
UMOWA CYWILNO- PRAWNA 

 

Zawarta dnia ………………………… roku w …………………………………. pomiędzy: 

 

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

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

Nr REGON ………………………………………… , nr NIP………………………………………………. 

Zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym po numerem 

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

Reprezentowanym przez 

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

Zwanym w dalszej treści „Pracodawcą” 

a 

Panem/Panią ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zamieszkałą w …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Zwanym w dalszej treści „Diagnostą” 

 

Strony przedmiotowej Umowy niniejszym ustalają wzajemne prawa i obowiązki wynikające z realizacji 

programu specjalizacji w dziedzinie ………………………………………………………………………………………………………   

 

§1 

Pracodawca wyraża zgodę na rozpoczęcie przez Diagnostę specjalizacji w dziedzinie 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… na 

zasadach określonych w niniejszej Umowie. 

§2 

Wszelkie kwestie związane z łączącym strony Umowy stosunkiem pracy będą regulowane poprzez 

postanowienia umowy o pracę odpowiednie przepisy prawa pracy. 

§3 

1. W trakcie specjalizacji Diagnoście przysługują płatne zwolnienia z części dnia pracy na czas 

realizacji programu specjalizacji, obejmującego podstawowy staż specjalizacyjny, kursy i staże 

kierunkowe, w terminach i liczbie uzgodnionych z Pracodawcą. 

2. Terminy, o których mowa w ust. 1 Diagnosta ma obowiązek ustalić także z bezpośrednim 

przełożonym z odpowiednim wyprzedzeniem. 



3. W przypadku nie zaliczenia zajęć w terminach ustalonych w programie specjalizacji, z powodu 

niezadowalających wyników w nauce i związanego z tym obowiązku powtórzenia cyklu 

programu Pracodawca może odmówić udzielenia świadczeń wymienionych w pkt 1 w okresie 

powtarzania cyklu. 

§4 

Pracodawca nie pokrywa kosztów związanych z realizacją szkolenia Diagnosty. 

§5 

Diagnosta zobowiązuje się: 

1. Przedłożyć Pracodawcy zaświadczenie lub umowę o realizacji szkolenia; 

2. Kontynuować program zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

3. Terminowo zaliczyć staże i kursy przewidziane programem specjalizacji. 

4. Przedstawić Pracodawcy dyplom ukończenia specjalizacji. 

§6 

W przypadku ewentualnych sporów wynikających z realizacji niniejszej Umowy strony ustalają, 

że sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę 

Pracodawcy. 

§ 7 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 8 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

oraz jednym egzemplarzu dla podmiotu prowadzącego specjalizację. 

 

 

 

 

………………………………………………    …………………………………………….. 
(podpis Pracodawcy)     (podpis Diagnosty) 

 


