
POROZUMIENIE 

w sprawie odbycia stażu podyplomowego (cząstkowego) 

w  Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

Administracji z  Warmińsko –Mazurskim  Centrum  Onkologii  w  Olsztynie  przez  lekarza  stażystę 

zatrudnionego w ...................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………….…………….……. 

zawarte w dniu............................................................w Olsztynie 

pomiędzy: 

Samodzielnym   Publicznym   Zakładem   Opieki   Zdrowotnej   Ministerstwa   Spraw   

Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko –Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,  

10 –228 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 37,  

KRS 0000003859, NIP 739-29-54-895, REGON 510022366, 

reprezentowanym przez: Dyrektora – Krystynę Futymę. 

zwanym dalej Przyjmującym, 

a 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez: ............................................................................................................... 

zwanym dalej Kierującym,  

o treści: 

§ 1 

Przedmiotem  Porozumienia  jest  odbycie  stażu  podyplomowego  (cząstkowego)  oraz  świadczenie  

usług medycznych  w  ramach  odbywanego  stażu  na  rzecz  pacjentów Przyjmującego przez  

lekarza.........................................................................................................................................., 

PESEL:......................................................, oddelegowanego w tym celu przez Kierującego. 

§ 2 

1.Staż  podyplomowy  (cząstkowy)  będzie  prowadzony  w  dziedzinie 

...........................................................................w ..................................................................... 

..................................................................................................................... pod kierunkiem ordynatora, 

bądź specjalisty wyznaczonego przez ordynatora. 

2.Realizacja  zobowiązania,  o  którym  mowa  w  §  1,  przebiegać  będzie  zgodnie  z  programem 

i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

(t.j.  Dz.U.  z  2020  r.,  poz.  514 z późn. zm.)  oraz Rozporządzeniu z dnia 26 września 2012 r. w 

sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza  dentysty (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.474 z późn. zm.). 

 



§ 3 

Lekarz odbywający staż podyplomowy (cząstkowy) zobowiązany jest do: 

1)rzetelnego wykonywania powierzonych przez opiekuna szkolenia obowiązków; 

2)dbania o powierzony przez Przyjmującego sprzęt, materiały i inne wyposażenie; 

3)przestrzegania regulacji wewnętrznych obowiązujących u Przyjmującego. 

 

§ 4 

1.Kierujący oświadcza, że lekarz odbywający staż podyplomowy (cząstkowy): 

1) jest objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków  

na cały okres objęty niniejszym Porozumieniem, także na działalność poza szpitalem 

macierzystym; 

2) posiada aktualne badania lekarskie i aktualne szczepienie przeciw WZW typu B oraz przeciw 

odrze; 

3) posiada przeszkolenie w zakresie szkolenia BHP obejmującym postępowanie w przypadku 

podejrzenia/zakażenia SARS-CoV-2, 

4) aktualny wynik wymazu w kierunku SARS-CoV-2. 

2.Kserokopie  stosownych  dokumentów  potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem  zostaną  

dostarczone przed rozpoczęciem odbywania stażu podyplomowego. 

§ 5 

Kierujący  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  przez  oddelegowanego lekarza na  

terenie Przyjmującego, a także wobec osób trzecich, chyba że powstały one z winy opiekuna. 

§ 6 

1.W przypadku zakłucia, skaleczenia ostrym narzędziem, dostania się materiału biologicznego na 

błony śluzowe   lub   wystąpienia   zdarzeń   z   naruszeniem   ciągłości  tkanek   i   zakażeniem   

materiałem biologicznym,  wobec  poszkodowanego  lekarza  odbywającego  staż  kierunkowy  

zostanie  wszczęta procedura   postępowania   poekspozycyjnego   na   materiał   potencjalnie   

zakaźny,   obowiązująca u Przyjmującego. 

2.Koszty związane z działaniami profilaktycznymi w zakresie wskazanym w ust. 1 ponosi Kierujący. 

§ 7 

1.Koszty  związane  z  realizacją  stażu podyplomowego  (cząstkowego) przez  oddelegowanego  

lekarza, pokrywa w całości Kierujący. 

2.Za  wykonanie  świadczeń medycznych  w  ramach  odbywanego  stażu podyplomowego  

(cząstkowego) lekarz nie otrzymuje od Przyjmującego wynagrodzenia. 

3.Przyjmujący  nie  pobiera  od  Kierującego  opłat  z  tytułu  prowadzenia  stażu podyplomowego 

(cząstkowego). 

4.Wynagrodzenie za pracę,  w  tym  również  za  pełnione  dyżury  medyczne,  lekarz  oddelegowany 

otrzymuje od Kierującego. 

§ 8 

Porozumienie  niniejsze  zostaje  zawarte  na  okres  od ........................................ 

do........................................., który  to okres za pisemną zgodą stron może ulec przedłużeniu. 

§ 9 

1.Porozumienie  może  być  rozwiązane  przez  każdą  ze  stron  z  ważnych  przyczyn  ze  skutkiem 

natychmiastowym.  



2.Porozumienie  wygasa,  jeżeli  zaistnieją  okoliczności  uniemożliwiające  realizację  Porozumienia z 

przyczyn niezależnych od stron. 

§ 10 

Wszelkie  zmiany, uzupełnienie,  rozwiązanie  niniejszego  Porozumienia  wymagają  formy  pisemnej  

pod rygorem nieważności. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie w szczególności 

przepisy: 

1) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 514 

z późn. zm.); 

2) ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  r.  o  działalności  leczniczej  (t.j.  Dz.U.  z  2020  r.,  poz. 295 

z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.); 

4) Rozporządzenia  z  dnia  26  września  2012  r.  w  sprawie  stażu  podyplomowego lekarza 

i  lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 474 z późn. zm.). 

§ 12 

Ewentualne  spory  wynikające  z  realizacji  Porozumienia  będą  rozpatrywane  przez  sąd  właściwy 

miejscowo dla Kierującego. 

§ 13 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

Kierujący                      Przyjmujący 


