
Załącznik nr 1  
 

do Umowy o prowadzenie staży kierunkowych  
w ramach kształcenia specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych 

z Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej zawartej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi                     
a Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, zawartej w dniu 13.06.2019 r. 

 

 

1. Oświadczam, że:  

a) zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania obowiązków powierzonych przez opiekuna 

stażu,  

b) zobowiązuje się do dbałości o powierzony przez Podmiot Kształcący sprzęt, materiały i 

inne wyposażenie, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, 

c) jestem objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzonych szkód 

oraz ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, oraz że ubezpieczenie to 

obejmuje cały okres odbywania stażu,  

d) posiadam aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż,  

e) posiada aktualne szczepienia WZW typ B.  

f) zobowiązuję się do zapoznania się i przestrzegania procedur oraz standardów 

obowiązujących w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jakością, zarządzania 

bezpieczeństwem informacji, zarządzania BHP i zarządzania środowiskowego, oraz 

standardów akredytacyjnych rekomendowanych dla placówek medycznych.  

g) ponoszę odpowiedzialność za szkody wyrządzone z mojej winy na terenie Podmiotu 

Kształcącego, także wobec osób trzecich w granicach ubezpieczenia OC 

h)  udostępnię Podmiotowi Kształcącemu dokumenty potwierdzające spełnienie 

określonych wyżej wymagań, w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem 

przez upoważnione do wykonywania takich czynności organy bądź osoby  

i) przekażę Podmiotowi Kształcącemu podpisane oświadczenia – Załącznik nr 1 i Załącznik     

nr 2 do Umowy 

 

2. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów Podmiot 

Kształcący może odmówić dopuszczenia do odbywania stażu lub odstąpić od umowy, w drodze 

jednostronnego oświadczenia woli.  

 

 

……………………………………………………. 
Podpis Diagnosty Laboratoryjnego  

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2  
 

do Umowy o prowadzenie staży kierunkowych  
w ramach kształcenia specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych 

z Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej zawartej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi                     
a Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, zawartej w dniu 13.06.2019 r. 

  

1. Ja, Diagnosta,  ubiegający się o staż, pod rygorem niedopuszczenia do możliwości odbywania 

stażu, zobowiązuje się  do przestrzegania zasad administracyjnych obowiązujących w 

Podmiocie Kształcącym,  a w szczególności do:  

a. uczestnictwa w szkoleniach określonych w karcie obiegowej,  

b. w przypadku przetwarzania danych osobowych - złożenia pisemnego „Oświadczenia o 

zachowaniu danych osobowych w poufności” oraz uzyskania pisemnego „Upoważnienia 

do przetwarzania danych osobowych”. (diagnosta ubiegający się o staż otrzyma w 

komórce organizacyjnej druki ww. dokumentów). 

c. przestrzegania w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej umowy, aktów 

normatywnych, Polityki Ochrony Danych Osobowych, obowiązujących w Podmiocie 

Kształcącym oraz dokumentach powiązanych. 

 

 

2. Wszelkie informacje uzyskane zarówno przez Jednostkę Szkolącą, jak i przez diagnostów 

odbywających staż, w związku z realizacją niniejszej Umowy, należy bezterminowo traktować 

jako poufne. 

 

3. W sytuacji, w której naruszenie przez Diagnostę poufności informacji lub Polityki Ochrony 

Danych Osobowych spowoduje szkodę po stronie Podmiotu Kształcącego, Diagnosta 

zobowiązany będzie do jej naprawienia na zasadach ogólnych. 

  

 

 

 

……………………………………………….. 
Podpis Diagnosty Laboratoryjnego  

 


