POROZUMIENIE
zawarte w dniu ……………... r.
pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Kierującym,
a
Szpitalem Bielańskim im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie 01-809, ul. Cegłowska 80, Prowadzącym działalność na
podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000087965, NIP: 118-14-17-683,
Regon: 012298697
dr n. med. Piotra Kryst – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Bielańskiego
zwanym dalej Przyjmującym
w sprawie odbywania stażu kierunkowego z ……………………………………………………………
(nazwa stażu)

w ramach specjalizacji z ..………………………………………………………………………………..,
(nazwa specjalizacji)

przez ………………………………………. – nr prawa wykonywania zawodu ..……………………….
(imię i nazwisko)

( nr prawa wykonywani zawodu)

o następującej treści:
Działając na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy
dentystów, w celu umożliwienia lekarzom skierowanym do odbycia specjalizacji w zakresie stażu
kierunkowego, strony niniejszego porozumienia postanawiają, co następuje:
§1
Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest odbycie przez ……………………………………….. stażu
(imię i nazwisko)

kierunkowego z ……………………………………………………………….......................... w ramach
(nazwa stażu)

odbywanej specjalizacji z …………………………………………………… oraz udzielanie świadczeń
(nazwa specjalizacji)

zdrowotnych w ramach odbywanej przez lekarza specjalizacji na rzecz pacjentów Przyjmującego.

§2
Staż prowadzony będzie ….………………………………………………………………....................... .
(nazwa komórki organizacyjnej)

§3
Przyjmujący jest zobowiązany do:
1. zapewnienia szkolącemu się lekarzowi realizacji programu stażu kierunkowego,
2. zapewnienia szkolącemu się lekarzowi, w miarę możliwości Przyjmującego, dostępu
do wszelkich materiałów, szkoleń, sympozjów, konferencji odbywających się u
Przyjmującego, które mogą przyczynić się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych lekarza.
§4
Prowadzącym staż kierunkowy będzie kierownik komórki organizacyjnej w której lekarz odbywa
szkolenie, bądź wyznaczony przez niego specjalista.
§5
Kierujący oświadcza, że lekarz odbywający staż kierunkowy zobowiązał się do:
1. rzetelnego wykonywania powierzonych przez prowadzącego staż kierunkowy obowiązków,
2. dbania o powierzony przez Przyjmującego sprzęt, materiały i inne wyposażenie pod rygorem
natychmiastowego rozwiązania porozumienia,
3. wykonywania poleceń prowadzącego staż kierunkowy oraz przestrzegać zasad wykonywania
zawodu lekarza, wynikających z ustawy z dn. 05.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty,
4. prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczej zgodnie z przepisami i zasadami
obowiązującymi u Przyjmującego.
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§6
Przed przystąpieniem do odbywania stażu kierunkowego, lekarz odbywający staż jest obowiązany
do przedstawienia prawa wykonywania zawodu, dyplomu ukończenia studiów, dokumentu
potwierdzającego rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, aktualne orzeczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do pracy na stanowisku lekarza, przeszkolenie w zakresie bhp i p.poż, dowodu
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych.
W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów
Przyjmujący odmówi dopuszczenia do odbywania stażu lub może odstąpić od porozumienia w
drodze jednostronnego oświadczenia woli.
W przypadku zakłucia, skaleczenia ostrym narzędziem, dostania się materiału biologicznego na
błony śluzowe lub wystąpienia innych zdarzeń z naruszeniem ciągłości tkanek i skażeniem
materiałem biologicznym, wobec lekarza realizującego staż zostanie wszczęta procedura
postępowania po ekspozycji zawodowej na materiał potencjalnie zakaźny, obowiązująca
u Przyjmującego.
Koszty związane z działaniami profilaktycznymi w zakresie wskazanym w ust. 3 niniejszego
paragrafu, w przypadku gdy nie znajdą one pokrycia w umowach ubezpieczenia o których mowa
w ust. 1, ponosi Kierujący.
§7
Za udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach stażu kierunkowego lekarz nie otrzymuje od
Przyjmującego wynagrodzenia.
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Przyjmujący nie pobiera od Kierującego i od lekarza odbywającego staż kierunkowy opłat za
prowadzenie stażu.
§8
Niniejsze porozumienie zostało zawarte na okres od ……………… r. do ………………r .
Porozumienie może zostać przedłużone za zgodą stron.
Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszego Porozumienia z ważnych
przyczyn z zastosowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu następuje w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.
§9
W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację porozumienia z przyczyn
niezależnych od stron, porozumienie ulegnie rozwiązaniu z dniem poinformowania drugiej ze stron.
§ 10
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 11
Strony będą dążyć do tego, aby ewentualne spory wynikłe z niniejszego porozumienia rozwiązać
polubownie we własnym zakresie.
W razie braku możliwości rozwiązania sporu, będzie on rozstrzygnięty przez Sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Przyjmującego.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie właściwe przepisy
prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej, ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy
dentystów.
§ 13
Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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