POROZUMIENIE W PRZEDMIOCIE PRAKTYK STUDENCKICH

zawarte w dniu ..................………………..... w Białymstoku, pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok,
wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000003421, NIP: 542-25-29-292, reprezentowanym przez:
...........................................................................................
zwanym dalej Szpitalem,
a
Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok,
reprezentowanym przez:
prof. dr hab. Annę Wasilewską – Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim – na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Rektora, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
zwanym dalej Uczelnią,
zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest odbycie w Szpitalu przez studenta
skierowanego przez Uczelnię (Student) obowiązkowych praktyk studenckich (Praktyki).
2. Studentem, o którym mowa w ust. 1 jest: …………………………………..
1) kierunek: ……………..
2) rok studiów: ………….
3) nr albumu: ……………
3. Termin Praktyk: ………………………………….. …………..
(ilość: godzin zegarowych / dydaktycznych: ………… / …………..)
4. Student odbywa Praktyki zgodnie z programem praktyk, odbycia których wymaga od niego
Uczelnia; program praktyk stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
5. Praktyki nie obejmują świadczeń, procedur lub zabiegów medycznych niezleconych i
nienadzorowanych przez kierownika praktyk.
6. Ilekroć w Umowie mowa jest o Programie, rozumie się przez to program wskazany w ust. 4
z wyłączeniem świadczeń, procedur i zabiegów, określonych w ust.5.
7. W zakresie nieuregulowanym w Umowie, stosuje się Regulamin szkoleń realizowanych w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im.
Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, zwany dalej Regulaminem.
8. Studentowi w związku z odbyciem Praktyk nie przysługuje wynagrodzenia, ani inne świadczenie
o zbliżonej funkcji.
§2
1. Szpital zobowiązuje się do zapewnienia Studentowi warunków niezbędnych do odbycia Praktyk
zgodnie z Programem, w szczególności do:
1) zapewnienia odpowiedniego stanowiska pracy, pomieszczeń, urządzeń i materiałów;
2) zapoznania studenta z zakładowym regulaminem pracy, zasadami zapobiegania
zakażeniom szpitalnym, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o
ochronie danych osobowych;
3) wyznaczenia pracownika nadzorującego przebieg praktyk ze strony Szpitala;
4) potwierdzenia w dokumentacji studenta, przebiegu i zakończenia Praktyki – zgodnie
z Regulaminem.

2. Praktyki mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach. Liczba studentów w grupie powinna
umożliwiać realizację programu praktyk, uwzględniać uwarunkowania merytoryczne oraz względy
bezpieczeństwa.
3. Student przed dopuszczeniem do odbycia Praktyk studenckich powinien odbyć w Szpitalu
szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (instruktaż ogólny i
stanowiskowy). Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego Student
potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego.

§3
1. Warunkiem dopuszczenia Studenta do odbywania praktyk jest:
1) zobowiązanie się Studenta do postępowania zgodnie z prawem, jak też zasadami,
regulaminami, standardami, procedurami, zarządzeniami i innymi aktami wewnętrznymi
Szpitala – Student zobowiązany jest zapoznać się z tymi dokumentami przed
dopuszczeniem do odbycia Praktyk, w zakresie w jakim są udostępnione na stronie
internetowej Szpitala;
2) zobowiązanie się Studenta do podporządkowania się w związku z odbywaniem Praktyki, jak
i w czasie obecności na terenie Szpitala – poleceniom dyrektora Szpitala, pracownika
nadzorującego przebieg praktyki ze strony Szpitala, lekarza lub innego pracownika Szpitala
sprawującego funkcję kierowniczą;
3) posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności
cywilnej;
4) posiadanie przez Studenta na okres Praktyk szczepienia przeciwko wzw i badań
profilaktycznych i sanitarno – epidemiologicznych, oraz przedstawienie dowodów na tę
okoliczność np. karty badań do celów sanitarno-epidemiologicznych itd.
5) posiadanie własnej, odpowiedniej odzieży ochronnej i obuwia;
6) odbycie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedstawienie dowodu
jego ukończenia.
2. Student przed dopuszczeniem do odbycia Praktyk przedkłada Szpitalowi
1) dowód wymaganych szczepień i badań określonych w ust. 1 pkt 4;
2) dowód ukończenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) dowody ubezpieczenia (i opłacenia składki) w zakresie ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej;
4) podpisane zobowiązanie do przestrzegania wszelkich zasad obowiązujących w Szpitalu,
w tym zobowiązanie się do zachowania w tajemnicy danych poufnych, a w szczególności
zachowania wszelkich zasad ochrony danych osobowych – zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Student zobowiązany jest, w szczególności do:
1) przestrzegania zobowiązań określonych w ust. 1 pkt 1 – 2, w tym przestrzegania
a) obowiązującego w Szpitalu regulaminu pracy i dyscypliny pracy,
b) przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) przepisów o ochronie danych osobowych i tajemnicy informacji oraz zachowaniu
poufności pozyskanych w czasie Praktyki informacji i danych osobowych zarówno w
trakcie trwania Praktyki, jak i po jej zakończeniu;
2) prowadzenia karty przebiegu praktyk, w której odnotowuje wykonanie wymaganych
czynności i potwierdza je u pracownika nadzorującego przebieg praktyk ze strony Szpitala;
3) dbania o powierzone mienie oraz zabezpieczenia informacji i danych osobowych przed
niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym
ujawnieniem lub pozyskaniem w stopniu odpowiednim do obowiązków (zadań) związanych z
przetwarzaniem danych, w trakcie realizacji Praktyk.
4. Student w okresie Praktyk podlega służbowo i dyscyplinarnie Dyrektorowi Szpitala.

§4
Uczelnia:
1) odpowiada za Studenta w okresie odbywania Praktyk, w tym za skuteczne zobowiązanie go
do realizacji obowiązków określonych w § 3 i ich egzekwowanie;
2) odpowiada za wszelkie skutki uchybienia pkt 1;

3) ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez studenta na terenie Szpitala
w związku z realizacją Praktyk, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim;
4) ponosi wszelkie koszty profilaktyki oraz ewentualnego leczenia poekspozycyjnego studenta
skierowanego na Praktyki.
§5
1. Umowa zostaje zawarta od dnia ………………….do dnia …………………………….
2. Strona może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem tygodniowego terminu wypowiedzenia.
3. W przypadku naruszenia Umowy przez Uczelnię i Studenta, Szpital wzywa Uczelnię do usunięcia
naruszenia i jego skutków, w terminie oznaczonym przez Szpital.
4. Szpital może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) niewykonania przez Uczelnię w terminie wezwania określonego w ust. 3, jak też w każdym
przypadku ponownego naruszenia Umowy przez Studenta lub uczelnię;
2) spowodowania przez Studenta zagrożenia życia, zdrowia lub mienia;
3) naruszenia przez Studenta któregokolwiek z praw pacjenta;
4) zaboru, uszkodzenia lub zniszczenia mienia Szpitala;
5) dwukrotnego niewykonania przez Studenta polecenia dyrektora Szpitala, pracownika
nadzorującego przebieg praktyk ze strony Szpitala, lekarza lub innego pracownika Szpitala
sprawującego funkcję kierowniczą;
6) naruszenia przez Studenta wewnętrznych regulacji Szpitala.

§6
1. W celu zawarcia i wykonania Umowy, Uczelnia przekazuje Szpitalowi do przetwarzania dane
osobowe Studenta określone w § 1 ust. 2, jak też zawarte w dokumentach składanych przez
Studenta Szpitalowi zgodnie z Umową.
2. Szpital może przetwarzać dane Studenta tylko i wyłącznie w związku z wykonywaniem Umowy,
jak też w innych przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności w celu
dochodzenia ewentualnych roszczeń i do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń Szpitala
względem Studenta.
3. Niniejszą Umowę uważa się za polecenie Uczelnie względem Szpitala, dotyczące wszelkich
operacji przetwarzania danych osobowych, jakie będą konieczne lub celowe dla realizacji
Praktyk.
4. Szpital zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i odpowiedniego zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych.
5. Szpital ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zawinionych zachowań, szkody
wyrządzone niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności szkody
wyrządzone udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Uczelnia wyraża ogólną zgodę na dalsze podpowierzanie przez Szpital przetwarzania danych
osobowych, Szpital poinformuje Uczelnię o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących
dodania lub zastąpienia podmiotów podprzetwarzających, dając tym samym Uczelni możliwość
wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia, Do
zawiadomienia wystarczy forma dokumentowa.
7. W zakresie nieuregulowanym w Umowie, do zasad przetwarzania danych osobowych, stosuje się
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) oraz właściwe przepisy krajowe (dalej: RODO).

§7
1.
2.

Załączniki stanowią integralną część Umowy.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

3.

4.
5.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku
braku rozstrzygnięcia, sprawa podlegać będzie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy
dla Szpitala.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Uczelnie odpowiada za zapoznanie Studenta z obowiązkami wiążącymi się dla niego z odbyciem
Praktyk, w tym określonymi w Umowie.

……………………………….
Uczelnia

…………………………………….
Szpital

