Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego
Nr.............z dnia …...................
UMOWA
w sprawie odbywania staży kierunkowych
zawarta w dniu …...........w ….................. pomiędzy:
…...............................................................
…...............................................................
reprezentowanym przez
….............................................................
zwanym dalej ,,Jednostką Kierującą”
a
…........................................................
….........................................................
zwanym dalej ,,Jednostką Szkolącą”
Działając na podstawie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 (t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz.464) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013, poz. 26) strony niniejszej umowy
postanawiają, co następuje:
§1
1. Niniejsza umowa określa warunki i zasady odbywania staży kierunkowych, w ramach odbywanej
specjalizacji oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach odbywanego stażu na rzecz
pacjentów Jednostki Szkolącej.
2. Staże kierunkowe odbywać będą lekarze, zatrudnieni w ramach umowy o pracę w Jednostce
Kierującej i zwolnieni do pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na okres stażu po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbywania stażu przez kierowanego lekarza z
Ordynatorem/Kierownikiem Oddziału Jednostki Szkolącej.
3. Staże kierunkowe odbywać się będą w dziedzinach do których Jednostka Szkoląca jest uprawniona.
§2
1. Jednostka Kierująca wystawi imienne skierowanie dla lekarza kierowanego na staż cząstkowy do
Jednostki Szkolącej.
2. Jednostka Kierująca oświadcza, że lekarz odbywający staż cząstkowy został zobowiązany do:
a) rzetelnego wykonywania obowiązków powierzonych przez opiekuna stażu,
b) dbałości o powierzony przez Jednostkę Szkolącą sprzęt, materiały, wyposażenie.
c) przestrzegania przepisów wewnętrznych oraz obowiązujących procedur u Jednostki Szkolącej.
3.
Jednostka Kierująca oświadcza, że lekarz odbywający staż posiada aktualne badania lekarskie
oraz jest przeszkolony w zakresie BHP i ppoż.
§3
Jednostka Kierująca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie Jednostki Szkolącej
przez oddelegowanego lekarza, jak również wobec osób trzecich w ramach posiadanego przez
Jednostkę Kierującą ubezpieczania.
§4
1. Za wykonywanie świadczeń medycznych w ramach odbywanego stażu lekarz nie otrzymuje od
Jednostki Szkolącej wynagrodzenia. Dotyczy to również wynagrodzenia za ewentualne dyżury
medyczne, pełnione w ramach realizacji programu stażu odbywanego w Jednostce Szkolącej.
2. Wynagrodzenie za pracę lekarz otrzymuje od Jednostki Kierującej.
3. Jednostka Szkoląca zapewnia lekarzowi dostęp do dokumentacji medycznej, aparatury medycznodiagnostycznej i innych urządzeń celem zapoznania się ze stosownymi metodami leczniczymi i
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nabycia umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej, koniecznej do zaliczenia procedur
medycznych, wymaganych programem specjalizacji.
§5
1. Lekarz odbywający staż kierunkowy zobowiązany jest do:
a) rzetelnego wykonywania czynności wynikających z programu specjalizacji, wg posiadanych
uprawnień, pozostających we właściwości oddziału powierzonych przez opiekuna stażu
kierunkowego, pod jego nadzorem lub pod nadzorem lekarza specjalisty w przypadku
nieobecności opiekuna,
b) dbania o powierzony przez Jednostkę Szkolącą sprzęt, materiały i inne wyposażenie,
c) wykonywania świadczeń zdrowotnych w odzieży i obuwiu roboczym, spełniającym certyfikaty
jakości utrzymania tej odzieży w należytym stanie, gwarantującym higieniczne i bezpieczne
warunki pracy,
d) przestrzegania postanowień przepisów bhp i ppoż i innych obowiązujących w Jednostce
Szkolącej przepisów i regulaminów,
e) noszenie w widocznym miejscu osobistego identyfikatora,
f) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w związku z odbywaniem stażu
kierunkowego w ramach przedmiotowej umowy, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jednolity : Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm. ) oraz podlegają ochronie
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o Ochronie
Danych Osobowych i aktualnie obowiązujących przepisów krajowych, których ujawnienie
mogłoby narazić na szkodę Jednostkę Szkolącą lub naruszenie dóbr osobistych pracowników
i pacjentów.
g) Odbycie szkolenia w zakresie regulacji dotyczących ochrony danych przetwarzanych w
Szpitalu w związku ze stażem kierunkowym oraz uzyskanie upoważnienia do przetwarzania
tych danych najpóźniej w dniu rozpoczęcia stażu.
§6
1. Umowę zawarto na czas …......................
2. Umowa może być rozwiązana pisemnie przez każdą ze stron z zachowaniem okresu
wypowiedzenia, wynoszącego jeden miesiąc lub w dowolnym terminie- za porozumieniem stron.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy ustawy o zawodzie
lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 (t.j. DzU. z 2015 r. poz.464) oraz Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.
U. z 2013, poz. 26) oraz Kodeksu Cywilnego.
§9
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla Jednostki Kierującej.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jedna dla Jednostki Szkolącej jedna
dla Jednostki Kierującej.

…......................
Jednostka Kierująca

….....................................
Jednostka Szkoląca
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