
 

Warszawa, 5 stycznia 2019 r. 

Program wakacyjnych praktyk ortopedycznych dla członków 

Ogólnopolskiego Studenckiego Towarzystwa Ortopedycznego 

 

I. Cel programu 

Celem programu wakacyjnych praktyk ortopedycznych jest stworzenie możliwości 

zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych poprzez czerpanie nauki 

z doświadczeń specjalistów ortopedii i traumatologii z całej Polski. 

II. Założenia programu 

1. Z wakacyjnych praktyk ortopedycznych może skorzystać każdy członek 

OSTO.  

2. Każdy członek ma prawo do odbycia trzech wizyt u wybranych przez siebie 

specjalistów z całej Polski w okresie od początku czerwca do końca września 

każdego roku. Każda wizyta może trwać od 5 do 10 dni roboczych 

z możliwością przedłużenia czasu trwania za porozumieniem stron. 

3. Program może być realizowany w placówkach publicznej służby zdrowia, 

placówkach prywatnych i innych świadczących usługi z zakresu ortopedii, 

traumatologii, chirurgii ręki, chirurgii plastycznej, medycyny sportowej 

i rehabilitacji.  

4. Podczas praktyk obowiązuje relacja mistrz-uczeń. 

III. Definicje 

1. Uczestnik 

Aktualny członek Ogólnopolskiego Studenckiego Towarzystwa 

Ortopedycznego (OSTO) - student, lekarz stażysta oraz lekarz przed 

upływem 2 lat od ukończenia studiów - zgłaszający chęć udziału 

w praktykach, który pozytywnie przeszedł proces rekrutacji. 

2. Opiekun praktyk 



 

Lekarz specjalista w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii, Chirurgii Ręki, 

Chirurgii Plastycznej, Medycyny Sportowej, Rehabilitacji albo magister 

Fizjoterapii biorący udział w projekcie wakacyjnych praktyk ortopedycznych, 

który wyraża chęć przekazania swojej wiedzy i umiejętności praktycznych 

uczestnikowi programu. 

3. Koordynatorzy projektu 

Członkowie zarządu OSTO będący odpowiedzialni za organizację projektu 

w danym roku akademickim. 

IV. Postanowienia ogólne, prawa oraz obowiązki uczestnika 

1. Jeden specjalista może opiekować się maksymalnie dwoma praktykantami 

jednocześnie. 

2. Termin praktyk wybrany przez uczestnika nie może kolidować z zajęciami 

obowiązkowymi w ramach uczelni. 

3. Uczestnik jest zobowiązany do dopełnienia wymogów formalno-prawnych 

stawianych przez placówkę przyjmującą przed rozpoczęciem praktyk. 

4. Uczestnik zobowiązany jest posiadać ważną książeczkę sanitarno-

epidemiologiczną, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – zawodowe 

oraz w życiu prywatnym, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków ważne przez okres praktyk i inne dokumenty wymagane przez 

placówkę przyjmującą. 

5. Uczestnik pokrywa wszelkie koszty związane z odbyciem praktyk, m. in. 

koszty przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia.  

6. Stawienie się w miejscu odbywania praktyk jest jednoznaczne 

z zaakceptowaniem panujących tam zasad i zwyczajów oraz 

przestrzeganiem regulaminów danej placówki medycznej. 

7. Każda skarga złożona na uczestnika praktyk może skutkować zawieszeniem 

prawa do aplikowania na wszystkie praktyki w okresie od 1 roku do 2 lat. 

Decyzję o zawieszeniu prawa do aplikowania podejmuje Zarząd OSTO. 

V. Proces rekrutacji 



 

1. Do końca marca każdego roku koordynatorzy projektu przedstawiają bazę 

specjalistów, którzy wyrazili chęć przyjęcia i nauczania członków OSTO. 

2. Rekrutacja na wyjazdy trwa od momentu udostępnienia bazy specjalistów do 

końca maja. Po tym terminie udział w programie jest możliwy, jednakże 

wybór zawęża się do specjalistów, u których pozostały wolne miejsca po 

zakończeniu rekrutacji podstawowej. W przypadku, gdy chęć nauki u 

wybranego opiekuna praktyk wyraża liczba uczestników przekraczająca 

możliwości zgłoszone przez specjalistę decydujące są dotychczasowe 

osiągnięcia na polu ortopedii, przy czym jedno miejsce przypada osobie 

rozpoczynającej naukę ortopedii, gdy liczba miejsc przekracza 2. 

3. Gdy student wyrazi chęć odbycia praktyk u danego opiekuna, koordynatorzy 

przesyłają zgłoszenie do Opiekuna, który potwierdza możliwość odbycia 

praktyki wraz z jej terminem i podaje preferowaną metodę kontaktu z 

studentem. 

4. Po zakwalifikowaniu się do programu uczestnik otrzymuje dane kontaktowe 

opiekuna praktyk (adres e-mail, numer telefonu) w celu ustalenia szczegółów 

wizyty i postępowania administracyjnego wymaganego przez placówkę 

przyjmującą. 

VI. Rezygnacja z praktyk 

1. W przypadku, gdy uczestnik nie może stawić się na zaplanowanych 

wcześniej praktykach, musi poinformować o tym koordynatora projektu, co 

najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem wizyty. W sytuacji takiej 

odbywa się dodatkowa rekrutacja. Przypadki nagłe i losowe rozpatrywane są 

oddzielnie. 

2. Jeżeli uczestnik z przyczyn nieusprawiedliwionych złoży rezygnację 

w terminie krótszym niż wskazany w pkt. VI.1, bądź nie stawia się na 

praktykach w wyznaczonym terminie traci możliwość odbycia kolejnych 

praktyk, do których zakwalifikował się w danym roku oraz traci prawo 

ubiegania się o praktyki w roku następnym. 

VII. Odpowiedzialność OSTO 



 

1. OSTO nie ponosi odpowiedzialności za szkody personalne i materialne 

uczestników praktyk, a także dokonane przez uczestnika podczas 

wykonywania procedur medycznych, jak i na mieniu placówki. 

2. OSTO nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną oraz jakość 

praktyk, jednakże uczestnik ma prawo zgłosić wszelkie niedogodności do 

koordynatora. Przekazane uwagi będą uwzględnione podczas organizacji 

kolejnych edycji programu. 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Kwestie nieuregulowane powyższym regulaminem rozwiązywane są przez 

koordynatorów projektu bądź bezpośrednio pomiędzy uczestnikiem 

a opiekunem praktyk. 

 

 

  


