Załącznik nr 3 do Regulaminu
UMOWA O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ/ PRAKTYKĘ STUDENCKĄ
Zawarta w dniu..............................................................................w....................................................................................
pomiędzy...............................................................................................................................................................................
reprezentowaną przez............................................................................................................................................................
zwaną w dalszej treści porozumienia Szkołą/Uczelnią
a Szpital Lipno sp. z o.o., ul. Nieszawska 6,87-600 Lipno, zwanym dalej „Szpitalem”
reprezentowanym przez:
Józefa Waleczko – Prezesa Zarządu
§1
Przedmiotem umowy jest prowadzenie praktyk zawodowych/ praktyk studenckich na terenie Szpitala, zwanych dalej
praktykami.
§2
Szpital przyjmie ..........................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia/ studenta)
wydziału..................................................................... roku .......................................................................
.....................................................................................................................................................................
w celu odbycia praktyki zawodowej/ praktyki studenckiej w :
oddziale/pracowni/zakładzie ..................................................................................................................
wg załączonego programu praktyki.
Rozpoczęcie praktyki nastąpi dnia .........................................................................................................
Zakończenie praktyki nastąpi dnia .........................................................................................................
§3
Szkoła/Uczelnia zobowiązuje się do:
1. Przeprowadzenia szkolenia wstępnego z zasad bhp i p-poż wobec uczniów/studentów,
2. Ubezpieczenia uczniów/studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków,
3. Nadzoru dydaktyczno - wychowawczego oraz organizacyjnego nad przebiegiem praktyk ,
4. Zapłaty na rzecz Szpitala od ucznia/ studenta 0,50 zł/h netto.
5. Należność za odbyte praktyki obliczona jako iloczyn liczby godzin i stawki w § 3 ust 4 powiększona o
obowiązujący podatek od towarów i usług będzie przekazywana przez Szkołę/Uczelnię na podstawie faktury VAT
sporządzonej przez Szpital w terminie 14 dni od jej otrzymania na konto Nr 81 9542 0008 2001 0009 3099 0001,
6. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy,

§4
Szpital jest obowiązany do zapewnienia warunków niezbędnych do prowadzenia praktyki, a w szczególności:
1.

Zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy zgodnie z programem praktyki,

2.

Zapoznania ucznia/studenta z regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ochronie
tajemnicy państwowej i służbowej,

3.

Zapewnienia nadzoru nad wykonywaniem przez ucznia/studenta zadań wynikających z programu praktyki
wyznaczenie opiekuna praktyki.
§5

Osobę upoważnioną do uzgodnienia wszelkich spraw związanych z przebiegiem praktyki jest:
a)

ze strony Szkoły/Uczelni :....................................................................................................................
tel. kontaktowy ........................................e-mail: ...................................................................

b) ze strony Szpitala ......................................................................................................................
tel. kontaktowy ........................................ e-mail......................................................................
§6
Praca praktykanta na rzecz Szpitala ma charakter nieodpłatny i z tytułu jej wykonywania praktykantowi nie
przysługuje żadne roszczenie, zarówno w stosunku do Szpitala, jak i Szkoły/Uczelni.
§7
1.

Szpital może zażądać od Szkoły/Uczelni odwołania z praktyki ucznia/studenta, w wypadku gdy naruszy
on w sposób rażący dyscyplinę pracy. Jeżeli naruszenie dyscypliny pracy spowodowałoby zagrożenia dla życia lub
zdrowia pacjenta, Szpital może nie dopuścić ucznia/studenta do kontynuowania praktyki.
§8

1. Umowa zostaje zawarta na okres od...............

do ..................................

2

Warunki umowy mogą być zmienione, o ile wystąpią zasadne ku temu uwarunkowania.

3.

Umowa może być rozwiązana na pisemny wniosek jednej ze stron.
§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.

§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
..........................................
Szkoła/Uczelnia

..............................
Szpital

