
Załącznik 12A do WSZJK (P5) 

POROZUMIENIE 

w sprawie prowadzenia praktyk 

 
zawarte w dniu ...................................... roku w Białej Podlaskiej pomiędzy:  
 
Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, 
zwaną w dalszej części porozumienia uczelnią, reprezentowaną przez: 
dr Ewelinę Niźnikowską – prorektora ds. kształcenia i studentów 
 
a 
………………………………………………………………………………………………………….......…...……….......….......…….….......….........….………
……………..………………………………………………………………………………………..…………………………..………………………………………………. 

(dokładna nazwa i adres zakładu/pieczęć) 
 
zwaną/ym w dalszej części porozumienia zakładem, reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………………….....……….......….......………...................………………… 

(imię i nazwisko osoby reprezentującej zakład) 
 

§ 1 
Porozumienie określa zasady odbywania praktyk przez studenta uczelni przeprowadzonych  
w …………………………………….………………………………………………………………..…………………...……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………….................................................... 

(nazwa zakładu) 
 

§ 2 
W ramach porozumienia uczelnia zobowiązuje się skierować studenta, 
 
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………….. 
Kierunek studiów ………………………………………………………………………………. 
Nr albumu …………………………………………………………………………………………. 
Nazwa praktyki  …………………………………………………………………………………. 
Termin praktyk ………………………………………………………………………..………... 
 
do odbycia praktyk. Zakład zobowiązuje się umożliwić studentowi nieodpłatne odbycie praktyk zgodnie z programem 
praktyk stanowiącym załącznik 2 do niniejszego porozumienia oraz wyznaczyć zakładowego opiekuna praktyk w osobie 
Pani/Pana 
 
………………………………………………………………………………………......................................................................................... 

(imię i nazwisko zakładowego opiekuna praktyk) 
 

§ 3 
1. Podstawę odbywania praktyk przez studenta będzie stanowiło niniejsze porozumienie oraz skierowanie wydane 

przez uczelnię. 
2. W czasie odbywania praktyk student nie pobiera wynagrodzenia i ekwiwalentu z tytułu odbywanych praktyk  

w warunkach szkodliwych. 
3. Uczelnia nie pokrywa studentowi kosztów wyżywienia, zakwaterowania i przejazdu do miejsca odbycia praktyk 

i z powrotem. 
4. Praktyka jest bezpłatna, w związku z tym żadna ze stron, ani student odbywający praktykę, nie może rościć pretensji 

finansowych. 
5. Uczelnia poinformuje studenta o możliwości ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków, w ramach 

ubezpieczenia grupowego. 
6. Strony porozumienia uzgadniają, iż skierowany na praktyki student powinien okazać zakładowi dokument 

potwierdzający ubezpieczenie studenta od NNW w okresie odbywania praktyki na podstawie niniejszego 



porozumienia. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, o którym mowa, zakład 
odmówi przyjęcia studenta na praktyki. 

7. Praktyki będą się odbywały w okresie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w dwóch pierwszych zmianach. 
 

§ 4 
1. Uczelnia jest zobowiązana do: 

a) sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego i organizacyjnego nad przebiegiem praktyk, 
b) opracowania i dostarczenia ramowego programu praktyk oraz zapoznania z nim studenta. 

2. Do studenta odbywającego praktyki na podstawie skierowania stosuje się odpowiednio przepisy prawa pracy  
o ochronie pracy kobiet i młodocianych, o dyscyplinie pracy oraz o bezpieczeństwie i higienie pracy. 

 
§ 5 

1. Zakład zobowiązuje się do: 
a) wyznaczenia zakładowego opiekuna praktyk, 
b) zapoznania studenta z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz  

o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, 
c) umożliwienia studentowi odbycia praktyk zgodnie z ich programem, 
d) bieżącego informowania uczelni o wszystkich istotnych okolicznościach dotyczących toku praktyk, w tym 

o wszelkich przeszkodach w odbywaniu praktyk przez studenta, 
e) udzielenia niezbędnej pomocy opiekunowi praktyk w realizacji założonego programu praktyk, 
f) sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przez studenta zadań wynikających z programu praktyk, 
g) dokonania przez opiekuna praktyk stosownych wpisów, wskazanych przez uczelnię. 

 
§ 6 

Uczelnia zobowiązuje się cofnąć skierowanie studenta do odbycia praktyki w wypadku skreślenia z listy studentów lub 
w wypadku stwierdzenia, iż osoba skierowana na praktyki w sposób rażący narusza warunki odbywania praktyk.  
 

§ 7 
Wszelkie sporne kwestie związane z realizacją porozumienia strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze negocjacji. 
 

§ 8 
1. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zakład nie może wypowiedzieć porozumienia przed zakończeniem już rozpoczętych praktyk. 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu pracy. 
 

§ 10 
Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 

______________________     ______________________ 
ZAKŁAD        UCZELNIA 

 
 
 
 
 
 
Załączniki:  
- Załącznik 1 – skierowanie na praktyki, 
- Załącznik 2 – program praktyk. 


