Porozumienie
w sprawie organizacji praktyk zawodowych
zawarte w dniu ………………………….. w Warszawie, pomiędzy:
Skarbem Państwa - Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Chałubińskiego 4/6, zwanym dalej „Ministerstwem”, reprezentowanym przez Panią Elżbietę
Kazaniecką – Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego, działającą na podstawie pełnomocnictwa,
którego kopię stanowi załącznik nr 1 do porozumienia
a
...................................................................................................................................................................
(nazwa uczelni)
adres:……………………………………………………………………………………………………..………
zwaną dalej „Uczelnią”, reprezentowaną przez:
…...............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko – stanowisko służbowe)

działającą/-cym na podstawie pełnomocnictwa, którego kopię stanowi załącznik nr 2 do porozumienia,
a
Panem/Panią …………….., zamieszkałym/-łą w ………………, przy ul. …………….., kod pocztowy:
……………, legitymującym/-cą się dowodem osobistym seria i nr ……….., PESEL: …………, ,
zwanym dalej „Praktykantem”,
zwanymi dalej „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

§ 1.
1. Uczelnia kieruje do odbycia w Ministerstwie praktyki studenckiej w okresie od …………………….…
do …………………….…..…, Praktykanta – studenta ….. roku studiów ……… na Wydziale ……… na
kierunku ……………….. .
2. Wymiar wykonywania przez Praktykanta zadań w ramach praktyki studenckiej wyniesie nie więcej
niż 40 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ministerstwa.
3. Okres praktyk studenckich w Ministerstwie może zostać przedłużony na podstawie indywidualnego
porozumienia zawartego bezpośrednio pomiędzy Ministerstwem a studentem skierowanym
na praktyki przez Uczelnię.
§ 2.
Ministerstwo zobowiązuje się do:
1) wyznaczenia Praktykantowi opiekuna praktyki studenckiej zapewniającego:
a) udzielenie Praktykantowi informacji o zakresie obowiązków oraz zasadach i procedurach
obowiązujących w Ministerstwie, w szczególności wynikających z Regulaminu pracy oraz
Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych,
b) przygotowanie stanowiska pracy Praktykantowi;
c) monitorowanie wykonywania przez Praktykanta zadań wynikających z programu praktyki
studenckiej,
2) zapewnienia przeszkolenia Praktykanta w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP);
3) udostępnienia informacji o zakresie zadań komórki organizacyjnej Ministerstwa, w której Praktykant
ma odbyć praktykę studencką;
4) wystawienia Praktykantowi zaświadczenia odbycia praktyki studenckiej po jej zakończeniu.
§ 3.
Uczelnia zobowiązuje się do:
1) opracowania w uzgodnieniu z Ministerstwem programu praktyki studenckiej dostosowanego
do zakresu zadań komórki organizacyjnej Ministerstwa, w której Praktykant ma odbyć praktykę
studencką;
2) zapoznania Praktykanta z programem praktyki studenckiej;
3) sprawowania nadzoru dydaktycznego nad praktyką studencką;

4) ubezpieczenia Praktykanta od następstw nieszczęśliwych wypadków i przedstawienia Ministerstwu
dowodu tego ubezpieczenia, w terminie 3 dni od dnia zawarcia porozumienia, jednak nie później
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niż w dniu rozpoczęcia praktyki studenckiej.
§ 4.
Praktykant zobowiązuje się w szczególności do:
1) przestrzegania regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, regulaminu komórki organizacyjnej,
w której odbywa praktykę studencką, oraz zasad BHP i regulaminu pracy obowiązującego
w Ministerstwie;
2) rzetelnego wykonywania zadań wynikających z programu praktyki studenckiej oraz zadań
zleconych przez opiekuna praktyki studenckiej;
3) godnego reprezentowania Ministerstwa swoją postawą i zachowaniem;
4) każdorazowego podpisywania listy obecności w dniach, w których odbywa on praktykę studencką,
zgodnie ze skierowaniem wystawionym przez Uczelnię i harmonogramem praktyki studenckiej
ustalonym z opiekunem praktyki studenckiej;
5) zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w trakcie trwania praktyki, a które nie zostały
przekazane do publicznej wiadomości;
6) zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych w przypadku dostępu do nich oraz
sposobów ich przetwarzania, także po wygaśnięciu niniejszej umowy;
7) odbycia przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP);
8) ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z odbywaniem praktyki
studenckiej w Ministerstwie i na okres tej praktyki oraz przedstawienia Ministerstwu dowodu tego
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ubezpieczenia, najpóźniej w pierwszym dniu praktyki studenckiej .
§ 5.
1. Praktyka studencka jest bezpłatna.
2. Praktykantowi nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z odbywaną praktyką
studencką.
§ 6.
1. W przypadku naruszenia przez Praktykanta obowiązków określonych w § 4 Ministerstwo może,
po uprzednim zawiadomieniu Uczelni, nie dopuścić Praktykanta do kontynuowania praktyki
studenckiej.
2. W przypadku nie dopuszczenia przez Ministerstwo Praktykanta do kontynuowania praktyki
studenckiej, porozumienie ulega rozwiązaniu z dniem otrzymania przez Uczelnię zawiadomienia,
o którym mowa w ust. 1.
3. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z tygodniowym okresem
wypowiedzenia.
§ 7.
Ministerstwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Praktykanta
w trakcie odbywania praktyki studenckiej, a wynikłe z przyczyn leżących po stronie Praktykanta.
§ 8.
Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszego porozumienia Strony zobowiązują się rozwiązywać
polubownie. W przypadku nie osiągnięcia rozwiązania polubownego powstały spór będzie
rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Ministerstwa.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).
§ 10.
Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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W przypadku gdy Uczelnia nie zapewnia ubezpieczenia Praktykanta, postanowienie § 3 pkt 4 należy skreślić.
W takim przypadku Praktykant zobowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków
indywidualnie i przedłożyć dowód tego ubezpieczenia w postaci polisy, zgodnie z § 4 pkt 7.
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W przypadku gdy Uczelnia zapewnia ubezpieczenie Praktykantowi postanowienie § 4 pkt 7 należy skreślić.

§ 11.
Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.

……………………………
MINISTERSTWO

………………………………
UCZELNIA

...….……………………..……
PRAKTYKANT

Warszawa, dnia ………………
……………………………….
……………………………….
imię i nazwisko Praktykanta

Oświadczenie
Oświadczam, że zostałem zapoznany z obowiązującym w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
Regulaminem organizacyjnym, Regulaminem pracy, Regulaminem bezpieczeństwa informacji
przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, Regulaminem komórki organizacyjnej, w której
odbędę praktykę studencką oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, co potwierdzam
własnoręcznym podpisem.

.................................................
podpis Praktykanta

