
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   Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, zawartej w dniu 10.09.2018 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) zobowiązuję się do naprawienia szkody Podmiotu Kształcącego na zasadach ogólnych w sytuacji, 

naruszenia poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa, 

d) jestem objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzonych szkód oraz 

ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, oraz że ubezpieczenie to obejmuje cały 

okres odbywania stażu,  

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

f) posiadam aktualne szczepienia WZW typ B.  

g) zobowiązuję się do uczestniczenia w szkoleniach określonych w karcie obiegowej, 

h) zobowiązuję się do złożenia pisemnego „Oświadczenia  o zachowaniu poufności” – w przypadku 

braku dostępu do danych osobowych, 

i)  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, 

j) zobowiązuję się do ponoszenia odpowiedzialności za udowodnione szkody wyrządzone z winy 

Diagnosty na terenie Podmiotu Kształcącego, jak również wobec osób trzecich, w granicach 

ubezpieczenia, o którym w pkt. d 

k) zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych z działaniami profilaktycznymi w zakresie 

wskazanym w Umowie w par. 7 ust. 1 „w przypadku zakucia, skaleczenia ostrym narzędziem, 

dostania się materiału biologicznego na błony śluzowe lub wystąpienia innych zdarzeń z 

naruszeniem ciągłości tkanek i skażeniem materiałem biologicznym, wobec Diagnosty zostanie 

wszczęta procedura postępowania po ekspozycji zawodowej na materiał potencjalnie zakaźny 

obwiązująca w Podmiocie Kształcącym” , chyba że dany przypadek był wynikiem zaniedbań po 

stronie Podmiotu Kształcącego. * 

l) przekażę Podmiotowi Kształcącemu podpisane oświadczenia – Załącznik nr 1 do Umowy 

m) 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. 

 

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.  

 

* Diagnosta ubiegający się o staż otrzyma w komórce organizacyjnej druki dokumentów wymienionych 

 w pkt. g-k. 

 

 

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

 


