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POROZUMIENIE
w sprawie prowadzenia uczniowskich/studenckich praktyk zawodowych
zawarte w dniu ……………….. pomiędzy:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Szkołą / Uczelnią”
reprezentowaną przez:
…………………………….......................................
……………………………………………………….
a
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej,
43-360 Bystra, ul. Fałata 2,
zwanym dalej „Zakładem Pracy”,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………….

§1
1. Szkoła/Uczelnia kieruje Pana/Panią, …………………..………..……………………………………
ucznia/studenta ………………….. klasy/roku na kierunku ….…………………………………….
do Zakładu pracy, celem odbycia uczniowskiej/studenckiej praktyki zawodowej objętej planem
nauczania Szkoły/Uczelni.
2. Strony ustalają, Ŝe uczeń/student odbędzie praktykę zawodową, o której mowa w ust. 1 w terminie
od …………………………… do ………………………..
3. Podstawą odbycia praktyki jest, poza postanowieniami niniejszej umowy, skierowanie
ucznia/studenta na praktykę zawodową wydane przez Szkołę / Uczelnię.
§2
Zakład pracy zobowiązuje się do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia praktyki
zawodowej, a w szczególności:
1) zapewnienia uczniowi/studentowi odpowiedniego do odbycia praktyki stanowiska pracy,
pomieszczeń, urządzeń, narzędzi i materiałów,
2) zapoznania ucznia/studenta z przepisami Zakładowego regulaminu pracy, przepisami BHP
i P/POś oraz innymi przepisami wewnątrzzakładowymi, do których przestrzegania
zobowiązany jest uczeń/student w okresie praktyki,
3) zapoznania ucznia/studenta z przepisami o ochronie danych osobowych i informacji
niejawnych,
4) zapewnienia właściwych procedur postępowania poekspozycyjnego związanego z naraŜeniem
ucznia/studenta na kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym w trakcie odbywania praktyki
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zawodowej, w tym zlecenia leczenia zgodnie z art. 41 ust. 5 Ustawy z dnia 5.12.2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŜeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. nr 234, poz. 1570
z późn. zm.),
5) pełnienia nadzoru nad wykonywaniem przez ucznia/studenta zadań wynikających z odbywania
praktyki, m.in. poprzez wyznaczenie uczniowi/studentowi w Zakładzie Pracy opiekuna
praktyki,
6) potwierdzenia w dokumentacji ucznia / studenta faktu odbycia praktyk zawodowych.
§3
1.

Szkoła / Uczelnia zobowiązuje się do:
1) wydania studentowi skierowania do odbycia praktyki zawodowej,
2) przedstawienia Zakładowi pracy programu praktyki, stanowiącego integralną część umowy,
3) sprawowania nadzoru nad przebiegiem praktyki,
4) poinformowania studenta o konieczności posiadania ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków – na okres praktyki,
2. Szkoła / Uczelnia oświadcza, iŜ uczniowie/studenci kierowani na praktykę objęci są
ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz posiadają waŜne badania lekarskie, zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyŜszych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników
studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014, poz. 1144).
§4

1. Do obowiązków ucznia/studenta naleŜy:
1) poddanie się odpowiednim badaniom lekarskim przed rozpoczęciem praktyki,
2) ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków przed rozpoczęciem praktyki,
3) odbycie praktyki w terminie określonym w niniejszej umowie,
4) stosowanie się do przepisów, o których mowa w §2 pkt. 2) umowy,
5) wykonywanie zadań wynikających z poleceń wyznaczonego przez Zakład Pracy Opiekuna
praktyki zawodowej.
7) zaopatrzenie się w odzieŜ i obuwie ochronne oraz inne środki ochrony indywidualnej,
przewidziane w przepisach BHP.
2. Uczeń/Student odbywający praktyki ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z jego winy szkody
materialne powstałe na terenie Zakładu Pracy w trakcie odbywania praktyk.
3. Uczeń/Student odbywający praktyki, przed ich rozpoczęciem zobowiązany jest do dostarczenia
kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie opłaconego ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków obejmującego co najmniej okres praktyk.
§5
1. Z tytułu przeprowadzenia przez Zakład pracy praktyk zawodowych ucznia / studenta,
Szkoła / Uczelnia nie ponosi w stosunku do Zakładu Pracy Ŝadnych kosztów.
2. Zakład pracy moŜe rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeŜeli uczeń/student naruszy
warunki umowy, o których mowa w §4, o czym powiadomi niezwłocznie Szkołę/Uczelnię.
§6
Do uczniów/studentów odbywających praktyki stosuje się odpowiednio przepisy prawa o ochronie
pracy kobiet i młodocianych, o dyscyplinie pracy oraz bezpieczeństwie i higienie pracy.
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§7
1. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania postanowień niniejszego porozumienia rozstrzygane
będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zakładu pracy.
2. Zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem niewaŜności.
§8
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.
Zakład Pracy

Szkoła / Uczelnia

