Załącznik nr 1 do Procedury „Realizacja staży kierunkowych”

UMOWA POROZUMIENIA
W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY KIERUNKOWYCH
W SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Nr…………………………………………………..…….
w Dziekanowie Leśnym w dniu …………………………….……… pomiędzy:
Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym (05-092), ul. Marii Konopnickiej 65, wpisanym do Rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych
zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000072265, o numerze NIP: 118-13-49-898, o numerze Regon: 000291210, w imieniu
którego działa:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Organizatorem staży kierunkowych”
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w imieniu którego działa:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Podmiotem kierującym”,
zwanymi dalej „Stronami”,
na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz.U. 2017 nr 28 poz. 125 t.j.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. 2013 poz. 26) (dalej:
„Rozporządzenie”) została zawarta niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, o treści
następującej:

§ 1.
1. Organizator staży kierunkowych zobowiązuje się do zapewnienia warunków niezbędnych
do realizacji staży kierunkowych w dziedzinie…………………………………………………………………….,
w ramach szkolenia specjalizacyjnego z……………………………………………………………………………..,
w komórce organizacyjnej SZPZOZ im. Dzieci Warszawy……………………………………………………..,
której kierownikiem jest…………………………………………………………………………………………………....,
zgodnie z obowiązującym programem szkolenia specjalizacyjnego, w tym do:
1) zapewnienia właściwej kadry medycznej,
2) zapewnienia właściwej bazy diagnostyczno-terapeutycznej,
3) zapewnienia, w miarę możliwości, udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach
itp. odbywających się na terenie Organizatora staży kierunkowych,
4) zapoznania lekarzy przystępujących do odbycia stażu kierunkowego z treścią
Procedury „Realizacja staży kierunkowych”, Regulaminu Organizacyjnego Szpitala,
Zakładowego Regulaminu Pracy, przepisów dotyczących ochrony tajemnicy służbowej,
5) sprawowania nadzoru merytorycznego oraz administracyjnego nad przebiegiem staży
kierunkowych,
6) pisemnego potwierdzenia odbycia staży kierunkowych i o ile zajdzie taka potrzeba,
do złożenia stosownych podpisów w indeksie wykonanych zabiegów i procedur
medycznych.
2. Organizator staży kierunkowych zobowiązuje się do każdorazowego wyznaczenia
kierownika stażu kierunkowego.
3. Organizator staży kierunkowych ma prawo odmówienia przyjęcia kandydata na staż
kierunkowych w przypadku braku miejsc w wybranej komórce organizacyjnej Organizatora
staży kierunkowych, w której staż kierunkowy miałaby się odbywać lub z innych ważnych
przyczyn.
4. Organizator staży kierunkowych ma obowiązek niezwłocznego poinformowania w formie
pisemnej, Podmiotu kierującego o zaistnieniu sytuacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu oraz wskazania przyczyn podjętej decyzji.

§ 2.
1. Podmiot kierujący zobowiązuje się do sprawowania nadzoru merytorycznego
i wychowawczego nad przebiegiem staży kierunkowych.
2. Podmiot kierujący zobowiązuje się do kierowania na staże kierunkowe jedynie osoby:
1) posiadające dyplom lekarza lub lekarza dentysty,
2) posiadające aktywne prawo wykonywania zawodu,
3) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
4) posiadające zaświadczenie lekarskie o braku

przeciwwskazań zdrowotnych

do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty,
5) które odbyły szczepienie przeciwko WZW,
6) które odbyły szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) i ppoż.,
7) które odbyły szkolenie epidemiologiczne,
8) wykazujące nienaganną postawę etyczną.
3. Podmiot kierujący zobowiązuje się do wydawania imiennych skierowań na staż kierunkowy.
4. Imienne skierowania, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu winny być opatrzone
pieczęcią Podmiotu kierującego oraz zawierać informację o lekarzu (imię, nazwisko, numer
prawa wykonywania zawodu) oraz o stażu kierunkowym (dziedzina, rodzaj szkolenia
specjalizacyjnego, kierownik specjalizacji).

§ 3.
1. Lekarz odbywający staż kierunkowy zobowiązany jest do:
1) zdobywania

wiedzy

teoretycznej

oraz

umiejętności

praktycznych

zgodnie

z Rozporządzeniem oraz zgodnie z programem szkolenia specjalizacyjnego,
2) przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego Szpitala, Zakładowego Regulaminu Pracy,
przepisów dotyczących ochrony tajemnicy służbowej, praw pacjenta, przepisów
epidemiologicznych i sanitarnych, przepisów BHP i ppoż. oraz innych aktów
normatywnych zewnętrznych i wewnętrznych obowiązujących na terenie Organizatora
staży kierunkowych,
3) przestrzegania przepisów Procedury „Realizacja staży kierunkowych” obowiązującej
na terenie Organizatora staży kierunkowych, w tym do złożenia u Organizatora staży
kierunkowych:

a) wniosku o przyjęcie na staż kierunkowy, zgodnie ze wzorem przekazanym przez
Organizatora staży kierunkowych,
b) imiennego skierowania na staż kierunkowy wystawionego przez Podmiot
kierujący na staż kierunkowy,
c) dokumentu potwierdzającego posiadanie, na cały okres trwania stażu
kierunkowego u Organizatora staży kierunkowych, polisy ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej (OC) poszerzonej o ryzyko zdarzeń medycznych,
chorób zakaźnych, obejmujące pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego
w przypadku ekspozycji zawodowej,
d) dokument potwierdzający posiadanie, na cały okres trwania stażu kierunkowego
u Organizatora staży kierunkowych, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW).
4) stosowania się do zasad zależności służbowej i wykonywania poleceń kierownika stażu
kierunkowego oraz Dyrekcji Organizatora staży kierunkowych,
5) odbywania stażu kierunkowego zgodnie z przyjętym harmonogramem,
6) posiadania własnej odzieży oraz obuwia służbowego spełniającego wymogi BHP.
2. Organizator

staży

kierunkowych

może

przerwać

staż

kierunkowy

w

trybie

natychmiastowym w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia obowiązków
wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w pkt 7.5.6. Procedury „Realizacja staży
kierunkowych” obowiązującej u Organizatora staży kierunkowych.
3. Organizator staży kierunkowych ma obowiązek niezwłocznego poinformowania w formie
pisemnej, Podmiotu kierującego o zaistnieniu sytuacji opisanej w ust. 2 niniejszego
paragrafu oraz wskazania przyczyn podjętej decyzji.

§4.
1. Za organizację staży kierunkowych Organizator staży kierunkowych nie pobiera opłat.
2. Za wykonywane świadczeń oraz innych czynności w ramach odbywania stażu
kierunkowego lekarz nie otrzymuje wynagrodzenia.
3. Pranie oraz konserwacja odzieży i obuwia służbowego obciążają lekarza.
4. Wykonanie wszelkich wymaganych badań specjalistycznych obciąża lekarza.

§5.
1. W przypadku wystąpienia ekspozycji zawodowej lekarza na materiał potencjalnie zakaźny
w trakcie trwania stażu kierunkowego Organizator stażu kierunkowego wdroży procedurę
postępowania poekspozycyjnego, której koszty obciążą Podmiot kierujący.
2. Za szkody wyrządzone przez lekarza, w tym wobec pacjentów i osób trzecich, Strony i lekarz
odpowiadają na zasadach ogólnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
powszechnego.
3. W trakcie trwania stażu kierunkowego lekarz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
wyrządzone w mieniu Organizatora staży kierunkowych.

§6.
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Każdej

ze

Stron

przysługuje

prawo

wypowiedzenia

Umowy

z

zachowaniem

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§7.
1. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy prawa, w szczególności
przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji
lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. 2013 poz. 26).
3. Spory mogące wynikać z realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne
właściwe dla siedziby Organizatora staży kierunkowych.

§8.
1. Każda zmiana treści niniejszej Umowy wymaga wyrażenia zgody przez Strony w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Organizator staży
kierunkowych

…………………………………………………………

Podmiot kierujący

……………………………………………..............

