
WZÓR 

Porozumienie  

w sprawie studenckich praktyk wakacyjnych ( zawodowych) 

zawarte w dniu …………………………r.,  pomiędzy  

Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w Warszawie - Wydział Nauki o Zdrowiu  

Ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,  zwanym dalej „Uczelnią” , którą 

reprezentuje Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Prof. dr hab. Piotr Małkowski, 

a  ……………………………………………………………………………………………… , 

zwanym dalej Jednostką, którą reprezentuje …………………………………………………… 

następującej treści: 

§ 1. 

1. Uczelnia i Jednostka współpracują w zakresie przygotowania zawodowego studentów 

kierunku …………………………… Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego. 

2. Uczelnia kieruje w roku akademickim 2017/2018 studenta/studentkę kierunku 

………………, Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Pana/Panią …………………………… nr albumu ……………, do Jednostki  w celu 

odbycia nieodpłatnych studenckich praktyk wakacyjnych: 

3. Praktyki studenckie nie obejmują udzielania świadczeń zdrowotnych. 

§ 2. 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki student uzgodni bezpośrednio z Jednostką 

najpóźniej w pierwszym dniu odbywania praktyki. 

2. Praktyka studenta/studentki Uczelni będzie obejmować 160 godz. i odbywać się będzie 

zgodnie z programem praktyk wakacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do porozumienia. 

3. Podstawę odbywania praktyki stanowi imienne skierowanie, które student/studentka 

przedstawi w Jednostce najpóźniej w pierwszym dniu odbywania praktyki 

4. Praktyka odbywa się bez wzajemnych zobowiązań finansowych Uczelni i Jednostki. 

§ 3. 

1. Uczelnia oświadcza, że student/studentka skierowany/a na praktyki został/a 

ubezpieczony/a od odpowiedzialności cywilnej OC – w PZU S.A nr polisy 1023383702  

2. Uczelnia zobowiązuje się do poinformowania studenta/studentkę o konieczności: 

1) ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych skutkach 

braku takiej polisy, 

2) ubezpieczenia się studentów w przypadku ekspozycji na zakażenie HIV, wirusowe 

zapalenie wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV) podczas wykonywania w 

Szpitalu obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia i ewentualnych 

skutkach braku takiej polisy, 



3) posiadania odzieży roboczej, 

3. Jednostka zobowiązuje się do:  

1) zapewnienia stanowisk pracy do odbycia praktycznej nauki zawodu, 

2) umożliwienia studentom korzystania z urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz 

pomieszczeń socjalnych, 

3) umożliwienia studentom korzystania z biblioteki zakładowej, 

4) zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o 

bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ochronie tajemnicy służbowej, 

5) zapewnienia nadzoru nad wykonywaniem przez studenta zadań wynikających z 

programu praktyk i wyznaczenia opiekuna praktyk. 

§ 4. 

Odbycie  praktyki potwierdzane jest przez upoważnionego pracownika Jednostki. 

§ 5. 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania praktyki. 

2. W sprawach nieregulowanych niniejszym porozumieniem mają w szczególności 

zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   

(Dz.U z 2016 poz. 1842 ze zm.), oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

                                                                         § 6. 

Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………       ………………………… 

Jednostka                                    Uczelnia 

 

 

 

 


