POROZUMIENIE
w sprawie studenckich praktyk zawodowych
zawarte w dniu ........................... roku w Białej Podlaskiej pomiędzy:
...............................................................................................................................................................
reprezentowaną przez ...........................................................................................................................
zwaną w dalszej części porozumienia Uczelnią
a
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500
Biała Podlaska, reprezentowanym przez dr n. med. Joannę Kozłowiec – Zastępcę Dyrektora ds.
Rozwoju Szpitala, zwanym w dalszej części porozumienia Szpitalem
§1
1. Porozumienie określa zasady odbywania przez ............................................................
praktyk studenckich prowadzonych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej
Podlaskiej zgodnie z „Regulaminem realizacji staży, praktyk studenckich i praktyk
zawodowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej”
wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Białej Podlaskiej.
2. Praktyka, o której mowa w porozumieniu trwać będzie od dnia .................do dnia..................
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki student uzgodni bezpośrednio ze Szpitalem.
4. Podstawę odbywania praktyki stanowi imienne skierowanie, które student przedstawi
w Szpitalu najpóźniej w pierwszym dniu odbywania praktyk.
5. Program praktyk stanowi załącznik nr 1 porozumienia.
6. Praktyki będą się odbywały od poniedziałku do piątku.
§2
Szpital zobowiązuje się do:
1. zapewnienia stanowisk pracy do odbycia praktycznej nauki zawodu,
2. umożliwienia studentom korzystania z urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń
socjalnych,
3. zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie
i higienie pracy oraz ochronie tajemnicy służbowej,
4. zapewnienia nadzoru nad wykonywaniem przez studenta zadań wynikających z programu
praktyk i wyznaczenia opiekuna praktyk,
5. zapoznania studentów z procedurą postępowania obowiązującą w Szpitalu w przypadku
zakłucia, a także do wszczęcia takiej procedury wobec studenta w przypadku dojścia
do ekspozycji.
§3
1. Uczelnia oświadcza, że student został ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC),
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) z poszerzeniem ubezpieczenia o ryzyko
chorób zakaźnych obejmujące pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego
w przypadku ekspozycji zawodowej.
2. Uczelnia zobowiązuje się do poinformowania studenta o konieczności:
1) posiadania odzieży roboczej,

2) posiadania aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
§4
1. Uczelnia zapłaci Szpitalowi kwotę stanowiącą równowartość wyliczoną na podstawie
przyjętej zasady: 4,00 zł netto (słownie: cztery złote netto/student/dzień realizowanych
praktyk). Dzień realizowanych praktyk odpowiada 6 godzinnej praktyce studenta.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 nie uwzględnia kosztu wdrożenia procedur
poekspozycyjnych.
3. Koszt wdrożenia procedur poekspozycyjnych, w przypadku zaistnienia ekspozycji
zawodowej na materiał biologiczny ponosi Uczelnia na podstawie faktury wystawionej
przez Szpital.
4. Szpital w terminie 7 dni po dokonaniu właściwego rozliczenia z odbytych praktyk wystawi
fakturę.
5. Uczelnia zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 14 dni od jej wystawienia.
§5
1. Porozumienie obowiązuje na czas trwania praktyki.
2. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
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