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Na podstawie art. 43f ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U.
Nr 91, poz. 408, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Koniecznymi elementami umowy o udost´p-
nienie oddzia∏u klinicznego na potrzeby wykonywania
zadaƒ dydaktycznych i badawczych w powiàzaniu
z udzielaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych sà:

1) wskazanie stron umowy;

2) okreÊlenie czasu trwania umowy i warunków jej
wczeÊniejszego rozwiàzania;

3) Êrodki finansowe nale˝ne szpitalowi udost´pnia-
jàcemu oddzia∏ kliniczny z tytu∏u realizacji umowy,
sposób przekazywania tych Êrodków oraz zasady
ich rozliczeƒ;

4) zasady rozpatrywania sporów wynikajàcych z re-
alizacji umowy;

5) wykaz ruchomoÊci i nieruchomoÊci udost´pnia-
nych w celu realizacji umowy, sposób ich udo-
st´pniania oraz zasady i warunki ich wykorzysty-
wania;

6) okreÊlenie potrzeby w zakresie liczby oraz kwalifi-
kacji zawodowych nauczycieli akademickich, ma-

jàcych wykonywaç w udost´pnianym oddziale kli-
nicznym zadania dydaktyczne i badawcze w po-
wiàzaniu z udzielaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych;

7) okolicznoÊci, w których mo˝e nastàpiç renegocja-
cja warunków umowy;

8) zasady odpowiedzialnoÊci cywilnej podmiotu, któ-
remu udost´pniany jest oddzia∏ kliniczny, za szko-
dy wyrzàdzone przez studentów, uczestników stu-
diów doktoranckich lub nauczycieli akademickich
i zasady post´powania w przypadku naruszenia
przez nich porzàdku ustalonego w szpitalu udo-
st´pniajàcym oddzia∏ kliniczny.

§ 2. 1. Umowy, o których mowa w § 1, w zakresie
wykonywania zadaƒ dydaktycznych, powinny ponad-
to zawieraç elementy dotyczàce warunków odbywa-
nia i organizacji zaj´ç dydaktycznych oraz zasad usta-
lania ich iloÊci.

2. Umowy, o których mowa w § 1, w zakresie wy-
konywania zadaƒ badawczych, powinny ponadto za-
wieraç zasady organizacji i finansowania badaƒ oraz
udzielania informacji na temat prowadzonych badaƒ.

§ 3. Umowy, o których mowa w § 1, zawarte przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, obowiàzujà do
koƒca okresu, na jaki zosta∏y zawarte, jednak nie d∏u-
˝ej ni˝ do dnia 30 wrzeÊnia 2007 r.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Zdrowia: M. Balicki

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 17 wrze-
Ênia 1999 r. w sprawie okreÊlenia koniecznych elementów
umów o udost´pnienie szpitala klinicznego albo oddzia∏u
klinicznego na wykonywanie zadaƒ dydaktycznych i ba-
dawczych w powiàzaniu z udzielaniem Êwiadczeƒ zdro-
wotnych (Dz. U. Nr 79, poz. 901), które utraci∏o moc
z dniem 21 paêdziernika 2002 r. na podstawie art. 3 usta-
wy z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zak∏adach
opieki zdrowotnej i ustawy o szkolnictwie wy˝szym
(Dz. U. Nr 111, poz. 1193).

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591,
z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110,
z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158,
poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756
i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84,
poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43,
poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100,
poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126,
poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152,
Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215,
z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r.
Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 paêdziernika 2005 r.

w sprawie okreÊlenia koniecznych elementów umów o udost´pnienie oddzia∏u klinicznego na wykonywanie
zadaƒ dydaktycznych i badawczych w powiàzaniu z udzielaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych


