
Porozumienie

w sprawie organizacji praktyk zawodowych

pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa, NIP:5250011266, REGON:000001258, zwanym dalej Uniwersytetem, reprezentowanym przez pełnomocnika 
Dziekana Wydziału Biologii ds. praktyk studenckich dr hab. Pawła Majewskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa 
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 01.09.2016, 

Art. 1
1. Firma/Instytucja zobowiązuje się do:

1) wyznaczenia Opiekuna praktyki, który określa zakres obowiązków praktykanta;
2) zapoznania praktykanta z regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz 

innymi przepisami obowiązującymi w Firmie/Instytucji;
3) zorganizowania praktyki tak, by umożliwiała ona studentowi realizację celów praktyki zgodnych z kierunkiem studiów 

praktykantki/a;
4) umożliwienia pełnomocnikowi dziekana Wydziału Biologii ds. praktyk zawodowych przeprowadzenia wizytacji praktyki.

Art. 2
1. Uniwersytet zobowiązuje się do:

1) zobligowania studenta do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków;
2) sprawowania opieki merytorycznej i organizacyjnej nad przebiegiem praktyki.

Art. 3
Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie w trybie porozumienia stron.

Art. 4
Firma/Instytucja nie jest zobligowana do wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonywane przez studenta w ramach praktyki 
i nie ponosi kosztów leczenia praktykanta.

Art. 5
W przypadku, jeśli zakres praktyki będzie wymagał prowadzenia jej w warunkach narażania studenta na czynniki szkodliwe dla 
zdrowia w rozumieniu przepisów prawa pracy, praktyka będzie mogła być prowadzona pod warunkiem spełnienia bezwzględnie 
wszystkich obowiązujących przepisów prawa zapewniających ochronę przed zagrożeniami spowodowanymi przez te czynniki.

Art. 6
Wszelkie spory wynikłe z zapisów niniejszego Porozumienia będą rozstrzygać właściwe sądy dla siedziby Uniwersytetu 
Warszawskiego.
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Art. 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisu Kodeksu cywilnego.

Art. 9
Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Firmy/Instytucji i dwa egzemplarze dla 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Załącznik do Porozumienia – Ramowy program praktyki zawodowej

Art. 7
Wszelkie zmiany w zapisach niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
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