
 

POROZUMIENIE  

 

zawarte w dniu ............................. r.  

pomiędzy:  

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73a,  

51-124 Wrocław, zarejestrowany w  Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność 

Leczniczą  prowadzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego pod numerem 000000001316,  

KRS  0000101546,  reprezentowanym przez prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza–  

Dyrektora zwanym dalej Przyjmującym, 

a 

............................................................................................................., ul. .................................., 

zarejestrowany w  Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą  

prowadzonym przez ....................................... pod numerem ........................., KRS .................. 

reprezentowanym przez ..................................................................zwanym dalej Kierującym, 

o treści: 

 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza  

dentysty, ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 790), strony niniejszego Porozumienia postanawiają, co 

następuje: 

 

      § 1 

1. Przedmiotem porozumienia jest odbycie u Przyjmującego stażu kierunkowego z 

.............................................przez ........................................., oddelegowanego w tym celu 

przez Kierującego w ramach odbywanej specjalizacji w dziedzinie 

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

2. Lekarz kierowany będzie do Przyjmującego na podstawie imiennego skierowania 

wystawionego przez Kierującego. 

3. Lekarz będzie odbywać staż po uprzednim ustaleniu terminu stażu i uzyskaniu zgody 

Przyjmującego. 

      § 2 

Przyjmujący zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia lekarzowi realizacje programu stażu kierunkowego, 

2) zagwarantowania odpowiednich kwalifikacji prowadzących staż kierunkowy oraz 

personelu kształcącego, 

3) zagwarantowania szkolącemu się, w miarę możliwości, dostępu do wszelkich 

materiałów, szkoleń, sympozjów, konferencji, które odbywają się na terenie 

Przyjmującego. 

 

§ 3 

Kierujący oświadcza, że lekarz odbywający staż kierunkowy zobowiązał się do: 

1) rzetelnego wykonywania powierzonych przez prowadzącego staż kierunkowy 

obowiązków, zgodnie z zasadami etyki lekarskiej, 



2) dbania o powierzony przez Przyjmującego sprzęt, materiały i inne wyposażenie pod 

rygorem natychmiastowego rozwiązania porozumienia, 

3) prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczej zgodnie z przepisami  

i zasadami obowiązującymi u Przyjmującego. 

 

    

      § 4 

1. Kierujący oświadcza, że odbywający staż kierunkowy lekarz: 

1) jest objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i od  następstw 

nieszczęśliwych  wypadków, w tym od ryzyka ekspozycji zawodowej na zakażenia na 

cały okres objęty niniejszym Porozumieniem, 

2) posiada aktualne badania lekarskie, aktualną książeczkę dla celów sanitarno-

epidemiologicznych oraz przeszkolenie bhp i p/poż. 

2. Kierujący na żądanie Przyjmującego udostępni dokumenty potwierdzające spełnienie 

określonych w ust. 1 wymagań w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem 

przez osoby upoważnione do dokonywania takich czynności. 

 

§ 5 

Lekarz odbywający staż ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy na 

terenie Szpitala, także wobec osób trzecich. 

 

 

§ 6 

1. Za   wykonanie   świadczeń   medycznych   w   zakresie   odbywanego   u Przyjmującego  

stażu kierunkowego, w tym również w ramach pełnionych dyżurów medycznych, lekarz 

odbywający staż nie otrzymuje od Przyjmującego wynagrodzenia za pracę ani innych 

świadczeń pieniężnych.  

2. Przyjmujący nie pobiera jednocześnie od Kierującego żadnych opłat z tytułu 

prowadzenia przedmiotowego stażu kierunkowego. 

 

§ 7 

1. Na okres realizacji niniejszego Porozumienia na podstawie art. 29 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, 

Przyjmujący upoważnia lekarza, do przetwarzania danych osobowych pacjentów 

Przyjmującego w celu realizacji Porozumienia.  

2. Przyjmujący reprezentowany przez Dyrektora Szpitala, oświadcza, że jest 

Administratorem danych osobowych, które powierza do przetwarzania lekarzowi. 

3. Lekarz jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z Porozumieniem, a w szczególności za udostępnienie ich osobom 

nieupoważnionym. 

 

§ 8 

1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas określony od ....................... r. do  

......................... r. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszego porozumienia z zachowaniem  

tygodniowego okresu wypowiedzenia. 



3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego porozumienia  każdej ze stron  

przysługuje prawo rozwiązania porozumienia ze skutkiem natychmiastowym. 

4. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację porozumienia z przyczyn 

niezależnych od stron, porozumienie wygasa. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają zgody obu stron i muszą być wprowadzone 

pisemnie w formie aneksu. 

 

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,  

2) Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 11 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

       KIERUJĄCY                                                          PRZYJMUJĄCY 

                      

               

 

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

 

 


