Porozumienie
w sprawie prowadzenia stażu kierunkowego do specjalizacji
zawarte w dniu ………………. pomiędzy:
……………………………………………. ul. ………………………………………… wpisanym
do rejestru ……..…………..., prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………..………
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ………………….,
NIP: ………………….. reprezentowanym przez:
…………………………….……………
zwanym dalej „Kierującym”,
a
Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326
Bydgoszcz, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000063546, reprezentowanym przez:
mgr Mariolę Brodowską – Dyrektora,
zwanym dalej „Przyjmującym”,
o treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest prowadzenie przez Przyjmującego stażu
kierunkowego z zakresu intensywnej opieki medycznej/intensywnej terapii do specjalizacji
w dziedzinie laboratoryjna diagnostyka medyczna dla diagnostów laboratoryjnych
skierowanych w tym celu przez Kierującego oraz świadczenie usług medycznych w ramach
odbywanego przez diagnostów laboratoryjnych stażu kierunkowego do specjalizacji na rzecz
pacjentów Przyjmującego.
2. Przyjmujący oświadcza, że staże będące przedmiotem niniejszego Porozumienia będzie
prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w tym ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 849).
§2
Diagnosta laboratoryjny Kierującego, skierowany do odbycia stażu kierunkowego zobowiązany jest
dostarczyć do Przyjmującego - Dział Kadr i Płac - pisemne skierowanie, zawierające oświadczenie
o posiadaniu przez diagnostę laboratoryjnego dokumentów i badań, o których mowa w § 5 ust. 1
niniejszego Porozumienia.
§3
1. Przyjmujący zobowiązuje się w szczególności do:
b) zapewnienia szkolącemu się realizację programu stażu kierunkowego do specjalizacji,
c) wyznaczenia opiekuna stażu kierunkowego,
d) zapewnienia szkolącemu się, w miarę posiadanych możliwości, dostępu do wszelkich
materiałów, szkoleń, sympozjów, konferencji itp., które mogą pomóc mu w podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych, a które odbywają się na terenie Przyjmującego i prowadzone są przez
pracowników oddziału szkolącego,
e) zapewnienia diagnoście laboratoryjnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania
stażu.

§4
Kierujący oświadcza, że diagnosta laboratoryjny odbywający staż kierunkowy do specjalizacji
zobowiązał się do:
a) rzetelnego wykonywania obowiązków powierzonych przez opiekuna stażu,
b) dbania o powierzony przez Przyjmującego sprzęt, materiały i inne wyposażenie Przyjmującego
pod rygorem natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy przez Przyjmującego.
§5
1. Kierujący oświadcza, że diagnosta laboratoryjny odbywający staż kierunkowy do specjalizacji:
a) będzie objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych
wypadków na cały okres objęty stażem kierunkowym,
b) będzie posiadał aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie BHP i p.poż.,
c) będzie posiadał aktualne szczepienia przeciwko WZW typ B.
2. Kierujący oświadcza, że skierowani diagności laboratoryjni posiadają dokumenty oraz aktualne
badania wskazane w § 5 ust. 1, które Kierujący udostępni na żądanie Przyjmującego.
3. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów
Przyjmujący może odmówić dopuszczenia do odbywania stażu lub odstąpić od Porozumienia
w drodze jednostronnego oświadczenia woli.
§6
Kierujący ponosi odpowiedzialność za udowodnione szkody wyrządzone przez diagnostę
laboratoryjnego skierowanego na terenie Przyjmującego, w tym również wobec osób trzecich.
§7
Za wykonanie świadczeń medycznych w ramach odbywanego stażu diagnosta laboratoryjny
nie otrzymuje od Przyjmującego wynagrodzenia. Wszelkie roszczenia odbywającego staż
kierunkowy pokrywa Kierujący.
2. Przyjmujący nie pobiera od Kierującego opłat z tytułu prowadzenia stażu kierunkowego –
wzajemne świadczenia są nieodpłatne.
3. Czas przebywania diagnosty laboratoryjnego na terenie Przyjmującego określa wymiar czasu
pracy narzucony programem oraz trybem stażu kierunkowego do specjalizacji.
4. O wszelkich nieobecnościach (w tym z tytułu choroby, urlopu, nagłych zdarzeń losowych itd.)
odbywający staż zobowiązany jest poinformować kierownika specjalizacji oraz opiekuna stażu.
5. W przypadku zaistnienia ekspozycji zawodowej na materiał biologiczny koszt wdrożenia
procedur poekspozycyjnych poniesie Kierujący na podstawie faktury wystawionej przez
Przyjmującego.
§8
1. Przyjmujący realizuje przetwarzanie poleconych do przetwarzania danych osobowych w trybie
art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO. Strony postanawiają, że
zawarcie niniejszego Porozumienia stanowi udokumentowane polecenie dla Przyjmującego
przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w RODO.
2. Przyjmujący może przetwarzać zwykłe oraz szczególnej kategorii dane osobowe diagnosty
laboratoryjnego odpowiednio do zakresu poleconych do przetwarzania danych zawartych w:
1) posiadanym przez diagnostę laboratoryjnego ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych
wypadków i odpowiedzialności cywilnej;
2) w orzeczeniu lekarskim, wydanym na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.
1239), potwierdzającym posiadanie aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych.
3. Przyjmujący oświadcza, że stosuje przy przetwarzaniu danych osobowych środki organizacyjno
- techniczne, zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 32
RODO.
1.

4. Przyjmujący zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie
oraz w celu związanym z realizacją stażu kierunkowego przez diagnostów laboratoryjnych na
czas określony, niezbędny do realizacji stażu.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji stażu kierunkowego oraz przez okres
niezbędny w celach archiwizacyjnych. Okres przechowywania dokumentacji związanej ze
stażem kierunkowym określają przepisy Instrukcji Archiwalnej Przyjmującego, zatwierdzonej
przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy.
6. W przypadku przetwarzania danych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych
lub niezgodnie z Porozumieniem w sprawie prowadzenia staży kierunkowych Przyjmujący
ponosi odpowiedzialność wobec Kierującego i wobec diagnosty laboratoryjnego, którego
dotyczą przetwarzane dane osobowe, na zasadach określonych przepisami prawa.
7. Przyjmujący zapewnia diagnoście laboratoryjnemu zapoznanie z przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych i upoważni diagnostę laboratoryjnego do przetwarzania danych
osobowych pacjentów, udostępnionych diagnoście laboratoryjnemu wraz z informacjami,
zawartymi w dokumentacji medycznej, w zakresie niezbędnym do realizacji celów
dydaktycznych.
8. Przyjmujący udostępnia Kierującemu jako Administratorowi Danych Osobowych wszelkie
informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz
umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora
przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
9. Przyjmujący biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga
Kierującemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw
określonych w rozdziale III RODO.
10. Przyjmujący uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga
Kierującemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO oraz podejmuje
wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO.
11. Po zakończeniu realizacji porozumienia i przetwarzania danych osobowych z nim związanych
Przyjmujący usuwa te dane oraz wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo
państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
§9
1. Diagnosta laboratoryjny zobowiązany jest do zachowania w poufności i nieujawniania
w jakiejkolwiek formie informacji, posiadających wartość aktywów chronionych dla
Przyjmującego, chronionych danych osobowych stosownie do postanowień Rozporządzenia
RODO oraz do zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia oraz
informacji zawartych w dokumentacji medycznej, także po śmierci pacjenta, stosownie do art.
26 ust. 3a Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. 2019, poz. 1127). Obowiązek zachowania w tajemnicy ww. informacji obowiązuje
w trakcie, jak i po ustaniu stażu kierunkowego oraz podlega w szczególności na
nieprzekazywaniu w żadnej formie, treści tych informacji nieuprawnionym osobom trzecim.
2. Jeżeli skutkiem zawinionego działania diagnosty laboratoryjnego, odbywającego staż
kierunkowy, powstanie szkoda po stronie osoby, której dane dotyczą, diagnosta laboratoryjny
ponosi odpowiedzialność na zasadach, określonych przepisami prawa.
3. Z dniem zakończenia stażu kierunkowego przez
diagnostę laboratoryjnego
upoważnienie/uprawnienie do przetwarzania danych osobowych/informacji, udzielone
diagnoście laboratoryjnemu wygasa.

§ 10
1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas nieokreślony z zastrzeżeniem legitymowania
się przez Przyjmującego aktualnym uprawnieniem do prowadzenia stażu kierunkowego
w ramach specjalizacji w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.
2. Porozumienie niniejsze może zostać rozwiązane przez każdą ze Stron z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 11
W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację Porozumienia z przyczyn
niezależnych od stron, Porozumienie wygasa.
§ 12
Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
§ 13
Wszelkie ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji Porozumienia, strony poddają
rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu w Bydgoszczy.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa,
w tym ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 849) wraz
z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145).
§ 15
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
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