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POROZUMIENIE 
 

w sprawie odbycia stażu kierunkowego w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. przez lekarza 
.......................................... 
w ramach odbywanej specjalizacji w dziedzinie .................................................................................................................... 
zawarte w dniu ................................... w ................................. 
pomiędzy : 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
reprezentowanym przez : 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
zwanym dalej Kierującym, a 
 

Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 48-317 
Korfantów, ul. Wyzwolenia 11, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
625798, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, nr NIP 7531567625, nr 
REGON 000654530, o kapitale zakładowym w wysokości 23.000.000,00 zł, reprezentowanym przez 
Wojciecha Machelskiego -  Prezesa Zarządu Wojciecha Machelskiego; 

 
zwanym dalej Szpitalem, o treści : 
 
Działając na podstawie art. 16 – 16x Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 125 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji 
lekarzy i lekarzy dentystów ( Dz. U. z 2013 r. poz. 26 ), w celu umożliwienia lekarzom skierowanym do Opolskiego 
Centrum Rehabilitacji w  Korfantowie Sp. z o.o. odbycia stażu kierunkowego w dziedzinie: 
 ............................................................................................................................................. 
Strony niniejszego Porozumienia postanawiają co następuje : 
 

§ 1. 
Przedmiotem Porozumienia jest odbycie w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. stażu 
specjalizacyjnego/ kursu kierunkowego w ramach odbywanej specjalizacji przez lekarza oddelegowanego w tym celu 
przez Kierującego oraz świadczenie usług medycznych w ramach odbywanego przez lekarza stażu specjalizacyjnego 
lub kursu kierunkowego na rzecz pacjentów Szpitala. 
 

§ 2. 
Staż kierunkowy będzie prowadzony w dziedzinie ............................................................................................................. 
w Oddziale……………………................................................................................................................................................. 
Listę lekarzy oddelegowanych wraz z określeniem czasu odbywanego stażu określona zostanie każdorazowo pisemnie 
po wcześniejszym uzgodnieniu z Ordynatorem danego Oddziału. 

 
§ 3. 

Szpital zobowiązuje się do : 
1) zapewnienia lekarzowi realizacji programu stażu kierunkowego, 
2) zagwarantowania odpowiednich kwalifikacji opiekuna oraz personelu kształcącego. 
 

§ 4. 
Kierujący oświadcza, iż lekarz odbywający staż kierunkowy zobowiązał się do : 
1) rzetelnego wykonywania powierzonych przez opiekuna szkolenia obowiązków, 
2) dbania o powierzony przez Szpital sprzęt, materiały i inne wyposażenia Szpitala. 
 

§ 5. 
Kierujący oświadcza, że odbywający staż kierunkowy lekarz :  



1) jest objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres 
objęty niniejszym Porozumieniem, 

2) posiada aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie bhp i p.poż. 
 

§ 6. 
Kierujący ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie Szpitala, także wobec osób trzecich przez lekarza  
chyba że powstały one z winy opiekuna. 
 
 

§ 7. 
1. Za wykonanie świadczeń medycznych w ramach odbywanego w Szpitalu stażu kierunkowego lekarz nie otrzymuje 

od Szpitala wynagrodzenia. 
2. Szpital nie pobiera od Kierującego opłat z tytułu prowadzenia stażu kierunkowego. 
3. Wynagrodzenie za pracę, w tym również za pełnione dyżury medyczne, lekarz otrzymuje od Kierującego. 

 
§ 8. 

1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas określony, tj. na okres od ............................. do ............................... 
2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Porozumienia Stronom przysługuje prawo rozwiązania 

Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym. 
 

§ 9. 
Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 10. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, w szczególności zaś: 
1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ( Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1779 ), 

2. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze 
zm.) 

3. Kodeksu cywilnego. 
 

§ 11. 
Wszelkie spory wynikające z niniejszego Porozumienia Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla 
siedziby Szpitala. 
 

§ 12. 
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 

KIERUJĄCY         SZPITAL 
 


