
  

 
 

POROZUMIENIE nr……………………………......... 
w sprawie organizacji praktyki zawodowej 

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

 

Uniwersytetem Warszawskim, z siedzibą w Warszawie 00-927, Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym 

dalej Uniwersytetem, reprezentowanym przez dr hab. Krzysztofa Turzyńskiego, prof. UW – Prodziekana 

Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora 

Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22.10.201 r. nr BP-015-0-473/2021 (Załącznik nr 1) 

a  ....................................................................................................................................................................... 

z siedzibą w ........................................, przy ul. ......................................................................,  

zwanym dalej Organizatorem praktyki reprezentowanym przez  

Panią/Pana ..........................................................  – ........................................................ (funkcja/stanowisko) 

oraz  

Panią/Panem .............................................................................. (Praktykantką/em), zamieszkałą/ym w 

....................................................................., przy ul. ...................................................................., 

studentką/studentem ........... roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej 

Praktykantką/Praktykantem, zwanych w dalszej części Porozumienia łącznie Stronami. 

Art. 1 

Uniwersytet zobowiązuje się do: 

1) skierowania Praktykantki/Praktykanta posiadającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków na czas trwania praktyki do Organizatora praktyki w celu odbycia praktyki zawodowej, 

2) sprawowania opieki organizacyjnej nad przebiegiem praktyki. 

Art. 2 

Organizator praktyki zobowiązuje się do: 

1) wyznaczenia Opiekuna praktyki, który dookreśli Ramowy Program praktyki (Załącznik nr 2), 

2) zapoznania Praktykantki/a z regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, 

3) zapewnienia Praktykantce/owi możliwości realizacji praktyki, 

4) wydania, na prośbę Praktykantki/a, zaświadczenia o odbyciu praktyki.  

Art. 3 

Stronom przysługuje prawo wycofania zgody na praktykę w trakcie jej odbywania z podaniem 

uzasadnienia.  

Art. 4 

Organizator praktyki nie jest zobligowany do wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonywane przez 

Praktykantkę/a w ramach praktyki i nie ponosi kosztów leczenia Praktykantki/a. 



 
 

Art. 5 

Praktyka nie może odbywać się w warunkach szkodliwych dla zdrowia w rozumieniu przepisów prawa 

pracy. 

Art. 6 

Praktykantka/Praktykant zobowiązuje się do odbycia praktyki zgodnie z programem, a ponadto do: 

1) przestrzegania zasad porządku i dyscypliny pracy, przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej 

oraz zasad ochrony informacji niejawnych, obowiązujących u Organizatora praktyki, 

2) przestrzegania przepisów 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) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zmianami) i aktów wykonawczych do tej Ustawy, 

3) zachowania bezterminowo w tajemnicy wszelkich informacji powierzonych z klauzulą „poufne” 

związanych z przetwarzaniem Zbioru Danych, których administratorem jest Organizator praktyki, 

4) przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uniwersytet, Wydział i Organizatora 

Praktyki. 

Art. 7 

Praktyka odbędzie się w terminie od ............. ........................ 20..... r. do ............. ........................ 20….. r. 

Art. 8 

1) Przetwarzanie danych osobowych osób działających w imieniu Organizatora praktyki oraz danych 

osobowych Praktykanta, określonych w umowie, odbywa się na zasadach określonych w 

Rozporządzeniu 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).  

2) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Praktykanta przez UW stanowi załącznik 

nr 3a do niniejszej umowy. 

3) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Organizatora praktyki przez Uniwersytet 

Warszawski stanowi załącznik nr 3b do niniejszej umowy. 

4) Praktykant oraz Organizator praktyki niniejszym potwierdzają, iż zapoznali się z informacją 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 2 i ust. 3. 

 

Art. 9 

Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszego Porozumienia rozstrzygają: ze strony Uniwersytetu – 

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia, a ze strony Organizatora praktyki –  

Pani/Pan ................................................................  – .................................................... (funkcja/stanowisko) 

Art. 10 



 
 

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

Art. 11 

Porozumienie niniejsze sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  

Załączniki do Porozumienia: 

1. Załącznik nr 1: Pełnomocnictwo z dnia 22.10.201 r. nr BP-015-0-473/2021. 

2. Załącznik nr 2: Ramowy program praktyki. 

3. Załącznik 3a: Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Praktykanta przez UW 

4. Załącznik 3b: Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Organizatora praktyki przez 

Uniwersytet Warszawski. 

 

 

 

 

 

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

Uniwersytet                           Organizator praktyki    Praktykantka/Praktykant 

M.Symonides
Nowy stempel



Załącznik nr 2 

do Porozumienia nr …………………………….. 

 

 

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI 
 

Pani/Pana ..................... .............................................................,  

Studentki/Studenta ....... roku  

na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 

kierunek:……………………………………….. 

nr albumu:……………………………………… 

w .............................................................................................................. (Organizator praktyki) –  

.......................................................... (Biuro/Departament/Wydział) 

w okresie od ........ ...................... 20...... r. do ........ ...................... 20...... r. 

Przewidywana liczba godzin:……… 

 

 

 

1. ....................................................................................................... 

2. ....................................................................................................... 

3. ....................................................................................................... 

4. ....................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Uniwersytet                        Organizator praktyki      Praktykantka/Praktykant 
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