POROZUMIENIE

w sprawie odbycia praktyk zawodowych z zakresu ………………..………………..………………………

w …………………………………..……………………………Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu,
(oddział / komórka organizacyjna)

zawarte w dniu ............................. , pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu, 41 – 902 Bytom, ul. Żeromskiego 7
reprezentowanym przez:
Dyrektora – dr n. med. Andrzeja Tomczyka
zwanym dalej Szpitalem
a
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(pełna nazwa uczelni kierującej, adres)
reprezentowanym przez:
..............................................................................................................................................................................
zwaną dalej Uczelnią
łącznie zwanymi dalej „Stronami”
niniejsze porozumienie zwane jest dalej „Porozumieniem”
o treści:
Działając na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym strony niniejszego
porozumienia postanawiają co następuje:

§1
Uczelnia kieruje niżej wymienioną/ego celem odbycia zgodnie z planem studiów, studenckich praktyk
zawodowych:
..............................................................................................................................................................................

§2
Zajęcia praktyczne będą prowadzone przez osoby zaakceptowane zarówno przez Szpital jak i Uczelnię.
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§3
Szpital jest zobowiązany do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia praktyki, zgodnie
z ustaleniami niniejszego porozumienia, a w szczególności:
1. zapewnienie odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, warsztatów, urządzeń, narzędzi i
materiałów zgodnie z programem praktyki,
2. zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie
pracy, oraz o ochronie tajemnicy służbowej, jak również o procedurach dotyczących dezynfekcji,
3. pełnienia nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zadań wynikających z odbywania praktyki,
wyznaczenie studentom opiekuna praktyk.

§4
Uczelnia zobowiązuje się do:
1. wydania studentom skierowań na praktykę,
2. przedstawienia Szpitalowi programu praktyki,
3. sprawowania nadzoru nad przebiegiem praktyk,
4. ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej na
czas odbywania praktyki, co jest warunkiem dopuszczenia do zajęć praktycznych,
5. dopilnowania by studenci posiadali odzież ochronną, co jest warunkiem dopuszczenia do zajęć
praktycznych.
6. zobowiązania studentów do realizacji obowiązków zawartych w Porozumieniu,
7. wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych, na wniosek Szpitala, w stosunku do studenta/ów
nieprzestrzegających ustaleń zawartych w Porozumieniu, a dotyczących zasad odbywania praktyk,
8. pokrycia kosztów diagnostyki oraz profilaktyki studentów, koniecznej w związku z jakimkolwiek
zaistniałym zdarzeniem niosącym ryzyko zakażenia, po przedstawieniu refaktury przez Szpital, w
terminie 5 dni.
§5
Uczelnia oświadcza, iż studenci posiadają aktualne badania lekarskie stosowne do Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy
kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.
§6
Do obowiązków studentów należy pełna realizacja programu praktyki, a szczególności:
1. zapoznanie się z programem praktyki oraz organizacją pracy i regulaminem pracy Szpitala,
2. wykonywanie zadań wynikających z programu praktyki oraz poleceń personelu kierowniczego
i opiekuna studenckiej praktyki zawodowej,
3. odnoszenie się z szacunkiem do pracowników oraz właściwe zachowanie w miejscu odbywania
praktyki.
4. przestrzeganie obowiązującego z Szpitalu regulaminu pracy i dyscypliny pracy, przepisów bhp oraz
o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,
5. dbanie o powierzony przez Szpital sprzęt, materiały i inne wyposażenia szpitala pod rygorem
natychmiastowego rozwiązania przez Szpital Porozumienia,
6. posiadanie odzieży ochronnej oraz identyfikatorów,
7. przestrzeganie procedur dezynfekcji przyjętych i stosowanych w Szpitalu.
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§7
Student nie otrzymuje wynagrodzenia za odbycie praktyki.
§8
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………………………… do dnia …………………………
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych
przyczyn, w tym organizacyjnych.
§9
Strony zobowiązują się do stałej współpracy w celu realizacji niniejszego porozumienia i do informowania
się wzajemnie o zaistniałych przeszkodach bądź koniecznych i uzasadnionych zmianach.
§ 10
1. Ze strony Szpitala za koordynowanie praktykami odpowiedzialna jest ………………………………
2. Ze strony Uczelni za koordynowanie praktykami odpowiedzialną osobą jest ……………………...…
(Imię Nazwisko, numer telefonu)

§ 11
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 12
1. W przypadku wystąpienia między Stronami sporów w związku z realizacją niniejszego
porozumienia, Strony zobowiązują się do rozwiązania sporu na drodze polubownej.
2. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w drodze polubownej, właściwym do
rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Szpitala.
§ 13
Administratorem danych zawartych w niniejszym porozumieniu jest Szpital Specjalistyczny Nr 1 w
Bytomiu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego wykonywania obowiązków
wymienionych w niniejszym porozumieniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonywanie
prawnego obowiązku ciążącego na administratorze. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do odbycia praktyk/stażu.
§ 14
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

UCZELNIA

SZPITAL
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