
Załącznik nr 2 

do Regulaminu praktyk zawodowych  

ZD5/2021 z 01.pazdziernika 2021 r., 

 

 

 

 

Miejscowość i data …………………………………… 

 

 

…………………………………………….. 
Imię i nazwisko studenta, nr albumu 

 

…………………………………………….. 
kierunek studiów, poziom, specjalność 

 

…………………………………………….. 
rok, semestr 

 

 

…………..………………………………………. 

.………………….………………………………. 

.………………….………………………………. 

...………………………..………………………. 

nazwa i dane adresowe Zakładu Pracy  
 

 
Wniosek studenta  

Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej, Filia w Otwocku 

o przyjęcie na praktykę zawodową 
 

 

 

Proszę o umożliwienie mi odbycia I/ II/ III* etapu praktyki zawodowej w łącznym wymiarze 

…..………. godzin, w okresie od …….......................... do ………………………... 

 

 

 

 

..................................................... 
                                                                                                                           czytelny podpis studenta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*niewłaściwe skreślić 

 

Deklaracja przyjęcia studenta na praktykę zawodową 
 

Niniejszym oświadcza się, że 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Zakładu pracy/ Urzędu) 

 

przyjmie studenta/studentkę ………………………………………………………………..…. 

                                                                           (imię i nazwisko) 

 

Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej, Filia w Otwocku 

 

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

                     (kierunek, specjalność)                                                                                      (rok/semestr studiów) 

 

na praktykę zawodową w wymiarze ………… miesięcy, ……………… godzin w okresie od 

………………… do …………………… 

 

Miejsce odbywania praktyki (w przypadku, gdy jest inne niż wskazane wyżej) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Zakładu pracy/ Urzędu) 

Opiekunem praktyki będzie: 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………… 

Wykształcenie ……………………………………………………………………………….. 

Zajmowane stanowisko ………………………………………………………………………. 

Posiadane kwalifikacje ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Liczba studentów objętych opieką w dniu składania deklaracji ……………………………… 

 

 

......................................................................... 
pieczęć Zakładu Pracy 

 

...............................................   ......................................................................... 
                         data                 podpis osoby reprezentującej Zakład Pracy  



 

Należy wydrukować druk oświadczenia dla właściwego kierunku i poziomu studiów. 

 

 

Oświadczenie o warunkach realizacji praktyki zawodowej na kierunku  

Zarządzanie, studia I stopnia, profil praktyczny 
 

Niniejszym oświadcza się, że charakter działalności prowadzonej przez podmiot przyjmujący 

na praktykę zawodową jest zgodny z profilem kształcenia na kierunku i umożliwia: 

 

Opis zadania Tak Nie 

Etap I - 4 semestr: 

1. Zapoznanie się ze statutem jednostki, regulaminem organizacyjnym i innymi 

wewnętrznymi źródłami prawa, a w tym np.: zapoznanie się z aktami prawnymi 

ustanawiającymi kompetencje; z przepisami BHP, Kodeksem Pracy, regulaminem 

pracy, zasadami dotyczącymi przestrzegania tajemnicy prawnie chronionej. 

  

2. Obserwacja pracy doświadczonych pracowników zatrudnionych w organizacji, w 

której student odbywa praktykę, zadawanie pytań, zapisywanie ważnych informacji, 

które posłużą studentowi do rozwoju własnych kompetencji. 

  

3. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną jednostki i funkcjonowaniem jej 

podstawowych komórek. 

  

4. Zapoznanie się z zadaniami i merytoryczną działalnością danej jednostki 

organizacyjnej. 

  

5. Zapoznanie się z podziałem kompetencji między poszczególne komórki w strukturze 

organizacyjnej podmiotu. 

  

6. Zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji, jej obiegiem i archiwizacją.   

7. Zapoznanie się z zasadami organizacji wybranych stanowisk pracy.   

8. Samodzielna organizacja własnego stanowiska pracy.   

9. Zapoznanie się z organizacją i zasadami współpracy jednostki z podmiotami 

zewnętrznymi, w tym z klientami, kontrahentami, bankami, instytucjami publiczno-

prawnymi i innymi podmiotami. 

  

10. Pomoc w obsłudze klientów i interesariuszy zewnętrznych.   

11. Zapoznanie się z systemami komputerowymi oraz oprogramowaniem 

wykorzystywanym w danej jednostce. 

  

Etap II – 5 semestr:  

1. Wykorzystanie wiedzy i pogłębianie umiejętności nabytych w poprzednim etapie 

praktyk. 

  

2. Realizowanie zadań objętych programem poprzedniego etapu praktyk.   

3. Przygotowywanie podstawowej dokumentacji w jednostce w której student realizuje 

praktykę 

  

4. Przygotowywanie podstawowych dokumentów biurowych, w szczególności 

zarządczych, jeżeli wymaga tego specyfika pracy podmiotu. 

  

5. Zapoznanie się ze specyfiką jednostek nadzorowanych i podległych.   

6. Zapoznanie się z obiegiem dokumentów i procedurami obowiązującymi w danej 

komórce organizacyjnej. 

  

7. Dokonywanie segregacji dokumentacji ze względu na merytoryczny zakres sprawy.   

8. Podejmowanie czynności związanych z archiwizacją dokumentów.   

9. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną jednostki w celu połączenia wiedzy o 

wykonywanych zadaniach z informacją dotyczącą zarządzania jednostką  

  

10. Zapoznanie się z zasadami zarządzania stosowanym w organizacji.   

Etap IV – 6 semestr:  

1. Wykorzystanie wiedzy i pogłębianie umiejętności nabytych w poprzednim etapie 

praktyk. 

  

2. Realizowanie zadań objętych programem poprzedniego etapu praktyk.   

3. Przygotowywanie projektów pism (umów), w szczególności zarządczych   

4. Samodzielne ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentów, w szczególności 

zarządczych. 

  



5. Samodzielne sporządzanie protokołów.   

6. Samodzielna obsługa urządzeń biurowych i wybranych programów 

komputerowych, w szczególności zarządczych 

  

7. Wykonywanie innych zadań merytorycznie uznanych przez osoby bezpośrednio 

nadzorujące przebieg praktyki za istotne z punktu widzenia specyfiki działalności 

podmiotu, w której student odbywa praktykę zawodową. 

  

8. Zdobycie umiejętności związanych z wykonywaniem pracy zawodowej m.in. pracy 

w zespole, obsługi klienta, świadomości odpowiedzialności za podejmowane 

decyzje, etycznych aspektów wykonywanego zawodu. 

  

W zależności od specjalności student będzie mógł poznać:    

1) w zakresie specjalności zarządzanie finansami i rachunkowość    

1. Specyfikę gospodarki finansowej podmiotu gospodarczego. 

 
  

2) w zakresie specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi :    

1. Organizację i funkcjonowanie jednostki podmiotu gospodarczego oraz jego 

specyfikę 

  

 

Przyjmujący na praktykę oświadcza ponadto, że: 

− funkcjonuje na rynku pracy od dnia ………………………………………………………; 

− nie pozostaje/pozostaje* w stanie likwidacji/upadłości*; 

− zapewnione zostaną bezpieczne i higieniczne warunki realizacji praktyki zawodowej; 

− stanowisko przeznaczone dla praktykanta jest/nie jest* wyposażone w komputer z 

oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu; 

− praktykant będzie miał dostęp do urządzeń techniki biurowej, tj. kserokopiarka, drukarka, 

skaner, telefon, fax 

− stanowisko jest/nie jest* wyposażone w inne urządzenia/oprogramowania właściwe dla 

działalności prowadzonej przez podmiot przyjmujący na praktykę: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................................... 
pieczęć Zakładu Pracy 

 

 

...............................................   ......................................................................... 
                         data                 podpis osoby reprezentującej Zakład Pracy  

 
 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rozstrzygnięcie opiekuna praktyk 
 

 

 
Wyrażam zgodę na odbycie praktyki zawodowej 

przez studenta w okresie: 

od ………………..…. do ………………………. 

Nie wyrażam zgody na odbycie praktyki zawodowej 

przez studenta 

 

 

 

 

 

Data ………………………………………………… 

Podpis i pieczęć  opiekuna praktyk  

 

………………………………………………………. 

Uzasadnienie: 

………………………………………………………. 

……………………………………………………..... 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

Data …………………………………………………. 

Podpis i pieczęć  opiekuna praktyk  

 

……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


