POROZUMIENIE
w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych
zawarte w dniu ………………….. pomiędzy
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym w treści porozumienia „Uczelnią”
reprezentowaną przez
………………………………………………………………………………………………………………………..
a
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów
zwanym w treści porozumienia „ Zakładem”
reprezentowanym przez
Prezesa – Władysława Perchaluka
na okres od …………………… do …………………………

zostało zawarte porozumienie o treści następującej:
§1
Zakład zobowiązuje się do umożliwienia studentom odbycia praktyk zawodowych o profilu przystającym
do kierunku studiów studenta.
§2
Studenckie praktyki zawodowe obejmują Panią ………………………………………………………………..
– studentkę … roku studiów na kierunku ……………………………………………………………..……...
§3
Uczelnia kierująca studenta na praktykę zawodową zobowiązuje się do:
1. zapoznania studenta z programem praktyki i przedstawienia go Zakładowi,
2. poinformowania studenta o konieczności posiadania:
a) ubezpieczenia od NNW (obejmujące ryzyko ekspozycji na zakażenia),
b) książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych z aktualnymi badaniami,
c) szczepienia przeciwko WZW typu B,
d) ochronnego ubrania medycznego,
e) identyfikatora wykonanego przez studenta we własnym zakresie,
f) obowiązkowej dokumentacji niezbędnej do zaliczenia praktyki.
3. sprawowania nadzoru przez opiekuna praktyk z ramienia Uczelni nad jej przebiegiem,
4. wyciagnięcie konsekwencji dyscyplinarnych na wniosek Zakładu w stosunku do studenta nie
przestrzegającego ustaleń zawartych w porozumieniu, a dotyczących zasad odbywania praktyk.
§4
1. Student skierowany na praktykę zobowiązany jest:
a) przestrzegać zasad i regulaminów obowiązujących w Zakładzie oraz przepisów o ochronie
danych osobowych i informacji niejawnych,
b) wykonywać polecenia związane z programem praktyk według wskazówek osoby nadzorującej
przebieg tej praktyki z ramienia Zakładu,
c) przestrzegać zasad etyki zawodowej oraz dochować tajemnicy zawodowej.
2. Student odbywający praktykę w Zakładzie ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z jego winy
szkody materialne powstałe na terenie Zakładu w trakcie odbywania praktyki.
3. Studentowi, który wykonuje czynności w ramach praktyki zawodowej nie przysługuje
wynagrodzenie.

§5
Zakład w ramach zawartego porozumienia zobowiązuje się do:
1. zapewnienia odpowiednich warunków niezbędnych do przeprowadzenia praktyki zawodowej
zgodnie z załączonym programem, a w szczególności do:
a) zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, urządzeń i materiałów,
b) zapoznanie studenta z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie
i higienie pracy oraz przepisami o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
c) zapoznanie studenta z procedurą postępowania obowiązującą w Zakładzie w przypadku
zakłucia, a także do wszczęcia takiej procedury wobec studenta w przypadku dojścia do
ekspozycji, przy czym koszty procedury ponosi Student,
d) wyznaczenie pracownika nadzorującego przebieg praktyk z ramienia Zakładu,
e) potwierdzenie w dokumentacji studenta przebiegu i zakończenia praktyki.
§6
Zakład może zażądać od Uczelni odwołania studenta z praktyk w przypadku:
a) naruszenia przez studenta postanowień zawartych w § 4 pkt 1,
b) niewypełnienie obowiązków wynikających z programu praktyki,
c) rażącego naruszenia przez studenta dyscypliny pracy, innych obowiązujących w Zakładzie
regulaminów.
§7
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§8
Wszelkie spory o charakterze niemajątkowym mogące wynikać na tle realizacji niniejszego
porozumienia rozstrzygają: ze strony Uczelni – ………………………………………………………………..,
a ze strony Zakładu – Prezes.
§9
Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§ 10
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
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