
 

 

POROZUMIENIE  
w sprawie odbywania praktyki zawodowej 

w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. 
 

Porozumienie zawarte w dniu ………………………………………. r. w Gdańsku pomiędzy: 

Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 

80-952 Gdańsk, KRS: 0000122150,NIP 957-07-30-409, REGON: 000288640, reprezentowanym przez: 

Z-cę Dyrektora Naczelnego ds. Personalnych Pana Piotra Ciborskiego, zwanym  w dalszej części porozumienia UCK. 

a 

…………………………………………………………………………………………………………, z  siedzibą …………………………………………………….. NIP 

……………………………………………., REGON …………………………………………….. reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………………………………………………….,  

zwanym w dalszej części Porozumienia  Szkołą. 

§ 1 

1. Szkoła kieruje do UCK Ucznia/ów: 

a) ……………………………………………….., data urodzenia ……………………. kierunku …………………………………………………  w celu odbycia 

przez niego praktyki zawodowej, od dnia …………………………………….  r. do dnia …………………..…………………. r. w …………………….…… 

2. Praktyka realizowana jest wyłącznie pod nadzorem opiekuna - osoby zatrudnionej w UCK, wskazanej przez właściwego 

Ordynatora/Pielęgniarkę Oddziałową/Kierownika komórki organizacyjnej, w której są one realizowane. 

3. Podstawą do odbycia praktyki jest: 

a. uzyskanie przez Ucznia pisemnej zgody poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych UCK, w których planowana 

jest praktyka, na jego przyjęcie w określonych terminach, który stanowi załącznik nr 1 do porozumienia, 

b. przedstawienie i dołączenie do zgłoszenia programu praktyki  przygotowanego przez Szkołę. 

§ 2 

UCK zobowiązuje się do: 

1. zapoznania Ucznia z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej; 

2. zapoznania Ucznia z zasadami postępowania w przypadku ekspozycji na krew lub inny materiał potencjalnie zakaźny; 

3. zapoznania Ucznia z zasadami postępowania w przypadkach zdarzeń mnogich masowych i katastrof, zgłoszenia 

o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego, na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz 

zasad postępowania podczas ewakuacji; 

4. zapoznania Ucznia z zasadami obowiązującymi  w zakresie przetwarzania i ochrony informacji, w tym  danych osobowych oraz 

obowiązującymi przepisami o ochronie tych informacji; 

5. wyznaczenia opiekuna praktyki, zapewniającego nadzór nad wykonywaniem przez Ucznia zadań wynikających z programu 

praktyki w komórce organizacyjnej, do której Uczeń został skierowany; 

6. zapewnienia odpowiedniego stanowiska pracy, zgodnego z założeniami praktyki; 

7. umożliwienia wyznaczonemu przez Szkołą opiekunowi merytorycznemu praktyk sprawowania kierownictwa dydaktycznego nad 

praktyką oraz kontroli nad jej przebiegiem. Kontrola winna być poprzedzona wcześniejszym powiadomieniem UCK o tym fakcie; 

8. poświadczenia odbycia przez Ucznia praktyki. 

§ 3 

Szkoła zobowiązana jest do: 

1. opracowania programu praktyki, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia i zapoznania z nim Ucznia; 



 

 

2. sprawowania kierownictwa dydaktycznego nad praktyką oraz jej kontroli i oceny; 

3. sporządzenia dokumentacji powypadkowej Ucznia przy udziale UCK. 

4. Szkoła oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie kształcenia, o którym mowa § 1, 

ust.1. 

§ 4 

1. Szkoła potwierdza, że zapoznała się z warunkami techniczno-organizacyjnymi UCK i oświadcza, iż są one wystarczające do 

należytego wykonania niniejszego porozumienia. 

 

§ 5 

Szkoła poinformuje Ucznia o konieczności posiadania: 

1. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – OC,  

2. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW. Dokument ubezpieczenia powinien obejmować ubezpieczenie 

od zdarzeń medycznych oraz zobowiązanie ubezpieczyciela do pokrycia kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku 

ekspozycji praktykanta na krew lub inny materiał potencjalnie zakaźny. W przypadku ekspozycji studenta na materiał 

potencjalnie zakaźny, UCK prowadzi procedurę postępowania poekspozycyjnego, a koszty jego pokrywa Uczelnia. Uczelnia 

pokrywa w szczególności koszty badań w zakresie profilaktyki poekspozycyjnej powstałej w wyniku kontaktu z materiałem 

biologicznym, potencjalnie zakaźnym i ryzykiem zakażenia HIV, HBV, HCV oraz koszty profilaktycznego leczenia 

poekspozycyjnego studenta; 

3. aktualnych badań profilaktycznych i sanitarno-epidemiologicznych w ochronie zdrowia;  

4. wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa szczepienia ochronne; 

5. stosownie do programu praktyki i miejsca jej odbywania ubrania i obuwia roboczego, zapewniające zachowanie zasad higieny i 

bezpieczeństwa; 

6. identyfikator i/lub legitymację studenta wskazujące w szczególności imię i nazwisko studenta oraz nazwę Uczelni. 

§ 6 

Szkoła oświadcza, że w stosunku do Ucznia odbywającego praktykę nie zachodzą przesłanki określone w ustawie z dnia 13 maja 

2016r o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym ( tekst jedn. Dz. U. 2023r, poz. 31, z późn. Zm.). 

§ 7 

UCK ma prawo zażądać od Szkoły odwołania z praktyki Ucznia w przypadku, gdy naruszy on dyscyplinę pracy, zasady bhp lub zasady 

ochrony informacji. Jeżeli naruszenie dyscypliny pracy, zasad bhp lub ochrony informacji spowodowało zagrożenie dla życia, zdrowia 

lub wiąże się z wysokim  ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (tzw. ogólnym 

rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, RODO), UCK może bez uprzedniego uzgodnienia ze Szkołą, nie dopuścić Ucznia do 

kontynuowania praktyki. 

§ 8 

1. Za czas praktyki Uczeń nie otrzymuje wynagrodzenia.  

2. Za prowadzenie praktyki UCK nie pobiera opłaty od Szkoły. 

 

§ 9 



 

 

1. W celu realizacji niniejszego porozumienia Szkołą udostępnia UCK dane osobowe i tym samym UCK staje się ich 

Administratorem ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

2. Strony oświadczają, iż wobec danych osób reprezentujących drugą stronę są odrębnymi Administratorami tych danych. 

3. Strony oświadczają, że są świadome ciążącego na nich obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane osobowe są  im 

udostępnione w związku z realizacją niniejszego porozumienia oraz, że obowiązki te wykona.  

4. Przetwarzanie danych osobowych otrzymanych od Szkoły przez UCK na podstawie niniejszego porozumienia, odbywać się 

będzie w zgodzie i w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). 

5. Złożenie podpisu przez reprezentanta Szkoły pod niniejszym porozumieniem stanowi potwierdzenie przekazanie klauzuli 

informacyjnej, zgodnie z załącznikiem nr 3 (klauzula informacyjna dla reprezentantów Szkoły). 

§ 10 

Porozumienie obowiązuje w okresie od dnia ………………………………………. r. do dnia ………………………………………. r. 

§ 11 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych porozumiem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

§ 13 

Strony zgodnie postanawiają, że na czas trwania epidemii COVID-19 warunki realizacji porozumienia ulegać będą modyfikacjom 

uwzględniającym m.in. aktualne możliwości kadrowe i organizacyjne UCK, zakres, formę praktyki oraz czas jej trwania. 

 

§ 15 

Spory mogące wynikać w związku z wykonywaniem przedmiotu porozumienia strony poddają pod orzecznictwo sądu miejscowo 

właściwego dla UCK. 

§ 16 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Integralną część porozumienia stanowią: 

Zał. nr 1.  Zgoda kierownika komórki organizacyjnej UCK na realizację praktyki 

Zał. nr 2.  Program praktyki 

Zał. nr 3. Klauzula informacyjna dla reprezentantów Szkoły 

 

 

 

…………………………………………………………………..                                                           …………………………………….……………...................... 
                           Szkoła                                                            UCK 
 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
– informacja dla przedstawicieli oraz osób upoważnionych do reprezentowania podmiotów trzecich 

Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych, o którym mowa w unijnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, 
dalej RODO), uprzejmie informujemy, iż: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu 

Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640 (dalej jako UCK). 

2. UCK powołało Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@uck.gda.pl. 

3. Jeżeli jesteś przedstawicielem podmiotu, z którym pozostajemy w określonej relacji, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe jako 

osoby reprezentującej ten podmiot. Pojęcie przedstawiciela w powyższym rozumieniu obejmuje zarówno przedstawicieli ustawowych 

oraz statutowych, jak i jakąkolwiek inną osobę upoważnioną do reprezentowania w dowolnym charakterze i jakimkolwiek zakresie 

określonego podmiotu, w tym na podstawie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw. 

4. W powyższym przypadku dane osobowe przetwarzane są przez UCK na potrzeby (i na podstawie prawnej): 

a) zawarcia lub realizacji porozumienia zawartego z podmiotem, który reprezentujesz (podstawa z art. 6 ust  
1 lit. b RODO), 

b) kontaktowania się z przedstawicielami podmiotów, z którymi UCK pozostaje w określonych relacjach, gdzie konieczność taka 
stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa  z art. 6 ust 1 lit. f RODO), 

c) podejmowania działań (takich jak np. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami), których skuteczne podjęcie 
wymaga wykorzystania danych przedstawiciela podmiotu trzeciego, a który to cel stanowi przejaw realizacji naszego prawnie 
uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

d) ewentualnego wywiązania się z obowiązków prawnych, w zakresie w jakimi wykonanie ich wymagać będzie posłużenia się 
Twoimi danymi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c RODO). 

5. Podanie danych jest warunkiem realizacji celów, o których mowa powyżej. Niepodanie tych danych uniemożliwia ich realizację. Jeżeli 

Twoich danych osobowych nie otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, to informujemy, że dane te zostały udostępnione przez podmiot, 

który reprezentujesz. Źródłem niektórych danych osobowych przedstawicieli mogą być również publiczne rejestry danych. 

6. W związku z powyższymi celami możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub 

pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe (takie jak adres e-mail czy numer telefonu), dane z korespondencji służbowej oraz 

dokumentacji powstałej w toku realizacji umów lub innych działań podejmowanych przez nas wobec podmiotu, który reprezentujesz 

albo działań podejmowanych wobec nas przez taki podmiot. 

7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 
b) podmiotom współpracującym z UCK w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu 

i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza podmiotom zaopatrującym UCK w umożliwiające ich realizację rozwiązania 
techniczne i organizacyjne, a zwłaszcza dostawcom usług: 

1) teleinformatycznych, 
2) księgowych, 
3) prawnych, doradczych oraz wspierających UCK w dochodzeniu należnych roszczeń -  

w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), 
4) kurierskich i pocztowych, 
5) archiwizacyjnych, 
6) związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe, 

c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć 
dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

d) organowi założycielskiemu UCK (Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu) w związku ze sprawowaniem nadzoru 
właścicielskiego nad UCK. 

8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia 

roszczeń. W takim przypadku, dla okresu przedawnienia, zastosowanie znajdą ogólne przepisy wynikające z ustawy Kodeks cywilny. Dane 

osobowe przetwarzane dla celów księgowo-rachunkowych oraz podatkowych będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od końca 

roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub 

poddawane anonimizacji. 

9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

10. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

Możesz także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego 

administratora danych. 

11. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, 

iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO. 

12. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

mailto:iod@uck.gda.pl

