
                                                            
 
                                                      POROZUMIENIE   Nr 

w sprawie odbycia stażu kierunkowego     
 
zawarte w dniu………………. w Katowicach pomiędzy: 
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA  z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Strzeleckiej 9 – 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS                      
nr 0000357904, posiadająca nr REGON 241552141, nr NIP 9542700833, kapitał zakładowy                     
w wysokości 9 000 000 PLN opłacony  w całości, wpisana do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000024623, prowadząca: Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny im. Prof.  E. Michałowskiego oraz 
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna  w Katowicach przy ul. Strzeleckiej 9,  
reprezentowana przez: 
Prezesa Zarządu  - Michał Nowrotek 
Dyrektora Szpitala  - dr n. med. Jan Kawecki 
zwanym dalej  „Zakładem Przyjmującym”  
 
a 

………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………….…  

reprezentowanym przez: 
 
………………………………………. 
 
………………………………………. 
zwanym dalej  „Zakładem Kierującym” 
 
w sprawie odbywania przez Pana/Panią lek. med. ……………………………..  stażu kierunkowego                   
z zakresu:  

- ………………………………….. 
            
na czas  ……………………………………. 
 
Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie 
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów / Dz. U. Nr 213 poz. 26 / i mając a uwadze konieczność 
zapewniania lekarzom odbycia stażu kierunkowego z zakresu …………………………….……..  
określonego programem   specjalizacji w danej  dziedzinie medycyny. 
 
Strony postanawiają co następuje: 
 
                                                                         § 1 
Przedmiotem Porozumienia jest przyjęcie lekarza oddelegowanego z Zakładu  Kierującego                    
do Zakładu Przyjmującego w celu odbywania stażu kierunkowego w ramach odbywanej specjalizacji 
w dziedzinie …………………... 
                                                                        § 2 
1. Staż kierunkowy będzie prowadzony w zakresie ………………………………….. 
2. Kierownikiem stażu będzie ……………………………. 



 
 
                                                                       § 3 
Zakład Przyjmujący zobowiązuje się do: 
- zapewnienia szkolącemu się realizacji programu stażu, 
- zagwarantowania odpowiednich kwalifikacji prowadzącego staż oraz personelu kształcącego, 
- zapewnienia szkolącemu się, w miarę możliwości Szpitala, dostępu do wszelkich materiałów 

mogących pomóc  w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych  szkolącego się lekarza. 
 

                                                                  § 4 
Zakład Kierujący oświadcza, że  skierowany do odbycia stażu do specjalizacji lekarz jest objęty 
ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej  i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz że 
posiada aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie BHP i P / Poż . 
 
                                                                        § 5 
Zakład Kierujący ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na terenie Zakładu 
Przyjmującego przez lekarza oddelegowanego, jak również wobec osób trzecich w ramach 
ubezpieczenia, o którym mowa w §4. 
                                                                        § 6 
1. Za świadczenie usług medycznych w ramach odbywanego stażu do specjalizacji lekarz nie 

otrzymuje od Zakładu Przyjmującego wynagrodzenia. 
2. Wynagrodzenie za pracę otrzymuje od Zakładu Kierującego. 
3. Zakład Przyjmujący nie pobiera  od Zakładu Kierującego opłat z tytułu prowadzenia stażu 

kierunkowego. 
 
                                                                        § 7 
1. W razie niestosowania się przez strony  do ustalonych  w niniejszym Porozumieniu zapisów  

stronom  przysługuje prawo  odstąpienia od tego Porozumienia na zasadach ogólnych. 
2. W razie zaistnienia okoliczności  uniemożliwiających  realizację Porozumienia z przyczyn  

niezależnych od stron, Porozumienie wygasa. 
 
                                                                        § 8 
Wszelkie zmiany Porozumienia mogą być wprowadzane w formie pisemnej za obopólną zgodą 
stron pod  rygorem   nieważności. 
                                                                        § 9 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy 
dentystów /Dz. U. z 2013 poz. 26 ze zmianami/ oraz Kodeks Cywilny. 
                                                                         
                                                                        § 10 
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach po jednym dla każdej                
ze stron . 
 
                                                                                                                     
...........................................................                                 …………………………………………….. 

Zakład Kierujący                                                                          Zakład Przyjmujący 
 
 
 

 


