
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 93/2019  
Dyrektora Naczelnego UCK z dnia 23.05.2019  

Załącznik nr 1 
 

do Regulaminu odbywania w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym 

staży kierunkowych do specjalizacji przez lekarzy zatrudnionych w innych podmiotach leczniczych 

 

 

POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA STAŻU KIERUNKOWEGO DO SPECJALIZACJI (DLA 
LEKARZA INDYWIDUALNIE) 

 

 

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

 

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

 

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

wpisanym  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS  …………………………………..….., posługującym  się 
 

NIP…………………………………….……., REGON …………………………………………………………….. 

 

zwanym dalej „ Podmiotem Kierującym”, 
 

reprezentowanym przez : 

 

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

a 
 

Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, 
 

z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 
 

pod nr KRS 0000122150, posługującym się NIP 957-07-30-409, REGON 000288640, 
 

zwanym dalej „ Podmiotem Przyjmującym” 
 

reprezentowanym przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…, 
 

 

§ 1 
 
1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest prowadzenie przez Podmiot Przyjmujący stażu kierunkowego 

 

(cząstkowego) w zakresie …………………………………………………………………………………………….…………………..….…. 

 

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

 

przez lekarza ………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…. 
 

(imię i nazwisko lekarza) 

 
zatrudnionego przez Podmiot Kierujący oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych, w ramach odbywanej 

przez tego lekarza specjalizacji, na rzecz pacjentów Podmiotu Przyjmującego. 
 

2. Podmiot Przyjmujący oświadcza, że jest jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z 

dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 790) uprawnioną do 

prowadzenia staży kierunkowych (cząstkowych) z dziedziny wymienionej w ust.1. 
 
3. Podmiot Przyjmujący oświadcza, że staże kierunkowe (cząstkowe) będące przedmiotem niniejszego 

Porozumienia będzie prowadzić zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 

2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1566). 



§ 2 
 
1. Rozpoczęcie stażu kierunkowego (cząstkowego) może się odbyć po ustaleniu wolnych miejsc 

szkoleniowych w Podmiocie Przyjmującym spośród puli przyznanych miejsc, po pisemnej akceptacji 

kierownika komórki organizacyjnej, w której odbywa się staż kierunkowy (cząstkowy) do specjalizacji 

(załącznik nr 3 do Regulaminu – załącznik nr 1 do Porozumienia). 
 
2. Staż kierunkowy (cząstkowy), o którym mowa w § 1 ust. 1 może rozpocząć się, pod warunkiem zgłoszenia 

się przez lekarza, o którym mowa w § 1 ust. 1 do Podmiotu Przyjmującego. 
 

§ 3 

1. Podmiot Przyjmujący zobowiązuje się w szczególności do:  
zapewnienia szkolącemu się realizację programu stażu kierunkowego (cząstkowego) do 

specjalizacji, wyznaczenia kierownika stażu kierunkowego (cząstkowego),  
zapewnienia lekarzowi odbywającemu staż kierunkowy bezpiecznych i higienicznych warunków 

odbywania stażu,  
zapewnienia w miarę możliwości dostępu do wszelkich materiałów, szkoleń, sympozjów itp., które 

mogą przyczynić się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a które odbywają się w Podmiocie 

Przyjmującym,  
przeprowadzenia procedury postępowania poekspozycyjnego. 

 
§ 4 

 

Podmiot Kierujący oświadcza, że lekarz odbywający staż kierunkowy (cząstkowy) do specjalizacji zobowiązał się 

do :  

1. rzetelnego wykonywania obowiązków powierzonych przez kierownika stażu, 
 
2. dbania o powierzony przez Podmiot Przyjmujący sprzęt, materiały i inne wyposażenie pod rygorem 

natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy przez Podmiot Przyjmujący .  
3. przestrzegania przepisów wewnętrznych i procedur obowiązujących w Podmiocie Przyjmującym. 
 

§ 5 
 

1. Podmiot Kierujący stwierdza, że lekarz odbywający staż kierunkowy (cząstkowy) do specjalizacji :  
a) jest objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków na 

cały okres objęty niniejszym Porozumieniem,  
b) posiada aktualne badania lekarskiego oraz przeszkolenia w zakresie BHP i p.poż. 

c) posiada aktualne szczepienia WZW typ B. 
 
2. Podmiot Kierujący oświadcza, że w stosunku do lekarza odbywającego staż kierunkowy (cząstkowy) nie 

zachodzą przesłanki określone w ustawie z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom 

przestępczością na tle seksualnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 152). 
 
3. Podmiot Kierujący powierza, jako Administrator Danych, Podmiotowi Przyjmującemu przetwarzanie 

danych lekarza, o którym mowa w § 1 Porozumienia, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji  
Porozumienia. 

4. Podmiot Kierujący, jako Administrator Danych, oświadcza, iż powierza Podmiotowi Przyjmującemu  

wyłącznie dane osobowe, do których przetwarzania jest uprawniony (zgromadził je zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa). 
 
5. Zasady powierzenia danych osobowych reguluje dokument „ Zasady powierzenia przetwarzania danych 

osobowych „ stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu - załącznik nr 2 do Porozumienia.  
6. Podmiot Kierujący oświadcza, że pokrywa koszty badań w zakresie profilaktyki poekspozycyjnej powstałej  

w wyniku kontaktu z materiałem biologicznym, potencjalnie zakaźnym i ryzykiem zakażenia HIV, HBV, HCV 

oraz koszty profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego lekarza. 
 

§ 6 
 

Podmiot Kierujący na zasadach ogólnych przewidzianych w m.in. kodeksie pracy i kodeksie cywilnym ponosi 

odpowiedzialność za udowodnione szkody wyrządzone przez lekarza odbywającego staż kierunkowy na terenie 

Podmiotu Przyjmującego, jak również wobec osób trzecich. 



§ 7 
 
1. Za udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach odbywanego stażu lekarz nie otrzymuje od Podmiotu 

Przyjmującego wynagrodzenia.  

2. Podmiot Przyjmujący nie pobiera od Podmiotu Kierującego opłat z tytułu prowadzenia stażu kierunkowego 

(cząstkowego) z danej dziedziny – wzajemne świadczenia są nieodpłatne. 
 

3. Czas przebywania lekarza na terenie Podmiotu Przyjmującego określa wymiar czasu pracy określony 

programem oraz tryb stażu kierunkowego (cząstkowego) do specjalizacji. 
 

4. O wszelkich nieobecnościach (w tym z tytułu choroby, urlopu, nagłych zdarzeń losowych itd.) lekarz 

odbywający staż zobowiązany jest poinformować kierownika stażu. 
 

§ 8 
 

Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas określony – od dnia ……………………………………………………..……r 

 

do dnia …………………………………………………………………..……r. 

 

§ 9 
 
1. W razie niestosowania się przez jedną ze stron do ustalonych w niniejszym Porozumieniu zapisów, drugiej 

stronie przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od niniejszego Porozumienia.  
2. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację Porozumienia z przyczyn niezależnych od 

stron, Porozumienie wygasa. 

 

§ 10 
 

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zgody obu stron, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy:  

1. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 790). 

2. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy 

dentystów (Dz. U. z 2020 r., poz.1566). 

3. Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 12 
 

Wszelkie spory wynikające z niniejszego Porozumienia Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla 

siedziby Podmiotu Przyjmującego. 
 

§ 13 
 

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

 

 

 

 

 

 

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

Podpis  

Podmiotu Kierującego 

 

 

 

 

 

 

 

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

Podpis  

Podmiotu Przyjmującego 


