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ektora Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego
z dnia 17 czerwca 2013 roku

praktyk studenckich

i uczniow kich na terenie WSSz.im. dr WI.

Na podstawie art. 2 u tawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich (Dz.U.
r 127 poz. l 052) zarządzam, co następuje:

§1
l. Praktyki studenckie i uczniowskie w W z.im. dr Wł. Biegańskiego mogą odbywać studenci
wyższych uczelni oraz uczniowie szkół średnich w ciągu całego roku kalendarzowego.
2. Warunkiem przyjęcia na praktyki studenckie i uczniowskie jest złożenie lub przesłanie przez
uczelnię lub zkołę do Dyrektora wniosku o odbycie praktyk zawodowych według Załącznika
Nr 1. a wnio ku Kierownik komórki organizacyjnej przyjmującej na praktyki wyraża
zgodę lub odmawia przyjęcia.
3. Po uzyskaniu zgod Dyrektora i kierownika przyjmującego na praktyki, pomiędzy Dyrektorem
a uczelnią lub szkołą zawierana jest umowa określająca prawa i obowiązki obu stron, zgodnie
z wzorem stanowiącym Załącznik
r 2.
§2

Prz jęcie oraz przygotowanie dokumentacji, o której mowa w § l powierzam Sekcji ds.
Organizacyjnych (tel. 42 251-62-74).
§3

l. Praktyka może być odbywana odpłatnie lub nieodpłatnie.
2. W przypadku odpłatnych praktyk, wysoko'
świadczenia pieniężnego dla Szpitala lub
pracownika Szpitala nadzorującego odbywanie praktyki, określana jest w umowie zawieranej
z uczelnią lub szkołą.
ć

§4
l. Obowiązkiem osoby odbywającej praktykę je t włączenie się w realizację bieżących zadań
danej komórki organizacyjnej oraz prze trzegania obowiązujących przepisów na terenie
Szpitala.
2. Podstawą do wydania zaświadczenia o odbyciu praktyki przez Sekcję ds. Organizacyjnych je t
opinia kierownika realizującego praktyki.
§5

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej www.bieganski.com.pl
§6

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi

ekcji ds. Organizacyjnych

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
DY~ROR
WojawódzkJego
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kil. dr WŁ.
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