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zwanych dalej „Stronami”.
PRZEDMIOT POROZUMIENIA
§1
1. Strony, mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia świadczeń medycznych w zakresie ginekologii
i położnictwa oraz neonatologii na terenie powiatu piotrkowskiego, wyrażają wolę współpracy
w tym zakresie.
2. Strony przystępują do współpracy na zasadzie dobrowolności i partnerstwa oraz zobowiązują się
do prowadzenia działań w dobrej wierze, z poszanowaniem swojej odrębności i dobrego imienia drugiej
Strony.
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego przekazywania niezbędnych informacji w celu
zapewnienia prawidłowej realizacji świadczeń, o których mowa w ustępie 1.
§2
1. Powiat Piotrkowski zobowiązuje się, że Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie
Trybunalskim, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Piotrkowski, odda w użyczenie
powierzchnię położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 3 Samodzielnemu
Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim , w celu realizacji
świadczeń w zakresie ginekologii i położnictwa oraz neonatologii.
Warunki użyczenia przedmiotowej powierzchni zostaną określone w odrębnej umowie zawartej:
[pierwotny zapis z 23.08.2019 r.] „na czas nieokreślony pomiędzy Powiatowym Centrum Matki i
Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim, a Samodzielnym Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja
Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim”;
[wersja zapisu skorygowana na skutek sprzeciwu Zarządu Powiatu Piotrkowskiego przez Zarząd
Województwa Łódzkiego w dniu 27.08.2019 r. i podtrzymana przez Marszałka Zbigniewa Ziembę –
wersja obowiązująca na dzień 02.09.2019 r.]: „Umowa wiąże strony od dnia 1.10.2019 roku do
czasu dokończenia prowadzonych praz adaptacyjnych do potrzeb prowadzenia działalności
Oddziału położniczo – ginekologicznego i Oddziału noworodków w budynku Szpitala przy ul.
Rakowskiej 15, nie krócej jednak niż do dnia 31.12.2020 r. Z chwilą przygotowania Szpitala
Wojewódzkiego będą miały zastosowanie zapisy § 6 ust. 4 umowy użyczenia i zachowania 3miesięcznego okresu wypowiedzenia”

2. Powiat Piotrkowski zobowiązuje się, że Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie
Trybunalskim, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Piotrkowski, przekaże w drodze
darowizny na rzecz Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie
Trybunalskim sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do realizacji świadczeń w zakresie ginekologii
i położnictwa oraz neonatologii.
Warunki przekazania sprzętu i aparatury medycznej wraz z wykazem sprzętu i aparatury medycznej
zostaną określone w odrębnej umowie darowizny zawartej pomiędzy Powiatowym Centrum Matki
i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim, a Samodzielnym Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja
Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim .
3. Powiat Piotrkowski deklaruje, że Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie
Trybunalskim, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Piotrkowski, ureg uluje
wszelkie zobowiązania finansowe wynikające z ewentualnych rozwiązań stosunków pracy
dotyczących pracowników, którzy wykonywali pracę w zakresie wypowiedzianej przez
PCMiD w Piotrkowie Trybunalskim umowy Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia
(PSZ) z ŁOW NFZ o realizację świadczeń w zakresie ginekologii i położnictwa oraz
neonatologii, powstałych do dnia 30 września 2019 roku.
Powyższe zobowiązanie ma zastosowanie również do innych umów o charakterze cywilno –
prawnym wobec osób świadczących usługi na ich podstawie w wyżej wymienionym
zakresie, powstałych do dnia 30 września 2019 roku. [wersja zapisu pomimo sprzeciwu
Zarządu Powiatu Piotrkowskiego nie została skorygowana przez Zarząd Województwa Łódzkiego.
Podtrzymana przez Marszałka Zbigniewa Ziembę w korespondencji z dnia 27.08.2019 r. oraz
późniejszej – wersja obowiązująca na dzień 02.09.2019 r.]
§3
Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 2 Porozumienia, Województwo Łódzkie utworzy
w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie
Trybunalskim, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego, następujące
komórki organizacyjne:
a) Oddział położniczo – ginekologiczny,
b) Oddział noworodków,
c) Poradnia położniczo – ginekologiczna,
d) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy położniczo – ginekologiczny.
§4
1. Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. W przypadku sporów powstałych między Stronami w związku z niniejszym Porozumieniem, Strony będą
dążyły do polubownego rozwiązania sporów.
§5
Niniejsze Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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