Załącznik nr 1 do Procedury „Realizacja praktyk studenckich i praktyk zawodowych”

UMOWA POROZUMIENIA
W SPRAWIE ORGANIZACJI
PRAKTYK STUDENCKICH/PRAKTYK ZAWODOWYCH
w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Nr………….
zawarta w Dziekanowie Leśnym w dniu……………pomiędzy:

Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym (05-092), ul. Marii Konopnickiej 65, wpisanym do Rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych
zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000072265, o numerze NIP: 118-13-49-898, o numerze Regon: 000291210, w imieniu
którego działa:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Organizatorem praktyk”
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w imieniu którego działa:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Podmiotem kierującym”,

zwanymi dalej „Stronami”,

zwana dalej „Umową”, o treści następującej:
§ 1.
1. Organizator praktyk zobowiązuje się do zapewnienia warunków niezbędnych do realizacji
praktyk zgodnie z ich programem, a w szczególności do:
a. zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy,
b. zapewnienia właściwej infrastruktury oraz mienia Organizatora praktyk,
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c. zapoznania praktykantów z treścią Procedury „Realizacja praktyk studenckich i praktyk
zawodowych”, Zakładowego Regulaminu Pracy, przepisów dotyczących ochrony
tajemnicy służbowej, praw pacjenta, epidemiologii, BHP i ppoż. obowiązujących
na terenie Organizatora praktyk,
d. sprawowania nadzoru merytorycznego oraz administracyjnego nad przebiegiem
praktyk,
e. pisemnego potwierdzenia odbycia praktyk i o ile zajdzie taka potrzeba, do dokonania
ich oceny.
2. Organizator praktyk ma prawo odmówienia przyjęcia kandydata na praktykę w przypadku
braku miejsc w wybranej komórce organizacyjnej Organizatora praktyk, w której praktyki
miałyby się odbywać lub z innych ważnych przyczyn.
§ 2.
Podmiot

kierujący

zobowiązuje

się

do

sprawowania

nadzoru

merytorycznego

i wychowawczego nad przebiegiem praktyk.
§ 3.
1. Praktykant zobowiązany jest do przestrzegania Zakładowego Regulaminu Pracy, przepisów
dotyczących ochrony tajemnicy służbowej, praw pacjenta, epidemiologii, BHP i ppoż.
obowiązujących na terenie Organizatora praktyk.
2. Praktykant zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Procedury „Realizacja praktyk
studenckich i praktyk zawodowych” obowiązującej na terenie Organizatora praktyk,
w szczególności do złożenia u Organizatora praktyk:
a. wniosku o przyjęcie na praktykę studencką/praktykę zawodową,
b. skierowania na praktykę wystawionego przez Podmiot kierujący,
c. kserokopii legitymacji studenckiej/dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania
zawodu,
d. zaświadczenia

lekarskiego

o

braku

przeciwwskazań

zdrowotnych

do podjęcia/kontynuacji praktycznej nauki zawodu,
e. dokumentu potwierdzającego posiadanie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej

(OC).

W

przypadku

osób

wykonujących

lub

przygotowujących

się do wykonywania zawodów medycznych (lekarz, lekarz dentysta, fizjoterapeuta,
pielęgniarka, ratownik medyczny, analityk medyczny i inne) polisa ubezpieczeniowa
od odpowiedzialności cywilnej (OC) musi być poszerzona o ryzyko zdarzeń
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medycznych, chorób zakaźnych, obejmujące pokrycie kosztów postępowania
profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej,
f. dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW),
g. dokumentu potwierdzającego szczepienie przeciwko WZW,
h. kserokopii aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
3. Praktykant zobowiązany jest do odbywania praktyk zgodnie z przyjętym harmonogramem
oraz stosowania się do poleceń kierownika komórki organizacyjnej, w której odbywają
się praktyki i Dyrekcji Organizatora praktyk.
4. Organizator praktyk może przerwać praktyki w trybie natychmiastowym w przypadku
stwierdzenia rażącego naruszenia obowiązków praktykanta wskazanych w pkt 7.5.5.
Procedury „Realizacja praktyk studenckich i praktyk zawodowych” obowiązującej
u Organizatora praktyk lub w przypadku naruszenia innych obowiązków wpływających
na zdrowie i bezpieczeństwo osób i mienia.
5. Organizator praktyk ma obowiązek niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej
Podmiotu kierującego o zaistnieniu sytuacji opisanej w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz
wskazania przyczyn podjętej decyzji.
§4.
Praktyki odbywać się będą zgodnie z ustalonym programem, który zostanie przygotowany
przez Podmiot kierujący w porozumieniu z Organizatorem praktyk i przekazany
do Organizatora praktyk przed ich rozpoczęciem.
§5.
Za organizację praktyk Organizator praktyk i Podmiot kierujący nie pobierają opłat.
§6.
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
§7.

Administratorem danych osobowych Podmiotu kierującego jest Samodzielny Zespół
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy z siedzibą w Dziekanowie
Leśnym (05-092 Łomianki), ul. Konopnickiej 65. Państwa dane są przetwarzane w związku z
zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych
osobowych, w tym informacje o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem Państwa
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danych osobowych (obejmujących prawo dostępu do danych osobowych, prawo do
sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych) są
dostępne na stronie https://szpitaldziekanow.pl/nasz-szpital/klauzula-informacyjna-dotochrony-danych-osobowych-kontrahentow/

§8.
1. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy prawa, w szczególności
przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory mogące wynikać z realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne
właściwe dla siedziby Organizatora praktyk.

§9.
1. Każda zmiana treści Umowy wymaga wyrażenia zgody przez Strony w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Organizator praktyk

Podmiot kierujący

…………………………………..………………

…………………………………..………………
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