
Zarządzenie  Nr  86/2021 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

z dnia 1 października 2021 roku 

w sprawie wprowadzenia załączników do Regulaminu Praktyk Zawodowych  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

 

Na podstawie art. 67 ust. 5 oraz art. 107 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), oraz  Regulaminu 

Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie stanowiącego 

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Tarnowie z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk 

Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadzam następujące załączniki do Regulaminu Praktyk Zawodowych Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie: 

1. Załącznik nr 1 „Umowa wieloletnia o prowadzenie praktyki zawodowej”. 

2. Załącznik nr 2 „Umowa jednorazowa o prowadzenie praktyki zawodowej”. 

3. Załącznik nr 3 „Umowa wieloletnia z podmiotami leczniczymi o prowadzenie praktyki 

zawodowej”. 

4. Załącznik nr 4 „Umowa jednorazowa z podmiotami leczniczymi o prowadzenie praktyki 

zawodowej”. 

5. Załącznik nr 5 „Skierowanie na praktykę” dla umów wieloletnich. 

6. Załącznik nr 6 „Skierowanie na praktykę” dla umów jednorazowych zawartych  

z podmiotami leczniczymi o prowadzenie praktyki zawodowej. 

7. Załącznik nr 7 „Skierowanie na praktykę” w jednostkach organizacyjnych Uczelni. 

8. Załącznik nr 8 „Zgoda na odbycie praktyki zawodowej”. 

9. Załącznik nr 9 „Oświadczenie” o zapoznaniu się studenta z dokumentami dotyczącymi 

praktyk zawodowych.  

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni 

Rektor PWSZ w Tarnowie 
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UMOWA WIELOLETNIA O PROWADZENIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 NR …………………. 

 

zawarta w dniu: ..................... 20..... roku w …………….. pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 8, 

33-100 Tarnów, zwaną w dalszej części „Uczelnią”, reprezentowaną przez ………………….. 

....................................................................................................................................................... 
                           (imię i nazwisko, stanowisko przedstawiciela Uczelni) 

a 

 ............................................................, zwaną/ym w dalszej części umowy „Zakładem Pracy” 
             (nazwa i adres jednostki przyjmującej) 

 

który reprezentuje ..................................................................................................................... 
    (imię i nazwisko, stanowisko przedstawiciela Zakładu Pracy) 
 

o następującej treści: 

§ 1 

W związku z przewidzianymi w programie studiów praktykami zawodowymi, których 

zasadniczym celem jest zdobycie przez studenta praktycznych umiejętności, Uczelnia oraz 

Zakład Pracy zawierają niniejszą umowę w celu określenia wzajemnych praw  

i obowiązków związanych z prowadzeniem nieodpłatnych praktyk zawodowych studentów 

Wydziału/Katedry/Kierunku…………………… 

 

§ 2 

Liczba studentów, termin odbywania praktyki oraz program praktyk winny być uzgodnione 

przez Uczelnię z Zakładem Pracy przed rozpoczęciem praktyki. 

 

§ 3 

Zakład Pracy zobowiązuje się do: 

1) wyznaczenia zakładowego opiekuna praktyki sprawującego nadzór nad realizacją praktyki 

przez studentów, 

2) zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy i materiałów do przeprowadzenia praktyki 

zgodnie z programem praktyk, 

3) zapoznania z regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz 

innymi przepisami obowiązującymi w Zakładzie Pracy,  

4) umożliwienia opiekunowi praktyk ze strony Uczelni kontroli przebiegu praktyki, 

5) wystawienia studentowi oceny i opinii o odbytej praktyce. 
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§ 4 

1. Odbycie przedmiotowych praktyk przez skierowanych przez Uczelnię studentów jest 

bezpłatne ze strony Zakładu Pracy, o ile Zakład Pracy nie postanowi inaczej i nie zawrze ze 

studentem/studentami odrębnej umowy, wskazującej na odpłatny charakter praktyk. 

2. Uczelnia i Zakład Pracy nie pokrywają kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia 

studentów w czasie odbywania praktyk. 

 

§ 5 

Uczelnia zobowiązuje się do: 

1) zapoznania studentów z regulaminem i programem praktyk,  

2) wyznaczenia opiekuna praktyki ze strony Uczelni,  

3) sprawowania nadzoru dydaktycznego nad przebiegiem praktyk.    

 

§ 6 

Uczelnia oświadcza, że wszyscy studenci kierowani na praktykę zawodową są objęci 

zbiorowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa 

ubezpieczeniowa zostanie udostępniona na każde żądanie. Uczelnia zobowiązuje się do 

kontynowania polisy przez cały okres trwania umowy.  

 

§ 7 

Strony wyznaczają do dalszych kontaktów w celu realizacji postanowień niniejszej umowy 

następujące osoby: 

1) z ramienia Uczelni osobą odpowiedzialną będzie: … …………........................................ 
                                                                                                      (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) 

2) z ramienia Zakładu Pracy osobą odpowiedzialną będzie:  ………………………………. 
                                                                                             (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) 

 

§ 8 

1. Umowa została zawarta na czas określony od ……... do ……. /nieokreślony. 

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia Stron. 

3. W innych przypadkach umowa może być rozwiązana poprzez pisemne oświadczenie 

Strony z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, złożonego na koniec miesiąca. 
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§ 9 

W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji 

niniejszej umowy Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa powszechnego 

w tym w szczególności 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; RODO).  

 

§ 10 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i muszą być wprowadzone w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

 

Zakład Pracy może zażądać od Uczelni odwołania z praktyki studenta/ów odbywającego/ych 

praktykę, w przypadku naruszenia w sposób rażący dyscypliny pracy i obowiązujących  

w Zakładzie Pracy przepisów. Jeżeli naruszenie dyscypliny i obowiązujących w Zakładzie 

Pracy przepisów spowodowało zagrożenie dla życia lub zdrowia, Zakład Pracy może nie 

dopuścić studenta/ów do kontynuowania praktyki.  

 

§ 12 

 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązujące, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce oraz inne regulacje dotyczące kwestii odbywania praktyk 

przez studentów. 

 

§ 13 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

 

 

             ...........................                         ............................... 
          (podpis przedstawiciela Uczelni)                                                              (podpis przedstawiciela Zakładu Pracy) 
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UMOWA JEDNORAZOWA O PROWADZENIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 NR …………………. 

 

zawarta w dniu: ..................... 20..... roku w …………….. pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 8, 

33-100 Tarnów, zwaną w dalszej części „Uczelnią”, reprezentowaną przez ………………….. 

....................................................................................................................................................... 
                           (imię i nazwisko, stanowisko przedstawiciela Uczelni) 

a 

 ..........................................................., zwaną/ym w dalszej części umowy „Zakładem Pracy”, 
            (nazwa i adres jednostki przyjmującej) 

 

który reprezentuje .................................................................................................................... 
(imię i nazwisko, stanowisko przedstawiciela Zakładu Pracy) 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

W związku z przewidzianymi w programie studiów praktykami zawodowymi, których 

zasadniczym celem jest zdobycie przez studenta praktycznych umiejętności, Uczelnia oraz 

Zakład Pracy zawierają niniejszą umowę w celu określenia wzajemnych praw i obowiązków 

związanych z prowadzeniem nieodpłatnych praktyk zawodowych studentów.  

 

§ 2 

W roku akademickim .................. zostanie skierowany do ……................................................ 
                                                                                                                             (miejsce odbywania praktyki) 

następujący student …….. roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych, pierwszego 

stopnia/drugiego stopnia/jednolitych studiów magisterskich, kierunku ……. na Wydziale 

................. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zgodnie z poniższą tabelą, 

celem odbycia praktyki zawodowej.  

 

Lp. Imię i nazwisko 
Numer 

albumu 
Specjalność 

Termin realizacji 

praktyki 

Liczba godzin 

praktyki 

      

 

§ 3 

Praktyki zawodowe będą przebiegać zgodnie z ustalonym programem, stanowiącym 

załącznik do niniejszej umowy. 
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§ 4 

Uczelnia zobowiązuje się do: 

1) zapoznania studenta z regulaminem i programem praktyk,  

2) wyznaczenia opiekuna praktyki ze strony Uczelni,  

3) sprawowania nadzoru dydaktycznego nad przebiegiem praktyk, 

4) utrzymywania kontaktu i prowadzenia współpracy z Zakładem Pracy w sprawach 

dotyczących przebiegu praktyki.   

  

§ 5 

Zakład Pracy zobowiązuje się do: 

1) wyznaczenia zakładowego opiekuna praktyki sprawującego nadzór nad realizacją praktyki 

przez studenta, 

2) zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy i materiałów do przeprowadzenia praktyki 

zgodnie z programem praktyk, 

3) zapoznania z regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz 

innymi przepisami obowiązującymi w Zakładzie Pracy,  

4) umożliwienia opiekunowi praktyk ze strony Uczelni kontroli przebiegu praktyki, 

5) wystawienia studentowi oceny i opinii o odbytej praktyce. 

 

§ 6 

1. Odbycie przedmiotowych praktyk przez studenta jest bezpłatne ze strony Zakładu Pracy,  

o ile Zakład Pracy nie postanowi inaczej i nie zawrze ze studentem odrębnej umowy 

wskazującej na odpłatny charakter praktyk. 

2. Uczelnia i Zakład Pracy nie pokrywają kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia 

studenta w czasie odbywania praktyk. 

 

§ 7 

Strony wyznaczają następujących opiekunów praktyki: 

1) z ramienia Uczelni …………. …………........................................ 
                                                              (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) 

2) z ramienia Zakładu Pracy …………………………………………. 
                                                       (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) 
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§ 8 

Student kierowany przez Uczelnię na praktykę zawodową jest objęty zbiorowym 

ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

Uczelnia udostępni polisę ubezpieczeniową na każde żądanie. 

 

§ 9 

W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji 

niniejszej umowy Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa powszechnego 

w tym w szczególności 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; RODO).  

 

§ 10 

1. Umowa została zawarte na czas trwania praktyki. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i muszą być wprowadzone w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Zakład Pracy może zażądać od Uczelni odwołania z praktyki studenta odbywającego 

praktykę, w przypadku naruszenia w sposób rażący dyscypliny pracy i obowiązujących  

w Zakładzie Pracy przepisów. Jeżeli naruszenie dyscypliny i obowiązujących w Zakładzie 

Pracy przepisów spowodowało zagrożenie dla życia lub zdrowia, Zakład Pracy może nie 

dopuścić studenta do kontynuowania praktyki.  

 

 

§ 12 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązujące, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce oraz inne regulacje dotyczące kwestii odbywania praktyk 

przez studentów. 
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§ 13 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

  

          ...........................                        ............................... 
          (podpis przedstawiciela Uczelni)                                                    (podpis przedstawiciela Zakładu Pracy) 
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UMOWA WIELOLETNIA Z PODMIOTAMI LECZNICZYMI 

O PROWADZENIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 NR …………………. 

 
zawarta w dniu: ..................... 20..... roku w …………….. pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 8, 

33-100 Tarnów, zwaną w dalszej części „Uczelnią”, reprezentowaną przez ………………….. 

....................................................................................................................................................... 
                           (imię i nazwisko, stanowisko przedstawiciela Uczelni) 

a 

.........................................................................., zwaną/ym w dalszej części „Zakładem Pracy”, 
                         (nazwa i adres jednostki przyjmującej) 

 

który reprezentuje ........................................................................................................................ 
(imię i nazwisko, stanowisko przedstawiciela Zakładu Pracy) 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

W związku z przewidzianymi w programie studiów praktykami zawodowymi, Uczelnia oraz 

Zakład Pracy zawierają niniejszą umowę w celu określenia wzajemnych praw i obowiązków 

związanych z prowadzeniem nieodpłatnych, praktyk zawodowych studentów 

Wydziału/Katedry/Kierunku…………………… 

 

§ 2 

Liczba studentów i termin odbywania praktyki winny być uzgodnione przez Uczelnię  

z Zakładem Pracy przed rozpoczęciem praktyki.  

 

§ 3 

Zakład Pracy i Uczelnia ustalają, że zakres i sposób odbywania praktyk określa „Program 

praktyk”.  

§ 4 

1. Odbycie przedmiotowych praktyk przez studentów jest bezpłatne ze strony Zakładu Pracy, 

o ile Zakład Pracy nie postanowi inaczej i nie zawrze ze studentem/studentami odrębnej 

umowy wskazującej na odpłatny charakter praktyk. 

2. Uczelnia i Zakład Pracy nie pokrywają kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia 

studentów w czasie odbywania praktyk. 
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§ 5 

Strony porozumienia w następujący sposób określają wzajemne obowiązki wynikające  

z prowadzenia praktyk:  

1. Uczelnia zobowiązana jest do:  

a) opracowania i dostarczenia do zakładowego opiekuna praktyk ramowego programu 

praktyk, 

b) ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków  

i odpowiedzialności cywilnej. Polisy ubezpieczeniowe zostaną udostępnione na każde 

żądanie. Uczelnia zobowiązuje się do kontynowania polis przez cały okres trwania 

umowy, 

c) poinformowania studentów o konieczności posiadania przez cały okres realizacji 

praktyki książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnymi badaniami 

/w tym szczepienie przeciw WZW typu B i badanie w kierunku pałeczek Salmonella  

i Shigella/ niezbędnych przy podejmowaniu pracy,  

d) poinformowania studentów o konieczności posiadania ochronnego ubrania 

medycznego, 

e) poinformowania studentów o konieczności posiadania identyfikatora wykonanego 

przez studenta  we własnym zakresie, 

f) poinformowania studentów o konieczności posiadania obowiązkowej dokumentacji 

niezbędnej do zaliczenia praktyki, 

g) sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego, jak również zapewnienia 

stosownego nadzoru organizacyjnego nad odbywanymi praktykami, 

h) wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych na wniosek Zakładu Pracy, w stosunku 

do studenta nie przestrzegającego ustaleń zawartych w umowie, a dotyczących zasad 

odbywania praktyk,  

i) poniesienia kosztów procedury postępowania poekspozycyjnego na krew i inny 

potencjalnie infekcyjny materiał mogący przenosić zakażenie wirusami 

krwiopochodnymi HIV, HBV, HCV. 

 

§ 6 

1. Zakład Pracy zobowiązuje się do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia 

praktyk, a w szczególności do:  

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

i materiałów, zgodnych z założeniami programowymi, 
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b) zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami dotyczącymi 

BHP oraz ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,   

c) nadzoru nad wykonywaniem obowiązków studentów wynikających z programu 

praktyki, 

d) umożliwienia opiekunom dydaktycznym Uczelni sprawowania nadzoru 

dydaktycznego nad praktykami zawodowymi i kontroli tych praktyk, 

e) umożliwienia studentom korzystania z literatury fachowej dostępnej z Zakładzie 

Pracy, 

f) wyznaczenia zakładowych opiekunów praktyk, 

g) zapoznania studentów z procedurą postępowania obowiązującą w Zakładzie Pracy po 

ekspozycji na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał mogący przenosić 

zakażenie wirusami krwiopochodnymi HIV, HBV, HCV, a także wszczęcie takiej 

procedury wobec studenta w przypadku dojścia do ekspozycji. 

 

§ 7 

Do obowiązków osób sprawujących nadzór nad praktykami należy w szczególności: 

1. Realizacja zajęć zgodnie z programem praktyk. 

2. Dbałość o bezpieczeństwo studentów odbywających praktyki i ponoszenie 

odpowiedzialności za powierzonych im podopiecznych. 

3. Dbałość o przestrzeganie zasad zapobiegania zakażeniom wewnątrz zakładowym.  

 

§ 8 

1. Do obowiązków studentów należy pełna realizacja programu praktyki, a w szczególności: 

a) zapoznanie się z programem praktyki oraz organizacją pracy, regulaminem pracy  

i regulaminem ochrony danych osobowych w Zakładzie Pracy, w którym odbywa 

praktykę,  

b) wykonywanie zadań wynikających z programu praktyki oraz poleceń Zakładowego 

opiekuna praktyk zawodowych i opiekuna praktyk zawodowych, 

c) uczestniczenie w zorganizowanym przez Zakład Pracy szkoleniu BHP, 

d) przestrzeganie obowiązujących w Zakładzie Pracy regulaminów i przepisów  

o ochronie danych osobowych, dyscypliny pracy,  przepisów BHP, 

e) przestrzeganie etyki zawodowej i dochowanie tajemnicy zawodowej. 
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2. Student odbywający praktykę w Zakładzie Pracy ponosi odpowiedzialność za wyrządzone 

z winy studenta szkody materialne powstałe na terenie Zakładu Pracy w trakcie odbywania 

praktyki. 

 

§ 9 

Zakład Pracy może zażądać od Uczelni odwołania z praktyki studenta odbywającego 

praktykę, w przypadku, gdy naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy i obowiązujące  

w Zakładzie Pracy przepisy do poznania których był zobowiązany. Jeżeli naruszenie 

dyscypliny i obowiązujących w Zakładzie Pracy przepisów spowodowało zagrożenie dla 

życia lub zdrowia, Zakład Pracy może nie dopuścić studenta do kontynuowania praktyki. 

 

§ 10 

Strony  zobowiązują się do bieżącej wymiany informacji dotyczących wszystkich spraw 

związanych z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 11 

Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu: 

1) z ramienia Uczelni …………............................................................ 
                                                             (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) 

 

2) z ramienia Zakładu Pracy …………………………………………. 
                                                       (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) 

 

§ 12 

1. Umowa została zawarta na czas określony od ……... do ……. /nieokreślony. 

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia Stron. 

3. W innych przypadkach umowa może być rozwiązana poprzez pisemne oświadczenie 

Strony z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. 

 

§ 13 

W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji 

niniejszej umowy Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa powszechnego 

w tym w szczególności 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; RODO).  
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§ 14 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i muszą być wprowadzone w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązujące, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i inne regulacje dotyczące kwestii odbywania praktyk przez 

studentów. 

 

§ 16 

Niniejsza umowa zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

 

 

        ...........................                                  ............................... 

          (podpis przedstawiciela Uczelni)                                                         (podpis przedstawiciela Zakładu Pracy) 
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UMOWA JEDNORAZOWA Z PODMIOTAMI LECZNICZYMI 

O PROWADZENIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 NR …………………. 

 
zawarte w dniu: ..................... 20..... roku w …………….. pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 8, 

33-100 Tarnów, zwaną w dalszej części „Uczelnią”, reprezentowaną przez ………………….. 

 

....................................................................................................................................................... 
                           (imię i nazwisko, stanowisko przedstawiciela Uczelni) 

a 

.........................................................................., zwaną/ym w dalszej części „Zakładem Pracy”, 
                         (nazwa i adres jednostki przyjmującej) 

 

który reprezentuje ...................................................................................................................... 
    (imię i nazwisko, stanowisko przedstawiciela Zakładu Pracy) 
 

o następującej treści: 

 

§ 1 

W związku z przewidzianymi w programie studiów praktykami zawodowymi, Uczelnia oraz 

Zakład Pracy zawierają niniejszą umowę w celu określenia wzajemnych praw  

i obowiązków związanych z prowadzeniem nieodpłatnych,  praktyk zawodowych studenta.  

 

§ 2 

W roku akademickim ..................... zostanie skierowany/a do Zakładu Pracy Pan/Pani 

..…………….…………….……… (nr albumu………….….) student/ka …... roku, studiów 

stacjonarnych/niestacjonarnych, pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych studiów 

magisterskich, kierunku …………..……. na Wydziale …………………….. Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. 

 

§ 3 

Zakład Pracy i Uczelnia ustalają, że zakres i sposób odbywania praktyk określa „Program 

praktyk”.  

 

§ 4 

1. Odbycie przedmiotowych praktyk przez studenta jest bezpłatne ze strony Zakładu Pracy,  

o ile Zakład Pracy nie postanowi inaczej i nie zawrze ze studentem odrębnej umowy 

wskazującej na odpłatny charakter praktyk. 
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2. Uczelnia i Zakład Pracy nie pokrywają kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia 

studenta w czasie odbywania praktyk. 

 

§ 5 

Strony porozumienia w następujący sposób określają wzajemne obowiązki wynikające  

z prowadzenia praktyk:  

1. Uczelnia zobowiązana jest do:  

a) opracowania i dostarczenia do zakładowego opiekuna praktyk ramowego programu 

praktyk, 

b) ubezpieczenia studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności 

cywilnej. Polisy ubezpieczeniowe zostaną udostępnione na każde żądanie. Uczelnia 

zobowiązuje się do kontynowania polis przez cały okres trwania umowy, 

c) poinformowania studenta o konieczności posiadania przez cały okres realizacji 

praktyki książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnymi badaniami 

/w tym szczepienie przeciw WZW typu B i badanie w kierunku pałeczek Salmonella  

i Shigella/ niezbędnych przy podejmowaniu pracy,  

d) poinformowania studenta o konieczności posiadania ochronnego ubrania medycznego, 

e) poinformowania studenta o konieczności posiadania identyfikatora wykonanego przez 

studenta we własnym zakresie, 

f) poinformowania studenta o konieczności posiadania obowiązkowej dokumentacji 

niezbędnej do zaliczenia praktyki, 

g) sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego, jak również zapewnienia 

stosownego nadzoru organizacyjnego nad odbywającym praktykami, 

h) wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych na wniosek Zakładu Pracy, w stosunku 

do studenta nie przestrzegającego ustaleń zawartych w umowie, a dotyczących zasad 

odbywania praktyk, 

i) poniesienia kosztów procedury postępowania poekspozycyjnego na krew i inny 

potencjalnie infekcyjny materiał mogący przenosić zakażenie wirusami 

krwiopochodnymi HIV, HBV, HCV. 

 

§ 6 

1. Zakład Pracy zobowiązuje się do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia 

praktyk, a w szczególności do:  



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 86/2021 

Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia  1.10.2021 r. 

 

Strona 3 z 5 

 

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

i materiałów, zgodnych z założeniami programowymi, 

b) zapoznania studenta z zakładowym regulaminem pracy, przepisami dotyczącymi BHP 

oraz ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,   

c) nadzoru nad wykonywaniem obowiązków studenta wynikających z programu 

praktyki, 

d) umożliwienia opiekunowi dydaktycznemu Uczelni sprawowania nadzoru 

dydaktycznego nad praktykami zawodowymi i kontroli tych praktyk, 

e) umożliwienia studentowi korzystania z literatury fachowej dostępnej z Zakładzie 

Pracy, 

f) wyznaczenia zakładowego opiekuna praktyk, 

g) zapoznania studenta z procedurą postępowania obowiązującą w Zakładzie Pracy po 

ekspozycji na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał mogący przenosić 

zakażenie wirusami krwiopochodnymi HIV, HBV, HCV, a także wszczęcie takiej 

procedury wobec studenta w przypadku dojścia do ekspozycji. 

 

§ 7 

Do obowiązków osób sprawujących nadzór nad praktykami należy w szczególności: 

1. Realizacja zajęć zgodnie z programem praktyk. 

2. Dbałość o bezpieczeństwo studenta odbywającego praktyki i ponoszenie 

odpowiedzialności za powierzonego mu podopiecznego. 

3. Dbałość o przestrzeganie zasad zapobiegania zakażeniom wewnątrz zakładowym.  

 

§ 8 

1. Do obowiązków studenta należy pełna realizacja programu praktyki a w szczególności: 

a) zapoznanie się z programem praktyki oraz organizacją pracy, regulaminem pracy  

i regulaminem ochrony danych osobowych w Zakładzie Pracy, w którym odbywa 

praktykę,  

b) wykonywanie zadań wynikających z programu praktyki oraz poleceń zakładowego 

opiekuna praktyk zawodowych i opiekuna praktyk zawodowych, 

c) uczestniczenie w zorganizowanym przez Zakład Pracy szkoleniu BHP, 

d) przestrzeganie obowiązujących w Zakładzie Pracy regulaminów i przepisów  

o ochronie danych osobowych, dyscypliny pracy,  przepisów BHP, 

e) przestrzeganie etyki zawodowej i dochowanie tajemnicy zawodowej. 
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2. Student odbywający praktykę w Zakładzie Pracy ponosi odpowiedzialność za wyrządzone 

z winy studenta szkody materialne powstałe na terenie Zakładu Pracy w trakcie odbywania 

praktyki. 

 

§ 9 

Zakład Pracy może zażądać od Uczelni odwołania z praktyki studenta odbywającego 

praktykę, w przypadku, gdy naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy i obowiązujące  

w Zakładzie Pracy przepisy do poznania których był zobowiązany. Jeżeli naruszenie 

dyscypliny i obowiązujących w Zakładzie Pracy przepisów spowodowało zagrożenie dla 

życia lub zdrowia, Zakład Pracy może nie dopuścić studenta do kontynuowania praktyki. 

 

§ 10 

Strony  zobowiązują się do bieżącej wymiany informacji dotyczących wszystkich spraw 

związanych z realizacją niniejszej umowy.  

 

§ 11 

Strony wyznaczają następujących opiekunów praktyki: 

1) z ramienia Uczelni …………............................................................ 
                                                             (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) 

 

2) z ramienia Zakładu Pracy …………………………………………. 
                                                       (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) 

 

§ 12 

1. Umowa została zawarta na okres trwania praktyki tj. od ……... do …….  

2. Liczba godzin praktyki wynosi …………… 

 

§ 13 

W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji 

niniejszego porozumienia Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa 

powszechnego w tym w szczególności 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; RODO).  
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§ 14 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i inne regulacje dotyczące kwestii odbywania praktyk przez 

studentów. 

 

§ 15 

Niniejsza umowa zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

 

 

        ...........................                         ............................... 

          (podpis przedstawiciela Uczelni)                                                              (podpis przedstawiciela Zakładu Pracy) 
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
                        

33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8, tel. + 48 (14) 63 16 571  

 Fax: + 48 (14) 63-16-600 

 

Tarnów, dnia ……………… r. 

 

SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ  

NR …………………………….. 
 

 

Na podstawie umowy wieloletniej, nr …. zawartej w dniu …..... w …...…. pomiędzy 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów 

 a ……………………………………...… w roku akademickim ................. zostaje skierowany  
   (nazwa i adres jednostki przyjmującej) 
 

student …..… roku, studiów stacjonarnych/niestacjonarnych, pierwszego stopnia/drugiego 

stopnia/jednolitych studiów magisterskich kierunku …..………. na Wydziale ......................... 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zgodnie z poniższa tabelą, celem 

odbycia praktyki zawodowej. 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Numer 

albumu 
Specjalność 

Termin realizacji 

praktyki 

Liczba godzin 

praktyki 

      

 
 

Praktyki zawodowe będą przebiegać zgodnie z ustalonym programem, stanowiącym 

załącznik do niniejszego skierowania. 

Opiekunem praktyki z ramienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

jest: .................................................................... 
            (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) 

 

Opiekunem praktyki z ramienia ……………………………………….……………  
           (nazwa jednostki przyjmującej) 

jest: .................................................................. 
            (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) 
 

Student kierowany przez Uczelnię na praktykę zawodową jest objęty zbiorowym 

ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 Uczelnia udostępni polisę ubezpieczeniową na każde żądanie. 

 

 

                            ...................................... 

          (podpis przedstawiciela Uczelni) 
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
                        

33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8, tel. + 48 (14) 63 16 571  

 Fax: + 48 (14) 63-16-600 

 

Tarnów, dnia ……………… r. 

 

SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ  

NR …………………………….. 

 
 

 Na podstawie umowy jednorazowej nr .…. zawartej w dniu …….. w ……. pomiędzy 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów 

 a …………………………..…………..…… w roku akademickim ….…... zostaje skierowany  
 (nazwa i adres jednostki przyjmującej) 

 

student …..… roku, studiów stacjonarnych/niestacjonarnych pierwszego stopnia/drugiego 

stopnia/jednolitych studiów magisterskich kierunku..……………. na Wydziale ....................... 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zgodnie z poniższą tabelą, celem 

odbycia praktyki zawodowej. 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Numer 

albumu 
Specjalność 

Termin realizacji 

praktyki 

Liczba godzin 

praktyki 

      

 

Praktyki zawodowe będą przebiegać zgodnie z ustalonym programem, stanowiącym 

załącznik do niniejszego skierowania. 

Opiekunem praktyki z ramienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

jest: .................................................................... 
            (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) 

 

Opiekunem praktyki z ramienia ……………………………………….……..…………  
           (nazwa jednostki przyjmującej) 

jest: .................................................................. 
            (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) 

 

Student kierowany przez Uczelnię na praktykę zawodową jest objęty zbiorowym 

ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej przez 

cały okres trwania praktyki. 

 Polisy ubezpieczeniowe zostaną udostępnione przez Uczelnię na każde żądanie. 

 

 

                            ............................... 

                                                                                       (podpis przedstawiciela Uczelni) 
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
                        

33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8, tel. + 48 (14) 63 16 571  

 Fax: + 48 (14) 63-16-600 

 

Tarnów, dnia ……………… r. 

 

SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ  

NR …………………………….. 

 

 

Niniejszym kieruję Panią/Pana ……………. 

(numer albumu …………)  

 

Studentkę/studenta ….… roku, studiów stacjonarnych/niestacjonarnych pierwszego 

stopnia/drugiego stopnia/jednolitych studiów magisterskich, kierunku ………………….  na 

Wydziale ……………………………… Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 

na praktykę zawodową do następującej jednostki organizacyjnej Uczelni: 

…………………………………………………………….. 

 

Czas trwania praktyki: od…………… do …………… (liczba godzin………) 

 

Praktyki zawodowe będą przebiegać zgodnie z ustalonym programem, stanowiącym 

załącznik do niniejszego skierowania. 

Opiekunem praktyki jest: ................................................................................, natomiast 

(imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) 

opiekunem w miejscu odbywania praktyki jest: .................................................................. 

     (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) 

 

 

Student kierowany przez Uczelnię na praktykę zawodową jest objęty zbiorowym 

ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 Uczelnia udostępni polisę ubezpieczeniową na każde żądanie. 

 
  

 
 

                              ............................. 
        (podpis przedstawiciela Uczelni) 



Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 86/2021 
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 (pieczęć Zakładu Pracy)                                                               …………..………………. 
         (miejscowość, data) 

 

Zgoda na odbycie praktyki zawodowej 

 

 

Wyrażam zgodę na odbycie praktyki zawodowej w ………………..……………… 

……………………………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………, 

przez Panią/Pana ………………………..……….………….…..……………………………… 
(imię i nazwisko studentki/studenta) 

 

studentkę/studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Praktyka będzie 

realizowana w dniach od ………..… do……………  

Opiekę nad studentką/studentem będzie sprawował………………..…………….………….… 

………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko, numer telefonu oraz e-mail opiekuna praktyki z ramienia Zakładu Pracy) 

 

 Ponadto informuję, że osobą z ramienia naszej instytucji, która jest upoważniona do 

podpisania z  Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie umowy o prowadzenie  
 

 

praktyki jest ………………………………………………………....…. 
  (imię i nazwisko oraz pełniona funkcja) 

 

 

 

 

 

                      ……..………………… 
          (podpis przedstawiciela Zakładu Pracy) 

 

 

 

 

Wypełnia opiekun praktyk z ramienia Uczelni 

Liczba godzin praktyk do zrealizowania przez studenta w w/w miejscu wynosi …………. 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na odbycie praktyki w wyżej wymienionym miejscu. 

 

 

                        ..…………………………. 
         (podpis) 



Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 86/2021 

Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 1.10.2021 r. 

 

  

…………………………………..      Tarnów, dnia ………..… 
(imię, nazwisko) 

 

…………………….…. 

(nr albumu) 

 

………………………. 

(rok studiów) 

 

Studia stacjonarne/niestacjonarne* 

pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolite magisterskie* 

 

………………………. 

(kierunek studiów, specjalność) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Praktyk Zawodowych 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz wewnątrzkierunkowymi 

wytycznymi dotyczącymi praktyki, a także z prawami i obowiązkami związanymi z realizacją 

praktyki. 

 

 

 

      …………………………. 

(podpis studenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 


