POROZUMIENIE …............../20.....
w sprawie odbycia stażu kierunkowego
w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
zawarte w dniu ….......................r. w Siemianowicach Śląskich, pomiędzy:
….............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
…...................................... - ….................................................
zwanym dalej Kierującym,
a
Szpitalem Miejskim w Siemianowicach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich 41-100 przy ul. 1-go Maja 9
NIP: 6431764082 REGON 000308270
zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem
0000490160, o kapitale zakładowym 26 548.000,00zł
reprezentowany przez:
Prezesa Zarządu – Agnieszkę Wołowiec
zwanym dalej Przyjmującym,
Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie specjalizacji
lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. 2019, poz. 602) w celu umożliwienia lekarzom, skierowanym do odbycia
specjalizacji w zakresie staży kierunkowych i kursów szkoleniowych, strony niniejszego Porozumienia
postanawiają, co następuje:
§1
1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest prowadzenie przez Zakład Przyjmujący stażu kierunkowego
z zakresu ............................................................................................................................................. do
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie .......................................................................................,
w ramach możliwości kadrowych, w uprzednio uzgodnionych między stronami terminach, dla lekarza
(imię i nazwisko) ........................................................................................ oddelegowanego w tym celu
przez Zakład Kierujący oraz świadczenie usług medycznych w ramach odbywanego przez Lekarza stażu
kierunkowego do specjalizacji na rzecz pacjentów Zakładu Przyjmującego.
2. Zakład Przyjmujący oświadcza, że jest jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty uprawnioną do prowadzenia staży
kierunkowych w ramach uzyskanych akredytacji do szkolenia specjalizacyjnego.
§2
Lekarz oddelegowany przez Kierującego będzie odbywał staż kierunkowy z zakresu
…..........................................
w
Oddziale/Zakładzie
…........................................................................
w lokalizacji ……………………………………………………………
§3
1. Zakład Przyjmujący zobowiązuje się w szczególności do:
a) zapewnienia szkolącemu się realizację programu stażu kierunkowego do specjalizacji,
b) wyznaczenia opiekuna stażu kierunkowego,
c) zapewnienia szkolącemu się, w miarę posiadanych możliwości, dostępu do wszelkich materiałów,
szkoleń z zakresu regulaminu pracy, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, p.poż. oraz o
ochronie danych osobowych, sympozjów, konferencji itp., które mogą pomóc mu w podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych, a które odbywają się na terenie Zakładu Przyjmującego i prowadzone
są przez lekarzy oddziału szkolącego,
d) potwierdzenia przez opiekuna stażu kierunkowego odbycia stażu kierunkowego zgodnie
z programem specjalizacji i dokonania zaliczenia stażu kierunkowego w formie określonej w
programie specjalizacji,
e) wyznaczenia lekarzowi przez opiekuna stażu kierunkowego pacjentów do prowadzenia.

§3
1. Zakład Przyjmujący nada lekarzowi na czas trwania niniejszej umowy uprawnienia do przetwarzania
danych osobowych – medycznych.
2. W związku z nadaniem uprawnień do przetwarzania danych osobowych, na zbiorach do danych
osobowych gromadzonych przez Szpital, lekarz zobowiązany jest w dniu podpisania umowy do:
a) zapoznania się zasadami przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Szpitalu,
b) podpisania zobowiązania do zachowania w tajemnicy zasad ochrony danych osobowych,
nadanych mu uprawnień oraz haseł umożliwiających lekarzowi dostęp do systemów
informatycznych.
3. Lekarz odbywający staż zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Zakład Przyjmujący w związku z realizacją niniejszego Porozumienia, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz od 25.05.2018 r. przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
§4
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO), w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
Zakład Przyjmujący informuje, że:
a) administratorem danych osobowych lekarzy stażystów jest Szpital Miejski w Siemianowicach
Śląskich Spółka z o.o.
b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach
przetwarzania danych osobowych telefon: …………….., adres poczty elektronicznej:
……………….;
c) administrator będzie przetwarzał dane osobowe lekarzy stażystów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, gdyż przetwarzanie to jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
d) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów
prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia
przetwarzania danych w związku z realizację usług na rzecz administratora,
e) administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych lekarzy stażystów do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej,
f) lekarze stażyści maja prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
2. Dodatkowo zgodnie a art. 13 ust. 2 RODO Zakład Przyjmujący informuje, że:
a) dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu terminów określonych w ustawie z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
b) stażyście przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy,
d) administrator nie podejmuje decyzji w sposob zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe.
§5
1. Zakład Kierujący oświadcza, iż lekarz odbywający staż kierunkowy do specjalizacji zobowiązał się do:
a) rzetelnego wykonywania obowiązków powierzonych przez opiekuna szkolenia,
b) dbania o powierzony przez Zakład Przyjmujący sprzęt, materiały i inne wyposażenie Zakładu
Przyjmującego pod rygorem natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy przez Zakład
Przyjmujący,
c) posiadania własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego.
§6
1. Zakład Kierujący oświadcza, że lekarz odbywający staż kierunkowy do specjalizacji:
a) jest poinformowany, że na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym ponosi
odpowiedzialność za udowodnione, wyrządzone przez niego szkody (wynikłe z działania lub
zaniechania działania) na terenie Zakładu Przyjmującego, jak również wobec osób trzecich,
chyba
że ich powstanie było spowodowane działaniem lub zaniechaniem pracowników Zakładu
Przyjmującego,
b) jest objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych

wypadków,
w tym z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych,
c) posiada aktualne, wymagane przez Zakład Przyjmujący badania lekarskie.
2. Zakład Kierujący na żądanie udostępni Zakładowi Przyjmującemu dokumenty potwierdzające spełnienie
określonych wyżej wymagań w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez
upoważnione do wykonywania takich czynności osoby.
3. W przypadku realizacji w ramach stażu dyzurów medycznych objetych programem specjalizacji w
Zakładzie Przejmującym na życzenie Zakladu Kierującego, Zakład Przyjmujący potwierdzi daty i
godziny pełnienia dyżurów przez lekarza odbywającego staż.
4. Zakład Kierujący oswiadcza, że odbywanie stażu kierunkowego bedzie odbywało się na zasadach
obowiązujacych w Zakładzie Przyjmującym.
5. Staż kierunkowy, o ktorym mowa w § 1 pkt 1 dla danego lekarza może się odbyć, pod warunkiem
zgłoszenia się do Zakładu Przyjmującego przez lekarza Zakładu Kierującego wraz z pisemnym
skierowniem.
6. Rozpoczęcie stażu kierunkowego może się odbyć po sprawdzeniu wolnych miejsc szkoleniowych
w Zakładzie Przyjmującym spośród puli przyznanych miejsc, wyrażeniu zgody przez opiekuna stażu
Zakładu Przyjmującego i ustaleniu terminu odbycia stażu kierunkowego, weryfikacji przedstawionych
dokumentów oraz pisemnej akceptacji przez Dyrektora, podania lekarza o wyrażenie zgody na odbycie
stażu kierunkowego.
§7
1. Zakład Przyjmujący nie pobiera od Zakładu Kierującego opłat z tytułu prowadzenia stażu kierunkowego
z danej dziedziny specjalizacji – wzajemne świadczenia są nieodpłatne.
2. Wynagrodzenie za pracę wykonaną w ramach programu stażu kierunkowego lekarz oddelegowany
na staż otrzymuje od Zakładu Kierującego.
3. Czas przebywania lekarza na terenie Zakładu Przyjmującego określa wymiar czasu pracy narzucony
programem oraz trybem stażu kierunkowego do specjalizacji.
4. O wszelkich nieobecnościach (w tym z tytułu choroby, urlopu, nagłych zdarzeń losowych) odbywający
staż zobowiązany jest poinformować opiekuna stażu.
5. Zakład Kierujący pokrywa wszelkie koszty związane z ewentualną profilaktyką poekspozycyjną na
podstawie protokołu zdarzenia oraz refaktury poniesionych kosztów z której wynika, iz dotyczy ona
lekarza stażysty objętego nieniejszym porozumieniem.
§8
Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas określony od dnia ................................ do
dnia .............................. z możliwością rozwiązania przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
§9
1. W razie niestosowania się przez stronę do ustalonych w niniejszym Porozumieniu zapisów, drugiej
stronie przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania niniejszego Porozumienia w terminie 14 dni.
2. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację Porozumienia z przyczyn niezależnych
od stron, Porozumienie wygasa.
§ 10
1. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy:
 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie specjalizacji lekarzy
i lekarzy dentystów (Dz. U. 2019, poz. 602).
 Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Porozumienia strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego dla siedziby Szpitala Przyjmującego.
4. Porozumienie sporządzono z dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
..................................................
Zakład Kierujący
Kierujący

.................................................
Zakład Przyjmujący
Szpital Przyjmujący

