
 

Porozumienie o współpracy w zakresie  

studenckich praktyk zawodowych 
 

Porozumienie zawarte w dniu ............................... pomiędzy: 

 

Akademią Wychowania Fizycznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34, 

reprezentowaną na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez: 

Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji, lub upoważnionego przez Niego Kierownika Praktyk dla 

właściwego stopnia studiów zwanej dalej „AWF”, a: 

 

......................................................................................................................................... z siedzibą w 

............................................., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

..............................................................., nr wpisu ..............................................., o kapitale 

zakładowym zarejestrowanym przez Sąd ..................................................... pod numerem RHB 

....................., KRS ....................., REGON .................................., zwanym dalej „Zakładem 

Pracy”. 

Strony zgodnie ustalają następujące zasady współpracy w zakresie organizowania studenckich 

praktyk zawodowych: 

 

§ 1 

 

1. AWF deklaruje gotowość skierowania .............. studenta/ów  do  odbycia  studenckich  praktyk 

zawodowych w Zakładzie Pracy w terminie ................................................................................. . 

2. Zakład Pracy zobowiązuje się nieodpłatnie umożliwić studentom AWF odbycie praktyk 

w zakresie prowadzonej działalności. 

3. Podstawą odbywania przez studenta praktyki zawodowej w Zakładzie Pracy jest 

skierowanie wystawione przez AWF według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszego Porozumienia. 

§ 2 

 

1. Czas trwania praktyk Strony ustalają na 4 tygodnie od daty przyjęcia studenta przez Zakład 

Pracy w trakcie których zostanie zrealizowane 120 godzin praktyk. 

2. Studenckie praktyki zawodowe będą wykonywane w wymiarze 6 godzin dziennie. W 

uzasadnionych przypadkach i za zgodą studenta wymiar godzin może wzrosnąć do 8 godzin 

dziennie. 

3. Studenckie praktyki zawodowe wykonywane będą według Regulamin praktyk określonego 

w programie studiów drugiego stopnia (magisterskie) na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF 

stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia. 

 

§ 3 

 

Zakład Pracy zobowiązuje się do zapewnienia studentom warunków niezbędnych do odbycia 

praktyk, w szczególności do: 

 

1. Zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, urządzeń i materiałów 

biurowych zgodnie z programem praktyk. 

2. Nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zadań wynikających z programu praktyk. 

3. Wystawienia zaświadczenia o odbyciu praktyk wraz z opinią i oceną. 

4. Umożliwienia kontroli praktyk przez Kierownika Praktyk dla właściwego stopnia studiów. 



5. Zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami bhp i ppoż oraz 

innymi regulacjami umożliwiającymi podjęcie praktyk. 

6. Umożliwienia studentom korzystanie z zakładowych urządzeń socjalnych oraz innych 

niezbędnych do realizacji praktyk. 

 

§ 4 

 

1. Koszty wyżywienia, zakwaterowania i komunikacji w trakcie odbywania praktyk pokrywają 

studenci. 

2. Na okres praktyk student zobowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych 

wypadków i odpowiedzialności cywilnej. Zakład Pracy na okres odbywania praktyk może objąć 

studenta polisą pracowniczą. 

 

§ 5 

 

1. AWF sprawować będzie nadzór organizacyjny i dydaktyczno-wychowawczy nad przebiegiem 

praktyk w Zakładzie Pracy. 

2. Osobą odpowiedzialną za nadzór organizacyjny i dydaktyczno-wychowawczy jest Kierownik 

Praktyk dla właściwego stopnia studiów w Wydziale Turystyki i Rekreacji tel. 834 04 31 w. 593 

3. Osobą odpowiedzialną za opiekę nad studentami w Zakładzie Pracy będzie: 

 ..........................................................................................tel./mail.................................................

……………………………………………………………………………………………… 

§ 6 

 

1. Zakład Pracy może na okres odbywania praktyk zawrzeć ze studentem umowę o pracę, o czym 

powiadamia AWF. 

 

§ 7 

 

1. Zakład Pracy może żądać od AWF odwołania z praktyk studenta odbywającego praktyki na 

podstawie Skierowania w przypadku, gdy naruszy on w sposób świadomy i rażący regulamin 

pracy, przepisy BHP i PPOŻ w miejscu odbywania praktyk. 

 

§ 8 

 

1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia ............................ do dnia .................................. . 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia muszą być dokonane w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach niniejszego Porozumienia będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

4. Spory mogące powstać w toku realizacji niniejszego Porozumienia Strony zobowiązują się 

poddać rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby AWF. 

5. Zakład Pracy otrzymuje oryginał Skierowania stanowiącego Załącznik nr 1 oraz 

kserokopię Porozumienia. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………   ……………………………………….. 

AWF       Zakład Pracy 


