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Zał. nr 2 do Regulaminu realizacji praktyk studenckich w PSPR w Mielcu 

 

Umowa w sprawie realizacji studenckich praktyk  

w Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu 

 

zawarta w dniu…………………………. roku  
pomiędzy: 
Podkarpacką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec; zarejestrowaną w 
rejestrze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w 
Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000181557, 
posiadająca nr NIP: 8171945415, REGON: 831364262, zwaną w dalszej części umowy „PSPR", 
reprezentowaną przez dr n.med. Grzegorza Gałuszkę - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
a 

Studentem  

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w treści umowy „Studentem”   

o następującej treści: 

§1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wzajemnych praw i obowiązków Stron w związku z realizacją 

przez Studenta praktyki studenckiej w PSPR, celem nabycia przez studenta praktycznych umiejętności, 

wyrobienia umiejętności wiązania wiadomości teoretycznych z działalnością praktyczną, poznania 

środowiska i warunków pracy w zawodzie ……………………………………………………………………………….. 
2. Praktyka Studencka realizowana będzie w terminie: …………………………………………………………….., 

liczba godzin: ……………….……………………………………………………………………………………………….. 
3. Odbywanie praktyki ma charakter odpłatny i odbywa się na koszt Studenta. 
4. Odpłatność ustala się w wysokości 2,00zł/godzina zegarowa, która to kwota stanowi ekwiwalent za koszt 

materiałów służących ochronie indywidualnej oraz innych kosztów ponoszonych przez PSPR  
z tytułu realizacji praktyki na jego terenie w okresie jej odbywania. 

5. Koszt materiałów o których mowa w ust. 4 został oszacowany na podstawie zawartych przez PSPR umów 
dostawy, na które składają się w szczególności rękawice jednorazowego użytku, środki dezynfekcyjne, 
podstawowe środki czystości, odzież ochronna (w tym kombinezony ochronne, maski, etc.). 

6. Odpłatność o której mowa w ust. 4 następuje na podstawie faktury wystawionej przez PSPR obciążającej 
Studenta. Zapłata następować będzie z góry, przed rozpoczęciem przez Studenta praktyki, przelewem na 
rachunek bankowy wskazany na fakturze lub w kasie PSPR.  

7. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę wpływu środków na rachunek PSPR. 
 

§2 
Strony zgodnie oświadczają, że odbywanie praktyki zawodowej nie może ograniczać lub uniemożliwiać realizacji 
zadań statutowych PSPR. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie PSPR lub w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu 
interesowi PSPR lub bezpieczeństwu publicznemu, PSPR może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Studentowi nie przysługują jakiekolwiek 
roszczenia z tego tytułu.  

§3 
W celu realizacji porozumienia PSPR pod nadzorem opiekuna praktyki, udostępniać będzie Studentowi 
pomieszczenia, sprzęt, wyposażenie, a także inne niezbędne składniki swojego mienia z uwzględnieniem 
postanowienia z §1 ust. 5 umowy, w celu należytego przeprowadzenia praktyki.  
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§4 

W celu wykonania umowy PSPR zobowiązuje się do: 
a) umożliwienia studentowi odbywania w jednostkach PSPR praktyki studenckiej,  
b) zapewnienia studentowi odpowiednich środków ochrony indywidualnej; 
c) zapoznania studenta z przepisami BHP i PPOŻ; 
d) zapoznania studenta z zasadami zapobiegania zarażeniu SARS-CoV-2 obowiązującymi w PSPR; 
e) zapoznania studenta z  zasadami ochrony tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych pacjentów,  

w tym danych wrażliwych; 
f) zapewnienia studentowi na czas odbywania praktyk środków higieny zgodnie z zasadami BHP oraz 

umożliwienia korzystania z pomieszczeń socjalnych na czas praktyki; 
g) zapoznanie studenta z powierzanymi im czynnościami i zadaniami oraz czuwanie nad ich prawidłowym 

wykonywaniem; 

h) wyznaczenia wykwalifikowanego opiekuna praktyk spośród personelu PSPR; 

 
§ 5 

W celu realizacji niniejszej Umowy Student zobowiązuje się do: 
a) przekazania PSPR programu praktyk, 
b) dostarczenia podpisanej niniejszej umowy do PSPR, przed terminem rozpoczęcia praktyki, 
c) wykonania zobowiązania określonego w § 1 ust. 3-7 przed rozpoczęciem praktyki, 
d) poniesienia kosztów postępowania poekspozycyjnego,  
e) aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do odbycia praktyki, 
f) dostarczenia do PSPR aktualnego orzeczenia lekarskiego wydanego do celów sanitarno-

epidemiologicznych/aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych  (Student 
zobowiązany jest posiadać przy sobie ww. dokument  w trakcie odbywania praktyki), 

g) dostarczenia kserokopii dokumentu potwierdzającego szczepienie p-WZW typ B, 
h) dostarczenia kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Studenta w czasie praktyk 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC), od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), z 
rozszerzeniem o ryzyko chorób zakaźnych obejmujące pokrycie kosztów postępowania 
poekspozycyjnego. 

 
§ 6 

Do obowiązków Studenta należy: 
a) staranne i prawidłowe wykonywanie przydzielanych mu zadań; 
b) przestrzeganie zasad porządku i dyscypliny obowiązujących w PSPR; 
c) przestrzeganie przepisów wewnętrznych PSPR, w tym  wszelkich norm i standardów postępowania 

obowiązujących w PSPR (regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych obowiązujących w 
PSPR); 

d) posiadanie własnego obuwia i ubrania roboczego; 
e) noszenie w widocznym miejscu identyfikatora, 
f) stosowanie się do poleceń opiekuna praktyk lub innych pracowników PSPR; 
g) dbałość o mienie udostępnione w związku z odbywaniem praktyki studenckiej; 
h) natychmiastowe informowanie PSPR o każdym stwierdzonym fakcie zaginięcia lub zniszczenia 

udostępnionego mienia; 
i) bezwzględne przestrzeganie zasad zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, w tym  

w odniesieniu do danych osobowych, diagnostyki i procesu leczenia pacjenta oraz informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić PSPR na szkodę; 

j) powstrzymywanie się od przekazywania informacji o zgonach lub urazach pacjentów podmiotom lub 
jednostkom nieupoważnionym do otrzymywania takich informacji, w tym zakładom pogrzebowym, firmom 
odszkodowawczym oraz zaniechanie udzielania rodzinie zmarłego jakichkolwiek informacji o zakładach 
pogrzebowych i usługach pogrzebowych, firmach odszkodowawczych itp.; 
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k) poddanie się kontroli przeprowadzanej przez PSPR co do sposobu i jakości udzielania świadczeń, kontroli 
trzeźwości, a także poddania się kontroli na zawartość w organizmie substancji odurzających, 
psychoaktywnych, itp.; 

l) dbałość o dobre imię PSPR oraz godne zachowanie w miejscu odbywania praktyki studenckiej; 
 

§ 7 
Nieprzestrzeganie przez Studenta przepisów wewnętrznych PSPR o których mowa w § 6 umowy, w tym zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy lub dyscypliny pracy może stanowić podstawę do jej rozwiązania ze skutkiem 
natychmiastowym.  

§ 8 
1. Student oświadcza, że  w okresie odbywania praktyki,  ubezpieczony jest od: 

a. następstw nieszczęśliwych wypadków,  
b. następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujących również koszty postępowania poekspozycyjnego,  
c. odpowiedzialności cywilnej. 

 
§9 

W przypadku wyrządzenia szkody z winy przez Studenta odbywającego praktykę w PSPR, odpowiedzialność za tę 
szkodę ponosić będzie Student, który tę szkodę wyrządził.  

 
§ 10 

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas realizacji praktyki, to jest od …...……….….. do …………………….. 
 

§11 
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.  
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy uznane zostanie za nieważne lub prawnie wadliwe, pozostałe 

postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.  
3. Studentowi  nie przysługują wobec PSPR żadne roszczenia finansowe z tytułu odbywania praktyki studenckiej na 

podstawie przedmiotowej umowy. Odbywanie praktyki nie traktuje się jako stosunku pracy lub innego stosunku 
prawnego o zbliżonym celu lub skutku. Student udziela świadczeń nieodpłatnie. 
 
 

§12 
W sprawach nie unormowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

 
 

§13 
Wszelkie mogące wyniknąć w przyszłości spory na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 
właściwy dla siedziby PSPR. 

 
§14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
              Student                                                                            PSPR 
 
 
…..…………………………………….                                         .….………………………………......... 

              (podpis)                                                                                 (podpis)   

                                            


