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POROZUMIENIE 

w sprawie odbywania praktyk studenckich /zawodowych 

w Szpitalu Powiatowym w Radomsku 

 

Porozumienie zawarte w dniu ……………………..r. w Radomsku  pomiędzy: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez 

………………………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części Porozumienia „Uczelnią/Szkołą” 

a 

Szpitalem Powiatowym Radomsko, ul. Jagiellońska 36,  wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział  Krajowego 

Rejestru Sądowego pod  Nr KRS 000000142, NIP 772-18-77-458,REGON 000313420, 

reprezentowanym przez       

Pana  Piotra Kagankiewicza - Dyrektora Szpitala Powiatowego w Radomsku, 

zwanym w dalszej części porozumienia „Szpitalem”  

 

§ 1 

1. Uczelnia/Szkoła i Szpital zawierają porozumienie w sprawie odbywania przez studentów/ 

uczniów  Uczelni/Szkoły praktyki studenckiej/ zawodowej w Szpitalu Powiatowym w Radomsku. 

2. Uczelnia/Szkoła na praktyki studenckie/zawodowe kieruje ………………………….(proszę wskazać 

liczbę) studentów/uczniów 

3. Lista studentów/uczniów, o których mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

porozumienia. 

4. Przyjęcie studenta/ucznia na praktykę, który nie znajduje się na liście, o której mowa w ust 3 

wymaga odrębnej zgody Szpitala. 

§ 2 

1. Integralną częścią Porozumienia jest „Regulaminem odbywania praktyk studenckich 

/zawodowych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku”.  

2. Uczelnia/Szkoła zobowiązuje się do poinformowania studenta/ucznia kierowanego na praktykę  

o konieczności zapoznania się z regulaminem, o którym mowa w ust.1 przed rozpoczęciem 

praktyki. 
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3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Szpitala pod adresem www.szpital.biz.pl 

zakładka Praktyki studenckie. 

4. Każdy student /uczeń rozpoczynający praktykę podpisuje oświadczenie potwierdzające 

zapoznanie się z regulaminem oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.   

§ 3 

1. Szpital oświadcza, że dysponuje wystarczającą bazą sprzętowo-lokalową oraz kadrą posiadającą 

odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia praktyk studenckich / zawodowych będących 

przedmiotem Porozumienia. 

2. Szpital nie zapewnia praktykantom odzieży i obuwia roboczego.  

§ 4 

1. Praktyki realizowane będą w oparciu o przedstawiony program praktyk stanowiący załącznik 

 nr 2 do niniejszego Porozumienia.  

2. Szpital zobowiązuje się do zapoznania praktykanta z: 

1)  zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej,  

2) zasadami postępowania w przypadku ekspozycji na krew lub inny materiał potencjalnie 

zakaźny, 

3) innymi dokumentami koniecznymi do prawidłowego przebiegu praktyki. 

3. Szpital zapewnia każdemu praktykantowi wyznacza osobę odpowiedzialną za prowadzenie 

praktyki. 

§ 5 

1. Uczelnia/Szkoła oświadcza, że każdy student/uczeń zgłaszający się na praktykę będzie posiadał:  

1) dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - OC.  

W przypadku osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego  

i wykonujących zawód medyczny dokument ubezpieczenia OC powinien obejmować 

ubezpieczenie od zdarzeń medycznych oraz zobowiązanie ubezpieczyciela do 

pokrycia kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji praktykanta 

na krew lub inny materiał potencjalnie zakaźny.  

2) dokument potwierdzający ubezpieczenie praktykanta od następstw nieszczęśliwych 

wypadków – NNW. 

2. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez praktykanta mienia Szpitala kosztami wymiany 

lub naprawy zostaje obciążona Uczelnia/Szkoła. 

§ 6 

1. Nadzór nad realizacją praktyk ze strony Szpitala sprawuje(ą) osoba(y) wyznaczona przez 

Dyrektora Szpitala. 
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2. Nadzór nad realizacją praktyk ze strony Uczelni/Szkoły sprawuje opiekun praktyk wyznaczony  

przez Uczelnię/Szkołę. 

3. Opiekun praktyk, o którym mowa w ust. 2   ma prawo do oceny jakości realizowanych praktyk 

poprzez osobistą wizytę w miejscu odbywania praktyki. Wizyta powinna być poprzedzona 

wcześniejszym powiadomieniem  kierownika komórki organizacyjnej, w której prowadzona jest 

praktyka. 

§ 7 

Za prowadzenie praktyk studenckich/ zawodowych Szpital nie pobiera opłat.  

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu oraz Regulaminie odbywania praktyk 

studenckich/zawodowych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

§ 9 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Uczelnia/Szkoła        Szpital 


