
                                                        U M O W A   Nr …………. 
 

dotycząca organizacji praktyki zawodowej 
 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie 

 
Umowa zawarta w dniu ………………….. pomiędzy Stronami: 
- Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie reprezentowaną przez Rektora   

     dr inż. Przemysława Malinowskiego, prof. PWSZ w Nysie, zwaną dalej Uczelnią  a  

- ......………………………………….…………………………………….…………………… 

reprezentowanym przez ………………………………………………………...………………  

zwanym dalej Zakładem Pracy. 

 

§ 1 
 

W roku akademickim 2016/2017 Uczelnia kieruje do Zakładu Pracy studenta/studentów* 
wymienionego/wymienionych* w § 2 w celu odbycia praktyki zawodowej.  
 

§ 2 
 

 Lp.           Nazwisko i  imię Nr albumu         Termin praktyki 
 
   1. 

   

 
§ 3 

 

Za okres umowy o praktykę zawodową student/studenci* nie pobierają wynagrodzenia  
i ekwiwalentu. 
 

§ 4 
 

Praktyka będzie odbywać się zgodnie z programem praktyki stanowiącym załącznik nr 1  
do umowy. 

§ 5 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy   
Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 6 
 

Podczas trwania praktyki student/studenci* jest/są* zobowiązany/zobowiązani* stosować się 
do wcześniej ustalonego harmonogramu pracy wynikającego z programu praktyki 
zawodowej. 
 

§ 7 
 

Zakład Pracy zobowiązuje się do: 
a) zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy zgodnie z programem praktyki, 
b) zapoznania studenta/studentów* z zakładowym regulaminem pracy, przepisami  

o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, 
c) nadzoru nad wykonywaniem przez studenta/studentów* zadań wynikających z programu 

praktyki, 
d) oceny praktyki oraz wystawienia świadectwa odbycia praktyki, 
e) umożliwienia opiekunom dydaktycznym sprawowania nadzoru dydaktycznego nad  
      praktyką. 
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§ 8 
 
Uczelnia zobowiązuje się do:  
 a) opracowania programu – zakresu merytorycznego praktyki, 
 b) sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego oraz organizacyjnego nad 
      przebiegiem praktyki. 
 

§ 9 
 
Do obowiązków studenta/studentów* należy: 
a) ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności 

cywilnej (OC), 
b) zaszczepienie się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typ B, 
c) posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnymi badaniami, 
 d) wykonywanie wszystkich prac zleconych przez opiekuna praktyki zgodnych z programem 
      praktyki, 
 e) stosowanie się do ustalonego w Zakładzie Pracy porządku i trybu pracy, 
 f) przestrzeganie zasad BHP i p/poż., 
 g) prowadzenie dziennika praktyki, 
 h) odnoszenie się z szacunkiem do pracowników oraz właściwe zachowanie się w miejscu 
      pracy. 
 

§ 10 
 
Zakład Pracy może zawrzeć ze studentem/studentami* umowę o pracę na okres odbywania 
praktyki. 
 

§ 11 
 
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
Zakładu Pracy, Uczelni i Studenta. 
 
 
 
 
……………………………..                                                            ………………………. 
podpis i pieczęć upoważnionego                                                                                    podpis rektora 
  przedstawiciela zakładu pracy 
 
 
 
 
 ……………………………                                                        
   pieczęć firmowa zakładu pracy                                                   
 
 
 
 
…………………………….. 
                podpis studenta 
 
 
 
 

 
niepotrzebne skreślić
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