
UMOWA 
Dotycząca organizacji ponadobowiązkowych praktyk zawodowych studentów  

Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 
 
Zawarta w Krakowie w dniu ..................................... pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego 
im. Bronisława Czecha w Krakowie, al. Jana Pawła II 78 reprezentowaną przez Prorektora ds. 
Studenckich prof. dr hab. Andrzejem Klimkiem zwanej dalej Uczelnią, 
a .................................................................................................................................................................. 
reprezentowanego przez ........................................................................................................................... 
zwanego dalej  „zakładem pracy”,  następującej  treści: 

 
§ 1 

Uczelnia kieruje  Pana/Panią ..................................................................................................................... 
studenta/studentkę Kierunku: .................................................................................................................... 
rok  studiów .............................................  legitymującego się nr albumu ................................................ 
do ww zakładu pracy, celem odbycia ponadobowiązkowej praktyki w 
terminie.................................................., zgodnie z wymogami zakładu pracy przyjmującego 
na praktykę. 

§ 2 
Zakład pracy zobowiązany jest do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia praktyki  
zgodnie z ustaleniami niniejszego porozumienia, a w szczególności do:  
1. ustalenia czasu pracy niekolidujacego z czasem nauki, 
2. ustalenia zakresu obowiązków w trakcie trwania praktyki, 
3. zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, warsztatów, narzędzi, materiałów 

niezbędnych w celu odbycia praktyki, 
4. zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie 

pracy oraz o ochronie tajemnicy służbowej, 
5. wydania opinii o odbytej praktyce, po jej zakończeniu. 
6. zakład pracy nie wypłaca wynagrodzenia za odbytą praktykę. 
 

§ 3 
Do obowiązków studenta należy: 

1. wykonywanie powierzonych zadań przez zakład pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
na terenie danej jednostki, 

2. przestrzeganie obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu pracy, przepisów bhp oraz 
przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej. 

3. przedstawienie w Biurze Karier po zakończeniu praktyki sprawozdania z jej realizacji. 
 

§ 4 
Uczelnia poprzez kierownika Biura Karier sprawuje nadzór nad organizacją oraz przebiegiem 
praktyki.  

§ 5 
Kierownik Biura Karier jako przedstawiciel Uczelni jest przełożonym studentów odbywających 
praktykę. 

§ 6 
Uczelnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez studenta podczas 
odbywania ponadobowiązkowej praktyki na terenie ww. zakładu pracy. 
 

§ 8 
Student ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na terenie zakładu pracy, w którym 
odbywa ponadobowiązkową praktykę, wynikające z jego nienależytego wykonywania powierzonych 
mu obowiązków. 

§ 9 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
 
Za Uczelnię         Za Zakład pracy 
 
.......................................................    .................................................... 
Podpis Rektora        Podpis Dyrektora 


