Porozumienie
w sprawie praktyk zawodowych
zawarte dnia …………………………. w Bydgoszczy pomiędzy:
…………………………………………………………………..…………, ul………...………………………….,
zwanym dalej „Szkołą”
reprezentowaną przez ……………………………………………….,
a
Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy
przy ul. Seminaryjnej 1, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 000063546,NIP 554-22-36-658, REGON 092356930, zwanym dalej „Szpitalem”
reprezentowanym przez mgr Mariolę Brodowską –Dyrektora.
o treści następującej:
§1
1. Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad przeprowadzenia zajęć praktycznych dla ucznia
Szkoły na kierunku ………………………..…..
2. Szkoła kieruje do odbycia praktyki zawodowej Pana/Panią ……………………………….………
(…….. rok) zam. przy ul. ………………….………………...
3. Zakres tematyczny zajęć określa program praktyki, stanowiący załącznik do porozumienia.
4. Praktyki trwać będą w okresie od ………………….. do ……………………………..
5. Zajęcia odbywać się będą w ………………………………………………….
§2
1. Zajęcia będą prowadzone przez opiekuna praktyk zawodowych wyznaczonego przez Dyrektora
Szpitala z grona pracowników Szpitala w osobie ……………………………………………...
2. Warunkiem rozpoczęcia praktyk jest złożenia przez ucznia Szkoły oświadczenia w przedmiocie
ochrony danych osobowych.
3. W przypadku naruszenia przez ucznia Szkoły w sposób rażący dyscypliny pracy - Szpital może
zażądać od Szkoły odwołania ucznia z praktyki.
§3
1. Opiekun praktyk zawodowych jest przełożonym ucznia odbywającego zajęcia, odpowiada za
realizację zajęć, zgodnie z ustalonym programem oraz jest upoważniony do kontaktów ze Szkołą
w sprawach związanych z ich przebiegiem.
2. Szczegółowe obowiązki opiekuna praktyk zawodowych określa Szkoła, na podstawie odrębnej
umowy cywilno-prawnej zawartej między Szkołą a opiekunem praktyk.
§4
1. Szkoła zobowiązana jest do:
1) opracowania szczegółowego programu praktyk;
2) nadzorowania realizacji programu praktyk;
3) współpracy ze Szpitalem w zakresie objętym Porozumieniem;
4) nadzoru nad uczniem w zakresie posiadania aktualnej książeczki zdrowia.
2. Uczeń ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC i NNW.
3. Uczeń zapewnia sobie odzież ochronną we własnym zakresie.
§5
1. Szpital zobowiązany jest do:
1) zapewnienia warunków lokalowych oraz osobowych do realizacji zajęć w zakresie określonym
Programem praktyk;
2) nadzoru nad wykonywaniem przez ucznia zadań wynikających z programu praktyk;
3) zapoznania ucznia z obowiązującymi w Szpitalu regulaminem pracy, przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony tajemnicy dotyczących pacjentów oraz
obowiązującymi w Szpitalu zasadami i przepisami dot. ochrony i postępowania z danymi
osobowymi;

4) współpracy ze Szkołą w zakresie objętym Porozumieniem, w tym do powiadamiania Szkoły
o naruszeniu przez ucznia jego obowiązków.
2. Z tytułu realizacji umowy Szkoła zapłaci Szpitalowi wynagrodzenie za prowadzenie praktyk
stanowiących kwotę 30 złotych brutto (słownie: trzydzieści złotych), zastrzeżeniem § 6.
§6
Koszt wdrożenia wobec ucznia procedur poekspozycyjnych, w przypadku zaistnienia ekspozycji
zawodowej na materiał biologiczny ponosi Szkoła na podstawie faktury wystawionej przez Szpital.
§7
Załącznikiem do Porozumienia stanowiącym jego integralną część jest Program praktyki.
§8
Wszelkie zmiany do Porozumienia sporządzane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Wszelkie ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji Porozumienia, strony poddają
rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu w Bydgoszczy.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie ma ustawa z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2190) oraz przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 11
1. Porozumienie zawarto na czas określony na czas odbywania praktyki zawodowej przez ucznia
Szkoły.
2. Szpital może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
1) Szkoła dopuści do odbycia zajęć praktycznych osoby nie spełniające warunków do odbycia
praktyki zawodowej, określonych niniejszą umową;
2) Szkoła lub uczeń dopuści się innych uchybień dotyczących zapisów niniejszej umowy.
3. Szpital może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
stracił możliwość realizacji niniejszej umowy, w szczególności ze względów technicznych,
organizacyjnych, lub sanitarnych.
4. Szpital ma prawo odsunięcia ucznia od praktyk w przypadku naruszenia przez niego organizacji
pracy lub innego działania powodującego zagrożenie dla zdrowia pacjentów lub mienia Szpitala.
§ 12
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.
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