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1. Wymiar godzinowy praktyki (1h – 45 min.): 70 godzin dydaktycznych  

 

2. Termin realizacji praktyk:  08.07.2023 r. – 31.08.2023 r. 

 

3. Cel praktyki: Celem odbycia praktyki jest pogłębienie wiedzy z zakresu identyfikacji 

czynników ryzyka zdrowotnego, monitoringu narażenia i ryzyka zdrowotnego oraz 

poznanie podejmowanych działań w zakresie profilaktyki i zarządzania ryzykiem 

zdrowotnym. 

 

4. Miejsce odbywania praktyki: 
 

• Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miejskie, Urzędy Gminy, Starostwa Powiatowe 
(Wydziały Zdrowia, Wydziały Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej, Wydziały 
Polityki Społecznej, Wydziały Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Biura 
Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej, Wydziały Ochrony Środowiska, Wydziały 
Inżynierii Środowiska, Referaty: Ochrony Środowiska i Energetyki, Gospodarki 
Odpadami); 

• Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Fundusze Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

• Placówki ochrony zdrowia (szpitale kliniczne, szpitale miejskie, powiatowe  

i wojewódzkie, przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie 

specjalistyczne), laboratoria chemiczne i analityczne; 

• Wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne; 

• Instytuty naukowo-badawcze działające w obszarze zdrowia i środowiska; 

• Przedsiębiorstwa wodociągowe, zakłady i stacje uzdatniania wody. 

 

5. Zadania szczegółowe w poszczególnych miejscach odbywania praktyki:  
Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miejskie, Urzędy Gminy, Starostwa Powiatowe (Wydziały 

Zdrowia, Wydziały Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej, Wydziały Polityki Społecznej, 



 

Wydziały Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Biura Polityki Zdrowotnej  

i Aktywizacji Społecznej, Wydziały Ochrony Środowiska, Wydziały Inżynierii Środowiska, 

Referaty: Ochrony Środowiska i Energetyki, Gospodarki Odpadami)  

• Poznanie struktury organizacyjnej oraz zasad funkcjonowania placówki, w której 

odbywa się praktyka. 

• Zapoznanie się z zakresem kompetencji jednostki organizacyjnej, w której będzie 

realizowany program praktyk. 

• Zapoznanie się z opracowaniami statystycznymi z zakresu zdrowia i ochrony 

zdrowia, prowadzonymi przez daną jednostkę. 

• Zapoznanie się z zadaniami jednostki związanymi z pełnieniem nadzoru nad 

jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. 

• Zapoznanie się z zadaniami realizowanymi przez Zespoły ds. Zarządzania 

Kryzysowego i Ochrony Ludności na danym terenie. 

• Zapoznanie się z lokalnymi programami ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 

• Zapoznanie się z postępowaniami w sprawie środowiskowych uwarunkowań  

dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

• Zapoznanie się z programami na rzecz ochrony środowiska. 

• Zapoznanie się z programami dotyczącymi gospodarki odpadami, gospodarki 

wodnej i ochrony przyrody. 

• Zapoznanie się z zadaniami z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania 

działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. 

 

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Fundusze Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej: 

• Poznanie struktury organizacyjnej oraz zasad funkcjonowania placówki, w której 

odbywa się praktyka. 

• Zapoznanie się z zakresem kompetencji jednostki organizacyjnej, w której będzie 

realizowany program praktyk. 

• Zapoznanie się z zasadami i realizacją polityki ekologicznej województw, 

dotyczącą działań proekologicznych podejmowanych przez administrację 

publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe, mających na 

celu minimalizację zagrożeń środowiskowych.  

• Zapoznanie się z metodami pozyskiwania i zarządzania środkami europejskimi 

ukierunkowanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. 

• Zapoznanie się z realizacją zadań z zakresu monitoringu środowiska,  

w szczególności jakości powietrza, gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, 

hałasu, promieniowania elektromagnetycznego i jonizującego, monitoringu 

przyrody. 

 

Placówki ochrony zdrowia (szpitale kliniczne, szpitale miejskie, powiatowe i wojewódzkie, 

przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne), laboratoria 

chemiczne i analityczne: 

• Poznanie struktury organizacyjnej oraz zasad funkcjonowania placówki, w której 
odbywa się praktyka.  

• Zapoznanie się z działaniami w zakresie przeciwdziałania czynnikom ryzyka 
zdrowia, które związane są z działalnością jednostki, w tym przeciwdziałaniami 
czynnikom ryzyka związanymi z procedurami medycznymi. 



 

• Zapoznanie się z działaniami podejmowanymi na rzecz ograniczenia szkodliwego 
oddziaływania jednostki na środowisko, w tym z postępowaniem  
w zakresie gospodarki odpadami medycznymi, przygotowywaną dokumentacją 
w tym zakresie. 

• Zapoznanie się z działaniami podejmowanymi na rzecz spełnienia 
obowiązujących wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska 
związanych z działalnością jednostki.  

• Zapoznanie się z działaniami w zakresie opracowywania statystyki medycznej 

oraz nadzorowanie dokumentacji medycznej. 

• Zapoznanie ze stosowanymi przez jednostkę nowoczesnymi technologiami 

ograniczającymi emisję zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. 

• Zapoznanie z ewentualnie wdrożonymi systemami zarządzania 
środowiskowego. 

• Zapoznanie z działaniami na rzecz podnoszenia świadomości pracowników  
w zakresie ochrony środowiska, zarządzania ryzykiem zdrowotnym. 

• Zapoznanie z działaniami w zakresie gospodarki produktami leczniczymi, 
wyrobami medycznymi i preparatami biobójczymi, w tym postępowanie  
z produktami przeterminowanymi. Zapoznanie z dokumentacją prowadzoną  
w tym zakresie. 

• Zapoznanie z zasadami nadzoru w zakresie przechowywania, użytkowania 

odczynników chemicznych, postępowania w zakresie utylizacji odpadów 

chemicznych. 

 

Wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne:  
• Poznanie struktury organizacyjnej oraz zasad funkcjonowania placówki, w której 

odbywa się praktyka. 

• Zapoznanie się z zakresem kompetencji jednostki organizacyjnej, w której będzie 

realizowany program praktyk. 

• Zapoznanie się z zadaniami jednostki z zakresu nadzoru nad warunkami: higieny 
środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania  
i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, warunkami zdrowotnymi żywności, 
żywienia i produktów kosmetycznych, warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie 
powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są 
udzielane świadczenia zdrowotne, warunkami wprowadzania do obrotu substancji  
i preparatów chemicznych, prekursorów narkotyków, produktów biobójczych  
i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.  

 

Instytuty naukowo-badawcze działające w obszarze zdrowia i środowiska: 

• Poznanie struktury organizacyjnej oraz zasad funkcjonowania placówki, w której 

odbywa się praktyka. 

• Zapoznanie się z zadaniami jednostki z zakresu prowadzenia badań i prac 

rozwojowych, przygotowania opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań. 

 

Przedsiębiorstwa wodociągowe, zakłady i stacje uzdatniania wody: 

• Poznanie struktury organizacyjnej oraz zasad funkcjonowania placówki, w której 
odbywa się praktyka. 

• Zapoznanie się z zakresem kompetencji jednostki organizacyjnej, w której będzie 
realizowany program praktyk. 

• Zapoznanie się z metodami badań i ochrony wód powierzchniowych 
i podziemnych oraz wody przeznaczonej do spożycia w Polsce. 
 



 

 

6. Student podczas praktyki realizuje następujące efekty uczenia się: 
• Zna charakterystykę, strukturę organizacyjną i zakres zadań podmiotu, w którym 

prowadzona jest praktyka. 
• Zna i stosuje się do przepisów prawa pracy, wytycznych w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz wewnętrznych regulaminów podmiotu, w którym odbywa się 
praktyka. 

• Wykazuje znajomość podstaw teoretycznych i metodologicznych budowy strategii 
programów zdrowotnych i społecznych.  

• Zna podstawy oceny ekonomicznej programów ochrony zdrowia. 
• Potrafi umiejscowić zadania realizowane w miejscu odbywania praktyki w kontekście 

zarządzania ryzykiem zdrowotnym oraz potrafi wskazać ich znaczenie dla osiągania 
celów strategicznych w tym obszarze. 

• Potrafi współpracować w zespole i stosownie do potrzeb komunikować się ze 
współpracownikami i przedstawicielami otoczenia organizacji. 

• Zna poziom własnych kompetencji oraz swoje ograniczenia w wykonywaniu zadań 
zawodowych. Rozpoznaje problemy, które są poza zakresem jej/jego kompetencji 
i wie do kogo zwrócić się o pomoc, z uwzględnieniem umiejętności współpracy 
w zespole interdyscyplinarnym. 

• Posiada umiejętności inicjowania oraz udziału w tworzeniu i wdrażaniu lokalnych 
projektów i działań w obszarze zarządzania ryzykiem zdrowotnym. 

• Cechuje się skutecznością w zarządzaniu czasem pracy, odpowiednio projektuje 
i wykonuje zlecone mu zadania. 

 
7. Student skierowany na praktykę zobowiązany jest do: 

• przestrzegania przepisów obowiązujących w Instytucji, 

• przestrzegania ustalonego przez Instytucję porządku i dyscypliny pracy, 

• przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, 

• przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych, 

• wykonywania poleceń Opiekuna Praktyki w miejscu jej wykonywania, 

• prowadzenia dziennika praktyk, w którym codziennie odnotowuje zakres 

wykonywanych czynności oraz czas ich trwania. 

 

8. Podstawą zaliczenia praktyki jest: 

• odbycie praktyki w pełnym wymiarze godzin, 

• przedłożenie wyznaczonemu przez Dziekana Opiekunowi Praktyk wypełnionego 

Dziennika praktyk, Kwestionariusza oceny praktyki i Kwestionariusza samooceny 

Studenta oraz oceny miejsca realizacji praktyk. 

 

9. Zaliczenia praktyki na podstawie w/w dokumentów dokonuje wyznaczony przez 

Dziekana Opiekun Praktyki. 

 

10.  Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia roku. 

 

11. Termin rozliczenia praktyki przez studenta i uzyskania zaliczenia, będzie wyznaczony 

przez Opiekuna praktyk (zgodnie z Zarządzeniem Rektora Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach w sprawie: organizacji roku akademickiego). 

 


