Załącznik nr 1
do Regulaminu realizacji indywidualnych praktyk studenckich
UMOWA
o organizację indywidualnej praktyki studenckiej
zawarta w Olsztynie, w dniu _________ roku pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
z siedzibą
w Olsztynie, przy Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn;
reprezentowanym przez: Krystynę Futymę – Dyrektora
zwanym w dalszej treści niniejszej umowy Szpitalem,
a
…………………………………………., zam. ……...……………………………………………..,
legitymującym się dowodem osobistym nr: ……………………, PESEL: ………………….…….
zwanym w dalszej treści niniejszej umowy Studentem/Praktykantem.
o następującej treści:
§1
Przedmiotem Umowy jest umoŜliwienie Studentowi/Praktykantowi odbycia indywidualnych
płatnych praktyk zawodowych w Szpitalu dalej zwanych praktyką.
Student odbędzie praktyki w …………………………………………………………………..
w terminie: ……………………………………………………..…………………………….
§2
Praktyka prowadzona będzie pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez Szpital, na podstawie
skierowania z Uczelni do odbycia praktyk oraz programu praktyk dostarczonych przez
Studenta/Praktykanta.
§3
1. Szpital zobowiązuje się do:
a) zapewnienia Studentowi/Praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków na
terenie Szpitala podczas realizowanej praktyki;
b) zapewnienia Studentowi/Praktykantowi, na czas odbywania praktyki, dostępu do urządzeń
higieniczno-sanitarnych oraz socjalno-bytowych;
c) przeszkolenia Studenta z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpoŜarowej, profilaktyki zakaŜeń, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa
informacji, zintegrowanego systemu zarządzania jakością obowiązującego w Szpitalu;
d) zapoznania Studenta z zakładowym regulaminem pracy, regulaminem organizacyjnym.
2. Szkolenia, o których mowa w ust. 1 pkt c) przeprowadzą uprawnieni pracownicy Szpitala.
§4
Student/Praktykant zobowiązuje się m.in. do:
a) współpracy ze Szpitalem w celu realizacji prawidłowego przebiegu praktyki;
b) przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz do podporządkowania się przepisom
i zarządzeniom obowiązującym w Szpitalu;
c) przedstawienia ksiąŜeczki zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych
z wpisem wykonanego badania kału w kierunku nosicielstwa wraz z adnotacją
lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia praktyki;
d) przedstawienia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy/profilaktyka o braku
przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
e) przedstawienia dowodu szczepień (kopii karty szczepień) przeciw wirusowemu
zapaleniu wątroby typu B (WZW B);
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f)
g)
h)
i)

przedstawienia kopii aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz
od nieszczęśliwych wypadków;
posiadania odzieŜy i obuwia roboczego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie;
zgłoszenia się do Szpitala w celu ustalenia terminu uczestnictwa w szkoleniach, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt c);
noszenia w widocznym miejscu identyfikatora zawierającego imię i nazwisko oraz nazwę
Uczelni

(niewykonanie w/w obowiązków przez Studenta upowaŜnia Szpital do odmowy przyjęcia
Studenta/ Praktykanta na praktyki).

1.
2.

1.

2.

§5
W czasie odbywania praktyki Student/Praktykant obowiązany jest przestrzegać wszystkich
procedur obowiązujących w Szpitalu, w tym procedur poekspozycyjnych.
Koszty ewentualnego wdroŜenia procedur poekspozycyjnych, o których mowa w ust. 1,
ponosi Student/Praktykant.
§6
W związku z realizacją niniejszej umowy Student/Praktykant zobowiązuje się zapłacić
Szpitalowi (niezaleŜnie od faktycznej obecności Studenta/Praktykanta na zajęciach) kwotę
będącą iloczynem ilości dni zajęć praktycznych, w których Student ma brać udział oraz stawki
dziennej w wysokości 7 złotych brutto (słownie: siedem złotych) niezaleŜnie od długości zajęć,
w których Student/Praktykant brał udział.
Student/Praktykant zobowiązany jest zapłacić Szpitalowi naleŜności, o których mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu na podstawie faktury wystawionej przez Szpital.

§7
Szpital moŜe usunąć Studenta/Praktykanta z praktyki w przypadku naruszenia przez niego
jakichkolwiek przepisów i zasad obowiązujących w Szpitalu, w tym bezpieczeństwa i higieny
pracy lub naruszenia dyscypliny pracy.
§8
1. Student/Praktykant ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Szpitalowi
lub jakimkolwiek innym podmiotom i osobom.
2. Szpital nie odpowiada za szkody powstałe na osobie lub w mieniu Studenta/Praktykanta
w okresie trwania umowy oraz nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją
praktyki przez Studenta/Praktykanta.
§9
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony – czas trwania praktyki.
2. Szpital moŜe w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę bez podawania przyczyn.

1.
2.
3.
4.

§ 10
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego, a takŜe inne właściwe przepisy.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
Strony ustalają, Ŝe wszystkie spory związane z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane przez
właściwy sąd powszechny w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie).
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej
ze stron.
Szpital:

…………………………

Student:
…………………………
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