 119, s. 1) – dalej RODO  

2. Szpital Kierujący oświadcza, że:  

1) lekarz skierowany na staż kierunkowy zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy 

informacji oraz sposobu ich zabezpieczenia w zakresie zleconych i wykonywanych prac, 

również po wygaśnięciu niniejszej umowy,  

2) jest administratorem danych osobowych lekarza skierowanego na staż kierunkowy w 

rozumieniu art. 4 pkt. 7) RODO udostępnionych Szpitalowi Przyjmującemu w celu realizacji 

postanowień  § 3 Porozumienia,  

3) w celu podjęcia niezbędnych działań mających na celu doprowadzenie do zawarcia 

porozumienia Szpital Kierujący udostępnia następujące kategorie danych:  

a. imię i nazwisko  

b. kierunek studiów  

3. Szpital Przyjmujący oświadcza, że:  

1) jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7) RODO udostępnionych danych i przetwarzał 

je będzie w celu realizacji postanowień Porozumienia,  

2) przestrzega zasad dotyczących przetwarzania danych zgodnie z treścią art. 5 RODO  

3) przestrzega obowiązków wynikających z art. 12 - 22 oraz art. 34 RODO w szczególności 

wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do lekarza skierowanego na staż 

kierunkowy.   

 
  § 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy : 

1) Ustawa z dnia 05 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2019r., poz. 537) 

oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie specjalizacji lekarzy i 

lekarzy dentystów (Dz.U. z 2019r., poz. 602),  

2) Kodeksu Cywilnego. 

 
  § 13 

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



 
 
 
 

§ 14 
Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszego Porozumienia , strony poddają  rozstrzygnięciu 

sądów, właściwych wg Kodeksu postępowania cywilnego. 
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