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Zarządzenie nr  28/2018 

Dyrektora Szpitala Powiatowego w Radomsku  

z dnia 27 lutego 2018r.  

 

w sprawie zasad realizacji w Szpitalu Powiatowym w Radomsku praktyk studenckich  

i zawodowych. 

 

Działając na podstawie art. 46 ust.1  ustawy  o działalności leczniczej z  dnia 

15 kwietnia 2011 r . (t.j. Dz.U. z  2016 r., poz. 1638) oraz  § 12 ust. 1 i § 14 ust. 4 Statutu 

Szpitala Powiatowego w Radomsku nadanego Uchwałą Nr XXIX/227/2012 Rady Powiatu 

Radomszczańskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi 

Powiatowemu w Radomsku (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2012r., poz. 484)  

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Szpital Powiatowy w Radomsku uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania 

zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny oraz 

w przygotowaniu do wykonywania innych zawodów na zasadach określonych w  niniejszym 

Zarządzeniu oraz w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób. 

2. Realizacja działalności określonej w ust.1 niniejszego paragrafu następuje poprzez 

odbywanie praktyk studenckich lub zawodowych, organizowanych przez publiczne 

i niepubliczne podmioty zewnętrzne – Uczelnie lub Szkoły prowadzące kształcenie 

w określonych kierunkach zgodnie z wymogami ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe lub ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

§ 2 

 

Szczegółowe warunki, organizację i tryb postępowania w realizacji praktyk studenckich 

i praktyk zawodowych określa Regulamin praktyk studenckich / zawodowych odbywanych  

w Szpitalu Powiatowym w Radomsku stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  
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§ 3 

 

1. Nadzór nad praktykami osób przygotowujących się do wykonywania zawodów 

medycznych lub wykonujących zawód medyczny (z wyjątkiem osób kształcących się na 

kierunku pielęgniarstwo, położnictwo i dietetyka) powierzam Zastępcy Dyrektora ds. 

Lecznictwa . 

2. Nadzór nad praktykami osób przygotowujących się do wykonywania zawodów 

pielęgniarki, położnej oraz dietetyka powierzam Przełożonej Pielęgniarek i Położnych. 

3. Nadzór nad praktykami osób przygotowujących się do wykonywania zawodów innych niż 

zawody medyczne sprawuje każdorazowo Kierownik komórki organizacyjnej, w której 

prowadzona jest praktyka. 

 

§ 4 

 

Nadzór i odpowiedzialność za przestrzeganie i  realizację niniejszego Zarządzenia powierzam 

Kierownikowi Działu Służb Pracowniczych. 

§ 5 

Tracą moc: Zarządzenie Nr 40/2012 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Radomsku z dnia 

23.04.2012r., Zarządzenie Nr 46/2012 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Radomsku z dnia 

11 maja 2012r., Zarządzenie Nr 106/2012 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Radomsku  

z dnia 3 grudnia 2012r.  

§ 6 

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania i obowiązuje dla wniosków o odbycie 

praktyki i praktyk, które rozpoczęły się po 1 marca 2018r.  

Praktyki, których realizacja wynika z zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego 

Regulaminu umów i porozumień ze Szkołami i Uczelniami realizowane są na zasadach 

określonych w tych umowach/ porozumieniach. 

 

 

Otrzymują: 

 

1. Zastępca Dyrektora  ds. Lecznictwa, 

2. Przełożonej Pielęgniarek i Położnych. 
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3. Główna Księgowa, 

4. Kierownik Działu Służb Pracowniczych  

                  

 

                                                                                                       Dyrektor Szpitala  

                                                                                                         Piotr Kagankiewicz  


