
 

Załącznik nr 3 

do Regulamin kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo 

w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej  

Filia w Otwocku 

z dnia 1 października 2020 r. 

POROZUMIENIE 

 

w sprawie studenckich praktyk zawodowych i zajęć praktycznych  

 

 

 
Zawarte w dniu …………..….. pomiędzy Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą Wyższą, 08-110 

Siedlce przy ul. Sokołowskiej 161, wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni 

Niepublicznych pod numerem 161, REGON: 711643331, NIP: 821-21-02-933, zwaną dalej Uczelnią, 

reprezentowaną przez  

dr Bożenę Piechowicz – Rektora, 

 

a 

……………………………………………, z siedzibą w……………….,  przy ul……………., 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem……………, REGON: ……………, 

NIP: …………………………….., zwanym dalej Podmiotem leczniczym, reprezentowanym 

przez ………………………………. 

 

 

 

§1 

 
1. Uczelnia i Podmiot leczniczy deklarują współpracę w zakresie realizacji praktyk zawodowych  

i zajęć praktycznych studentów i uczestników kształcenia podyplomowego pielęgniarek  

i położnych. 

2. Z ramienia Uczelni nadzór nad przebiegiem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych sprawuje 

Kierownik praktyk Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej Filii w Otwocku. 

3. Z ramienia Podmiotu leczniczego nadzór nad przebiegiem zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych sprawować będzie ………………………………………. Nadzór będzie polegał na 

koordynowaniu i planowaniu praktyk na terenie Podmiotu leczniczego. 

 

§2 

 

1. Podmiot leczniczy umożliwi nieodpłatne odbycie praktyk zawodowych i zajęć 

praktycznych studentom Uczelni i uczestnikom kształcenia podyplomowego pielęgniarek 

i położnych, zgodnie z imiennym wykazem osób, przekazanym Podmiotowi leczniczemu 

na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyk lub zajęć praktycznych. 

2. Studenci i uczestnicy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych skierowani do 

Podmiotu leczniczego na praktykę zawodową lub zajęcia praktyczne zobowiązani są 

posiadać aktualne badania lekarskie, zaświadczenie o odbytym szczepieniu przeciw WZW 

typu B oraz ubezpieczenie OC i NNW z poszerzeniem ubezpieczenia o ryzyko chorób 

zakaźnych obejmujące pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku 

ekspozycji zawodowej. 

 

 

 

 



 

§3 

 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe będą przebiegać zgodnie z programem studiów 

i harmonogramem przebiegu zajęć.  

§4 

 

Uczelnia zobowiązuje się do: 

1) nadzoru nad przestrzeganiem zasad BHP i przepisów p/poż przez studentów 

i uczestników kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, 

2) kontroli aktualności badań lekarskich studentów i uczestników kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych, 

3) zawarcia, przed rozpoczęciem praktyk lub zajęć praktycznych, stosownej umowy  

z pracownikami Podmiotu leczniczego prowadzącymi zajęcia praktyczne  

w poszczególnych oddziałach, wskazanymi przez Uczelnię i posiadającymi co najmniej 

roczny staż pracy. 

 

§5 

 

Podmiot leczniczy zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia stanowisk pracy do praktycznej nauki zawodu, 

2) umożliwienia studentom korzystania z urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz 

pomieszczeń socjalnych. 

 

§6 

 

1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony. 

2. Każda ze stron porozumienia może je wypowiedzieć z jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

 

§7 

 

 Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 Podmiot leczniczy nie może wypowiedzieć porozumienia przed zakończeniem już 

rozpoczętych praktyk lub zajęć praktycznych. 

 

§8 

 

1. Wszelkie sporne kwestie związane z realizacją porozumienia Uczelnia i Podmiot 

leczniczy zobowiązują się rozwiązywać w drodze negocjacji. 

2. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§9 

 

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

…………………………………………    ……………………………. 

Uczelnia         Podmiot leczniczy 


