
   

Kraków, dnia……….2021 r. 

POROZUMIENIE 

o prowadzenie niepłatnej praktyki studentów AGH 

 

Dnia ………… r. pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica,  

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, zwaną dalej "AGH", reprezentowaną przez: 

Dr hab. inż. Jarosława Jakubskiego, prof. AGH - Prodziekana ds. Studenckich Wydziału 

Odlewnictwa - z jednej strony, a  .................................................................................................  

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

zwanym dalej "Zakładem pracy" reprezentowanym przez: .........................................................  

 ......................................................................................................................................................  
(imię, nazwisko, stanowisko) 

z drugiej strony, stosownie do ZARZĄDZENIA Nr 11/2006 Rektora Akademii Górniczo-

Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 14.06.2006 r. w sprawie zasad organizowania  

i odbywania studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych na studiach w Akademii Gór-

niczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. 

1. Wydział Odlewnictwa AGH kieruje n/w studenta(kę) do Zakładu pracy w celu odbycia  

4. tygodniowej praktyki zawodowej: 

Lp 
Nazwisko i imię 

studenta(ki) 

Okres praktyki 

(termin rozpoczęcia i 

zakończenia) 

Nr polisy ubezpieczeniowej 

1    

2. Osobą upoważnioną ze strony AGH do kontaktów z Zakładem pracy jest dla kierunków 

Inżynieria Procesów Odlewniczych i Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynier-

skich dr inż. Renata Zapała - Pełnomocnik Dziekana Wydziału Odlewnictwa ds. Praktyk 

Studenckich, mail: zapala@agh.edu.pl.  

3. Zakład pracy zobowiązuje się do zapewnienia warunków niezbędnych do prowadzenia 

praktyki, a w szczególności: 

a) zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, warsztatów, urządzeń, 

narzędzi i materiałów, zgodnie z programem praktyki, stanowiącym integralną 

część niniejszego porozumienia, 

b) zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeń-

stwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, 



  

c) nadzoru nad wykonaniem przez studentów zadań wynikających z programu prakty-

ki, zapewnienia studentom na czas odbywania praktyki odzieży ochronnej oraz 

sprzętu ochrony osobistej i środków higieny, przewidzianych w przepisach o bez-

pieczeństwie i higienie pracy, 

d) udostępnienia niezbędnych danych o Zakładzie pracy, koniecznych studentom  

do napisania sprawozdania z praktyki (w przypadku praktyk zawodowych) lub pra-

cy dyplomowej (w przypadku praktyki dyplomowej).  

4. Studenci zobowiązani są do odbycia praktyki zgodnie z programem praktyk i zgodnie  

z zasadami obowiązującymi w Zakładzie pracy, dotyczy to w szczególności zasad BHP  

i ppoż., czasu pracy, porządku i dyscypliny oraz dochowanie tajemnicy służbowej  

i ochrony danych osobowych. 

5. Studenci naruszający w rażący sposób zasady odbywania praktyki mogą być przez Za-

kład pracy wydaleni z praktyki. O fakcie tym zostanie poinformowany przedstawiciel 

AGH. 

6. Po odbyciu praktyki przez studentów Zakład pracy potwierdzi ten fakt poprzez wydanie 

stosownego zaświadczenia zawierającego krótką ocenę przebiegu praktyki. 

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, a sprawy nieuregulowane 

w umowie są rozstrzygane na podstawie Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego 

ze stron. 

9. Wystąpienie siły wyższej zwalnia z odpowiedzialności stronę, która w wyniku jej zaist-

nienia nie może zrealizować niniejszej umowy. 

10. W przypadku zaistnienia sytuacji przewidzianej w punkcie 9 strony ustalają, że studen-

towi zostaje zaliczona część praktyki zrealizowana do momentu zaistnienia siły wyższej, 

a pozostała cześć praktyki zostanie zrealizowana w innej ustalonej przez strony formie. 

 

Podpisy i pieczęcie: Podpisy i pieczęcie: 

 

 

 

 

Uczelnia: Zakład pracy: 

Prosimy o zwrot podpisanej kopii 

Załącznik do umowy: 

1. Program praktyki  


