
Załącznik Nr 3 do Regulaminu praktyk  
studenckich/zawodowych  

w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 

 

 

UMOWA 
na prowadzenie studenckich praktyk zawodowych  

zawarta we Wrocławiu w dniu ………….. r.  pomiędzy 
 
 
Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław zwanym  
w dalszej części porozumienia  USK  reprezentowanym przez : 
Pana Piotra Pobrotyna – Dyrektora 
a 
……………, zamieszkałą/zamieszkałym: 
……………………………………………………, 
PESEL: ………………………………………… 
Zwanym/zwaną dalej Studentem,  
 
łącznie zwanymi Stronami. 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest odbycie przez Studenta praktyki zawodowej w USK. Szczegółowy opis  
i zakres praktyki zawodowej opisany jest w załączniku nr 1 do umowy. 

 
§ 2 

Umowa  zostaje zawarte na okres od ……………………do………………….  r.  
 

§ 3 
USK zobowiązuje się do: 
1.Umożliwienia odbycia praktyki zawodowej przez Studenta …………………, w Klinice/Dziale ……………… 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Borowskiej 213 we Wrocławiu tytułem studenckiej 
praktyki zawodowej w zakresie …….. , zgodnie z programem zawartym w załączniku nr 1. 
2.Wyznaczenia do prowadzenia praktyki opiekuna posiadającego wymagane kwalifikacje – 
……………………………………………….….. 
3.Zapoznania Studenta z: zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie, 
zapisami Polityki Bezpieczeństwa w tym o ochronie danych osobowych a także z przepisami 
wewnętrznymi obowiązującymi na terenie USK. 
4. Zapewnienia dostępu do szatni oraz do sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do realizacji 
zadań przewidzianych w programie praktyki opisanego w załączniku nr 1 do umowy. 

 
§ 4 

Student oświadcza, że: 
1.Jest studentem ………….kierunek………….. a praktykę zawodową odbywa w ramach wymaganych 
praktyk studenckich. 
2.Posiada aktualne badanie okresowe oraz szczepienie ochronne przeciw WZW typ B, których 
potwierdzenie w postaci kserokopii zawarte są w załączniku nr 2. 
3.Posiada indywidualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i przed skutkami wypadków,  
w tym poszerzonego o ryzyko chorób zakaźnych (w tym m. in. HIV, HBV, HCV, WZW) obejmujące 
pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji z materiałem biologicznym i 
leczenia poekspozycyjnego, potwierdzone polisą nr ……. której kserokopia stanowi załącznik nr 3. 
4.Zapoznał się z procedurą ekspozycji zawodowej USK stanowiącą załącznik nr 4 oraz z regulaminem 
praktyk. 
 

§ 5 
Student zobowiązuje się do: 
1.Systematycznego i sumiennego wykonywania zadań wyznaczonych przez opiekunów stażowych. 
2.Zachowania w tajemnicy danych osobowych pacjentów oraz sposobu ich zabezpieczania do których 
będzie miał dostęp w trakcie trwania praktyki, jak i po jej zakończeniu, zgodnie z przepisami Ustawy  
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz zapisami Polityki Bezpieczeństwa 
USK pod rygorem odpowiedzialności. 
3. Nie rozpowszechniania jakichkolwiek informacji dotyczących bezpieczeństwa USK, do których będzie 
miał dostęp z tytułu wykonywania praktyki zarówno w trakcie jej trwania, jak i po jej zakończeniu pod 
rygorem odpowiedzialności. 
4.Przestrzegania przepisów obowiązujących w USK, w tym BHP oraz podpisania oświadczenia 
stanowiącego zał. nr 6 Regulaminu Praktyk. 
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5.Dbania o majątek USK, w tym szczególnie o powierzony sprzęt i materiały medyczne i korzystania  
z mienia Szpitala w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z programu oraz zgodnie  
z jego przeznaczeniem i zasadami używania pod rygorem odpowiedzialności za zniszczenie/ 
uszkodzenie mienia. 
6.Korzystania z własnego obuwia zmiennego oraz umundurowania 
7.Posiadania identyfikatora zawierającego Imię, Nazwisko oraz dopisek „Student”. Identyfikator 
wykonany jest przez Studenta we własnym zakresie. 
8.W przypadku ekspozycji zawodowej uczestnika/czki praktyki, Szpital zapewnia postępowanie 
nieswoiste na miejscu zdarzenia, a osoba, która uległa ekspozycji na krew i IPIM udaje się na 
konsultacje do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego na Izbę Przyjęć. 
9.Profilaktyczne badania oraz postępowanie poekspozycyjne na czynniki biologiczne finansuje sam 
student na podstawie faktury VAT wystawionej przez WSS im. Gromkowskiego lub noty księgowej 
wystawionej przez Szpital.  

 
§ 6 

1. Student zapłaci USK z tytułu przeprowadzonej praktyki zawodowej należność stanowiącą iloczyn 

liczby godzin zegarowych praktyki i stawki osobogodziny – …….. x ……… brutto tj. łącznie …………. zł 

brutto (słownie: …………….. brutto).  

2. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury przez USK, przelewem w terminie 21 dni od daty 
wystawienia faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 
3. O terminie zapłaty decyduje data wpływu środków na konto bankowe Szpitala. 
4. W przypadku nieuregulowania należności w terminie, Szpital naliczał będzie odsetki ustawowe. 

 
 

 § 7 
1. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę w każdym czasie:  
a) z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku umów trwających powyżej trzech 
miesięcy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego 
b) z 7 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku umów trwających poniżej 3 miesięcy ze 
skutkiem na koniec tygodnia 
2. Opłata za praktyki naliczona zostanie zgodnie z należnością wskazaną w § 6 ust. 1. 
3. W przypadku naruszenia przez Studenta zapisów umowy, w tym zwłaszcza dwukrotnego 
niestawienia się na praktyki, używania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub sposobem 
używania, naruszenia przepisów regulaminu praktyk lub innych wewnętrznych i zewnętrznych aktów 
prawnych, Szpital może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu 
wypowiedzenia.  
4. Wszystkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać 
polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory rozstrzygał będzie sąd właściwy 
dla siedziby USK. 
 

§ 8 
Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneksu), podpisanej przez obie Strony, pod 
rygorem nieważności. 

 
§ 9 

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 
 
 
 

 
.........................................       ........................................... 
 Student               USK 
 

 
Załączniki: 

1. Program praktyki 
2. Badania okresowe i potwierdzenie szczepienia WZW typu B 
3. Kserokopia ubezpieczenia OC i NNW (wraz z ekspozycją zawodową) 


