
 
 

Zarządzenie nr 54/2022 

z dnia 26 maja 2022 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie odpłatności za odbycie przeszkolenia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  

w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu lekarza 

 

Na podstawie art.10 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 790, ze zm.) oraz § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 

2019 r., ze zm., w związku z § 36 Regulaminu kształcenia podyplomowego w Uniwersytecie 

Medycznym w Łodzi, wprowadzonego zarządzeniem nr 51/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ze zm., zarządza się co następuje:  

 

§ 1 

1. Lekarz mający minimum 5-letnią przerwę w wykonywaniu zawodu może odbyć przeszkolenie  

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, zwanym dalej „Uniwersytetem”.  

2. Na przeszkolenie, o którym mowa w ust. 1, zwane dalej „przeszkoleniem”, kieruje Centrum 

Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu, na podstawie uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Łodzi, zawierającej program przeszkolenia. 

3. Przeszkolenie składa się ze: 

1)  stażu w uniwersyteckich szpitalach klinicznych Uniwersytetu; 

2) szkoleń w zakresie: transfuzjologii klinicznej, profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki 

i leczenia choroby AIDS, medycyny ratunkowej, orzecznictwa lekarskiego, bioetyki oraz 

prawa medycznego – w zależności od programu przeszkolenia. 

 

§ 2 

1. Staż o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 jest bezpłatny. Lekarz odbywający staż powinien posiadać 

odpowiednie ubezpieczenie. 

2. Szkolenia o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 są odpłatne. Opłata za godzinę zajęć dydaktycznych 

(w tym wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym) wynosi 60 

zł i jest naliczana po zakończeniu przeszkolenia. Uniwersytet wystawia fakturę płatną  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Opłatę wnosi się na konto wskazane na fakturze. 

 

§ 3 

Lekarz skierowany na przeszkolenie zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, którego wzór 

określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek  

 
Ogłoszenie aktu prawnego: 

- intranet/BIP 

  



Załącznik do zarządzenia nr 54/2022 

z dnia 26 maja 2022 r, 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

  

Łódź, dnia……………………… 

 

………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko 

………………………………………………………………………. 

Adres 

………………………………………………………………………. 

Numer telefonu * 

……………………………………………………………………… 

  Adres e-mail  

………………………………………………………………………. 

PESEL 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z zarządzeniem nr 54/2022 z dnia 26 maja 2022 r. Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie odpłatności za odbycie przeszkolenia w Uniwersytecie 

Medycznym w Łodzi w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu lekarza. 

 

 

Po zakończeniu przeszkolenia i otrzymaniu faktury zobowiązuję się do uiszczenia opłaty 

na wskazane w niej konto w terminie 14 dni. 

Zostałam/em poinformowana/y, że w przypadku niedokonania terminowej wpłaty zostaną 

naliczone ustawowe odsetki. 

 

………………………….……………….. 

podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pole nieobowiązkowe   



Oświadczam, że  zostałem zapoznany informacjami o przetwarzaniu moich danych osobowych 

zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), w tym zostałem pouczony o przysługującym mi prawie dostępu 

do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

 

Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, z siedzibą w 

Łodzi, przy al. Kościuszki 4; kod pocztowy: 90-419 Łódź, tel.: 42 2725803, NIP: 725 18 43 739, REGON: 

473 073 308; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych, z którym można się skontaktować za 

pośrednictwem adresu e mail: iod@umed.lodz.pl; 

3. Dane osobowe Państwa przetwarzane są w celu: 

1) realizacji procesu nauczania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (obejmującego w 

szczególności: realizację zawartej umowy, dokumentowanie przebiegu szkolenia, organizację 

zajęć praktycznych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych, 

2) wykonania zwartej umowy o przeprowadzenie szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 

3) archiwizację dokumentacji zgodnie z procedurami obowiązującymi u Administratora – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 

4) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności z zakresu 

obowiązków podatkowych oraz rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 

5) wykonywania obowiązków statystycznych, rachunkowych i sprawozdawczych Administratora - 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 

6) ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie wynikającym z przepisów prawa 

powszechnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych, 

7) przekazywania bieżących informacji związanych ze szkoleniem oraz procesem nauczania - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit.  f; 

8) marketingowym, obejmującym promocję Uczelni oraz informacje dotyczące oferty Uczelni - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 

9) zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego 

na podstawie art. ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

4. Pana/Pani dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawnych, oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi obsługi i 

serwisowania systemów lub innym podmiotom na podstawie zawartych umów o powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat od ukończenia studiów, z 

zastrzeżeniem, iż dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody mogą być przechowywane do 



czasu jej wycofania, przy czym cofniecie zgody nie będzie miało wpływu na legalność operacji na 

danych wykonanych do czasu jej cofnięcia. 

6. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje 

Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), 

usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana 

zgody w dowolnym momencie. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z 

naruszeniem przepisów prawa. 

8. Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Niepodanie tych danych uniemożliwi realizację procesu 

kształcenia. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe, aczkolwiek 

niezbędne do realizacji celów, do których będą zbierane; 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza terytorium EOG) 

lub organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w przepisach prawa.  

 

………………………….……………….. 

podpis 


