
Załącznik nr 1 

POROZUMIENIE 
w sprawie prowadzenia praktyk  

 
Zawarte w dniu ....................................r. w Białej Podlaskiej pomiędzy: 

 
1. 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 inż. 
Agnieszkę Smarzewską - Prorektora ds. studenckich 

 
a. ……………………………………………………………………………………………………………............................................... 
……………………………………………………………………………………………………………................................................... 
zwanym w dalszej części porozumienia Placówką, reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Placówkę) 
 

§ 1 
Porozumienie określa zasady odbywania praktyk przez słuchaczy studiów podyplomowych 
Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przeprowadzonych 
w ……………………………………………………………………………………………………………......................................………. 

(nazwa Placówki) 
 

§ 2 
W ramach porozumienia Uczelnia zobowiązuje się skierować słuchacza/y Państwowej Szkoły Wyższej 
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
 
Imię i nazwisko słuchacza ………………………………………………………………………………………….................. 
Kierunek studiów               ………………………………………………………………………………………..................... 
Nr albumu                ………………………………………………………………………………………..................... 
Termin praktyk                             ................................................................................................................ 
 
do odbycia w  Placówce praktyk, a Placówka zobowiązuje się umożliwić słuchaczowi odbycie praktyk 
zgodnie z programami praktyk oraz wyznaczenia zakładowego opiekuna praktyk w osobie Pani/Pana 

...................................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko opiekuna praktyk) 

 
§ 3 

1. Podstawę odbywania praktyki przez każdego słuchacza będzie stanowił list intencyjny - 
skierowanie na praktykę wydany przez Uczelnię.  
2. W czasie odbywania praktyk słuchacze nie będą pobierali wynagrodzenia. 
3. Uczelnia nie pokrywa kosztów wyżywienia, zakwaterowania i przejazdu do miejsca praktyk 
i z powrotem słuchaczom odbywającym praktykę. 
4. Uczelnia poinformuje słuchaczy o konieczności ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 
5. Strony porozumienia uzgadniają, iż skierowany na praktykę słuchacz jest winien okazać 
kierownikowi Placówki dokument potwierdzający ubezpieczenie słuchacza od NNW w okresie 
odbywania praktyki na podstawie niniejszego porozumienia. W przypadku niedostarczenia 
dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, o którym mowa, Placówka odmówi przyjęcia słuchacza  
na praktykę. 
6. Placówka nie będzie ponosiła na rzecz Uczelni żadnych kosztów związanych z realizacją praktyk. 
7. Praktyki będą się odbywały w okresie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w dwóch 
pierwszych zmianach. 



8. Do słuchaczy odbywających praktyki na podstawie skierowania stosuje się odpowiednio przepisy 
prawa pracy w tym o ochronie pracy kobiet i młodocianych, o dyscyplinie pracy oraz  
o bezpieczeństwie i higienie pracy. 

§ 4 
Uczelnia jest zobowiązana: 
1. Sprawować nadzór dydaktyczno - wychowawczy oraz organizacyjny nad przebiegiem praktyk. 
2. Zapoznać słuchacza z programem praktyk. 
3. Przed rozpoczęciem praktyk Uczelnia zawrze umowy z zakładowymi opiekunami praktyk, 
wskazanymi przez Placówkę. 

 
§ 5 

Placówka zobowiązuje się między innymi: 
zapewnić słuchaczowi odpowiednie stanowisko pracy, zgodne z programem praktyk, odpowiednie 
warunki pracy wynikające z prawa pracy oraz wyznaczyć zakładowego opiekuna praktyk, którego 
zadaniem będzie: 

a) zapoznanie słuchacza z obowiązującym w zakładzie regulaminem pracy, przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokumentacją szkolną (m.in. 
dziennikiem lekcyjnym);  

b) prowadzenie nadzoru nad wykonywanymi przez słuchacza zadaniami, wynikającymi  
z programu praktyk; 

c) poinformowanie Uczelni o zaistniałych utrudnieniach w odbywaniu przez słuchacza 
praktyki, m.in. przerwaniu praktyki;   

d) potwierdzenie w dzienniczku praktyk odbycia praktyki; 
e) sporządzenie opinii o praktykancie. 

 
§ 6 

Uczelnia zobowiązuje się cofnąć skierowanie słuchacza do odbycia praktyki w wypadku skreślenia 
słuchacza z listy słuchaczy studiów podyplomowych lub też w wypadku stwierdzenia, iż osoba 
skierowana na praktykę w sposób rażący narusza warunki jej odbywania. 
 

§ 7 
Wszelkie sporne kwestie związane z realizacją porozumienia Strony zobowiązują się rozwiązywać  
w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Uczelni. 
 

§ 8 
1. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności . 
2. Placówka nie może wypowiedzieć porozumienia w trakcie realizacji przez słuchacza praktyki. 
 

§ 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. 
 
 
 
______________________                                                                                     ______________________ 
          PLACÓWKA                                                                                                                   UCZELNIA 
 
 


