Załącznik Nr 5 do Regulaminu praktyk,
studenckich/zawodowych w USK
we Wrocławiu

POROZUMIENIE
w sprawie realizacji studenckiej praktyki zawodowej
zawarte w dniu ……… r. we Wrocławiu, pomiędzy:
Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu,
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, NIP: 898-181-68-56, REGON: 000289012, wpisanym do rejestru
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000136478, reprezentowanym przez:
Piotra Pobrotyna - Dyrektora USK
zwanym w dalszej części umowy „Szpitalem”,
a
…………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Uczelnią”,
reprezentowaną przez …………………………………………………….
łącznie zwanymi Stronami,
o następującej treści:
§1
Porozumienie zostaje zawarte na okres od ………………. r. do ………………. r. z możliwością przedłużenia.
§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja i odbywanie przez studentów kierunku ……… studenckich
praktyk zawodowych w:
 Klinika ……………….……..;
 Klinika ………………………
2. Praktyka odbywać się będzie według harmonogramu i programu praktyk, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
3. Osobą odpowiedzialną za organizację praktyk dla studentów, o których mowa w ust. 2, z ramienia Uczelni jest
……………………………………………………………………………………………
§3
Uczelnia kierująca studenta/ów na studencką praktykę zawodową zobowiązuje się do:
1) poinformowania studenta o konieczności posiadania:
a) ubezpieczenia od NNW rozszerzonego o ryzyko chorób zakaźnych, (w tym m. in. HIV, HBV, HCV, WZW)
obejmujące pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji z materiałem biologicznym i leczenia poekspozycyjnego,
b) książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnymi badaniami,
c) szczepienia przeciwko WZW typu B,
d) ochronnego ubrania medycznego i obuwia zmiennego,
e) obowiązkowej dokumentacji niezbędnej do zaliczenia praktyki,
f) identyfikatora zawierającego Imię, Nazwisko oraz dopisek „Student”. Identyfikator wykonany jest przez
Studenta lub Uczelnię we własnym zakresie.
2) sprawowania nadzoru przez opiekuna praktyk z ramienia Uczelni nad jej przebiegiem.
§4
Uczelnia pokrywa koszty badań w zakresie profilaktyki poekspozycyjnej powstałej w wyniku kontaktu z
materiałem biologicznym, potencjalnie zakaźnym i ryzykiem zakażenia HIV, HBV, HCV oraz koszty profilaktycznego
leczenia poekspozycyjnego studentów na podstawie faktury VAT wystawionej przez WSS im. Gromkowskiego lub noty

1.

księgowej wystawionej przez Szpital.
Uczelnia posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
2.

i ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez studentów podczas odbywania praktyki
zawodowej. Polisa ubezpieczenia ……………., nr polisy …………………… (załącznik nr 2).
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§5
Uczelnia zobowiązuje się przed rozpoczęciem odbywania przez studenta praktyki zawodowej dokonać weryfikacji
dokumentu stwierdzającego ubezpieczenie OC oraz NNW, w tym również od ryzyka ekspozycji zawodowej na
zakażenie.
§6
1. Student skierowany na praktykę zobowiązany jest:
a) przestrzegać zasad i regulaminów obowiązujących w Szpitalu oraz zapisów Polityki Bezpieczeństwa w tym
o ochronie danych osobowych pod rygorem odpowiedzialności oraz podpisać oświadczenie stanowiące zał. nr 6
Regulaminu Praktyk,
b) wykonywać polecenia związane z programem praktyk według wskazówek osoby nadzorującej przebieg
praktyki z ramienia Szpitala,
c) przestrzegać zasad etyki zawodowej oraz dochować tajemnicy zawodowej,
d) dbać o majątek USK, w tym szczególnie o powierzony sprzęt i materiały medyczne i korzystać z mienia
Szpitala w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z programu oraz zgodnie z jego
przeznaczeniem i zasadami używania pod rygorem odpowiedzialności za zniszczenie/ uszkodzenie mienia.
2. Student odbywający praktykę w Szpitalu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone ze swojej winy,
powstałe na terenie Szpitala w trakcie odbywania praktyki.
3. Studentowi wykonującemu czynności w ramach praktyki zawodowej nie przysługuje wynagrodzenie.
§7
Szpital – w ramach zawartego porozumienia zobowiązuje się do: zapewnienia odpowiednich warunków
niezbędnych do przeprowadzenia praktyki zawodowej zgodnie z załączonym programem, a w szczególności do:
1) zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, urządzeń i materiałów, w tym dostępu do
szatni,
2) zapoznania
studenta
z
zakładowym
regulaminem
pracy,
przepisami o bezpieczeństwie
i higienie pracy oraz Polityką Bezpieczeństwa, w tym ochrony danych osobowych,
3) zapoznania studenta z procedurą postępowania obowiązującą w Szpitalu w przypadku zakłucia, a także
do wszczęcia takiej procedury wobec studenta w przypadku dojścia do ekspozycji,
4) wyznaczenia pracownika nadzorującego przebieg praktyk z ramienia Szpitala,
5) potwierdzenia w dokumentacji studenta przebiegu i zakończenia praktyki.
§8
Szpital może zażądać od Uczelni odwołania studenta z praktyk w przypadku:
1) naruszenia przez studenta postanowień zawartych w § 6,
2) nie wypełniania obowiązków wynikających z programu praktyki.
§9
1. Z tytułu odbywania w Szpitalu praktyk zawodowych Uczelnia zobowiązuje się do pokrycia kosztów w wysokości obliczonej w następujący sposób: liczba studentogodzin (…….) x stawka w wysokości ……..zł brutto, tj. …..
zł brutto (słownie: …………………………………..).
2. Faktura zostanie wystawiona po zakończeniu praktyk zawodowych. Zapłata nastąpi przelewem na wskazane
w fakturze konto, w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury.
§ 10
1. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę w każdym czasie:
a) z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku umów trwających powyżej trzech miesięcy ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego
b) z 7 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku umów trwających poniżej 3 miesięcy ze skutkiem na
koniec tygodnia.
2. Opłata za praktyki naliczona zostanie zgodnie z należnością wskazaną w § 9 ust. 1.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
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4. Wszystkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszego porozumienia Strony zobowiązują się rozwiązywać
polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla
siedziby Szpitala.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 11
Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Szpitala
oraz jeden dla Uczelni.

............................................................
za Szpital

załączniki:
1. program i harmonogram praktyk
2. polisa OC Uczelni

.....................................................
za Uczelnię

