
UMOWA nr ......... 
dotycząca szkolenia praktycznego w ramach studiów I/II stopnia, 

 kształcenia podyplomowego/stażu zawodowego

zawarta w dniu .................................. r. w Rybniku pomiędzy:

......................................................., z siedzibą w ................................., wpisaną do .................... pod nr

.................., posiadającym/ą nr NIP ..........................., REGON ................................,

reprezentowanym/ą przez:

................................ - ............................................
zwanym dalej „Organizatorem" 

a,

Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  Wojewódzkim  Szpitalem
Specjalistycznym nr 3 w Rybniku z siedzibą w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, 
KRS: 0000067701, NIP: 642 – 25 – 85 – 351 REGON: 272780323, 
reprezentowanym przez: 
.............................. – ............................................. 
zwanym dalej „Szpitalem" 

§ 1
1. Organizator kieruje uczestników szkolenia odbywających praktyki zawodowe / szkolne lub zajęcia

praktyczne/kliniczne  w  ramach  studiów  I  /  II  stopnia  /  kształcenia  podyplomowego  /  stażu
zawodowego / nauczania w szkołach średnich /  policealnych (dalej:  „szkolenie” lub „szkolenie
praktyczne”), w ramach szkolenia w zakresie ................................................................................ 
do  Szpitala  w  celu  odbycia  szkolenia  praktycznego  w  następujących  Oddziałach/  Działach
Szpitala oraz wskazanej ilości dni: 
a) ................................
b) ................................
c) ................................

2. Szkolenia praktyczne odbywać się będą w terminie od .......................... do ....................................
3. Szkolenia praktyczne obejmują ...... uczestników i odbywać się będą w grupach ....... osobowych.
4. Harmonogramy odbywania szkoleń przez poszczególne grupy uczestników zostaną przekazane

Szpitalowi w terminie 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia z uwzględnieniem imiennego wykazu
uczestników szkolenia i czasu trwania poszczególnych zajęć praktycznych.

5. Szpital  oświadcza,  że  w  ramach  prowadzonej  działalności,  w  tym  działalności  gospodarczej,
zatrudnia pracowników oraz zawiera umowy ze zleceniobiorcami.

§ 2
1. Organizator  zleca,  a  Szpital  przyjmuje  do  wykonania  usługę  polegająca  na  udostępnieniu

pomieszczeń  i  wyznaczeniu  oraz  zapewnieniu  kadry  (merytorycznych  opiekunów  szkolenia)
do przeprowadzenia szkolenia praktycznego w ramach szkolenia praktycznego, o którym mowa
w § 1 ust. 1.

2. Szkolenie  praktyczne  odbywać  się  będzie  w  wyznaczonych  przez  Szpital  komórkach
organizacyjnych,  w  godzinach  pracy  personelu  Szpitala,  zgodnie  z  programem  kształcenia
i możliwościami Szpitala.

3. Ze  strony  Szpitala  funkcję  merytorycznego  opiekuna  szkolenia  praktycznego  pełnić  będzie
pracownik zatrudniony przez Szpital na podstawie stosunku pracy lub stosunku zlecenia, który
spełnia  warunki  do  pełnienia  tej  funkcji  na  podstawie  niniejszej  Umowy  i  obowiązujących
przepisów  prawa.  Wykaz  wymagań  w  stosunku  do  merytorycznych  opiekunów  szkolenia  na
Oddziałach/
w Działach, o których mowa w §1 ust. 1. lit. a) -......) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

4. W okresie odbywania szkolenia praktycznego uczestnikom szkolenia nie przysługuje od Szpitala
oraz Organizatora wynagrodzenie za pracę, ani jakiekolwiek inne świadczenie pieniężne.

5. Organizator zobowiązuje się przed rozpoczęciem szkolenia do zawarcia z opiekunem szkolenia,
o  którym  mowa  w  §  2  ust.  3  Umowy,  odrębnej  umowy,  dotyczącej  pełnienia  funkcji
merytorycznego opiekuna szkolenia oraz wypłacenia opiekunowi ustalonego wynagrodzenia wraz
z wszelkimi obciążeniami o charakterze publiczno-prawnym w terminach i wysokości ustalonej z
opiekunem.

§ 3
1. Organizator oświadcza, że każdy z uczestników szkolenia praktycznego 

a) posiada aktualne szkolenia bhp,
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b) posiada aktualne badania  lekarskie dopuszczające do odbywania szkolenia  w podmiotach
leczniczych, 

c) posiada  dokumenty  potwierdzające  ubezpieczenie  NNW  obejmujące  postępowanie
poekspozycyjne, 

d) posiada ubezpieczenie OC, 
e) zna przepisy o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisy o ochronie danych

osobowych.
2. Organizator zapewnia, iż każdy uczestnik posiada imienny identyfikator, własne obuwie, odzież

roboczą  oraz  zobowiązuje  się  do  stosowania  ich  przez  cały  okres  odbywania  szkolenia
praktycznego w Szpitalu. 

3. Niezależnie  od  postanowień  §  3  ust.  1  Umowy każdy  z  uczestników szkolenia  praktycznego
skierowany  po  raz  pierwszy  do  Szpitala  przed  rozpoczęciem  szkolenia  zobowiązany  będzie
do odbycia szkolenia bhp, p.poż, zakażeń szpitalnych oraz szkolenia z zakresu ochrony danych
osobowych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Szpitalu. Instruktaż stanowiskowy uczestnik
szkolenia  zobowiązany  jest  odbyć  każdorazowo  przy  rozpoczęciu  szkolenia  praktycznego  
w danym Oddziale/Dziale. 

4. W  przypadku  gdy  uczestnikiem  szkolenia  jest  pracownik  Szpitala  szkoleń,  o  których  mowa
w § 3 ust. 3 nie przeprowadza się za wyjątkiem instruktażu stanowiskowego. 

§ 4
1. Organizator zobowiązuje się do:

a) przekazania Szpitalowi harmonogramów, o których mowa w § 1 ust. 4, 
b) przekazania  Szpitalowi  wykazu  wymagań  w  stosunku  do  merytorycznych  opiekunów

szkolenia na Oddziałach/ w Działach, o którym mowa w § 2 ust. 3, 
c) sprawowania kierownictwa dydaktycznego nad szkoleniem praktycznym oraz kontroli i oceny

tego szkolenia przez wyznaczonego kierownika,
d) ubezpieczenia  uczestników  szkolenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  oraz  od  następstw

nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania szkolenia praktycznego,
e) ustalania harmonogramu szkolenia zgodnego z programem kształcenia,
f) pokrycia  kosztów  ewentualnego,  profilaktycznego  leczenia  poekspozycyjnego  uczestnika

szkolenia,  w  przypadkach  opisanych  w  odpowiednich  ze  względu  na  czas  prowadzenia
szkolenia aktach prawa powszechnie obowiązującego, o ile  koszty te nie zostaną pokryte
z ubezpieczenia NNW uczestnika szkolenia, 

g) zawarcia z wyznaczonym przez Szpital, zgodnie z § 5 lit. d), opiekunem szkolenia umowy
cywilnoprawnej w zakresie zaliczenia opieki stażowej przez uczestników szkolenia.

2. Organizator zobowiązuje się do poinformowania uczestnika szkolenia i zobowiązania go do:
a) sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem kształcenia,
b) stosowania się do poleceń opiekuna szkolenia i upoważnionych przez niego osób, jeżeli nie

są sprzeczne z przepisami prawa,
c) przestrzegania  ustalonego  czasu  odbywania  szkolenia  oraz  regulaminu  pracy  i  porządku

obowiązującego w Szpitalu,
d) przestrzegania przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych,
e) dbania o dobro  Szpitala,
f) przestrzegania  w  Szpitalu  zasad  współżycia  społecznego  oraz  zachowania  w  tajemnicy

informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szpital na szkodę.
g) przestrzegania  powszechnie  obowiązujących  przepisów  w  zakresie  ochrony  danych

osobowych, w tym w szczególności danych szczególnie wrażliwych.
3. Organizator  zobowiązuje  się  do  poinformowania  uczestników  szkolenia  praktycznego

o przypadkach,  gdy  Szpital  jest  uprawniony  do  pozbawienia  uczestnika  szkolenia  możliwości
kontynuowania szkolenia praktycznego, o których mowa w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy.

§ 5
Szpital zobowiązuje się do:

a) zapewnienia  odpowiednich  warunków  do  odbycia  szkolenia,  zgodnych  z  założeniami
programowymi kształcenia,

b) nadzorowania właściwego wykonania przez uczestników szkolenia praktycznego programu
kształcenia,

c) umożliwienia  kierownikowi  sprawowania  kierownictwa  dydaktycznego  nad  szkoleniem
praktycznym oraz kontroli szkolenia;

d) wyznaczenia  i  zapewnienia  opiekunów  szkolenia  posiadających  wiedzę  i  doświadczenie
niezbędne  z  punktu  widzenia  prawidłowości  realizacji  szkolenia  praktycznego  i  zajęć
praktycznych, zatrudnionych w Szpitalu, na warunkach określonych w § 2 ust. 3, który będzie
pełnił tą funkcję w zakresie wynikającym z programu kształcenia, co jest warunkiem uznania
niniejszej Umowy za wykonaną prawidłowo.
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§ 6
1. Z  tytułu  realizacji  niniejszej  Umowy,  Organizator  zobowiązuje  się  do  dokonania  jednorazowej

płatności  za  całość  szkolenia  praktycznego  w  kwocie  wyliczonej  jako  iloczyn  stawki
za jeden dzień szkolenia określonej w aktualnie obowiązującym cenniku x ilość dni szkolenia x
ilość uczestników szkolenia. 

2. Dodatkowo Organizator zobowiązuje się do dokonania jednorazowej płatności za szkolenia BHP
i  p.poż.,  ochrony  danych  osobowych  oraz  zakażeń  szpitalnych  (do  których  przeprowadzenia
zobowiązany jest  Szpital),  wyliczonej  jako  iloczyn  stawki  za  jeden  dzień  szkolenia  określonej
w  aktualnie  obowiązującym  cenniku  x  ilość  uczestników  szkolenia  z  zastrzeżeniem
§ 3 ust. 3 i 4 Umowy.

3. Szpital wystawi na rzecz Organizatora fakturę VAT obejmującą należności wskazane w ust. 1 i 2 
przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego, z 14 dniowym terminem płatności.

4. Cennik szkoleń praktycznych stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 
5. Organizator oświadcza, że szkolenia, o których mowa w § 1 pkt. 1 podlegają zwolnieniu z podatku

VAT.
6. Szpital  zastrzega  sobie  prawo  do  niewystawienia  zaświadczeń  o  ukończeniu  szkolenia

praktycznego do czasu zapłaty faktury, o której mowa w § 6 ust. 3 Umowy. 
7. W przypadku  rozwiązania  Umowy  zgodnie  z  §  8  ust.  4  Szpital  dokona  korekty  wystawionej

zgodnie z § 6 ust. 3 faktury i obciąży Organizatora za przeprowadzone szkolenia praktyczne w
wysokości proporcjonalnej wynikającej z przeliczenia ilości osób i ilość odbytych dni szkolenia w
stosunku
do  wartości  określonej  w  §  6  ust.  1  powyżej  oraz  kwotą  wynikającą  z  §  6  ust.  2  w  pełnej
wysokości. 

§ 7
1. Uczestnicy szkolenia i Organizator zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów prawa

powszechnie obowiązującego oraz przepisów wewnętrznie obowiązujących w Szpitalu.
2. Szpital powiadamia Organizatora o:

a) naruszeniu przez uczestnika szkolenia porządku ustalonego w Szpitalu lub innej jednostce
organizacyjnej,

b) wszelkich innych naruszeniach obowiązków wynikających z niniejszej Umowy,
c) opuszczeniu przez uczestnika szkolenia z przyczyn nieusprawiedliwionych więcej niż jednego

dnia szkolenia,
d) nienależytym  realizowaniu  lub  nierealizowaniu  przez  uczestnika  szkolenia  programu

kształcenia.
3. Szpital jest uprawniony do pozbawienia uczestnika szkolenia możliwości kontynuowania szkolenia

praktycznego w przypadku  rażącego naruszenia  przez  uczestnika  szkolenia  przepisów prawa
i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

§ 8
1. W celu realizacji Umowy Organizator udostępni Szpitalowi dane osobowe uczestników szkolenia.
2. W  związku  z  udostępnieniem  Szpital  nabędzie  status  odrębnego  administratora  danych

osobowych w rozumieniu  art.  4  pkt  7  rozporządzenia  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej „RODO”).

3. Szpital  zobowiązuje  się  do  spełnienia  obowiązku  informacyjnego  wobec uczestników zgodnie
z art. 14 RODO. Informacje te dostępne są również na stronie internetowej Szpitala.

4. Szpital, przetwarzać będzie udostępniane dane w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi
przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO.

§ 9
1. Niniejsza  Umowa  zawarta  jest  na  czas  określony  od  dnia  podpisania  Umowy

do ..............................
2. Strony  zgadzają  się  na  renegocjacje  postanowień  Umowy  i  jej  zmiany  w  formie  pisemnych

aneksów, w przypadku:
a) naruszenia przez Stronę warunków Umowy,
b) propozycji zmiany Umowy przez jedną ze stron.

3. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej,  w postaci  aneksów, pod
rygorem nieważności.

4. Każda  ze  stron  może  wypowiedzieć  na  koniec  miesiąca  kalendarzowego  niniejszą  Umowę
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 10
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W  przypadku  wyrządzenia  przez  uczestnika  szkolenia  jakiegokolwiek  uszczerbku  majątkowego
(osobowego lub rzeczowego) po stronie Szpitala, Organizator ponosić będzie wraz z uczestnikiem
solidarną odpowiedzialność za szkodę – do pełnej wysokości doznanego uszczerbku majątkowego
Szpitala.

§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
2. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Organizator  Szpital 

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Wykaz wymagań wobec merytorycznych opiekunów szkolenia praktycznego.
Załącznik nr 2 - Cennik
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