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UMOWA  
o organizację studenckiej praktyki zawodowej 

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

 
....................................................................., z siedzibą w ………………………..……………..., 
KRS/wpis do ewidencji …………………, REGON …………………., NIP …………...................,  
zwanym/-ą dalej Organizatorem praktyki, reprezentowanym/-ą przez:  
………………………………………… 
…………………..……………………. 

a 

 
Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków,  
zwanym dalej Uniwersytetem, reprezentowanym przez: 
................................................................................................................................................... 

(Kierownik katedry) 

oraz  

studentem/studentką p. .............................................................................................................,  
zamieszkałym/-ą ......................................................................................................................., 
zwanym/-ą dalej Praktykantem 
 
 

 
§ 1 

Uniwersytet kieruje Praktykanta do odbycia studenckiej praktyki zawodowej (dalej: 
„praktyka”) na terenie i pod kierownictwem Organizatora praktyki, w terminie od 
……………… do ……………… 
 

§ 2 
1. Organizator praktyki zobowiązuje się do stworzenia warunków niezbędnych do 

zrealizowania praktyki zgodnie z programem uzgodnionym pomiędzy stronami oraz 
zapewni: 
1) odbywanie praktyki w warunkach niebędących warunkami szkodliwymi dla zdrowia 

w rozumieniu przepisów prawa pracy; 
2) odpowiedniego stanowiska pracy dla Praktykanta, zgodnie z założeniami 

uzgodnionego programu praktyki; 
3) zapoznanie Praktykanta z zakładowym regulaminem pracy, przepisami w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego oraz przepisami o ochronie tajemnicy zawodowej; 

4) nadzór nad wykonywaniem przez Praktykanta zadań wynikających z programu 
praktyki uwzględniającego efekty uczenia się określone w karcie przedmiotu 
„Praktyka”, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

2. Do uzgodnienia programu praktyki upoważnieni są: 
1) ze strony Uniwersytetu  -  ……….……….………..……………, Opiekun praktyk, 

                                                                       (imię i nazwisko wyznaczonego nauczyciela akademickiego) 

2) ze strony Organizatora praktyki  -  …................................................................. 
                                                  (imię i nazwisko, stanowisko) 



§ 3 
1. Uniwersytet zobowiązany jest do sprawowania nadzoru merytoryczno-wychowawczego 

nad przebiegiem praktyki.  
2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1, pełni w imieniu Uniwersytetu Opiekun praktyk 

wskazany w §2 ust. 2 pkt. 1, który upoważniony jest do kontroli realizacji programu 
praktyki oraz do rozstrzygania, w porozumieniu z Organizatorem Praktyki, wszelkich 
spraw związanych z przebiegiem praktyki. 

 
§ 4 

1. Praktykant zobowiązuje się do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem, 
a ponadto do: 
1) przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uniwersytet, 
2) przestrzegania ustalonego przez Organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy, 
3) przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, 
4) przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony  
       poufności danych w zakresie określonym przez Organizatora praktyki. 

2. W przypadku naruszania obowiązków określonych w niniejszej umowie Praktykant może 
nie zostać dopuszczony do kontynuowania praktyki przez Organizatora praktyki bądź 
zostać z niej odwołany przez Uniwersytet na żądanie Organizatora praktyki. 
 

§ 5 
1. Po zakończeniu praktyki Praktykant sporządza raport z jej przebiegu i przedstawia go 

do zatwierdzenia Organizatorowi praktyki oraz Opiekunowi praktyk ze strony 
Uniwersytetu.  

2. Warunkiem zaliczenia praktyki jest zrealizowanie przez Praktykanta wszystkich efektów 
uczenia się wyszczególnionych w karcie przedmiotu „Praktyka” w systemie PRK. 

3. Zatwierdzony raport stanowi podstawę do podjęcia przez Opiekuna praktyk decyzji 
o zaliczeniu Praktykantowi praktyki przewidzianej programem kształcenia. 

 
§ 6 

1. Praktyka jest nieodpłatna i z tytułu jej realizacji i odbycia Praktykantowi nie przysługują 
roszczenia finansowe – ani w stosunku do Uniwersytetu, ani w stosunku do Organizatora 
praktyki, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku gdy Organizator praktyki zdecyduje o możliwości otrzymania przez 
Praktykanta wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej w trakcie odbywania praktyki, 
stosowna umowa zawierana jest pomiędzy Organizatorem praktyki a Praktykantem, bez 
udziału i pośrednictwa Uniwersytetu. 

3. W okresie odbywania praktyki Praktykant zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków adekwatne 
do rodzaju praktyki. Dokument potwierdzający ubezpieczenie stanowi załącznik 
do niniejszej umowy. 

 

 

 
UNIWERSYTET    ORGANIZATOR PRAKTYKI        PRAKTYKANT 


