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        Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 133/2018     
Dyrektora Naczelnego UCK z dnia 10.09.2018 r.  

 

REGULAMIN  
ODBYWANIA  W UNIWERSYTECKIM CENTRUM KLINICZNYM  

STAŻY KIERUNKOWYCH DO SPECJALIZACJI PRZEZ LEKARZY ZATRUDNIONYCH 
                               W INNYCH PODMIOTACH LECZNICZYCH  

Regulamin odbywania w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym staży kierunkowych do specjalizacji przez 

lekarzy zatrudnionych w innych podmiotach leczniczych, zwany dalej Regulaminem, stanowi: 

§ 1 

1. Staż kierunkowy do specjalizacji może odbywać się wyłącznie w komórce organizacyjnej 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego posiadającej uprawnienia do prowadzenia stażu w danym 

zakresie. 

2. Staż kierunkowy może rozpocząć się po zawarciu porozumienia, w którym określa się szczegółowe 

zasady i warunki odbywania stażu, zawieranego pomiędzy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym 

zwanym dalej Podmiotem Przyjmującym a podmiotem, w którym zatrudniony jest lekarz mający odbyć 

staż kierunkowy, zwany dalej Podmiotem Kierującym. 

3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją staży kierunkowych do specjalizacji przez lekarzy 

zatrudnionych w innych podmiotach leczniczych należy do zadań Działu Spraw Pracowniczych 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, zwanego dalej Działem Spraw Pracowniczych, który przede 

wszystkim: 

1) Współpracuje z Podmiotami Kierującymi, 

2) Kompletuje i przechowuje niezbędną dokumentację, 

3) Informuje lekarzy o terminach i miejscach wypełnienia niezbędnych zobowiązań.   

§ 2 

1. O odbycie stażu kierunkowego mogą ubiegać się: 

1) Lekarz indywidualnie  

2) Podmiot Kierujący dla grupy lekarzy. 

2. Porozumienie, o którym mowa w § 1 ust. 2, zawierane jest zgodnie z: 

1) załącznikiem nr 1 do Regulaminu, w przypadku gdy o odbycie stażu kierunkowego ubiega się lekarz 

indywidualnie, 

2) załącznikiem nr 2 do Regulaminu, w przypadku gdy o odbycie stażu kierunkowego ubiega się 

Podmiot Kierujący dla grupy lekarzy. 

3. Wzory porozumień dostępne są na stronie www.uck.pl w zakładce KARIERA/PRAKTYKI, STAŻE, 

WOLONTARIATY. 

http://www.uck.pl/
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§ 3 

1. Lekarz ubiegający się indywidualnie o staż kierunkowy, zatrudniony w innym podmiocie leczniczym, 

zobowiązany jest: 

1) uzyskać pisemną zgodę na odbycie stażu we wskazanym okresie kierującego komórką organizacyjną 

w której staż ma się odbyć. Wniosek osoby odbywającej specjalizację w innym podmiocie  

o wyrażenie zgody na odbycie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym stażu kierunkowego do 

specjalizacji stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Zgoda ta stanowi warunek zawarcia porozumienia 

na czas określony niezbędny do realizacji stażu kierunkowego, 

2) do złożenia w Dziale Spraw Pracowniczych, w terminie, co najmniej 30 dni przed datą rozpoczęcia 

stażu kierunkowego, porozumienia w sprawie prowadzenia stażu kierunkowego do specjalizacji  

(dla lekarza indywidualnie) stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z wnioskiem, o którym 

mowa w punkcie powyżej (załącznik nr 3 do Regulaminu) i zasadami powierzenia przetwarzania 

danych osobowych (załącznik nr 6 do Regulaminu). 

2. Podmiot Kierujący ubiegający się o staż kierunkowy dla lekarzy w Podmiocie Przyjmującym zobowiązany 

jest: 

1) uzyskać pisemną zgodę na odbycie stażu we wskazanym okresie kierującego komórką organizacyjną, 

w której staż ma się odbyć. Wniosek Podmiotu Kierującego o wyrażenie zgody na odbycie  

przez lekarzy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym staży kierunkowych do specjalizacji stanowi  

załącznik nr 4 do Regulaminu. Zgoda ta stanowi warunek zawarcia porozumienia na czas określony 

niezbędny do realizacji stażu kierunkowego. 

2) do przesłania do Działu Spraw Pracowniczych porozumienia w sprawie prowadzenia stażu 

kierunkowego do specjalizacji (dla grupy lekarzy) stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu  

wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej (załącznik nr 4 do Regulaminu) i zasadami powierzenia 

przetwarzania danych osobowych stanowiącymi załącznik nr 6 do Regulaminu. Rozpoczęcie stażu 

kierunkowego następuje po przedstawieniu przez lekarza skierowania do Uniwersyteckiego Centrum 

Klinicznego na staż kierunkowy stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu.  

3. Kierujący komórką organizacyjną, w której staż ma się odbyć, przed wydaniem zgody, zobowiązany jest 

do oceny możliwości zapewnienia, w danym okresie, realizacji stażu kierunkowego lekarza.   

§ 4 

W pierwszym dniu rozpoczęcia stażu kierunkowego lekarz odbywający staż kierunkowy w Podmiocie 

Przyjmującym zobowiązany jest zgłosić się do: 

1.  Inspektoratu ds. BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej, który zapoznaje lekarza  

z przepisami bhp. Fakt ten potwierdzany jest stosownym zaświadczeniem. 



 

3 

 

2. Sekcji Pielęgniarek Epidemiologicznych, w której zapoznaje się lekarza z procedurami/zasadami 

sanitarno-epidemiologicznymi i wydaje pisemne zaświadczenie w tej sprawie. 

3. Działu Spraw Pracowniczych celem zapoznania się z Regulaminem Pracy, Regulaminem Organizacyjnym  

i innymi obowiązującymi w Podmiocie Przyjmującym uregulowaniami. 

4. Inspektora Ochrony Danych ze skierowaniem na szkolenie z systemu zarządzania bezpieczeństwem 

informacji stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu celem odbycia szkolenia z zakresu ochrony 

i przetwarzania danych osobowych,  

oraz w zależności od miejsca odbywania stażu kierunkowego, 

5. Inspektora Ochrony Radiologicznej.  

§ 5 

Lekarz odbywający staż kierunkowy zobowiązany jest do: 

1. rzetelnego wykonywania obowiązków powierzonych przez kierownika stażu, 

2. świadczenia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, 

3. przestrzegania obowiązującego w Podmiocie Przyjmującym Regulaminu Pracy, Regulaminu 

Organizacyjnego, zarządzeń Dyrektora Naczelnego, ustawy o ochronie Danych Osobowych, polityki 

bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do 

przetwarzania danych osobowych oraz postępowania zgodnie z procedurami i instrukcjami 

zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego w Podmiocie Przyjmującym i innych przepisów 

wewnętrznych, 

4. przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarno-

epidemiologicznych, przepisów przeciwpożarowych, 

5. przestrzegania zasad współżycia społecznego, w szczególności w stosunku do pacjentów i pracowników 

oraz poszanowania godności osobistej innych pracowników, 

6. dbania o dobro Podmiotu Przyjmującego i jego pacjentów, ochronę jego mienia oraz zachowanie 

w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić zarówno Podmiot Przyjmujący,  

jak i pacjentów na szkodę, ochronę informacji niejawnych, przestrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa, 

zawodowej, danych medycznych i osobowych uzyskanych w związku z odbywaniem stażu kierunkowego,  

7. dbania o czystość i porządek,  

8. użytkowania sprzętu i wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem, 

9. noszenia identyfikatora z napisem lekarz stażu kierunkowego (cząstkowego), 

10. używania własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego zgodnie z zasadami określonymi w procedurze 

PE-04 „Zasady postępowania z bielizną szpitalną i odzieżą roboczą pracowników medycznych” i instrukcji 

IO-01 „Zasady dobrej praktyki higienicznej personelu medycznego. Stosowanie odzieży roboczej”.. 
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§ 6 

1. Lekarz odbywa staż kierunkowy pod kierunkiem kierownika stażu - lekarza wyznaczonego przez 

kierownika komórki organizacyjnej, w której odbywany jest staż kierunkowy.  

2. Kierownik stażu może prowadzić jednocześnie staż kierunkowy nie więcej niż trzech lekarzy. 

§ 7 

1. Podmiot Kierujący, jako Administrator Danych, powierza Podmiotowi Przyjmującemu przetwarzanie 

danych lekarza.  

2. 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). 

3. Zasady powierzenia danych osobowych reguluje dokument „ Zasady powierzenia przetwarzania danych 

osobowych stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu. 

§ 8 

1. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji stażu kierunkowego rozstrzygają wspólnie osoby 

upoważnione do reprezentowania Podmiotu Przyjmującego i Podmiotu Kierującego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

§ 9 

1. Za realizację zadań wynikających z Regulaminu odpowiedzialne są osoby kierujące komórkami 

organizacyjnymi Podmiotu Przyjmującego.  

2. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z Regulaminu sprawuje Dyrektor ds. Lecznictwa, Lekarz 

Naczelny oraz Z-ca Dyrektora Naczelnego ds. Personalnych odpowiednio do zakresu posiadanych 

uprawnień. 

 

Załączniki do Regulaminu:  

Załącznik nr 1 – Porozumienie w sprawie prowadzenia stażu kierunkowego do specjalizacji (dla lekarza indywidualnie) 

Załącznik nr 2 – Porozumienie w sprawie prowadzenia stażu kierunkowego do specjalizacji (dla grupy lekarzy) 

Załącznik nr 3 – Wniosek osoby odbywającej specjalizację w innym podmiocie o wyrażenie zgody na odbycie  

w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym stażu kierunkowego do specjalizacji  

Załącznik nr 4 – Wniosek Podmiotu Kierującego o wyrażenie zgody na odbycie przez lekarzy w Uniwersyteckim Centrum 

Klinicznym staży kierunkowych do specjalizacji  

Załącznik nr 5 – Skierowanie do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 

Załącznik nr 6 – Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych 

Załącznik nr 7 – Skierowanie na szkolenie z systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 


