
Załącznik nr 3 

do Regulaminu praktyk zawodowych  

. ZD5/2021 z 01.pazdziernika 2021 r., 

 
 

 

 

 

POROZUMIENIE O ORGANIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

STUDENTOWI  

COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOŁY WYŻSZEJ, FILIA w OTWOCKU 
 

Nr…………. / (rok)………………… 

 

zawarte dnia ............................... pomiędzy Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą Wyższą  

z siedzibą w Siedlcach, zwanej dalej „Collegium Mazovia”, z siedzibą w Siedlcach przy ulicy 

Sokołowskiej 161, Filia w Otwocku wpisaną do Ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 

NIP: ………..…………………….….………, REGON: ..……………………….…………………, 

którą reprezentuje:  

 

...................................................................................................................................................................,  

                                       (imię i nazwisko, funkcja osoby reprezentującej  

a  

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

pełna nazwa Zakładu pracy) 

z siedzibą: 

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

(miejscowość i adres Zakładu pracy) 

 zwanym dalej Zakładem Pracy, reprezentowanym przez 

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

 

 

Zgodnie z Regulaminem praktyk zawodowych w Collegium Mazovia, zwanym dalej „Regulaminem 

praktyk zawodowych” (załącznik nr 1 do porozumienia) oraz programem studiów, na kierunku 

…………………………………, który przewiduje odbycie praktyki zawodowej, zostało zawarte 

porozumienie następującej treści:  

§ 1. 

Collegium Mazovia kieruje studenta/ kę:  

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

                                                               (imię / imiona i nazwisko studenta/ki, nr albumu)  

kierunek studiów:  ………………………………………………………………..……………..……..… 

specjalność: ……………………………………………………….………………….………………..… 

stopień studiów (zaznaczyć odpowiednie): 

studia I stopnia □*          

studia II stopnia □ 



profil studiów: praktyczny   

forma studiów: studia niestacjonarne    

rok studiów: ……………., semestr ……………, 

do Zakładu Pracy w celu odbycia praktyki zawodowej, etap I/ II/ III*, zgodnej z Ramowym programem 

praktyk, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia, w łącznym wymiarze 

………………………. miesięcy (-a) i …………...…. godzin, ………..….  punktów ECTS, w okresie 

od…………….……….... do …………..….…….., na zasadzie skierowania indywidualnego.  

 

* proszę zaznaczyć właściwe 

§ 2. 

Collegium Mazovia zobowiązuje się do: 

1) skierowania na praktykę studenta posiadającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków;  

2) wyznaczenia opiekuna praktyk; 

3) sprawowania opieki organizacyjnej nad przebiegiem praktyki; 

4) zapoznania studentów oraz Zakładowych opiekunów praktyk z wymaganiami, programem 

praktyk, dokumentacją, zasadami weryfikacji efektów uczenia się oraz sposobami 

dokumentowania działań;  

5) ustalenia wspólnie z Zakładem pracy szczegółowego programu i harmonogramu przebiegu 

praktyki;  

6) monitorowania przebiegu praktyk;  

7) poświadczenia odbycia praktyk zawodowych w Suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.  

§ 3. 

1. Zakład Pracy zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad właściwą realizacją przez studenta 

powierzonych mu czynności oraz zapewnienia warunków niezbędnych do realizacji praktyki 

zgodnie z niniejszym porozumieniem, a w szczególności do: 

1) ustalenia we współpracy z opiekunem praktyk i studentem przystępującym do realizacji 

praktyki szczegółowego programu i harmonogramu przebiegu praktyki, stosowanie do 

rzeczywistych możliwości istniejących w miejscu realizowania praktyki; 

2) wyznaczenia Zakładowego opiekuna praktyki;  

3) zapoznania studenta z regulaminem pracy, dyscypliną pracy, przepisami o bezpieczeństwie  

i higienie pracy oraz z przepisami o ochronie informacji prawnie chronionych, a także  

z praktycznymi możliwościami wykorzystania nabytej przez nich wiedzy; 

4) zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy zgodnych z celem praktyki, pomieszczeń, 

warsztatów, narzędzi i materiałów niezbędnych do realizacji programu praktyki;  

5) wydania zaświadczenia o odbyciu praktyki, które powinno zawierać wykaz zadań 

wykonywanych lub wykonanych przez studenta na danym stanowisku pracy oraz potwierdzać 

osiągnięcie efektów uczenia się zawartych w programie praktyki obowiązującej. Wzór 

zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego porozumienia; 

6) wskazania obszarów, w których Zakład pracy dostrzega potrzebę dalszego doskonalenia; 

7) umożliwienia  opiekunowi praktyk /dziekanowi Wydziału kontroli praktyk (hospitacji). 

2. Do Zakładowego opiekuna praktyk należy:  



1) przeprowadzenie spotkania organizacyjnego ze studentem, dotyczącego przebiegu praktyki 

(przedstawienie zagadnień związanych ze specyfiką praktyk, obowiązkami i zadaniami 

studenta, obowiązującymi dokumentami); 

2) określenie zakresu obowiązków studenta z uwzględnieniem Ramowego programu praktyki; 

3) czuwanie nad właściwym przebiegiem praktyki; 

4) udzielanie studentowi merytorycznych i metodycznych porad, instruktażu i wskazówek  

w czasie asystowania oraz samodzielnego wykonywania przez niego zadań; 

5) kontrola i zatwierdzenie podpisem dokumentów przedłożonych przez studenta i ocena jego 

aktywności oraz merytorycznej poprawności wykonywanych przez niego zadań;  

6) wystawienie opinii podsumowującej przebieg praktyki z uwzględnieniem oceny końcowej 

stopnia realizacji programu praktyki wraz z weryfikacją osiągnięcia założonych efektów 

uczenia się.  

3. Wzory dokumentów, które wymagają zatwierdzenia bądź uzupełnienia przez Zakładowego 

opiekuna praktyk, tj. Dziennik praktyk (Karty przebiegu praktyki zawodowej sporządzana przez 

studenta) oraz Część II Sprawozdania z przebiegu praktyki, stanowią załącznik nr 4 i nr 5  

do niniejszego porozumienia.   

4. Opiekun praktyk oraz Zakładowy opiekun praktyk ściśle ze sobą współpracują. 

§ 4. 

Do obowiązków Studenta odbywającego w Zakładzie pracy praktykę, należy w szczególności:  

1) ubezpieczenie się w zakresie przewidzianym dla danego stanowiska pracy na cały okres 

praktyki na danym stanowisku; 

2) aktywne uczestniczenie w praktyce zawodowej i realizacja programu praktyki zawodowej; 

3) stawianie się w miejscu praktyki o godzinie wyznaczonej przez Zakładowego opiekuna praktyk, 

4) przestrzeganie Regulaminu studiów oraz Regulaminu praktyki, programu praktyki oraz 

przepisów BHP, obowiązującej w danym zakładzie pracy dyscypliny pracy oraz regulaminów 

wewnętrznych, a także Kodeksu Pracy;  

5) wykonywanie zadań wyznaczonych przez Zakładowego opiekuna praktyki w ramach programu 

praktyki oraz wynikających ze standardów bezpieczeństwa i higieny pracy;  

6) powiadomienie wydziałowego opiekuna praktyk o każdej zmianie czasu lub miejsca odbywania 

praktyki bądź problemach zaistniałych w miejscu odbywania praktyki;  

7) prowadzenie dokumentacji zgodnie z regulaminem praktyk i innymi wymogami.  

§ 5. 

Zakładowi Pracy przysługuje prawo wycofania zgody na realizację praktyki przez studenta w trakcie jej 

odbywania w razie rażącego naruszenia przez studenta dyscypliny pracy. O podjęciu odnośnej decyzji 

Zakład Pracy niezwłocznie poinformuje  opiekuna praktyk.  

§ 6. 

Zakład Pracy nie jest zobligowany do wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonywane przez studenta 

w ramach praktyki i nie ponosi kosztów leczenia praktykanta. 

§ 7. 

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

pracy. 

§ 8. 



Student zgłosi się w Zakładzie pracy celem szczegółowego ustalenia terminu i miejsca odbywania 

praktyki.  

 

§ 9. 

W przypadku stosownego wymogu, student obowiązany jest podpisać oświadczenie dotyczące 

zachowania przez niego poufności informacji i innych danych dotyczących Zakładu pracy 

przyjmującego studenta, uzyskanych w związku z realizacją porozumienia. Treść oświadczenia ustali 

Zakład Pracy. 

§ 10. 

1. Collegium Mazovia na podstawie artykułu 28 i 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) powierza Zakładowi Pracy dane osobowe Studenta w celu realizacji praktyki 

zawodowej.  

2. Okres powierzenia danych jest równy okresowi obowiązywania porozumienia oraz realizacji 

obowiązków prawnych związanych z Porozumieniem. 

3. Zakład Pracy zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu 

realizacji niniejszego porozumienia. 

4. Zakład Pracy, w celu zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, 

zobowiązuje się podjąć środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymagania 

RODO i niniejszego porozumienia oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

W szczególności obejmuje to środki, o których mowa w artykule 24 i 32 ww. rozporządzenia. 

5. W czasie trwania porozumienia, Collegium Mazovia jest uprawniona do żądania od Zakładu Pracy 

informacji związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych, a Zakład Pracy 

zobowiązany jest udzielić takich informacji niezwłocznie. 

6. Zakład Pracy niezwłocznie zawiadomi Collegium Mazovia o zgłoszeniu przez jakąkolwiek osobę 

lub organ władzy publicznej uwag, zastrzeżeń, wniosków bądź wszczęcia postępowania  

w odniesieniu do danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszego porozumienia,  

w szczególności wszelkich czynności kontrolnych podjętych wobec niego przez organ nadzorczy 

oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone na podstawie 

niniejszego porozumienia. 

7. Zakład Pracy odpowiada za szkody, jakie powstaną w Collegium Mazovia lub u osób trzecich  

w wyniku niezgodnego z niniejszym porozumieniem przetwarzania przez Zakład Pracy danych 

osobowych lub nieprzestrzegania przepisów obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych 

osobowych. 

8. Zakład Pracy deklaruje, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały 

się do zachowania poufności. 

9. Osobami do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych są: 

1) Collegium Mazovia – Inspektor Ochrony Danych, …………………………………………….., 

e-mail: ………………………………………….., tel. …………………………………………, 

2) Zakład pracy:  ………………………………………………………………………………….. 

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

10. Osobą do kontaktu ze strony Collegium Mazovia w sprawach organizacji i realizacji zadań praktyki 

zawodowej jest Opiekun praktyk zawodowych –  

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



tel.: …………………………………. 

e-mail: ………………………………. 

§ 11. 

Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszego porozumienia rozstrzygają: ze strony Collegium 

Mazovia, Filia w Otwocku 

Dziekan  ………………………………………………………………………………………. 

tel.: …………………………………. 

e-mail: ………………………………. 

 

a ze strony Zakładu Pracy ........................................................................................................... 

tel.: …………………………………. 

e-mail: ………………………………. 

§ 12. 

Wszelkie zmiany w treści porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu, skutecznego  

po podpisaniu go przez obie strony porozumienia. 

§ 13. 

W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie odnośne przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 14. 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

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

podpis osoby reprezentującej Collegium Mazovia                       podpis osoby reprezentującej Zakład Pracy   

 

 

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

     pieczęć Collegium Mazovia                                                         pieczęć Zakładu Pracy 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Regulamin praktyk zawodowych w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej, 

Filia w Otwocku 

2) Załącznik nr 2 - Ramowy program praktyki zawodowej; 

3) Załącznik nr 3 - Wzór zaświadczenia o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej; 

4) Załącznik nr 3 - Dziennik praktyk; 

5) Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej. 

 


