Załącznik Nr 2 do Regulaminu praktyk
studenckich/szkolnych w WSzS Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju

UMOWA
o prowadzeniu praktyk studenckich/szkolnych
( płatne )
W dniu …...................pomiędzy.........................................................................................................
nazwa uczelni

reprezentowaną przez …....................................-...................................................................................
zwanym dalej Kierującym, a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,
z siedzibą przy Alei Jana Pawła II 7, reprezentowanym przez:
…............................................................................................................................................................
zwanym dalej Przyjmującym ustala się co następuje:
§1
1. Kierujący kieruje do Przyjmującego studenta/ucznia
...............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

celem odbycia studenckiej/szkolnej praktyki zawodowej objętej planem studiów/programem
nauczania.
2.Strony ustalają, że student /uczeń odbędzie praktykę, o której mowa w ust.1 w terminie
od …..…..............................do.....................................(.................godz.)
3. Podstawą odbycia praktyki jest, poza postanowieniem niniejszej umowy, skierowanie
studenta/ucznia na praktykę wydane przez Kierującego.
§2
Przyjmujący jest zobowiązany do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia
praktyki , a w szczególności:
1) zapewnienia praktykantowi odpowiedniego do odbycia praktyki stanowiska pracy,
pomieszczeń, warsztatów, urządzeń, narzędzi i materiałów.
2) zapoznania
praktykanta
z
przepisami
BHP,
Ppoż,
oraz
przepisami
wewnątrzzakładowymi, do przestrzegania których zobowiązany jest praktykant
w okresie praktyki.
3) zapewnienia właściwych procedur postępowania poekspozycyjnego związanego
z narażeniem praktykanta na kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym w trakcie
odbywania praktyki zawodowej, w tym zalecenia leczenia zgodnie z art.41.ust.5 ustawy
z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
4) pełnienia nadzoru nad organizacją miejsca odbycia praktyki i wyznaczenia
praktykantowi osoby nadzorującej zadania wynikające z odbywania praktyk.
5) umożliwienia praktykantowi korzystania z zakładowych urządzeń socjalnych.
6) potwierdzenia odbycia praktyk wpisem do dokumentacji praktykanta.

§3
1. Kierujący zobowiązuje się do:
1) wydania praktykantowi skierowania na praktykę,
2) przedstawienia Przyjmującemu programu praktyki,
3) wyznaczenia opiekuna praktyk i sprawowania nadzoru nad przebiegiem praktyki,
4) poinformowania praktykanta o konieczności posiadania ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków,
5) pokrycia kosztów badań w zakresie profilaktyki poekspozycyjnej powstałej w wyniku kontaktu
z materiałem biologicznie zakaźnym i ryzykiem zakażenia HIV, HBV, HCV oraz kosztów
profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego praktykanta,
6) zapłaty naliczonej kwoty, po zrealizowaniu praktyki ( zgodnie z cennikiem- załącznik nr 8 do
Regulaminu praktyk), za każdy dzień praktyki za jednego praktykanta tytułem zwrotu kosztów
ponoszonych przez Przyjmującego w związku z praktyką, na konto Getin Noble Bank S.A.: 21
1560 0013 2341 8722 7000 0001.
2. Kierujący oświadcza, iż praktykanci kierowani na praktyki objęci są ubezpieczeniem
od odpowiedzialności cywilnej oraz posiadają ważne badania lekarskie, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie badań lekarskich
kandydatów do szkół panadgimnazjalnych lub wyższych, i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe , uczniów tych szkół, studentów ,słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz
uczestników studiów doktoranckich ( Dz. U. z 2019r. poz. 141).
§4
1. Kierujący oświadcza, że praktykant:
1) podda się odpowiednim badaniom lekarskim przed rozpoczęciem praktyki,
2) odbędzie praktyki w terminie określonym w niniejszej umowie,
3) będzie stosował się do przepisów, o których mowa w § 2 pkt 2,
4) będzie wykonywał zadania wynikające z poleceń wyznaczonego przez Przyjmującego
kierownika i opiekuna praktykanta.
2. Kierujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone z winy praktykanta
na terenie Przyjmującego w trakcie odbywania praktyki.
§5
Przyjmujący może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli praktykant
warunki umowy, o których mowa w § 4, o czym powiadomi niezwłocznie Kierującego.

naruszy

§6
Spory mogące wyniknąć na tle stosowania postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
Sąd powszechny właściwy dla siedziby Przyjmującego.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

…...........................................................
Przyjmujący

…............................................................
Kierujący

