Porozumienie
w sprawie organizacji praktyk zawodowych
zawarte w dniu ………...

Niniejsze porozumienie zawierają:
1. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, reprezentowany przez
……………………………………………………………………………………………, zwany dalej „Szpitalem”.
2. ……………………………………………………………………….................................., zwaną/ym dalej:
„Uczelnią”.

1.
2.

3.
4.

§1
Przedmiotem Porozumienia jest zorganizowanie przez Szpital praktyki zawodowej w
zakresie……………………………………………………………………………………………………………………….
Realizacja praktyki uzależniona będzie każdorazowo od uzyskania przez studenta
uczelni zgody od Szpitala na Skierowaniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
porozumienia oraz uczestnictwa w szkoleniach wymienionych w §3 ust. 2.
Szpital zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia studenta na praktyki zawodowe z
powodów organizacyjnych (brak wolnych miejsc, opiekunów lub okres wakacyjny).
Szpital oświadcza, że posiada uprawnienia oraz zatrudnia odpowiedni personel
niezbędny do należytego wykonania przedmiotu Porozumienia.

§2
Praktyka odbywać się będzie w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza
w Bydgoszczy według określonego programu, w terminie oraz w wymiarze godzinowym
określonym w Skierowaniu na podstawie zgody wyrażonej przez Szpital.
§3
Uczelnia zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia studentom realizującym praktyki w Szpitalu orzeczenia o braku
przeciwwskazań do realizacji praktyki, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej.
2. Poinformowania studenta o konieczności:
a) uczestnictwa w szkoleniach z zakresu BHP, przeciwpożarowych, zakażeń
szpitalnych, ochrony danych osobowych oraz ochrony środowiska w terminie
wskazanym przez Szpital,
b) uczestnictwa w zajęciach praktycznych i przestrzegania regulaminu
obowiązującego w Szpitalu,
c) ukończenia praktyki w terminie przewidzianym programem nauczania,
d) każdorazowego usprawiedliwiania u opiekuna praktyk nieobecności na zajęciach
praktycznych w okresie 3 dni od daty wystawienia dokumentu

usprawiedliwiającego nieobecność (np. wydruk e-ZLA, zaświadczenia od lekarza
etc.),
e) niezwłocznego poinformowania Szpitala (opiekuna praktyk) o wypadku w związku
z odbywana praktyką lub w drodze do i z miejsca odbywania praktyki,
f) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych wynikających z ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
oraz innych przepisów, a w szczególności zachowanie tajemnicy i poufności danych
osobowych uzyskanych w toku praktyk.
3. Pokrycia kosztów praktyki w wysokości 10 zł brutto za dzień praktyki za 1 skierowanego
Ucznia/Studenta na podstawie wystawionej przez Szpital faktury płatnej w okresie 14
dni od daty wystawienia.
4. Uczelnia zwolniona jest z kosztów wskazanych w § 3 ust. 3 w przypadku, gdy praktykant
jest zatrudniony w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy.

§4
Szpital zobowiązuje się do:
1. wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należyta starannością
oraz przestrzegania prawidłowej realizacji umowy,
2. w przypadku zaistnienia wypadku w miejscu praktyk lub w drodze do i z miejsca
odbywania praktyk sporządzi dokumentację zgodnie z warunkami polisy
ubezpieczeniowej i załączonymi do niej ogólnymi warunkami ubezpieczenia,
3. wydania absolwentowi praktyk zaświadczenia o ich ukończeniu,
4. udostępnienia studentom skierowanym na praktykę zawodową przez Uczelnię
pomieszczeń oraz infrastruktury niezbędnej do realizacji praktyk,
5. wyznaczenia opiekuna dla praktykanta z kwalifikacjami odpowiednimi do realizacji
programu praktyk.
§5
Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
W zakresie nieunormowanym niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw m.in. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160, z późn. zm.) i Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).
§7
Wszelkie spory wynikłe na podstawie niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Szpitala.

§8
1. Porozumienie zawarto na czas określony od dnia …………………….. do dnia …………………..
2. Stronom przysługuje możliwość wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Brak wpłaty w terminie określonym w ust. 3 daje prawo Szpitalowi rozwiązania umowy
ze skutkiem natychmiastowym.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

…………………..………………..
Szpital

…………………….………………..
Uczelnia

