POROZUMIENIE
w sprawie współpracy w zakresie prowadzenia staży kierunkowych
zawarte w dniu 25.04.2019 roku w Siemianowicach Śląskich, pomiędzy:
Szpitalem Miejskim w Siemianowicach Śląskich,
z siedzibą w: 41-100 Siemianowice Śląskie; ul. 1-go Maja 9
NIP: 643-17-64-082
REGON: 000308270
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
reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu – Agnieszkę Wołowiec
zwanym dalej Jednostką Kierującą
a
Stowarzyszeniem Przyjaciół Chorych „Hospicjum”
Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach
z siedzibą w: 44-101 Gliwice, ul. Daszyńskiego 29
NIP: 6312199262
REGON: 272883276
zarejestrowanym pod Nr KRS 0000001834
reprezentowanym przez:
Dyrektora – lek. med. Artura Pakosz
zwanym dalej „Zakładem Przyjmującym”
o następującej treści:
Działając na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
2019r. poz. 537) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie specjalizacji
lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. 2019 poz. 602), strony niniejszego Porozumienia postanawiają, co
następuje:
§1
1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest uzgodnienie zasad i warunków prowadzenia staży
kierunkowych do specjalizacji w zakresie medycyny paliatywnej oraz wykonywanie świadczeń
medycznych w ramach odbywanego stażu na rzecz pacjentów Zakładu Przyjmującego przez lekarzy
specjalizujących się w dziedzinie chorób wewnętrznych w Jednostce Kierującej.
2. Zakład Przyjmujący oświadcza, iż wyraża gotowość współpracy w tym zakresie z Jednostką Kierującą,
poszczególne staże kierunkowe będą odbywać się na podstawie odrębnych porozumień zawieranych na
warunkach niniejszego porozumienia.
§2
Staż kierunkowy lekarzy w zakresie: medycyny paliatywnej do specjalizacji w dziedzinie: chorób
wewnętrznych prowadzony będzie w Oddziale Opieki Paliatywnej.
2. Zakład Przyjmujący będzie wyznaczał samodzielnie opiekuna stażu.

1.

§3
Zakład Przyjmujący zobowiązuje się do:
a) zapewnienia lekarzowi odbywającemu staż realizacji programu stażu,
b) zapewnienia lekarzowi odbywającemu staż w miarę możliwości dostęp do materiałów, szkoleń,
konferencji itp., które mogą pomóc lekarzowi w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
§4
1. Zakład Kierujący oświadcza, iż lekarz odbywający staż zobowiąże się do:
a) rzetelnego wykonywania obowiązków powierzonych przez opiekuna szkolenia,
b) dbania o powierzony sprzęt, materiały i inne wyposażenie Zakładu Przyjmującego.
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2.

Zakład Kierujący oświadcza, że lekarz odbywający staż:
a) będzie objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych
wypadków na cały okres objęty niniejszym Porozumieniem,
b) będzie posiadał aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie BHP i p. poż.,
c) będzie posiadał aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie leczenia krwią i jej
składnikami,
d) będzie posiadał aktualne szczepienia przeciw WZW typ B.
3. W uzasadnionych przypadkach, w których konieczne będzie potwierdzenie istnienia okoliczności
wskazanych w ust. 2 powyżej, Zakład Kierujący umożliwi Zakładowi Przyjmującemu wgląd, bądź
przekaże kserokopie stosownych dokumentów.
§5
1. Zakład Kierujący ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez lekarza odbywającego staż do
specjalizacji z jego winy na terenie Zakładu Przyjmującego spowodowane przez czynności lekarza
podejmowane w ramach wykonywania stażu.
2. Zakład Kierujący nie ponosi odpowiedzialności za powstanie szkody, jeżeli jej powstanie było
spowodowane niezgodnym z prawem zachowaniem Zakładu Przyjmującego.
§6
1. Za wykonanie świadczeń medycznych w ramach stażu, lekarz odbywający staż nie otrzymuje
wynagrodzenia od Zakładu Przyjmującego.
2. Zakładowi Przyjmującemu nie przysługuje od Zakładu Kierującego wynagrodzenie z tytułu
prowadzenia stażu.
3. Wynagrodzenie za pracę lekarz odbywający staż otrzymuje od Zakładu Kierującego.
4. Wymiar czasu pracy lekarza odbywającego staż określa program oraz tryb stażu.
5. Lekarz odbywający staż zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania kierownika specjalizacji
lub opiekuna o wszelkich nieobecnościach w pracy.
6. Lekarz odbywający staż zobowiązany jest do przestrzegania regulacji wewnętrznych obowiązujących
w Zakładzie Przyjmującym, w szczególności w zakresie dotyczącym godzin pracy, zasad
przyjmowania pacjentów i udzielania świadczeń medycznych.
§7
1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron niniejszego Porozumienia uprawniona jest do jego rozwiązania ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień Porozumienia przez jedną ze stron.
3. Niniejsze Porozumienie wygasa w razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację
Porozumienia z przyczyn niezależnych od stron, w szczególności w przypadku rezygnacji lekarza
z uczestniczenia w stażu.
4. Każda ze stron ma prawo rozwiązania niniejszego porozumienia z zachowaniem 3 miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
§8
1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają zgody stron wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Porozumienia, zastosowanie mają
odpowiednie przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 5 grudnia 1996r.
o zawodach lekarza i dentysty (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 537) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2019r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. 2019 poz. 602).
3. Niniejsze Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

_________________________
Podpis
Prezesa Zarządu Jednostki Kierującej

________________________
Podpis
Prezesa Zarządu Zakładu Przyjmującego
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Siemianowice Śl. 25.04.2019r.

SZM/DN/DK/070/1503/……/2019

Stowarzyszeniem Przyjaciół Chorych „Hospicjum”
Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach
ul. Daszyńskiego 29
44-101 Gliwice

Szanowni Państwo,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o podpisanie z nami załączonego Porozumienia dotyczącego
współpracy w zakresie prowadzenia stażu kierunkowego lekarzy z medycyny paliatywnej
w ramach specjalizacji w dziedzinie Chorób Wewnętrznych. W załączeniu przesyłamy 2
egzemplarze porozumienia po podpisaniu prosimy o odesłanie 1 z egzemplarzy.
Z poważaniem
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