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UMOWA WOLONTARIATU/O PRAKTYKI STUDENCKIE* NR …………..   

DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH  

zawarta w Kielcach w dniu ………………….., pomiędzy: 

 

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach 

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce 

KRS 0000001580 

reprezentowanym przez: Dyrektora – Bartosza Stemplewskiego 

zwanym dalej: Szpitalem 

a 

Panem/Panią: 

Zamieszkałym/ą:  

zwanym dalej: Studentem 

 

§1 

1. Student zgłasza się do wyznaczonego przez Szpital pracownika celem uzgodnienia możliwości 

realizacji wolontariatu/praktyk studenckich*. 

2. Student przed rozpoczęciem wolontariatu/praktyk studenckich*: 

a. pobiera ze strony internetowej Szpitala dokumenty niezbędne do rozpoczęcia zajęć  

w Szpitalu, 

b. winien okazać orzeczenia lekarskie w przedmiocie braku przeciwskazań do realizacji 

wolontariatu/praktyk zawodowych* w Szpitalu, 

c. odbyć obowiązkowe szkolenie BHP, PPOŻ oraz epidemiologiczne organizowane przez 

Jednostkę Przyjmującą. 

3. Student kończąc wolontariat/praktyk studenckie* zwraca dokumentację potwierdzającą realizację 

wolontariatu do Działu Organizacyjno - Administracyjnego. 

4. Poza wymogiem wskazanym w ust. 2 wymagane jest przedłożenie aktualnego ubezpieczenia OC  

i NNW.  
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§2 

1. Szpital oświadcza, że jest podmiotem, na rzecz którego, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 42 ust. 1 

    pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

    i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) mogą być wykonywane świadczenia przez 

    wolontariuszy. 

2. Student oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju 

     i zakresu powierzonych niniejszym porozumieniem zadań. 

3. Miejscem odbywania wolontariatu/praktyk studenckich*: jest: 

    …….……………………………………………………… 

5. Opiekunem Studenta ze strony Szpitala jest: 

     ……………………………………………………………. 

§3 

Szpital powierza Studentowi do realizacji czynności związane ze sprawowaniem opieki nad pacjentami 

Szpitala, polegające na wykonywaniu czynności określonych przez osobę nadzorującą jego czynności 

– pracownika Szpitala, w tym: sprawowanie opieki nad pacjentami pod nadzorem pracowników Szpitala 

w miejscu odbywania wolontariatu, pomoc w czynnościach organizacyjnych. 

§4 

1. Student nie ma prawa udzielać samodzielnie świadczeń opieki zdrowotnej. 

2. Szczegółowy zakres czynności Studenta oraz liczba godzin ich wykonywania zostanie uzgodniona 

    pomiędzy Studentem a wyznaczonym dla Niego Opiekunem spośród pracowników Szpitala.  

§5 

1. Za możliwość wykonywania czynności objętych niniejszą umową Szpital nie pobiera od Studenta 

wynagrodzenia. 

2. Za wykonywanie czynności wynikających z niniejszej umowy Studentowi nie przysługuje od 

Szpitala żadne wynagrodzenie, zwrot kosztów lub roszczenie o zapłatę oparte na innej podstawie 

prawnej. 

3. Wszelkie materiały, w tym środki ochrony indywidualnej, które będą miały związek  

z obecnością Studenta w Szpitalu, nie mogą być udostępniane poza Szpital. 

4. Student nie może wynosić materiałów, o których mowa w ust. 3 poza teren Szpitala, ani też 

udostępniać ich innym osobom. 

 



3 
 

§6 

1. Student zobowiązuje się zapoznać z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 

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 osobowych) oraz 

zobowiązuje się do ich stosowania, a także do zachowania  

w tajemnicy danych osobowych, które mógłby powziąć przy okazji wykonywania czynności 

objętych niniejszą umową, w okresie jego obowiązywania jak i po jego wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu. 

2. Student zobowiązany jest do zachowania tajemnicy na temat wszystkiego co dotyczy Szpitala –  

w tym tajemnicy o stanie zdrowia i innych okolicznościach związanych 

 z pacjentami Szpitala, sposobu organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez Szpital 

oraz innych okoliczności jego dotyczących pod rygorem odpowiedzialności prawnej. 

3. Student zobowiązuje się przy wykonywaniu czynności objętych niniejszą umową do zachowania 

procedur i instrukcji obowiązujących w Szpitalu. 

4. Student jest zobowiązany do odbycia szkolenia epidemiologicznego, chyba, że posiada 

zaświadczenie o odbytym szkoleniu w czasie trwającego stanu epidemii SARS-COV-2. 

 

5. Student oświadcza, że został pouczony o: 

1) aktualnej sytuacji epidemiologicznej – ogłoszonego stanu epidemii SARS-CoV-2  

i związanego z tym zagrożenia; 

2) możliwości kontaktu z osobą zakażoną na terenie Wojewódzkiego Szpitala  

Zespolonego w Kielcach; 

3) że w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach obowiązują zarządzenia, 

standardy, procedury, wytyczne, itp. wydane na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa i zaleceń właściwych służb – w tym Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Ministra Zdrowia oraz o tym, że na moją prośbę mogą mi zostać one okazane do 

zapoznania się z ich treścią; 

4) że pomimo stosowania się przez personel do obowiązujących zarządzeń,  

standardów, procedur, wytycznych, itp. istnieje ryzyko zakażenia lub narażenia na 

kontakt z osobą zakażoną. 

 

§7 

1. Szpital zobowiązany jest do informowania Studenta o ryzyku dla zdrowia  

i bezpieczeństwa, związanym z wykonywanym świadczeniem oraz o zasadach ochrony przed 

zagrożeniami. 

2. Szpital zapewnia Studentowi, na zasadach dotyczących pracowników Szpitala, bezpieczne  

i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym zapewnienia Wolontariuszowi 

środków ochrony indywidualnej. 
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§8 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………………………….. do dnia …..………………….. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy za 2 - dniowym okresem 

wypowiedzenia. 

3. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku naruszenia przez drugą Stronę postanowień umowy zasad BHP lub przepisów 

wewnętrznych Szpitala. 

§9 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego. 

 

 

 

 

STUDENT                                                                                  SZPITAL 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 


