
 
 

załącznik nr 2 
do regulaminu studenckich praktyk zawodowych   

                                                                     Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego 
 

 
POROZUMIENIE 

 

W dniu …………………………………… roku w Skierniewicach pomiędzy Akademią Nauk 

Stosowanych Stefana Batorego, zwaną w dalszej części Porozumienia „Uczelnią” 

reprezentowaną przez mgr inż. Jacka Śmiłowskiego - Kanclerza  

a nazwa i adres  

zwanym w dalszej części Porozumienia „Zakładem Pracy”, reprezentowanym przez  

imię i nazwisko 

 

zawarte zostało porozumienie o następującej treści: 

 
§ 1 

 
1. Uczelnia i Zakład Pracy zawierają Porozumienie w sprawie odbywania praktyki zawodowej 

przez studentów Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego. 

 
§ 2 

 
1. Uczelnia kieruje studenta/ów do Zakładu Pracy w celu odbycia praktyki zawodowej. 

    
Lp. Nazwisko i imię Numer albumu, Kolegium, kierunek Termin odbywania 

praktyk 

1 Nazwisko i imię 
1234/ Kolegium Społeczno-Ekonomiczne / 
Bezpieczeństwo wewnętrzne  

3.10.2022 -  31.10.2022 r. 

 
2. Podstawą odbywania praktyki zawodowej jest skierowanie Uczelni. 

 
§ 3 

 
1. W ramach zawartego Porozumienia Zakład Pracy zobowiązuje się do:  

a) zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, warsztatów, urządzeń, 

narzędzi i materiałów zgodnie z programem praktyki,  

b) zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami 

o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,  

c) nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zadań wynikających z programu praktyki 

realizowanego przez zakładowego opiekuna praktyk,  



2 

 

d) dokonania odpowiednich wpisów w Dzienniku praktyk potwierdzających ich odbycie, 

oraz osiągnięcie efektów kształcenia uzyskanych w wyniku odbytej praktyki zawodowej, 

e) zapewnienia studentom na czas odbywania praktyki odzieży roboczej i ochronnej oraz 

sprzętu ochrony osobistej i środków higieny, przewidzianych w przepisach 

o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ile wymaga tego stanowisko pracy,  

f) umożliwienia studentom odbywającym praktykę korzystania z opieki zakładowej służby 

zdrowia,  

g) umożliwienia studentom korzystania z zakładowych urządzeń socjalnych i kulturalnych,  

h) zwrotu kosztów przejazdu, w przypadku zmiany miejsca praktyki, wynikającej 

z przyczyn niezależnych od studenta i Uczelni. 

 

2. Uczelnia zobowiązuje się do: 

a) przedstawienia Zakładowi Pracy celów praktyk oraz programów praktyk. Program 

praktyk wraz z wykazem efektów kształcenia przewidzianych do osiągnięcia przez 

studenta w ramach praktyki stanowi załącznik do niniejszego porozumienia, 

b) sprawowania nadzoru nad przebiegiem praktyk. 

 
§ 4 

 
W sprawach nie uregulowanych w Porozumieniu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 
§ 5 

 
Porozumienie niniejsze sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 

jeden egzemplarz otrzymuje Zakład Pracy, a drugi egzemplarz Uczelnia. 

 
 
 
 

……………………..        ….………………… 
Zakład Pracy            Uczelnia  

 
 
 
 
 
 
Załączniki do niniejszego porozumienia: 

1. Program praktyk wraz z wykazem efektów kształcenia 


