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POROZUMIENIE  w sprawie praktyk studenckich 

 

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

Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim im. św. Jana Pawła II                          

w Grodzisku Mazowieckim  z siedzibą i adresem przy ul. Dalekiej 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS 0000055047,  NIP 529-10-04-702, REGON 

000311639 , reprezentowanym przez:  

Krystynę Płukis - Dyrektora  

zwanym w dalszej części Porozumienia “Szpitalem” , a 

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

z siedzibą i adresem przy ul. ………………………………….…………………………………………………………………………,  

reprezentowanym przez: 

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

zwanym w dalszej części Porozumienia “Uczelnią”, 

zwanych w treści Umowy łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”. 

 

§ 1 

1. Uczelnia kieruje …………..................................................................................................... studenta 

Wydziału ....................................................., kierunku .................................................. do 

Szpitala w celu odbycia studenckich praktyk zawodowych w okresie:  

od dnia ...................................... do dnia ............................................. 

2. Podstawę odbywania praktyki stanowi imienne skierowanie indywidualne lub zbiorcze 

(zawierające podstawowe dane: imię, nazwisko, tel. studenta, termin odbycia praktyki, nazwę 

jednostki organizacyjnej Szpitala), które dostarczone zostanie do Szpitala w formie pisemnej, 

najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia praktyki, po wcześniejszym uzgodnieniu liczby 

kierowanych studentów, terminu praktyki oraz jej szczegółowy program                                                   

z Ordynatorem/Lekarzem Kierującym Oddziałem, Naczelną Pielęgniarką lub Kierownikiem 

jednostki. 

3. W uzasadnionych przypadkach Szpital ma prawo odmówić przyjęcia studenta skierowanego na 

praktyki lub zmienić termin ich odbywania. 

 

§ 2 

1. Praktyki zawodowe odbywać się bedą w wyznaczonych przez Szpital jednostkach 

organizacyjnych, uwzględniających program praktyk. 
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2. Ze strony Szpitala funkcję merytorycznych opiekunów studentów pełnią Ordynatorzy/Lekarze 

Kierujący Oddziałem, Pielęgniarki Oddziałowe, Kierownicy jednostek oraz inni pracownicy 

wyznaczeni przez Szpital. 

3. W okresie odbywania praktyki studentom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. 

 

§ 3 

Uczelnia oświadcza, że studenci kierowani na praktykę posiadają: 

1) aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia/kontynuowania studiów na Uczelni,  

2) aktualne zaświadczenie o wyniku 3-krotnego, negatywnego badania bakteriologicznego w 

kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella, wydanego przez uprawnioną stację sanitarno-

epidemiologiczną; 

3) wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B; 

4) zawarte ubezpieczenie O.C. oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujących 

zdarzenia związane z programem praktyki, ważnego w okresie odbywania praktyki; 

5) odzież ochronną i obuwie; 

6) imienny identyfikator Uczelni. 

 

§ 4 

1. Uczelnia zobowiązuje się do: 

1) sprawowania kierownictwa dydaktycznego nad praktykami studenckimi oraz kontroli  

i oceny tych praktyk przez wyznaczonych opiekunów studenckich praktyk zawodowych; 

2) zapoznania z treścią niniejszego Porozumienia studentów kierowanych do odbycia praktyk 

oraz opiekunów praktyk,  

2. Szpital zobowiązuje się do: 

1) wyznaczenia opiekuna praktyk; 

2) zapewnienia odpowiednich miejsc praktyk, zgodnych z założeniami programowymi praktyk 

zawodowych; 

3) zapoznania studentów z procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) oraz  

z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz p.poż obowiązującymi w Szpitalu; 

3. Studenci i opiekunowie studenckich praktyk zawodowych zobowiązani są do: 

1) przestrzegania wszelkich przepisów obowiązujących w Szpitalu w tym procedur ZSZ; 

2) dbania o powierzone mienie oraz zabezpieczenie informacji i danych przed niepowołanym 

dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub 
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pozyskaniem w stopniu odpowiednim do obowiązków (zadań) związanych z przetwarzaniem 

danych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych oraz zasad 

udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta, w trakcie realizacji kształcenia 

praktycznego; 

3) zachowania stanu poufności pozyskanych w czasie praktyki informacji i danych osobowych 

zarówno w trakcie trwania praktyki, jak i po jej zakończeniu. 

 

§ 5 

1.  W przypadku kontaktu studenta z potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym ma 

zastosowanie instrukcja „Postępowanie po ekspozycji na potencjalnie zakaźny materiał 

biologiczny” obowiązująca w Szpitalu. 

2.  Koszty wdrożenia procedur poekspozycyjnych ponosi Uczelnia, na podstawie faktury (refaktury) 

wystawionej przez Szpital. 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany Porozumienia mogą być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

2. Każda ze Stron może odstąpić od realizacji Porozumienia za uprzednim 1. miesięcznym okresem 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz obowiązujące w dniu rozpoczęcia praktyki przepisy o szkolnictwie wyższym oraz standardach 

kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i 

położnictwa, ratownictwa medycznego, opiekuna medycznego i fizjoterapii.  

 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 UCZELNIA          SZPITAL 

 


