
Warunki przyjmowania na
STAŻ

w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym
 Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1
16-070 Choroszcz

UWAGA! Poniższa procedura nie dotyczy osób odbywających staż w ramach umowy zawartej
między Uczelnią a Zakładem. 
W przypadku wyżej opisanym obowiązuje odrębna procedura postępowania.

Osoby  zainteresowane  odbyciem  stażu  w  Samodzielnym  Publicznym  Psychiatrycznym  Zakładzie
Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (dalej jako: SPP ZOZ w Choroszczy)
powinny  złożyć  w  siedzibie  SPP  ZOZ  w  Choroszczy  w  budynku  administracji  -  pokój  nr  101
Sekretariat  Zakładu  w  godzinach  800  –  1400,  bądź  przesłać  na  adres  e-mail:
szpital@sppchoroszcz.med.pl,  wniosek     o przyjęcie na płatny staż wraz z wymaganym programem
stażu w terminie nie krótszym niż miesiąc przed jej rozpoczęciem. 

Na podstawie złożonego podania następuje wstępna kwalifikacja do przyjęcia na staż, która zależy od
aktualnych możliwości przyjęcia na staż.
O wyniku wstępnej kwalifikacji Zainteresowany informowany jest w formie pisemnej, a jeżeli złożył
podanie drogą e-mailową dopuszcza się powiadomienie  o wyniku kwalifikacji  również w ten sam
sposób. 

W  przypadku  pozytywnego  przebiegu  kwalifikacji  wstępnej,  przed  planowanym  terminem
rozpoczęcia stażu Zainteresowany zobowiązany jest do dostarczenia poniższych dokumentów  do
Działu Organizacyjno-Prawnego  (dalej jako: DOP) - pokój nr 108 w budynku administracji SPP
ZOZ w Choroszczy:

1) imienne skierowanie na staż;
2) dyplom ukończenia studiów wyższych – do wglądu; 
3) zaświadczenie o nauce; 
4) dowód osobisty – do wglądu;
5) dokument potwierdzający ubezpieczenie od NNW i OC na czas trwania stażu –   do wglądu;
6) kserokopię książeczki zdrowia w zakresie aktualności szczepienia przeciw WZW typu B;
7) kserokopię książeczki zdrowia z badaniami nosicielstwa.

UWAGA! 
 W  przypadku  Zainteresowanych,  którzy  ukończyli  studia  wyższe  na  Uczelniach

zagranicznych wymagane  jest  przedłożenie  w/w  dokumentów  (lub  im  równoważnych)
przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

 W przypadku Zainteresowanych, którzy nie będą odbywać staż w komórkach organizacyjnych
działalności leczniczej, nie są wymagane dokumenty z punktów 5 i 6.

Złożenie  wymaganych  dokumentów  jest  podstawą  do  akceptacji  przez  Dyrektora  SPP  ZOZ  w
Choroszczy wniosku o przyjęcie na staż kierunkowy.  

DOP  powiadamia  Zainteresowanego  w  formie  pisemnej,  bądź  drogą  e-mailową,  wskazując
Zainteresowanemu wymagane dokumenty, a także informując o kwocie i terminie wniesienia opłaty
za staż. 
Opłata powinna być wniesiona przelewem na konto bankowe SPP ZOZ w Choroszczy nr: 57 8060
0004 0130 0127 2000 0020. 
Dane  do  przelewu:  Samodzielny  Publiczny  Psychiatryczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  im.  dr.
Stanisława Deresza w Choroszczy, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz.
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko oraz dopisek „opłata za staż”.

mailto:szpital@sppchoroszcz.med.pl




Choroszcz, dnia ..............................

.......................................................................
(imię i nazwisko)

…..................................................................

........................................................................

........................................................................
(adres korespondencyjny)

................................................
(nr kontaktowy)

................................................
 (e-mail)

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy
pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1
16-070 Choroszcz

WNIOSEK
o przyjęcie na płatny staż 

W imieniu własnym, zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie na staż w zakresie:

…................................................................................................................................................................

w SPP ZOZ w Choroszczy w komórce organizacyjnej: …........................................................................

....................................................................................................................................................................

w terminie od dnia .............................. r. do dnia .................................. r. (liczba dni: ....................)

..................................................................
                                (data, imię i nazwisko)

Wypełnia DOP:

Ustalono opiekuna stażu/nie ustalono opiekuna stażu*:

…..............................................................................................................................................................

..................................................................
                                (podpis pracownika)

Wstępna kwalifikacja - wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przyjęcie na staż:

Choroszcz, dnia ............................... .................................................................
                  (podpis Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa)



Wypełnia Stażysta po uzyskaniu wstępnej pozytywnej kwalifikacji:

W  związku  z  podjęciem  stażu  w  Samodzielnym  Publicznym  Psychiatrycznym  Zakładzie  Opieki
Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy przedkładam następujące dokumenty:

1) imienne skierowanie na staż; 
2) zaświadczenie o nauce; 
3) dyplom ukończenia studiów wyższych – do wglądu;
4) dowód osobisty – do wglądu;
5) polisa ubezpieczenia OC i NNW na czas trwania stażu – do wglądu;
6) kserokopię książeczki zdrowia w zakresie aktualności szczepienia przeciw WZW typu B;
7) kserokopię badania nosicielstwa.

Zobowiązuję się do:
1. odbycia stażu zgodnie z jego programem;
2. rzetelnego wykonywania powierzonych mi przez opiekuna stażu obowiązków,
3. dbania  o  powierzony mi  przez Zakład  sprzęt,  materiały i  inne wyposażenie  pod rygorem

natychmiastowego zakończenia stażu;  
4. posiadania we własnym zakresie odzieży ochronnej i obuwia ochronnego; 
5. przestrzegania ustalonego przez opiekuna stażu porządku i dyscypliny pracy; 
6. przestrzegania przepisów bhp i przeciw pożarowych; 
7. przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej oraz ochrony informacji uzyskanych   

w trakcie odbywania stażu; 
8. wniesienia opłaty w wysokości 15,00 zł brutto za każdy dzień trwania stażu.

Informuję,  iż  moja  praca  podczas  wykonywania  stażu  ma  charakter  nieodpłatny  i  z  tytułu  jej
wykonywania nie przysługują mi żadne roszczenia finansowe.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ww. piśmie
dla potrzeb niezbędnych do odbycia stażu kierunkowego, zgodnie z art. 6 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016 Nr
119/1).

..................................................................
                                (data, imię i nazwisko)

Przedłożono komplet dokumentów:

UWAGI: …................................................................................................................................................

dowód osobisty nr i seria: .…................................ wydany przez.............................................................;

Polisa nr: …...…........................................... ubezpieczenie: …................................................................

Towarzystwo ubezpieczeniowe: …............................................................................................................

Choroszcz, .......................... r., .......................................................................
(podpis pracownika  DOP)

Akceptuję/nie akceptuję* wniosek o przyjęcie na staż:

Choroszcz, dnia ........................... .................................................................
                (podpis Dyrektora SPP ZOZ)

* niepotrzebne skreślić



Klauzula informacyjna dla stażysty/praktykanta/wolontariusza:

Zgodnie z art.  13 ust. 1 i ust. 2 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, dalej: RODO)
informujemy, że:

1) Administratorem  Pana/Pani  danych  osobowych  jest  Samodzielny  Publiczny
Psychiatryczny Zakład Opieki  Zdrowotnej  im.  dr.  Stanisława Deresza w
Choroszczy,  Plac  Z.  Brodowicza  1,  
16-070  Choroszcz;  Administrator  prowadzi  operacje  przetwarzania  Pana/Pani
danych osobowych;

2) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można  się
skontaktować  
za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem:  iod@sppchoroszcz.med.pl,
telefonicznie-  
nr tel. 85 7191091 wew. 288;

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 organizacji  i  przeprowadzenia  stażu/praktyk/wolontariatu  oraz  realizacji
obowiązków  wynikających  
z zawartej z Panem/Panią umowy 

 realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4) Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnianie:

 pracownikom i współpracownikom Szpitala posiadającym upoważnienie do
przetwarzania danych   osobowych   w   związku z wykonywaniem obowiązków
na swoich stanowiskach pracy,

 podmiotom  trzecim  wspierającym  Administratora  w  prowadzonej
działalności;

 podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5) Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

 zawarta z Panem/Panią umowa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

6) Podanie danych osobowych w celu realizacji zawartej z Panem/Panią umowy lub
obowiązków wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, a konsekwencją
ich niepodania będzie brak możliwości odbycia stażu/praktyk/wolontariatu.

7) Przysługuje Pani/  Panu prawo dostępu do treści  swoich danych osobowych oraz
prawo  
ich sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia
danych,  prawo  
do  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  ich  przetwarzanie  w



dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Pana/pani  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  cały  okres  odbywania
stażu/praktyk/wolontariatu,  
a następnie przez okres wskazany w przepisach prawa.


