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Zarządzenie Nr 857/2014/2015 

Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 14 listopada 2014 r.  
  
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych na 

kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia w Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

 
 

Działając na podstawie art. 66 w zw. z art. 166 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005, poz. 572, z późn. zm.): 

 

 

Zatwierdzam 

 
§1 

 

Regulamin organizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II 

stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia w Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§2 

Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc prawną Zarządzenie 

nr 790/2013/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w regulaminie organizacji 

studenckich praktyk zawodowych na kierunkach „pielęgniarstwo” i „ratownictwo medyczne” 

w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

§3 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Rektor 

Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej 

 

 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik 
 

 

 

 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Oryginał zarządzenia z podpisem Rektora znajduje się w Zespole Radców Prawnych 
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Załącznik do Zarządzenia nr 857/2014/2015 

Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 14 listopada 2014 r.  

 

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

NA KIERUNKACH PIELĘGNIARSTWO I i II STOPNIA  

ORAZ RATOWNICTWO MEDYCZNE I STOPNIA 

 

§ 1 

1. Rektor zawiera porozumienia o współpracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych 

studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu z zakładami opieki zdrowotnej zgodnie 

z wymaganiami standardów kształcenia. 

2. Dziekan zawiera umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych  

     z zakładami opieki zdrowotnej, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do niniejszego   

     zarządzenia, zgodnie z wymaganiami standardów kształcenia. 

 

§ 2 

Cele i program praktyk zawodowych na danym kierunku studiów oraz czas ich trwania określa 

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu, uwzględniając zarówno zalecenia zawarte w standardach 

kształcenia jak i  wytycznych Senatu ATH. 

 

§ 3 

1. Studenckie praktyki zawodowe na kierunku „pielęgniarstwo” i „ratownictwo medyczne” 

realizowane są w formie praktyk grupowych oraz indywidualnych. Praktyki zawodowe są 

realizowane zgodnie z Wykazem praktyk zawodowych (Załącznik nr 1a, 1b, 1c). 

2. Rektor powołuje opiekunów dydaktycznych studenckich praktyk zawodowych na kierunku 

„pielęgniarstwo” i „ratownictwo medyczne” na wniosek Dziekana zatwierdzony przez Radę 

Wydziału. 

§ 4 

1. Grupowe studenckie praktyki zawodowe są realizowane zgodnie z harmonogramem 

przygotowanym przez opiekuna dydaktycznego lub kierownika obozu. 

2. Indywidualne studenckie praktyki zawodowe są realizowane w wybranej przez studenta 

placówce z listy placówek wskazanych przez WNoZ (Załącznik nr 2a, 2b, 2c). 

3. Student występuje do dyrekcji placówki o zgodę na odbycie praktyk zawodowych 

(Załącznik nr 3). 

4. Student realizuje praktykę zawodową zgodnie z programem praktyki (indeks 

umiejętności).  

5. Potwierdzeniem zaliczenia praktyki przez studenta jest wpis do indeksu umiejętności 

dokonany przez przedstawiciela placówki oraz opiekuna dydaktycznego lub kierownika 

obozu. 
 

§ 5 

1. Do zakresu obowiązków opiekuna dydaktycznego studenckich praktyk zawodowych należy: 
 

a) nadzór nad przygotowaniem dokumentacji dotyczącej studenckich praktyk zawodowych, 

b) przeprowadzenie szkolenia studentów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

praktyk zawodowych oraz informacji o ochronie danych osobowych (Załączniki nr 4, 5) 

a także sprawdzenie książeczki badań sanitarno- epidemiologicznych i aktualności 

zaświadczeń o wykonanym szczepieniu w kierunku WZW typu B,  
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c) opieka dydaktyczna nad przebiegiem praktyk zawodowych, 

d) potwierdzenie zaliczenia praktyki zawodowej przez studenta wpisem do indeksu 

umiejętności, 

 

e) dokonanie wpisu na podstawie Załącznika nr 6a, 6b, 6c: 

- w indeksie i karcie okresowych osiągnięć studenta (dotyczy studentów 

zarekrutowanych w roku akademickim 2012/2013 oraz 2013/2014) 

- w systemie elektronicznym „Wirtualny Dziekanat” (dotyczy studentów 

zarekrutowanych od roku akademickiego 2014/2015) 

 

 

§ 6 

W przypadku uruchomienia na kierunku pielęgniarstwo I stopnia studiów niestacjonarnych 

„pomostowych”, praktyki zawodowe będą realizowane zgodnie z Uchwałą nr 26/III/2012 

z dnia 13 grudnia 2012r. Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych 

oraz niniejszym Regulaminem (Załącznik nr 2d). 

 

§ 7 

Rozliczenie kosztów związanych z realizacją praktyk zawodowych studentów WNoZ 

odbywa się według wzorów obowiązujących w Akademii Techniczno-Humanistycznej: 

- na podstawie umowy zlecenia – grupowe praktyki zawodowe kierunek Pielęgniarstwo 

załącznik 7 a, 

- na podstawie umowy zlecenia – indywidualne praktyki zawodowe kierunek Pielęgniarstwo 

załącznik 7 b, 

- na podstawie umowy zlecenia – indywidualne praktyki zawodowe kierunek Ratownictwo 

medyczne załącznik 7 c, 

- na podstawie faktury. 
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Załącznik nr 1a  

do Regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych 

na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia 
 

 

WYKAZ PRAKTYK ZAWODOWYCH  
 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO  

STUDIA STACJONARNE  

I STOPNIA 

 

I Rok 2 Semestr 

Nazwa modułu 
Ilość godzin 

dydaktycznych /dni 
Sposób realizacji praktyki 

Podstawy pielęgniarstwa 120 godzin (12 dni) Praktyki grupowe  

Podstawowa Opieka Zdrowotna 120 godzin (12 dni) Praktyki grupowe 

Termin realizacji: praktyka wakacyjna do 15 września 

 

II Rok 4 Semestr 

Nazwa modułu 
Ilość godzin 

dydaktycznych /dni 
Sposób realizacji praktyki 

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo 

położniczo-ginekologiczne 
40 godzin (4 dni) 

Praktyki indywidualne  

zgodnie  

z Wykazem Placówek 

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 160 godzin (16 dni) 

Interna i pielęgniarstwo internistyczne 160 godzin (16 dni) 

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 80 godzin (8 dni) 

Opieka paliatywna 40 godzin (4 dni) 

Podstawowa Opieka Zdrowotna 80 godzin (8 dni) 

Termin realizacji: 4 semestr do 15 września 

 

III Rok 6 Semestr 

Nazwa modułu 
Ilość godzin 

dydaktycznych /dni 
Sposób realizacji praktyki 

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 80 godzin (8 dni) 

Praktyki indywidualne  

zgodnie  

z Wykazem Placówek 

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 160 godzin (16 dni) 

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 40 godzin (4 dni) 

Anestezjologia i pielęgniarstwo w 

zagrożeniu życia 
40 godzin (4 dni) 

Rehabilitacja i pielęgnowanie 

niepełnosprawnych 
80 godzin (8 dni) 

Termin realizacji: 6 semestr do 30 maja 
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Załącznik nr 1b  

do Regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych 

na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia 
 

 

WYKAZ PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO  

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE  

II STOPNIA  

 
 

ROK / SEMESTR 
I Rok 

1 Semestr 

I Rok 

2 Semestr 

II Rok 

3 Semestr 

Ilość godzin dydaktycznych /dni 
2x20 godzin 

(4 dni) 

2x30 godzin 

(6 dni) 

2x30 godzin 

(6 dni) 

Sposób realizacji praktyki 
Praktyki indywidualne zgodnie 

z Wykazem Placówek 

Zakres praktyki specjalistycznej  

nowoczesne techniki diagnostyczne 

 

W każdym semestrze należy odbyć 

specjalistyczne praktyki zawodowe  związane 

z co najmniej 2 zakresami tematycznymi 

(w każdym semestrze innymi) 

 

 

intensywna terapia  

opieki w chorobach przewlekłych nerek 

opieka w chorobach przewlekłych układu oddechowego  

opieka nad chorym z cukrzycą 

opieka nad chorym z przetoką jelitową 

opieka nad chorym ze schorzeniami naczyń  

opieka nad chorym z ranami przewlekłymi 

opieka nad chorym na stwardnienie rozsiane 

opieka nad pacjentem z chorobami krwi 

opieka nad chorym psychicznie i jego rodziną 

Termin realizacji I semestr do  

20 lutego 

II semestr 

do 15 

września 

III semestr 

do 20 lutego 

 

 

II Rok IV Semestr 
Zakres praktyki Ilość godzin dydaktycznych /dni Sposób realizacji praktyki 

Praktyka pedagogiczna 160 godzin (16 dni) 
Praktyki indywidualne w placówkach 

oświatowo-wychowawczych 

Termin realizacji: IV semestr do 30 maja 
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Załącznik nr 1c 

do Regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych 

na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia 
 

WYKAZ PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 
KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE  

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE  

I STOPNIA  

I Rok II semestr 

Nazwa modułu 
Ilość godzin 

dydaktycznych /dni 
Sposób realizacji praktyki 

Obóz sprawnościowy - letni 40 godz. (4dni) 
Praktyka organizowana przez 

Uczelnię 

Termin realizacji:   studia stacjonarne – wrzesień 

studia niestacjonarne - maj 

 

II Rok III semestr 

Obóz sprawnościowy - zimowy 40 godz. (4dni) 
Praktyka organizowana przez 

Uczelnię 

Termin realizacji:   studia stacjonarne – luty 

                              studia niestacjonarne - luty 

 

II Rok IV semestr 

Praktyka w jednostce terenowej 

Państwowej Straży Pożarnej 
80 godz. (8dni) 

Praktyka grupowa lub 

indywidualna 

Termin realizacji:   studia stacjonarne – semestr IV do 15 września 

                                      studia niestacjonarne - semestr IV do 15 września 

 

II Rok V semestr 

Praktyka u dysponenta Zespołu 

Ratownictwa Medycznego  

(Pogotowie Ratunkowe) 

80 godz. (8 dni) Praktyka indywidualna 

Termin realizacji:   studia stacjonarne – semestr V do 20 lutego 

                                      studia niestacjonarne - semestr V do 20 lutego 

 

III Rok VI semestr 

Praktyka szpitalna w Szpitalnym 

Oddziale Ratunkowym (SOR) 
160 godz. (16 dni) Praktyka indywidualna 

Termin realizacji:   studia stacjonarne – semestr VI do 30 maja 

                                      studia niestacjonarne - semestr VI do 30 maja 
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Załącznik nr 2 a 

do Regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych 

na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia 
 

 

WYKAZ PLACÓWEK 
 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO  

STUDIA STACJONARNE  

I STOPNIA  

I Rok II Semestr 

Nazwa modułu 

Ilość godzin 

dydaktycznych 

/dni 

Nazwa placówki 
Opiekun 

dydaktyczny 

Podstawy 

pielęgniarstwa 

120 godzin 

(12 dni) 

Szpital Kolejowy Wilkowice-Bystra 

Nauczyciel 

akademicki 

powołany przez 

Rektora 

Podstawowa 

Opieka 

Zdrowotna 

120 godzin 

(12 dni) 

1. NZOZ Bielsko-Biała ul. Willowa 

2. NZOZ Przychodnia "Vita" Bielsko-

Biała 

3. Samodzielny Gminny ZOZ w Jasienicy  

4. Przedszkole nr 37 w Bielsku-Białej 

5. Przedszkole nr 43 w Bielsku-Białej 

6. Przedszkole nr 32w Bielsku-Białej 

7. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska 

Barbara Jakubiec w ZSEEiM w Bielsku-

Białej 

8. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka 

Pielęgniarska Małgorzata 

Korzonkiewicz w Gimnazjium nr 11 im. 

Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej 
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Załącznik nr 2 a 

do Regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych 

na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia 
 

WYKAZ PLACÓWEK 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE  

I STOPNIA  

II Rok IV Semestr 

Nazwa modułu 
Ilość godzin 

dydaktycznych /dni 
Nazwa placówki 

Opiekun 

dydaktyczny 

Położnictwo, 

ginekologia 

i pielęgniarstwo 

położniczo-

ginekologiczne 

40 godzin 

(4 dni) 

1. Beskidzkie Centrum Onkologii   

Szpital Miejski w Bielsku-Białej 

2. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Wadowicach 

3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Cieszynie 

 

 

Nauczyciel 

akademicki 

powołany przez 

Rektora 

Pediatria 

i pielęgniarstwo 

pediatryczne 

160 godzin 

(16 dni) 

1. Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej 

2. Beskidzki Zespół Leczniczo-

Rehabilitacyjny Szpital Opieki 

Długoterminowej w Jaworzu 

3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Wadowicach 

Interna 

i pielęgniarstwo 

internistyczne 

160 godzin 

(16 dni) 

1. SP ZOZ Szpital Kolejowy 

w Wilkowicach-Bystrej 

2. Beskidzkie Centrum Onkologii - 

Szpital Miejski w Bielsku-Białej 

3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Cieszynie 

4. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Wadowicach 

Geriatria 

i pielęgniarstwo 

geriatryczne 

80 godzin 

(8 dni) 

1. Dom Opieki "Samarytanin" 

w Bielsku-Białej 

2. DPS dla Przewlekle Chorych 

w Bielsku-Białej 

3. Klub Inteligencji Katolickiej 

w Bielsku - Białej 

Opieka 

paliatywna 

40 godzin 

(4 dni) 

1. SP ZOZ Szpital Kolejowy 

w Wilkowicach-Bystrej 

2. Beskidzkie Centrum Onkologii - 

Szpital Miejski w Bielsku-Białej 

 

Podstawowa 

Opieka 

Zdrowotna 

80 godzin 

(8 dni) 

1. Centrum Medyczne "Betamed" 

w Bielsku-Białej 

2. NZOZ Centrum Opieki Domowej 

"Medica" w Wadowicach 

3. NZOZ Przychodnia "Vita" Bielsko-

Biała 

4. Samodzielny Gminny ZOZ 

w Jasienicy 
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Załącznik nr 2 a 

do Regulamin organizacji studenckich praktyk zawodowych 

na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia 
 

 

WYKAZ PLACÓWEK 
 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE  

I STOPNIA  

 

III Rok VI Semestr 

Nazwa modułu 
Ilość godzin 

dydaktycznych /dni 
Nazwa placówki 

Opiekun 

dydaktyczny 

Neurologia 

i pielęgniarstwo 

neurologiczne 

80 godzin (8 dni) 

1. SP ZOZ Szpital Kolejowy 

w Wilkowicach-Bystrej 

2. Beskidzkie Centrum Onkologii - 

Szpital Miejski w Bielsku-Białej 

3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Cieszynie 

Nauczyciel 

akademicki 

powołany przez 

Rektora 

Chirurgia 

i pielęgniarstwo 

chirurgiczne 

160 godzin (16 dni) 

1. Beskidzkie Centrum Onkologii - 

Szpital Miejski w Bielsku-Białej 

2. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Cieszynie 

3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Wadowicach 

4. Szpital św. Łukasza w Bielsku-Białej 

 
Psychiatria 

i pielęgniarstwo 

psychiatryczne 

40 godzin (4 dni) 

1. Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ 

w Bielsku-Białej 

2. Szpital św. Łukasza w Bielsku-Białej 

Anestezjologia 

i pielęgniarstwo 

w zagrożeniu życia 

40 godzin (4 dni) 

1. Beskidzkie Centrum Onkologii - 

Szpital Miejski w Bielsku-Białej 

2. Szpital Wojewódzki w Bielsku-

Białej  

3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Wadowicach 

Rehabilitacja 

i pielęgnowanie 

niepełnosprawnych 

80 godzin (8 dni) 

1. SP ZOZ Szpital Kolejowy 

w Wilkowicach-Bystrej 

2. Beskidzki Zespół Leczniczo-

Rehabilitacyjny Szpital Opieki 

Długoterminowej w Jaworzu 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



10 

Załącznik nr 2 b 

do Regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych 

na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia 
 

WYKAZ PLACÓWEK 

 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO  

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE  

II STOPNIA  

 

ROK/  SEMESTR I Rok 

I Semestr 

I Rok 

II Semestr 

II Rok 

III Semestr 

Ilość godzin dydaktycznych /dni 
2 x20 godzin 

(4 dni) 

2 x30 godzin 

(6 dni) 

2 x30 godzin 

(6 dni) 

Opiekun dydaktyczny 
Nauczyciel akademicki powołany przez 

Rektora 

Zakres praktyki specjalistycznej Nazwa Placówki 

nowoczesne techniki diagnostyczne 

1. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital 

Miejski w Bielsku-Białej 

2. SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-

Bystrej 

3.  Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Wadowicach 

4. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej 

5. Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej 

6. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Cieszynie 

7. Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ 

w Bielsku-Białej 

8. Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny 

Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu 

9. Szpital św. Łukasza w Bielsku-Białej 

10. Praktyki indywidualne za zgodą Dziekana 

w szpitalach wieloprofilowych zgodnie 

z miejscem zatrudnienia. 

intensywna terapia  

opieki w chorobach przewlekłych nerek 

opieka w chorobach przewlekłych układu oddechowego  

opieka nad chorym z cukrzycą 

opieka nad chorym z przetoką jelitową 

opieka nad chorym ze schorzeniami naczyń  

opieka nad chorym z ranami przewlekłymi 

opieka nad chorym na stwardnienie rozsiane 

opieka nad pacjentem z chorobami krwi 

opieka nad chorym psychicznie i jego rodziną 

 

 

II Rok IV Semestr 
Zakres 

praktyki 

Ilość godzin 

dydaktycznych /dni 

Nazwa placówki Opiekun dydaktyczny 

 

Praktyka 

pedagogiczna 

 

160 godzin (16 dni) 

 

 

Placówki oświatowo- wychowawcze 

– konieczna zgoda Dziekana 

Nauczyciel akademicki 

powołany przez 

Rektora 
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Załącznik nr 2 c 

do Regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych 

na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia 
 

WYKAZ PLACÓWEK 
 

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE  

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I STOPNIA  

 

I Rok II semestr 

Nazwa modułu 

Ilość godzin 

dydaktycznych 

/dni 

Nazwa placówki Opiekun dydaktyczny 

Obóz sprawnościowy - 

letni 
40 godz. (4dni) 

Praktyka organizowana przez 

Uczelnię 

Nauczyciel akademicki 

powołany przez 

Rektora 

II Rok III semestr 

Obóz sprawnościowy - 

zimowy 
40 godz. (4dni) 

Praktyka organizowana przez 

Uczelnię 

Nauczyciel akademicki 

powołany przez 

Rektora 

II Rok IV semestr 

Praktyka w jednostce 

terenowej Państwowej 

Straży Pożarnej 

80 godz. (8dni) 

 

1. Państwowa Straż Pożarna 

w Bielsku-Białej – praktyka 

organizowana przez Uczelnię  

2. Inna terenowa jednostka 

Państwowej Straży Pożarnej 

Nauczyciel akademicki 

powołany przez 

Rektora 

II Rok V semestr 

Praktyka u dysponenta 

Zespołu Ratownictwa 

Medycznego  

(Pogotowie Ratunkowe) 

80 godz. (8 dni) Bielskie Pogotowie Ratunkowe 

Nauczyciel akademicki 

powołany przez 

Rektora 

III Rok VI semestr 

Praktyka szpitalna w 

Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym (SOR) 

160 godz. (16 dni) 

1. Szpital Wojewódzki 

w Bielsku-Białej 

2. Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Wadowicach 

3. Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Cieszynie 

Nauczyciel akademicki 

powołany przez 

Rektora 
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Załącznik nr 2d 

do Regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych 

na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia 

 

WYKAZ PLACÓWEK 
 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO  

STUDIA NIESTACJONARNE „POMOSTOWE” 

I STOPNIA 

 

I Rok 2 semestr 

Nazwa modułu 
Ilość godzin 

dydaktycznych  
Nazwa placówki 

Opiekun 

dydaktyczny 

Podstawy pielęgniarstwa 

Zgodnie  

z Uchwałą nr 

26/III/2012 z 

dnia 13 grudnia 

2012r. Krajowej 

Rady 

Akredytacyjnej 

Szkół 

Pielęgniarek 

i Położnych 

 

1. NZOZ Bielsko-Biała ul. Willowa 

2. NZOZ Przychodnia "Vita" Bielsko-

Biała 

3. Centrum Medyczne "Betamed" 

w Bielsku-Białej 

4. NZOZ Centrum Opieki Domowej 

"Medica" w Wadowicach 

5. Samodzielny Gminny ZOZ 

w Jasienicy 

6. Beskidzkie Centrum Onkologii 

Szpital Miejski w Bielsku-Białej 

7. Szpital Kolejowy Wilkowice-Bystra 

8. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Wadowicach 

9. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Cieszynie 

10. Szpital Pediatryczny w Bielsku-

Białej 

11. Specjalistyczny Psychiatryczny 

ZOZ w Bielsku-Białej 

12. Szpital św. Łukasza w Bielsku-

Białej 

13. Beskidzki Zespół Leczniczo-

Rehabilitacyjny Szpital Opieki 

Długoterminowej w Jaworzu 

14. Dom Opieki "Samarytanin" 

w Bielsku-Białej 

15. DPS dla Przewlekle Chorych 

w Bielsku-Białej 

16. Klub Inteligencji Katolickiej 

w Bielsku – Białej 

17. Praktyki indywidualne za zgodą 

Dziekana w szpitalach 

wieloprofilowych zgodnie 

z miejscem zatrudnienia. 

 

Nauczyciel 

akademicki 

powołany 

przez Rektora 

Nauczyciel 

akademicki 

powołany 

przez Rektora 

Podstawowa Opieka 

Zdrowotna 

Położnictwo, ginekologia 

i pielęgniarstwo 

położniczo-ginekologiczne 

Pediatria i pielęgniarstwo 

pediatryczne 

Interna i pielęgniarstwo 

internistyczne 

Geriatria i pielęgniarstwo 

geriatryczne 

Opieka paliatywna 

Podstawowa Opieka 

Zdrowotna 

Neurologia 

i pielęgniarstwo 

neurologiczne 

Chirurgia i pielęgniarstwo 

chirurgiczne 

Psychiatria 

i pielęgniarstwo 

psychiatryczne 

Anestezjologia 

i pielęgniarstwo 

w zagrożeniu życia 

Rehabilitacja 

i pielęgnowanie 

niepełnosprawnych 



13 

Załącznik nr 3 

do Regulamin organizacji studenckich praktyk zawodowych 

na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia 

 
 

...............................................                                            Bielsko-Biała, dnia.................20… r. 
Imię Nazwisko 

 

 

................................................. 
Adres korespondencyjny 

 

................................................. 
Telefon 
 

.................................................. 
Uczelnia kierująca, wydział 

 

Szanowny Pan/Pani 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

  

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na odbycie praktyk zawodowych  

z zakresu ........................................................... w .......................................................................  

(Oddział, Komórka organizacyjna) 

 

Szpitala ……………………………………. w terminie od dnia ..........................................  do  

 

 

dnia .............................. .Wymiar godzinowy praktyk zawodowych wynosi ..................……… 

 

 

 

Z poważaniem 

 

................................................. 
  (podpis ubiegającego się o praktykę) 

 

 
AKCEPTUJĘ: 

 

 

……………………….........  
(podpis  kierownika komórki / 

ordynatora oddziału 

prowadzącego praktykę) 
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Załącznik nr 4 

do Regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych 

na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia 
 

INSTRUKCJA 
szkolenia studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy  

 

1. Szkolenie studentów odbywających praktyki zawodowe należy przeprowadzić przed 

rozpoczęciem tych praktyk.  

2. Program szkolenia, o którym mowa w punkcie  1, powinien obejmować:  

 zapoznanie studentów z zasadami organizacji praktyk w ATH,  

 zapoznanie studentów z ich obowiązkami i prawami podczas odbywania praktyk,  

zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony danych osobowych,  

 poinformowanie studentów o charakterystycznych wypadkach przy pracy, 

 poinformowanie  studentów o konieczności posiadania ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków i ewentualnie odpowiedzialności  cywilnej, posiadania   

odpowiednich badań lekarskich, 

 poinformowanie o obowiązku zgłaszania opiekunowi dydaktycznemu lub osobie 

prowadzącej praktykę w zakładzie opieki zdrowotnej wszelkich zauważonych 

zagrożeń dla życia lub zdrowia,  

 poinformowanie studentów o konieczności odbycia szkolenia w zakładzie opieki 

zdrowotnej z zakresu regulaminu pracy i szkolenia stanowiskowego w placówce, w 

której student odbywa praktykę zawodową.  

 

3. Za przeprowadzenie szkolenia studentów są odpowiedzialni opiekunowie dydaktyczni 

praktyk zawodowych. 

4. Fakt odbycia szkolenia, o którym mowa w punkcie 1, studenci potwierdzają 

w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 



15 

Załącznik nr 5 

do Regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych 

na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia 

 

OŚWIADCZENIE 
 Oświadczam, że zostałam(-em) zapoznana(-y) z przepisami, zarządzeniami  

i regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej 

wynikającymi z „Instrukcji szkolenia studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas praktyk zawodowych” oraz przepisami 

obowiązującymi w ....................................................................................................................... 

i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

 

Wydział Akademii Techniczno-Humanistycznej: 

 

....................................................................................................................................................... 

  

Praktyka po semestrze .................................................................................................................. 

 

Kierunek ,...................................................................................................................................... 

 

Data szkolenia............................................................................................................................... 

 

Prowadzący szkolenie................................................................................................................... 

 

 
Lp. Nazwisko i Imię Podpis studenta 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

11 
  

12 
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Załącznik nr 6a 

do Regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych 

na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia 

 
 

ZESTAWIENIE ZALICZENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH  

W ROKU AKADEMICKIM ….…..……………………….. 

 

Studia stacjonarne, pierwszego stopnia, Kierunek Pielęgniarstwo 

Rok studiów I 

Semestr II 

 

Lp. Imię i nazwisko 

studenta 

Numer 

albumu 

Podstawy 

pielęgniarstwa 

Podstawowa 

Opieka Zdrowotna 
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Załącznik nr 6b 

do Regulamin organizacji studenckich praktyk zawodowych 

na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia 
 
 

 

ZESTAWIENIE ZALICZENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH  

W ROKU AKADEMICKIM ….…..……………………….. 

 

Studia stacjonarne, pierwszego stopnia, Kierunek Pielęgniarstwo 

Rok studiów II 

Semestr IV 

 
 
 

Lp. Imię i 

nazwisko 

studenta 

Numer 

albumu 

Położnictwo, 

ginekologia i 

pielęgniarstwo 

położniczo-

ginekologiczne 

Pediatria i 

pielęgniarstwo 

pediatryczne 

Interna i 

pielęgniarstwo 

internistyczne 

Geriatria i 

pielęgniarstwo 

geriatryczne 

Opieka 

paliatywna 

Podstawowa 

 Opieka  

Zdrowotna 

         

         

         

         

         

         

 
 
 
 
 
 

…..……………………………………………… 
Data i podpis Opiekuna dydaktycznego praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 6c 

do Regulamin organizacji studenckich praktyk zawodowych 

na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia 
 

 

 

ZESTAWIENIE ZALICZENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH  

W ROKU AKADEMICKIM ….…..……………………….. 

 

Studia stacjonarne, pierwszego stopnia, Kierunek Pielęgniarstwo 

Rok studiów III 

Semestr VI 

 
 

Lp. Imię i 

nazwisko 

studenta 

Numer 

albumu 

Neurologia i 

pielęgniarstwo 

neurologiczne 

Chirurgia i 

pielęgniarstwo 

chirurgiczne 

Psychiatria i 

pielęgniarstwo 

psychiatryczne 

Anestezjologia i 

pielęgniarstwo w 

zagrożeniu życia 

Rehabilitacja i 

pielęgnowanie 

niepełnosprawnych 

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 

…..……………………………………………… 
Data i podpis Opiekuna dydaktycznego praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 7a 

do Regulamin organizacji studenckich praktyk zawodowych 

na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia 
 

 

UMOWA ZLECENIA nr  ............../............... 
 

zawarta w dniu …………………...... w Bielsku-Białej pomiędzy Akademią Techniczno Humanistyczną 

z siedzibą  w 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 zwaną w dalszej części umowy 

„ZLECENIODAWCĄ”, reprezentowaną przez :  

1. Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu ………………………..................... działającego na  

podstawie pełnomocnictwa nr …………..…………………………z dnia……………………………………, 

2. ….……………………………………………………………………………..…………… działającego na  

podstawie pełnomocnictwa nr …………..…………………………z dnia……………………………………  

 

a.......................................................................... 

zwanym w dalszej części umowy „ZLECENIOBIORCĄ” 

 

Nazwisko:  .............................................................  Imiona: …...….................................................... 

Imię ojca: ...............................................................  Imię matki: ……………………………….……  

Data urodzenia:  ....................................................  Miejsce urodzenia: ………………………….....  

Nr PESEL: ................................................ ………  Zamieszkały: …………………………..............  

Kod: .................... Miejscowość: ........................................ Ulica: ...................................Nr………..m……..  

Urząd Skarbowy podatnika:............................................................................................................................. 
(nazwa i adres  urzędu) 

 

§1 

1. ZLECENIODAWCA powierza, a ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do sprawowania opieki nad 

studentami Wydziału  Nauk  o  Zdrowiu - kierunek pielęgniarstwo odbywającymi grupowe praktyki 

zawodowe w………………...................................................................................... 

(miejsce realizacji praktyki zawodowej) 

§2 

ZLECENIOBIORCA  zobowiązuje  się   wymienione w   § 1 czynności wykonać w trakcie semestru 

……………………………………….. w roku akademickim  20…./20…. 

§3 

1.Za sprawowanie opieki ZLECENIODAWCA zobowiązuje się zapłacić  ZLECENIOBIORCY 

wynagrodzenie w wysokości ……….. zł. za 40 godzin dydaktycznych 1 studenta (zgodne z zawartym 

porozumieniem). 

2.Faktyczna liczba godzin, za którą ZLECENIOBIORCA otrzyma wynagrodzenie, będzie wynikała z liczby 

studentów skierowanych przez Wydziału  Nauk  o  Zdrowiu. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne za pośrednictwem banku prowadzącego ROR, nr rachunku: 

…………………………………………………………………………………………………….…. w Banku 

…………………………… lub w Kasie ATH.  

*niepotrzebne skreślić 
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§4 

Szczegółowy harmonogram odbywania praktyki przez studentów określa ZLECENIODAWCA.  

§ 5 

ZLECENIOBIORCA nie może powierzyć opieki innym osobom bez zgody ZLECENIODAWCY 

udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§6 

Jakiekolwiek  zmiany w umowie mogą być dokonane pod rygorem nieważności tylko za pisemną zgodą 

stron. 

§7 

W sprawach nie objętych  tekstem  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Kodeksu 

Cywilnego. 

§8 

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa dla ZLECENIODAWCY, jeden dla 

ZLECENIOBIORCY. 

 

ZLECENIODAWCA                             ZLECENIOBIORCA 

 

 

.......................................................................                ....................................................................... 
                                  (Kwestor ATH) 

 

 

.......................................................................    
                                  (Dziekan) 
 

 

 
 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7b 

do Regulamin organizacji studenckich praktyk zawodowych 

na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia 

 

 

UMOWA ZLECENIA nr  ............../............... 
 

zawarta w dniu …………………...... w Bielsku-Białej pomiędzy Akademią Techniczno Humanistyczną 

z siedzibą  w 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 zwaną w dalszej części umowy 

„ZLECENIODAWCĄ”, reprezentowaną przez :  

1. Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu ………………………..................... działającego na  

podstawie pełnomocnictwa nr …………..…………………………z dnia……………………………………, 

2. ….……………………………………………………………………………..…………… działającego na  

podstawie pełnomocnictwa nr …………..…………………………z dnia……………………………………  

 

a.......................................................................... 

zwanym w dalszej części umowy „ZLECENIOBIORCĄ” 

 

Nazwisko:  .............................................................  Imiona: …...….................................................... 

Imię ojca: ...............................................................  Imię matki: ……………………………….……  

Data urodzenia:  ....................................................  Miejsce urodzenia: ………………………….....  

Nr PESEL: ................................................ ………  Zamieszkały: …………………………..............  

Kod: .................... Miejscowość: ........................................ Ulica: ...................................Nr………..m……..  

Urząd Skarbowy podatnika:............................................................................................................................. 
(nazwa i adres  urzędu) 

 

§1 

1. ZLECENIODAWCA powierza, a ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do sprawowania opieki nad 

studentami Wydziału  Nauk  o  Zdrowiu  - kierunek pielęgniarstwo odbywającymi indywidualne praktyki   

zawodowe w………………................................................................................................................ 

(miejsce realizacji praktyki zawodowej) 

§2 

ZLECENIOBIORCA  zobowiązuje  się   wymienione w   § 1 czynności wykonać w trakcie semestru 

……………………………………….. w roku akademickim  20…./20…. 

§3 

1.Za sprawowanie opieki ZLECENIODAWCA zobowiązuje się zapłacić  ZLECENIOBIORCY 

wynagrodzenie w wysokości ……….. zł. za 40 godzin dydaktycznych 1 studenta (zgodne z zawartym 

porozumieniem). 

2.Faktyczna liczba godzin, za którą ZLECENIOBIORCA otrzyma wynagrodzenie, będzie wynikała z liczby 

studentów skierowanych przez Wydziału  Nauk  o  Zdrowiu. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne za pośrednictwem banku prowadzącego ROR, nr rachunku: 

……………………………………………………………………………. w Banku 

…………………………… lub w Kasie ATH.  

 

§4 
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Szczegółowy termin odbywania praktyki przez studentów określa ZLECENIOBIORCA.  

§ 5 

ZLECENIOBIORCA nie może powierzyć opieki innym osobom bez zgody ZLECENIODAWCY 

udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§6 

Jakiekolwiek  zmiany w umowie mogą być dokonane pod rygorem nieważności tylko za pisemną zgodą 

stron. 

§7 

W sprawach nie objętych  tekstem  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Kodeksu 

Cywilnego. 

§8 

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa dla ZLECENIODAWCY, jeden dla 

ZLECENIOBIORCY. 

 

ZLECENIODAWCA                             ZLECENIOBIORCA 

 

 

.......................................................................                ....................................................................... 
                                  (Kwestor ATH) 

 

 

.......................................................................    
                                  (Dziekan) 
 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7c 

do Regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych 

na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia 
 

 

UMOWA ZLECENIA nr  ............../............... 
 

zawarta w dniu …………………...... w Bielsku-Białej pomiędzy Akademią Techniczno Humanistyczną 

z siedzibą  w 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 zwaną w dalszej części umowy 

„ZLECENIODAWCĄ”, reprezentowaną przez :  

1. Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu ………………………..................... działającego na  

podstawie pełnomocnictwa nr …………..…………………………z dnia……………………………………, 

2. ….……………………………………………………………………………..…………… działającego na  

podstawie pełnomocnictwa nr …………..…………………………z dnia……………………………………  

 

a.......................................................................... 

zwanym w dalszej części umowy „ZLECENIOBIORCĄ” 

 

Nazwisko:  .............................................................  Imiona: …...….................................................... 

Imię ojca: ...............................................................  Imię matki: ……………………………….……  

Data urodzenia:  ....................................................  Miejsce urodzenia: ………………………….....  

Nr PESEL: ................................................ ………  Zamieszkały: …………………………..............  

Kod: .................... Miejscowość: ........................................ Ulica: ...................................Nr………..m……..  

Urząd Skarbowy podatnika:............................................................................................................................. 
(nazwa i adres  urzędu) 

 

§1 

1. ZLECENIODAWCA powierza, a ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do sprawowania opieki nad 

studentami Wydziału  Nauk  o  Zdrowiu  - kierunek ratownictwo medyczne odbywającymi indywidualne 

praktyki   zawodowe w……………….............................................................................................................. 

(miejsce realizacji praktyki zawodowej) 

§2 

ZLECENIOBIORCA  zobowiązuje  się   wymienione w   § 1 czynności wykonać w trakcie semestru 

……………………………………….. w roku akademickim  20…./20…. 

§3 

1.Za sprawowanie opieki ZLECENIODAWCA zobowiązuje się zapłacić  ZLECENIOBIORCY 

wynagrodzenie w wysokości ……….. zł. za …… godzin dydaktycznych 1 studenta (zgodne z zawartym 

porozumieniem). 

2.Faktyczna liczba godzin, za którą ZLECENIOBIORCA otrzyma wynagrodzenie, będzie wynikała z liczby 

studentów skierowanych przez Wydziału  Nauk  o  Zdrowiu. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne za pośrednictwem banku prowadzącego ROR, nr rachunku: 

……………………………………………………………………………. w Banku 

…………………………… lub w Kasie ATH.  

§4 

Szczegółowy termin odbywania praktyki przez studentów określa ZLECENIOBIORCA.  
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§ 5 

ZLECENIOBIORCA nie może powierzyć opieki innym osobom bez zgody ZLECENIODAWCY 

udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§6 

Jakiekolwiek  zmiany w umowie mogą być dokonane pod rygorem nieważności tylko za pisemną zgodą 

stron. 

§7 

W sprawach nie objętych  tekstem  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Kodeksu 

Cywilnego. 

§8 

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa dla ZLECENIODAWCY, jeden dla 

ZLECENIOBIORCY. 

 

ZLECENIODAWCA                             ZLECENIOBIORCA 

 

 

.......................................................................                ....................................................................... 
                                  (Kwestor ATH) 

 

 

.......................................................................    
                                  (Dziekan) 
 

 

 
 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8 

do Regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych 

na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia 

 

UMOWA 

 W SPRAWIE PROWADZENIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

 

zawarta w dniu  …………….  pomiędzy  

Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-

Biała 

reprezentowaną przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu - 

…………………………………………………………… 

zwaną dalej Akademią 

a  

………………………………………… 

 

zwaną dalej Placówką 

 

Działając na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. 2013 poz. 217 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

9 maja 2012r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-

dentystycznego farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 631) strony 

niniejszego porozumienia postanawiają co następuje: 

 

§ 1 

Akademia kieruje celem odbycia studenckich praktyk zawodowych, wg załączonych 

programów, stanowiących załącznik do porozumienia,  studenta/ów: 

1. …………………… 

§ 2 

Placówka jest zobowiązana do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia 

praktyki, zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy, a w szczególności: 

1) zapewnienie odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, warsztatów, urządzeń, 

narzędzi i materiałów zgodnie z programem praktyki, 

2) zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie 

i higienie pracy, oraz o ochronie tajemnicy służbowej,  

3)  nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zadań z programu praktyki przez osobę 

posiadającą co najmniej 1 rok stażu zawodowego 

4) zapewnienie studentom na czas odbywania praktyki środków ochrony indywidualnej, 

przewidzianych w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy. 

 

§ 3 

Akademia zobowiązuje się do: 

1) wydania studentom skierowań na praktykę, 

2) przedstawienia Placówce programu praktyki, 

3) sprawowania nadzoru nad przebiegiem praktyk, 

4) ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności 

cywilnej zawodowej. 
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Ubezpieczenie obejmuje także koszty wynikające z postępowania poekspozycyjnego 

związanego z ryzykiem zakażenia HIV i WZW typu B. 

 

 

§ 4 

Do obowiązków studentów należy pełna realizacja programu praktyki, a w szczególności: 

1) zapoznanie się z programem praktyki oraz organizacją pracy i regulaminem pracy 

Placówki, w której odbywają  praktykę,  

2) wykonywanie zadań wynikających z programu praktyki oraz poleceń  opiekuna 

studenckiej praktyki zawodowej, 

3) uczestniczenie w zorganizowanym przez Placówkę szkoleniu z zakresu bhp,  

4) przestrzeganie obowiązującego w Placówce regulaminu pracy i dyscypliny pracy, 

przepisów bhp oraz o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, 

5) przedstawienie Placówce aktualnej książeczki zdrowia. 

 

§ 5 

Do studentów odbywających praktyki na podstawie skierowania stosuje się odpowiednie 

przepisy prawa o ochronie pracy kobiet, o dyscyplinie pracy oraz o bezpieczeństwie i higienie 

pracy. 

 

§ 6 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem obowiązują przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 7 

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

 

             AKADEMIA:       PLACÓWKA: 

 

 


