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Załącznik nr 2 

 

Wzór 

 

UMOWA 

O ODBYWANIE PRAKTYKI STUDENCKIEJ 

 

 

zawarta w dniu ………………. w Warszawie, pomiędzy: 

Rządowym Centrum Legislacji, z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez: 

…………………….. zwanym dalej Centrum 

a 

……………………………………………………………………………………… studentem 

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

…………………….. zwanym dalej Praktykantem 

 

o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków 

stron w związku z umożliwieniem Praktykantowi odbywania praktyki studenckiej 

w Centrum. 

§ 2.  

Praktyka będzie odbywała się: 

1) w Departamencie / Biurze  ………………………………...; 

2) w terminie …………………………………….…………....; 

3) w godzinach ………………………………………………... 

§ 3. 

Do obowiązków Centrum należy: 

1) umożliwienie Praktykantowi obywania praktyki studenckiej na zasadach określonych 

w Regulaminie odbywania praktyk studenckich w Rządowym Centrum Legislacji; 
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2) zapoznanie Praktykanta z Regulaminem odbywania praktyk studenckich w Rządowym 

Centrum Legislacji oraz Regulaminem Organizacyjnym Centrum; 

3) zapoznanie Praktykanta z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisami przeciwpożarowymi; 

4) zapoznanie Praktykanta, w niezbędnym zakresie, z: 

a) przepisami o ochronie informacji niejawnych, 

b) przepisami o ochronie danych osobowych, 

c) zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa teleinformatycznego; 

5) zapoznanie Praktykanta z powierzanymi mu czynnościami i zadaniami oraz czuwanie 

nad ich prawidłowym wykonywaniem; 

6) udzielanie wyjaśnień, o które zwróci się Praktykant, w zakresie związanym 

z odbywaniem praktyki studenckiej; 

7) wyznaczenie opiekuna Praktykanta. 

§ 4. 

Do obowiązków Praktykanta należy: 

1) przestrzeganie zasad porządku i dyscypliny pracy obowiązujących w Centrum; 

2) przestrzeganie przepisów, regulaminów i zasad, o których mowa w § 3 umowy; 

3) korzystanie z programów komputerowych w zakresie określonym przez opiekuna 

praktykanta; 

4) dbałość o składniki majątkowe powierzone w związku z odbywaniem praktyki 

studenckiej; 

5) przestrzeganie zasad zachowania poufności, w tym zachowanie w tajemnicy informacji, 

których ujawnienie mogłoby narazić Centrum na szkodę; 

6) dbałość o dobre imię Centrum oraz godne zachowanie w miejscu praktyki studenckiej. 

§ 5. 

Praktykantowi, ani Centrum nie przysługują wzajemnie żadne roszczenia finansowe 

z tytułu odbywania praktyki studenckiej. 

§ 6. 

Potwierdzeniem odbycia praktyki studenckiej jest zaświadczenie o odbyciu praktyki 

studenckiej, wystawione przez Centrum. 
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§ 7. 

Nieprzestrzeganie zasad określonych w Regulaminie odbywania praktyk studenckich 

w Rządowym Centrum Legislacji oraz postanowień niniejszej umowy może stanowić 

podstawę do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 8. 

Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9. 

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 10. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

 

 

  

………………………………… 

Centrum 

………………………………… 

Praktykant 
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Załącznik nr 2a
1)

 

 

 

WZÓR 

 

KARTA OBIEGOWA PRAKTYKANTA 

Pani /Pan ...................................................................................................................................... 

Komórka organizacyjna................................................................................................................ 

Data ukończenia praktyki ………………….…………………………………………………... 

 

Potwierdzenie rozliczenia przez praktykanta z Centrum: 

Komórka organizacyjna 

 

Data, podpis, pieczęć 

1. Biuro Administracyjno-Finansowe 

Wydział Informatyki 

- rozliczenie sprzętu komputerowego 

 

 

2. Kierownik komórki organizacyjnej, w której 

praktykant odbywał praktykę studencką 

- rozliczenie prowadzonych spraw w ramach odbywanej 

praktyki studenckiej 

 

 

 

                                                      podpis osoby przyjmującej 

 

……………………………………….. 
(pracownik BAF – WPiK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


