
Załącznik nr 1 do umowy o prowadzenie stażu kierunkowego w ramach kształcenia specjalizacyjnego dla 

diagnostów laboratoryjnych z Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej z dnia 26.05.2022   

 

 

Łódź, dnia …………………………. 

 

 

dot.: umowy na staż kierunkowy w ramach kształcenia specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych z 

Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej z dnia 26.05.2022 

 

 

od: 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi  

z siedzibą w Łodzi 

 

do: 

ALAB laboratorium Sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie 

 

Niniejszym, zwracamy się o przyjęcie na staż kierunkowy w ramach kształcenia specjalizacyjnego dla diagnostów 

laboratoryjnych z Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej  

 

 

Pani/Pana …………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

 

W załączeniu przedkładamy podanie wraz z oświadczeniem Diagnosty.  

 

 

 

 

 

(data……………………, za Uniwersytet Medyczny w Łodzi)  

 

 

W załączeniu: 

- podanie Diagnosty laboratoryjnego 

- oświadczenie Diagnosty laboratoryjnego (Załącznik nr 2 do umowy o prowadzenie stażu kierunkowego w 

ramach kształcenia specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych z Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej 

z dnia 26.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do umowy o prowadzenie stażu kierunkowego w ramach kształcenia specjalizacyjnego dla 

diagnostów laboratoryjnych z Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej z dnia 26.05.2022 

 

 

do: ALAB laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

 

 

Niniejszym oświadczam, że w związku ze zgłoszeniem się do odbywania stażu kierunkowego w ramach 

kształcenia specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych z Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej w Alab 

laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „ALAB laboratoria”) jako Diagnosta laboratoryjny:  

a. zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania obowiązków powierzonych przez opiekuna stażu;  

b. zobowiązuje się do dbałości o powierzony przez ALAB laboratoria sprzęt, materiały i inne 

wyposażenie, pod rygorem natychmiastowego zakończenia stażu; 

c. oświadczam, że jestem objęty/objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

wyrządzonych szkód oraz ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, oraz że 

ubezpieczenie to obejmuje cały okres odbywania stażu;  

d. oświadczam, że posiadam aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie BHP i p.poż;  

e. oświadczam, że posiadam aktualne szczepienia WZW typ B;  

f. zobowiązuje się do przestrzegania aktów normatywnych, Polityki Bezpieczeństwa Informacji 

oraz dokumentach powiązanych obowiązujących w ALAB laboratoria; 

g. w sytuacji, w której naruszę poufność informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji i 

spowoduję szkodę po stronie ALAB laboratoria, zobowiązuję się do jej naprawienia na zasadach 

ogólnych;  

h. pokryję koszty związane z działaniami profilaktycznymi na wypadek lub w wypadku zakłucia, 

skaleczenia ostrym narzędziem, dostania się materiału biologicznego na błony śluzowe lub 

wystąpienia innych zdarzeń z naruszeniem ciągłości moich tkanek i skażeniem materiałem 

biologicznym; 

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. oświadczam, że będę ponosić odpowiedzialność za wyrządzone szkody na terenie ALAB 

laboratoria, wobec ALAB laboratoria, jak również wobec osób trzecich na zasadach ogólnych; 

k. zobowiązuję się do uczestnictwa w szkoleniach obowiązujących w ALAB laboratoria lub 

wskazanych w karcie obiegowej; 

l. zobowiązuję się do zachowania poufności i złożenia w tym zakresie pisemnego oświadczenia 
zgodnie ze wskazaniem ALAB laboratoria;  

m. w przypadku dostępu do danych osobowych, których administratorem jest ALAB laboratoria – 
uzyskam pisemne „Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych”; 

  

 

 

 

Imię i nazwisko Diagnosty laboratoryjnego 

 

……………………………………………………. 

 

…………………………………………………………….. 

data i podpis Diagnosty laboratoryjnego 

 



 

 

Diagnosta jest zobowiązany przekazać do ALAB laboratoria podpisane oświadczenia w brzmieniu określonym 

niniejszym Załącznikiem nr 2 do Umowy. 

 

W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów ALAB laboratoria może 

odmówić dopuszczenia Diagnosty do odbywania stażu.   

 

 


