Umowa o przeprowadzenie praktyk zawodowych Nr ......................
zawarta w Wieluniu w dniu .................................. pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16,
98-300 Wieluń
reprezentowanym przez – dyrektora Janusza Atłachowicza,
zwanym dalej Zakładem,
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
reprezentowaną przez ......................................................................
zwaną dalej Uczelnią,
i
…………………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................................
Zwaną/ zwanym dalej Studentem .
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad współpracy stron w związku ze
skierowaniem przez Uczelnię Panią/Pana ..............................................., studentkę/studenta
(wpisać wydział i kierunek) .......................................................................... do Zakładu celem
odbycia praktyk zawodowych objętych planem nauczania, załączonym przez Uczelnię do
niniejszej Umowy.
2. Podstawą do odbycia praktyk poza umową jest również skierowanie, wystawione przez
Uczelnię i doręczone Zakładowi przed zawarciem umowy
3. Warunkiem przyjęcia studenta na praktyki jest posiadanie przez niego ważnego
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
§2
Czas i miejsce trwania praktyk
Praktyki, o których mowa w § 1 odbędą się na terenie Zakładu przy ul. Szpitalnej 16,
98-300 Wieluń w terminie od ................................ do ........................................ .

§3
Obowiązki Zakładu
1. Zakład zobowiązuje się zapewnić warunki do odbycia praktyk studenckich, a w
szczególności:
- udostępnić Studentowi stanowisko pracy, pomieszczenia, narzędzia i materiały, w zakresie
wymaganym do odbycia praktyk,
- przed przystąpieniem do wykonywania zadań w ramach odbywanych praktyk
przeprowadzić szkolenie, umożliwiające Studentowi zapoznanie się z zakładowym
regulaminem pracy, przepisami BHP i P-POŻ oraz przepisami wewnątrzzakładowymi,
których Student winien przestrzegać,
- w razie odbycia przez Studenta praktyk w całości, potwierdzić odbycie praktyk w dzienniku
praktyk, dostarczonym przez Studenta do Zakładu ,
- wyznaczyć Studentowi osobę nadzorującą zadania wykonywane w ramach praktyk
będących przedmiotem umowy,
- pełnić nadzór nad wykonywaniem przez Studenta powierzonych mu zadań .
§4
Obowiązki Studenta
1. Student zobowiązuje się do:
- posiadania odzieży ochronnej umożliwiającej odbycie praktyk w Zakładzie i używania tej
odzieży podczas praktyk,
- stosowania się do zasad panujących na terenie Zakładu, w szczególności do przestrzegania
przepisów wewnątrzzakładowych, BHP i P-POŻ,
- odbycia praktyki w miejscu i terminie określonym w §2,
- wykonywania zadań zleconych przez osobę nadzorującą praktyki w Zakładzie jak również
przez inne osoby, reprezentujące Uczelnię i upoważnione do wydawania poleceń Studentowi,
- dostarczenia do Zakładu dziennika praktyk,
- posiadania ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- wykonywania zadań powierzonych w ramach praktyk sumiennie i z należytą starannością ,
- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w trakcie odbywania praktyk, w
szczególności informacji dotyczących pacjentów, ich rodzin i osób odwiedzających
pacjentów, jak również personelu zatrudnionego w Zakładzie ,
- naprawienia szkód wyrządzonych Zakładowi z winy Studenta .

§5
Obowiązki Uczelni
1. Uczelnia zobowiązuje się do:
- poinformowania Studenta o obowiązkach posiadania ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków i zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków przed zawarciem niniejszej umowy, co najmniej na okres odbycia praktyki ,
- wyznaczenia osób upoważnionych do wydawania poleceń Studentowi i sprawowania
nadzoru nad przebiegiem praktyk ,
- wydania Studentowi skierowania na praktykę ,
- przedstawianie Zakładowi planu nauczania oraz programu praktyk ,
2. Uczelnia oświadcza, że Studenci kierowani na praktyki są objęci ubezpieczeniem od
odpowiedzialności cywilnej oraz posiadają ważne badania lekarskie, stosownie do
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich
kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz
uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144).
§6
Postanowienia końcowe
1. Zakładowi nie przysługuje wynagrodzenie za organizację praktyk Studenckich.
2. Koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, od następstw nieszczęśliwych
wypadków, jak również koszty odzieży niezbędnej do odbycia praktyk obciążają Uczelnię i
Studenta.
3. Zakład może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Student nie
wypełni obowiązków określonych w § 4. O rozwiązaniu umowy Zakład niezwłocznie
poinformuje Uczelnię.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
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