
Gdańsk, dnia……………….r 
 

POROZUMIENIE  
dotyczące praktyk zawodowych studentów …… roku  
na kierunku fizjoterapii jednolite studia magisterskie 

Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu  
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku 

 
zawarte pomiędzy Wyższą Szkołą Zdrowia w Gdańsku, 80-335 Gdańsk, ul. Pelplińska 7, zwaną dalej 
Kierującym na praktykę, reprezentowaną przez Prorektora dr n. med. Marzenę Podgórską, a: 

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

…………………………..…………………………………………………………….……………………………. 
(nazwa i adres placówki) 

zwanym dalej Przyjmującym na praktykę, reprezentowanym przez: 

……………………….……………..…………………………………………………………….………………… 
(imię i nazwisko – stanowisko przedstawiciela placówki) 

zawarte na rok akademicki 2019/2020. 
§ 1 

Przyjmujący na praktykę zobowiązuje się przyjąć studenta Kierującego na praktykę:  

……………………………………..…………………………………………………………….………………… 
(imię i nazwisko studenta) 

w terminie od…………….……….do…………………….w celu odbycia praktyk wg załączonego programu. 
§ 2 

Przyjmujący na praktykę jest zobowiązany do pełnienia nadzoru nad realizacją załączonego programu 
praktyki, zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy oraz zapoznania studentów z regulaminem pracy 
oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w placówce. 

§ 3 
Kierujący na praktykę zobowiązuje się do opracowania szczegółowych programów praktyk, sprawowania 
nadzoru nad przebiegiem praktyki, informowania studenta o konieczności posiadania aktualnego 
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej oraz 
książeczki/orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznych. 

§ 4 
Przyjmujący na praktykę wyraża zgodę na kontrolę realizacji praktyki w miejscu praktyki przez Kierującego 
na praktykę i zobowiązuje się do udzielenia informacji na temat przebiegu praktyki oraz niezwłocznego 
zawiadomienia o wynikających z winy praktykanta nieprawidłowościach w realizacji programu. 

§ 5 
Przyjmujący na praktykę przetwarza dane osobowe studentów kierowanych do odbycia studenckiej praktyki 
zawodowej, tylko i wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Kierującym na praktykę oraz w terminach w 
niej wskazanych. Powierzone przez Kierującego na praktykę dane osobowe [tj. imię/ imiona i nazwisko 
oraz numer albumu studenta] będą przetwarzana przez Przyjmującego na praktykę wyłącznie w celu 
prawidłowej realizacji przez studenta określonej w programie studiów studenckiej praktyki zawodowej. 
Przyjmujący na praktykę potwierdza, że do ww. danych dostęp będzie miał tylko i wyłącznie opiekun 
praktyki. 

§ 6 
Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą drogą polubowną, a w przypadkach 
prawnych przez sąd powszechny. W pozostałych sprawach, które nie zostały ujęte w treści umowy, 
obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 7 
Porozumienie niniejsze sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po 
jednym egzemplarzu otrzymuje każda z umawiających się stron. 
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