POROZUMIENIE
w sprawie odbywania stażu kierunkowego (cząstkowego) do specjalizacji

zawarte w dniu ......................................
pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w …………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej „Podmiotem Kierującym”,
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
a
7 Szpitalem Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku
z siedzibą w Gdańsku

przy ul. Polanki 117

80-305 Gdańsk, zwanym dalej „Podmiotem

Przyjmującym”
reprezentowanym przez: kmdra dra n. med. Krzysztofa SZABATA
. Tomasz Maciejewski
o następującej treści:
Działając na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. DZ.
U. z 2020 r., poz. 514 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. (tj.
DZ.U. z 2019 r., poz. 602 z późn zm.) w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, Strony
niniejszego Porozumienia postanawiają, co następuje:
§1
Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest uzgodnienie zasad i warunków odbywania stażu
kierunkowego (cząstkowego) do specjalizacji oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach
odbywanego stażu na rzecz pacjentów Podmiotu Przyjmującego przez lekarza w trakcie specjalizacji
zatrudnionego w Podmiocie Kierującym w ramach rezydentury/umowy cywilno-prawnej.
§2
1. Staż kierunkowy (cząstkowy) prowadzony będzie ramach szkolenia specjalizacyjnego
z …………………………………………… w zakresie …………………………………………..
2. Opiekunem lekarza odbywającego staż będzie Ordynator/Kierownik Oddziału/Zakładu bądź
specjalista wyznaczony przez Ordynatora/Kierownika.
§3
1. Podmiot Przyjmujący zobowiązuje się do:
a) zapewnienia lekarzowi odbywającemu staż realizacji programu stażu.
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b) zapewnienia lekarzowi odbywającemu staż w miarę możliwości dostępu do materiałów,
szkoleń, konferencji itp., które mogą pomóc lekarzowi

w podnoszeniu kwalifikacji

zawodowych.
§4
1. Podmiot Kierujący oświadcza, iż lekarz odbywający staż zobowiązał się do:
a) rzetelnego wykonywania obowiązków powierzonych przez opiekuna szkolenia,
b) dbania o powierzony sprzęt, materiały i inne wyposażenie Podmiotu Przyjmującego,
c) dostarczenia skierowania do obycia stażu kierunkowego.
Zakład Kierujący oświadcza, że lekarz odbywający staż:
a) jest objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych
wypadków na cały okres objęty niniejszym Porozumieniem.
b) posiada aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie BHP i p.poż.
§5
1. Za wykonanie świadczeń medycznych w ramach stażu, lekarz odbywający staż nie otrzymuje
wynagrodzenia od Podmiotu Przyjmującego, nie pełni również dyżurów medycznych
w Podmiocie Przyjmującym.
2. Podmiotowi Przyjmującemu nie przysługuje od Podmiotu Kierującego wynagrodzenie z tytułu
prowadzenia stażu kierunkowego (cząstkowego) z danej dziedziny.
3. Wymiar czasu pracy lekarza odbywającego staż określa program oraz tryb stażu.
4. Lekarz odbywający staż zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania kierownika
specjalizacji lub opiekuna o wszelkich nieobecnościach w pracy.
5.

Kierujący pokrywa również wszelkie koszty związane z ewentualną profilaktyką poekspozycyjną.

6. Wynagrodzenie za pracę wykonaną w ramach programu stażu kierunkowego lekarz oddelegowany
otrzymuje od Kierującego.
7. Czas przebywania lekarza na terenie zakładu Przyjmującego określa wymiar czasu pracy
określony programem stażu kierunkowego.
8. O wszelkich nieobecnościach (w tym z tytułu choroby, urlopu, nagłych zdarzeń losowych itd.)
odbywający staż kierunkowy zobowiązany jest poinformować opiekuna stażu.
9. Lekarz odbywający staż zobowiązany jest do przestrzegania regulacji wewnętrznych
obowiązujących w Podmiocie Przyjmującym, w szczególności w zakresie dotyczącym godzin
pracy, zasad przyjmowania pacjentów i udzielania świadczeń medycznych.
§7
Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas trwania stażu kierunkowego (cząstkowego) do
specjalizacji, to jest w okresie od ……………………… do …………………………….
§8
1. Każda ze stron niniejszego Porozumienia uprawniona jest do jego rozwiązania ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień Porozumienia przez jedną ze
stron.
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2. Podmiot Przyjmujący uprawniony jest do rozwiązania niniejszego Porozumienia ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku, gdy lekarz odbywający staż nie przestrzega regulacji
wewnętrznych obowiązujących w Podmiocie Przyjmującym.
3. Niniejsze Porozumienie wygasa w razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację
Porozumienia z przyczyn niezależnych od stron, w szczególności w przypadku rezygnacji lekarza
z uczestniczenia w stażu.
§9
1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają zgody stron wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Porozumienia, zastosowanie mają
odpowiednie przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. DZ. U. z 2020 r., poz. 514 z późn. zm.)

oraz

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. (tj. DZ.U. z 2019 r., poz. 602 z późn
zm.) w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Niniejsze Porozumienie sporządzono
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

________________________

_________________________

Podpis Podmiotu Kierującego

Podpis Podmiotu Przyjmującego
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