
          POROZUMIENIE Nr ……………… 

       w sprawie odbywania stażu kierunkowego w ramach specjalizacji z pediatrii 

 

zawarte w dniu …………..…… w Warszawie, pomiędzy: 
 

podmiotem leczniczym .......................................................................................... z siedzibą  
 
w  .......................................................................................  wpisanym  do Rejestru  Zakładów   
 
Opieki Zdrowotnej  pod nr .................................., posiadającym NIP ........................................  
 
oraz REGON nr .................................. 
 

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

zwanym w dalszej części KIERUJĄCYM 
a 

Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa 
Praga Południe z siedzibą w Warszawie przy ul. Krypskiej 39, zarejestrowanym w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod  nr KRS: 0000114280, posiadającym NIP nr 113-01-03-905 oraz 
REGON nr 012867570 
 
reprezentowanym przez: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

zwanym w dalszej części PRZYJMUJĄCYM 
 
Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty (Dz.U. z 2020r. 
poz.514 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie 
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1566 ze zm.) strony 
niniejszego porozumienia postanawiają: 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem porozumienia jest odbywanie stażu kierunkowego w Podstawowej Opiece 
Zdrowotnej sprawującej opiekę nad dziećmi w ramach specjalizacji z pediatrii przez 
lekarzy oddelegowanych przez KIERUJĄCEGO. 

2. Staż kierunkowy, o którym mowa w ust. 1 realizowany będzie zgodnie z obowiązującym 
programem specjalizacji.  

3. W ramach stażu lekarz będzie udzielał świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów 
Przyjmującego w celu nabycia wymaganego zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności 
praktycznych. 

 
§ 2 

 
1. Lekarze kierowani będą do PRZYJMUJĄCEGO na podstawie imiennych skierowań 

wystawianych przez KIERUJĄCEGO . 
2. Lekarze będą odbywać staż kierunkowy po uprzednim ustaleniu terminu stażu                                         

i uzyskaniu zgody PRZYJMUJĄCEGO. 
 
 
 

 



§ 3 
 

KIERUJĄCY oświadcza, że odbywający staż kierunkowy lekarze, posiadają aktualne 
badania lekarskie. 

§ 4 
 

KIERUJĄCY oświadcza, że lekarze odbywający staż kierunkowy zobowiązani są do: 
1. rzetelnego wykonywania powierzonych im przez PRZYJMUJĄCEGO obowiązków, 
2. zachowania tajemnicy służbowej oraz ochrony danych w takim zakresie, jaki wynika           

z ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, 
3. przestrzegania przepisów BHP i p.poż oraz innych przepisów porządkowych, 

obowiązujących u PRZYJMUJĄCEGO, 
4. dbania o powierzony przez PRZYJMUJĄCEGO sprzęt, materiały i inne wyposażenie, 
5. przestrzegania obowiązujących u PRZYJMUJĄCEGO procedur i regulaminów 

wewnętrznych, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania przez PRZYJMUJĄCEGO 
niniejszej umowy. 

 
§ 5 

 
Przyjmujący zobowiązuje się do: 
1. zagwarantowania opiekuna - lekarza specjalisty kierującego stażem kierunkowym.  
2. zapewnienia warunków niezbędnych do prawidłowego zrealizowania stażu oraz 

potwierdzenia odbycia stażu kierunkowego zgodnie z programem specjalizacji. 
 
 

§ 6 
 

KIERUJĄCY oświadcza, że: 
1. lekarze odbywający staż kierunkowy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej na cały okres odbywania stażu, 
2. lekarze odbywający staż kierunkowy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

na terenie PRZYJMUJĄCEGO , także wobec osób trzecich, jeżeli powstały z ich winy. 
 

§ 7 
 

1. 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 poszkodowanego lekarza 
odbywającego staż kierunkowy zostanie wszczęta procedura postępowania                                  
po ekspozycji zawodowej na materiał potencjalnie zakaźny obowiązująca                                             
u PRZYJMUJĄCEGO, 

2. Koszty związane z działaniami profilaktycznymi w zakresie wskazanym w ust.1 
niniejszego porozumienia ponosi KIERUJĄCY. 

 
§ 8 

 
1. Lekarze oddelegowani przez KIERUJĄCEGO, nie otrzymują od PRZYJMUJĄCEGO 

wynagrodzenia z tytułu odbywania stażu kierunkowego. 
2. Za wykonywanie świadczeń medycznych w ramach odbywanego stażu kierunkowego, 

lekarz nie otrzymuje od PRZYJMUJĄCEGO wynagrodzenia. 
3. PRZYJMUJĄCY nie pobiera od KIERUJĄCEGO opłat z tytułu prowadzenia stażu 

kierunkowego. 
 
 
 



§ 9 
 

       Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

 

§ 10 

 

1. Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejsze porozumienie, bez wskazania przyczyny,                            

z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

2. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację porozumienia z przyczyn 

niezależnych od stron, porozumienie wygasa z chwilą poinformowania drugiej strony          

o w/w okolicznościach. 

3. W przypadku niestosowania się przez strony do ustalonych w niniejszym porozumieniu 

zapisów, stronom przysługuje prawo rozwiązania niniejszego porozumienia ze skutkiem 

natychmiastowym. 

 

§ 11 
 

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej za zgodą obu stron pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 12 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie właściwe 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 

§ 13 
 

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

KIERUJĄCY                                                          PRZYJMUJĄCY 
 


