UMOWA
o organizację bezpłatnej praktyki studenckiej
zawarta w Krakowie, dnia ___________________________ pomiędzy:
1. Uniwersytetem Jagiellońskim – Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki
Stosowanej z siedzibą w Krakowie (31-007), ul. Gołębia 24, NIP 675 000 22 36,
REGON:
000001270,
adres
do
korespondencji:
ul.
_____________________________,
________________
Kraków,
reprezentowanym przez ________________________ działającego na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora UJ z dnia ____________________ r.
nr __________________________, zwanym dalej „Organizatorem”
a
2. .............................................................................................................................z
siedzibą w …..……………………………………………..................................,
reprezentowanym przez ..……..........................................................................,
zwanym dalej „Uczelnią Macierzystą”
oraz
3. Panią/Panem __________________, zam. _______________________________,
zwaną/ym dalej ,,Praktykantem”
zwanymi dalej łączenia ,,Stronami”
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad oraz trybu odbywania przez
Praktykanta u Organizatora bezpłatnych praktyk studenckich.
2. Uczelnia Macierzysta oraz Praktykant oświadczają, że Praktykant jest studentem Uczelni
Macierzystej na kierunku _________________, rok _________________ i zgodnie z
programem studiów, celem uzyskania zaliczenia _______ roku studiów, zobowiązany jest
do odbycia praktyk studenckich.
3. Uczelnia Macierzysta kieruje Praktykanta do odbycia u Organizatora bezpłatnych praktyk
studenckich w okresie od dnia ___________ do dnia ______________ w wymiarze
łącznym _________ godzin, a Organizator przyjmuje Praktykanta do odbycia praktyk na
zasadach określonych w niniejszej umowie. Wymiar dzienny praktyk będzie uzgadniany
na bieżąco przez Opiekuna praktyk i Praktykanta.
4. Zasadą jest odbywanie praktyki w siedzibie Organizatora, przy czym w indywidualnych
przypadkach (zwłaszcza w razie wysokiego zagrożenia epidemicznego), Organizator może
postanowić o odbyciu części praktyki zdalnie (przy wykorzystaniu środków
porozumiewania się na odległość) lub w innej wspólnie ustalonej formie.
5. Na zakończenie praktyk Organizator wyda Praktykantowi zaświadczenie o odbyciu
praktyki. Zaświadczenie o odbyciu praktyki winno zawierać w szczególności następujące
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informacje:
a. dane Organizatora (w formie czytelnej pieczęci lub nadruku na papierze firmowym),
b. dane Praktykanta (imię i nazwisko, kierunek studiów),
c. termin i wymiar odbytej praktyki oraz zadania zrealizowane w trakcie praktyki,
d. ogólną ocenę Praktykanta
e. datę wystawienia i podpis opiekuna praktyki (w formie pieczęci).
6. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej winno zostać sporządzone w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z których jeden egzemplarz pozostaje
w aktach Praktykanta.

§2
Cele praktyk
Praktyki, w zależności od miejsca ich odbywania, mogą mieć na celu m.in.:
 poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie praktycznych umiejętności jej
wykorzystania,
 zapoznanie Praktykanta ze specyfiką pracy zawodowej,
 kształtowanie umiejętności zawodowych związanych z miejscem praktyk,
 kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się oraz kultury osobistej,
 poznanie struktury, funkcjonowania, zasad organizacji i procesu planowania podziału
pracy, podziału kompetencji, procedur i ich kontroli w instytucji, w której odbywane są
praktyki,
 doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy w zespole, efektywnego
zarządzania czasem, sumienności i odpowiedzialności,
 przygotowanie Praktykanta do samodzielnego wykonywania zadań,
 nabycie umiejętności negocjacyjnych,
 poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy i aktywizacji zawodowej Praktykanta.

§3
Finansowe skutki zawarcia niniejszej umowy
1. Odbycie praktyki nie rodzi skutków finansowych dla żadnej ze stron, w szczególności
Organizator nie jest zobowiązany do zapłaty Praktykantowi wynagrodzenia.
2. Praktykant jest zobowiązany do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych
wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres odbywania praktyki.
Przedstawienie Organizatorowi stosownej polisy stanowi warunek dopuszczenia do
odbycia praktyki.

§4
Przebieg praktyk postanowienia szczegółowe
1. Organizator zobowiązuje się do:
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wyznaczenia opiekuna praktyki w osobie: ………………………………… i
zapewnienia jego stałego merytorycznego nadzoru nad Praktykantem i sposobem
odbywania przez niego praktyki,
b. zapewnienia odpowiedniego miejsca pracy zgodnego z założeniami programowymi
praktyki oraz zasadami BHP,
c. zapoznania Praktykanta z przepisami dotyczącymi zasad odbywania praktyki, w tym
w szczególności przepisami o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz
przepisami BHP i przepisami o ochronie danych osobowych, a także innymi
szczegółowymi przepisami i zasadami właściwymi ze względu na sposób i rodzaj
odbywanej praktyki.
2. Uczelnia Macierzysta zobowiązuje się do:
a. opracowania
z
Organizatorem
szczegółowego
programu
praktyki
i zapoznania z nim Praktykanta,
b. sprawowania opieki dydaktycznej nad Praktykantem.
2. Praktykant zobowiązuje się do:
a. przestrzegania ustalonego przez Organizatora porządku i dyscypliny pracy,
b. przestrzegania obowiązujących w zakładzie Organizatora zasad BHP, zasad
ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji,
c. przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej oraz ochrony poufności
danych w zakresie określonym przez Organizatora,
d. przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Organizatora,
e. posiadania ubezpieczenia NNW i OC na czas odbywania praktyk.
a.

§5
Czas obowiązywania niniejszej umowy
1.
2.

3.

Niniejsza umowa została zawarta na czas odbywania praktyki, tj. do dnia
____________________________.
Organizator jest upoważniony do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku jej niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania
przez Uczelnie Macierzystą lub Praktykanta, w szczególności w razie nieprzystąpienia
przez Praktykanta do praktyki w umówionym terminie lub nieprzedłożenia polisy NNW i
OC.
Każda ze stron jest upoważniona do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem
tygodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać
złożone pozostałym Stronom w formie pisemnej lub dokumentowej.

§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator i Uczelnia Macierzysta oświadczają, że są odrębnymi administratorami danych
osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako
„RODO” w stosunku do danych osobowych udostępnionych jej przez drugą stronę.
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2. Uczelnia i Instytut udostępniają sobie przy tym dane osobowe osób, o których mowa w ust.
1 w minimalnym, niezbędnym zakresie do celów wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego, jakim jest realizacja praktyk studenckich.
3. Strony zobowiązane są do niewykorzystywania tych danych do celów niezgodnych
z realizacją Umowy.
4. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych w zakresie i w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.
5. Uczelnia i Instytut zobowiązują się do przekazania obowiązków informacyjnych
wynikających z art. 13 lub 14 RODO we własnym zakresie.

§7
Postanowienia końcowe
1.

2.
3.
4.

5.

Osobami wskazanymi do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z wykonywaniem
niniejszej umowy są:
I.
ze strony Organizatora ____________________, tel. ________________, adres email _______________________,
II.
ze strony Uczelni Macierzystej ____________________, tel. ________________,
adres e-mail _______________________.
Zmiana osób wskazanych do kontaktu wymaga zawiadomienia pozostałych Stron i nie
stanowi zmiany niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
Wszelkie spory związane z zawarciem, wykonywaniem i rozwiązaniem niniejszej umowy
rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie.
Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.

______________________
Organizator

_____________________
Uczelnia Macierzysta
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_____________________
Praktykant

