
Załącznik nr 9 do umowy nr .../DPK/ŚZ-2/503/12/2023

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ZA PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA
SPECJALIZACJI

1. Z tytułu pełnienia funkcji kierownika specjalizacji Przyjmującemu zamówienie przysługuje
dodatek do wynagrodzenia określony zgodnie z art. 16m ust. 1a ustawy o zawodach lekarza
i  lekarza  dentysty  i  umowy  nr  …….……….. w sprawie  zwrotu  kosztów dodatków do
wynagrodzenia  dla  kierowników  specjalizacji  z  dnia  ……………... zawartej  pomiędzy
Wojewodą Lubelskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

2. Dodatek do wynagrodzenia będzie wypłacany kwartalnie z dołu, w formie bezgotówkowej,
na  rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie  w terminie  do  7 dni  od  przedłożenia
Udzielającemu  zamówienie  faktury  obejmującej  należną  kwotę  dodatkowego
wynagrodzenia  oraz  uzupełnionego  Wykazu  godzin  sprawowania  nadzoru  nad  lekarzem
szkolonym  oraz  dni  wolnych  (w  tym  absencji  chorobowych)  w  danym  kwartale
(sporządzonego wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego załącznika).

3. Wysokość dodatku do wynagrodzenia będzie określana zgodnie z art. 16m ust. 1a ustawy o
zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz na zasadach ustalonych w umowie, o której mowa
w ust. 1.

4. Wykaz godzin, o którym mowa w ust. 4, Przyjmujący zamówienie będzie składaj do Sekcji
ds. realizacji i nadzoru kontraktów i szkoleń pracowniczych Udzielającego zamówienie, do
3 dnia każdego kwartału

5. Jeżeli  informacje  zawarte  w  przekazanym  Udzielającemu  zamówienie  Wykazie  godzin
okażą się nieprawidłowe w całości lub części, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do
zwrotu  na  rzecz  Udzielającego  zamówienia  kwoty  dodatku  w  całości  lub  odpowiedniej
części  (tj.  w zakresie,  w jakim kwota  wypłaconego dodatku przewyższa kwotę  dodatku
wyliczoną w sposób prawidłowy zgodnie z postanowieniami umowy wskazanej w §1), a
także wszelkich kosztów poniesionych przez Udzielającego zamówienie z tego tytułu (w
tym  zapłaconych  przez  Udzielającego  zamówienie  odsetek,  poniesionych  kosztów
dochodzenia należności i wszelkich inne poniesionych z tego tytułu kosztów).

6. Niniejsze zapisy nie stanowią dla Przyjmującego zamówienie podstawy do jakichkolwiek
roszczeń  względem  Udzielającego  zamówienia  z  tytułu  pełnienia  funkcji  kierownika
specjalizacji  w innych  okresach  niż  określone  w  ustawie wskazanej  w  ust.  1  (tj.  które
nastąpiły przed tym okresem lub nastąpią po tym okresie).

7. Przyjmujący zamówienie oświadcza,  że względem Udzielającego zamówienia nie będzie
występował  z  żądaniem  o  wypłatę  jakichkolwiek  dodatkowych  kwot  w  związku  z
pełnieniem funkcji  kierownika  specjalizacji,  ponad kwotę  dodatku do wynagrodzenia,  o
którym mowa w ust. 3.


