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UMOWA 
w sprawie prowadzenia  praktyk studenckich/zawodowych 

 
 

zawarta dnia ……………......r. pomiędzy:  
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty 
Wieckiej 32-700 Bochnia, ul. Krakowska 31 
reprezentowanym przez : 
Dyrektora - Pana Jarosława Kycię 
Zwanym dalej „Szpitalem przyjmującym” 
a  
…………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………..  
reprezentowanym przez:  
………………………………………………………………………………………………….  
Zwanym dalej „Podmiotem kierującym” 
oraz 
 
Panem/Panią…………………………………………………...… , studentem/uczniem* ............... roku, na kierunku 
………………………………………………………………….…………………………………………………… 
 
Zwane dalej łącznie „Stronami” 

§ 1 
1. Podmiot kierujący kieruje Pana/Panią, ………………….. studenta/ucznia* ….. roku na kierunku: 
…………………………………..…………….. do Szpitala przyjmującego – celem odbycia praktyki  studenckiej 
/zawodowej* objętej planem nauczania.  
2. Strony ustalają, że student/uczeń odbędzie praktykę, o której mowa w ust.1w terminie od  …………………… 
do ……………………. 

§ 2 

1. Szpital przyjmujący  jest zobowiązany do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia praktyki 
studenckiej/zawodowej, a w szczególności do:  

1) zapewnienia studentowi/uczniowi odpowiedniego do odbycia praktyki stanowiska pracy, pomieszczeń, 
warsztatów, urządzeń, narzędzi i materiałów;  

2) zapoznania studenta/ucznia z zakładowym regulaminem pracy, przepisami BHP, P-POŻ i ochrony danych 
osobowych oraz przepisami wewnątrzzakładowymi, do których przestrzegania zobowiązany jest student/uczeń w 
okresie praktyki;  

3) należytego wykonania obowiązków Administratora Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE;  

4) zapoznania studenta/ucznia ze szpitalną procedurą bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami oraz 
postępowania po ekspozycji na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał,  
5) pełnienia nadzoru nad organizacją odbycia praktyki i wyznaczenia studentowi/uczniowi osoby każdorazowo 
nadzorującej zadania wynikające z odbywania praktyki,  

6) potwierdzenia w dokumentacji studenta/ucznia odbycia praktyk.  

2. Warunkiem przyjęcia na praktykę studencką/zawodową jest udokumentowanie przez studenta/ucznia faktu 
zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznym lub 
zaświadczenia lekarskiego do celów sanitarno- epidemiologicznych na czas trwania praktyki. 

3. Ewentualne koszty profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego,  o których mowa w art. 41 ust. 5 Ustawy z 
dnia 5.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( tekst jednolity: Dz.U.                   
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z 2018, poz. 151) finansowane są w ramach zawartej przez studenta/ucznia umowy ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków w ramach, której studentowi/uczniowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów 
profilaktycznego leczenia po ekspozycji. 

4. Wymagane jest zagwarantowanie przez ubezpieczyciela zwrotu udokumentowanych kosztów profilaktycznego 
leczenia po ekspozycji na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał w minimalnej wysokości 6 000 zł (słownie: 
sześć tysięcy). Koszty leczenia przewyższające limit odpowiedzialności wynikający z umowy ubezpieczeniowej 
pokrywa podmiot kierujący lub student/uczeń. 
 

§ 3 
1. Podmiot kierujący zobowiązuje się do:  
1) wydania studentowi/uczniowi skierowania na praktykę;  

2) przedstawienia Szpitalowi przyjmującemu programu praktyki ;  

3) wyznaczenia osoby do kontaktu z ramienia Podmiotu kierującego;  

4) poinformowania studenta/ucznia o konieczności posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków z uwzględnieniem warunków określonych w § 2 ust. 2-4, ubezpieczenia od  odpowiedzialności 
cywilnej oraz aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznym lub zaświadczenia lekarskiego do celów 
sanitarno- epidemiologicznych. 

§ 4 
1. Do obowiązków studenta/ucznia należy:  

1) poddanie się odpowiednim badaniom lekarskim przed rozpoczęciem praktyki,  

2) odbycie praktyki w terminie określonym w niniejszej umowie,  

3) stosowanie się do przepisów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2,  

4) wykonywanie wyłącznie zadań wynikających z poleceń wyznaczonego w Szpitalu przyjmującym opiekuna 
praktyki studenckiej/zawodowej lub innej osoby wyznaczonej przez opiekuna praktyki studenckiej/zawodowej,  

5) przedłożenie przed rozpoczęciem praktyki dokumentów o których mowa w § 2 ust .2, 

6) odbycie szkolenia BHP, instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego w komórce organizacyjnej w 
której będzie odbywana praktyka studencka/ zawodowa. 

2. Student/uczeń odbywający praktykę ponosi odpowiedzialność za wyrządzone ze swej winy szkody materialne 
powstałe na  terenie Szpitala przyjmującego w trakcie odbywania praktyki. 
 

§ 5 
1. Z tytułu przyjęcia studenta/ucznia na praktykę, Podmiot kierujący nie ponosi w stosunku do Szpitala 
kierującego żadnych kosztów.  

2. Z tytułu odbywania praktyki, student/uczeń nie ponosi w stosunku do Szpitala przyjmującego oraz Podmiotu 
kierującego żadnych kosztów, z zastrzeżeniem § 4 ust .2 .  

3.Studentowi/uczniowi wykonującemu czynności w ramach praktyki nie przysługuje wynagrodzenie. 

4. Szpital przyjmujący może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli student/uczeń naruszy warunki 
niniejszej umowy, o czym powiadomi niezwłocznie Podmiot kierujący.  
 

§ 6 
1. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Szpitala przyjmującego.  
 

§ 7 
1.Umowa sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
Szpital przyjmujący                                            Student/Uczeń                                                     Podmiot kierujący 


