Projekt „Kierunek zamawiany receptą na najlepszych ekspertów ochrony środowiska”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

załącznik nr 1
do Regulaminu dodatkowych praktyk…

POROZUMIENIE
dotyczące organizacji i odbycia dodatkowej praktyki studenckiej, w ramach projektu
nr POKL.04.01.02-00-114/10 „Kierunek zamawiany receptą na najlepszych ekspertów ochrony
środowiska”
Dnia ……….............…………………. roku pomiędzy:
1. Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 2, 10-957 Olsztyn,
reprezentowanym przez dr hab. Jerzego Andrzeja Przyborowskiego, prof. UWM – Kierownika
Projektu, działającego na podstawie udzielonego przez J.M. Rektora UWM w Olsztynie
pełnomocnictwa o numerze 947/2010, zwanym dalej „Uniwersytetem”
2. Panem/Panią
..................................................................,
zamieszkałym/-ą
.........................................., legitymującym/-ą się dowodem osobistym seria …….. nr …………………….,
posiadającym/-ą legitymację studencką o numerze ........................, zwanym/-ą dalej „Praktykantem”
3. ............................................................................................................................................ z siedzibą
w ............................................................................................., REGON………………………………………………..,
NIP …………………………………………… reprezentowanym przez: Pana/Panią ……………………………………………..
............................................................................................................, zwanym dalej „Zakładem Pracy”,
zostało zawarte porozumienie następującej treści:
§ 1.
Uniwersytet kieruje do Zakładu Pracy Pana/Panią ....................................................... – studenta/-kę
III roku, studiów I stopnia kierunku zamawianego ochrona środowiska, numer albumu (indeksu)
....................., w celu odbycia na jego/jej wniosek praktyki w wymiarze 160 godzin, przeciętnie 40
godzin tygodniowo, w terminie od dnia .............................. roku do dnia ......................... roku.
§2.
1. Zakład Pracy zobowiązuje się do:
1) zorganizowania i przeprowadzenia praktyki studenckiej,
2) przed rozpoczęciem praktyki zapoznania Praktykanta z regulaminem pracy
i obowiązującymi przepisami BHP oraz przepisami p-poż.,
3) udzielenia wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań,
4) wystawienia zaświadczeń potwierdzających prawidłowy przebieg praktyki
5) wystawienia zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zgodnie z jej programem
(nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia praktyki).
2. W okresie odbywania praktyki studenckiej Praktykant nie jest pracownikiem Zakładu Pracy
w rozumieniu Kodeksu pracy.

1.
2.

§ 3.
Uniwersytet jest uprawniony do kontroli przebiegu dodatkowej praktyki studenckiej.
Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności wobec Zakładu Pracy za działania i zaniechania
Praktykanta w okresie odbywania praktyki.
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Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności wobec Zakładu Pracy za nieprzystąpienie przez
Praktykanta do odbywania praktyki i zaprzestania odbywania praktyki przed upływem okresu na
jaki zostało zawarte niniejsze porozumienie.
§ 4.
Praktykant ponosi odpowiedzialność wobec Uniwersytetu i Zakładu Pracy z tytułu nienależytego
wykonywania obowiązków określonych w programie praktyki.
W przypadku nie wykonywania zadań określonych w koncepcji własnej praktyki lub naruszenia
przez Praktykanta postanowień niniejszego porozumienia Uniwersytet i Zakład Pracy mają
prawo odstąpienia od porozumienia z Praktykantem.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa w ust. 2 Zakład Pracy niezwłocznie
powiadomi Uniwersytet na piśmie.
§ 5.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie będą miały przepisy
kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
Szczegółowe obowiązki Praktykanta i Zakładu Pracy określa Regulamin dodatkowych praktyk dla
studentek i studentów studiów I stopnia kierunku zamawianego ochrona środowiska.

§ 6.
Porozumienie sporządzone zostało w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym
otrzymują Uniwersytet, Praktykant oraz Zakład Pracy.

...................................................................
(pieczątka Uniwersytetu i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania )

………………….......................................................
( pieczątka Zakładu Pracy i podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania)

......................................................
(czytelny podpis Praktykanta)
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