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POROZUMIENIE nr _______________________ w sprawie organizacji indywidualnej 

(wstępnej/podstawowej/dodatkowej*) praktyki zawodowej 

 

Dnia _____________________r. pomiędzy: 

 

1. Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 

26/28, 00- 927 Warszawa, NIP 525-001-12-66, REGON 000001258, reprezentowanym przez: 

Prodziekan ds. studenckich, Wydziału Psychologii dr hab. Kamillę Bargiel-Matusiewicz, 

działającą na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  

z dnia 16.11.2020, nr BP–015–0–651/2020 

zwanym dalej ,,Uczelnią”, 

 

a 

 

2. _________________________________________________________________________, 

z siedzibą ___________________________________________________________, zwaną 

dalej „Instytucją przyjmującą”, reprezentowaną przez 

Pana/Panią_________________________________________________________________  

 

oraz 

 

Panem/Panią___________________________________________________________., zam. 

__________________________________________________________________________,  

PESEL/nr paszportu  _______________________, studentem/ką _________roku studiów na 

Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, zwaną/zwanym dalej ,,Praktykantem”,  

 

zwanymi w dalszej części porozumienia łącznie „Stronami”, 

 

zostało zawarte porozumienie o organizacji praktyk zawodowych następującej treści: 
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§ 1 

1. Uczelnia kieruje Pana/Panią __________________________________________________ 

w celu odbycia praktyki w okresie od ______________ do _____________, a Instytucja  

przyjmująca potwierdza przyjęcie Praktykanta na praktykę. 

2. Osobą odpowiedzialną za organizację praktyki w Instytucji przyjmującej będzie Pan/Pani 

_________________________________________________________ 

§ 2 

1. Uczelnia zobowiązuje się do wsparcia Praktykanta w dopełnieniu wszelkich kwestii 

formalnych związanych z rozpoczęciem praktyki zawodowej.  

2. W imieniu Uczelni nadzór nad realizacją praktyki wykonuje prodziekan ds. studenckich lub 

uprawniona przez niego osoba. 

§ 3 

1. Instytucja przyjmująca zobowiązuje się, że:  

1) zapewni Praktykantowi odpowiednie miejsce odbywania praktyk, w tym urządzenia, 

narzędzia, pomieszczenia oraz materiały niezbędne do prawidłowego odbycia praktyk 

2) przeszkoli Praktykanta w zakresie przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym 

do wykonywania praktyki 

 3) wystawi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

wykonywania praktyki 

3) wyda, na wniosek Praktykanta, zaświadczenie o odbyciu praktyki 

4) zapozna Praktykanta z regulaminem pracy, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a 

także celem działalności Instytucji, jej organizacją i metodami pracy 

5) praktyka umożliwi Praktykantowi bezkolizyjną realizację obowiązkowych zajęć 

dydaktycznych na Uczelni 

6) powiadomi Uczelnię o ewentualnym porzuceniu praktyk przez Praktykanta lub poinformuje 

o trudnościach w ich przebiegu 

§ 4 

1. Instytucja przyjmująca może przerwać praktykę w przypadku niewykonywania przez 

Praktykanta przydzielonych mu zadań lub nieprzestrzegania dyscypliny pracy, zasad bhp 

i ochrony przeciwpożarowej oraz zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w 

wyniku realizacji Porozumienia.  

2.  Instytucja przyjmująca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Uniwersytetu o 

przerwaniu praktyki. 
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§ 5 

1. Praktykant zobowiązuje się do odbycia praktyki zgodnie z ramowym programem praktyk 

opisanym w § 7 niniejszego porozumienia, a ponadto do: 

1) przestrzegania ustalonego przez Instytucję porządku i dyscypliny pracy, 

2) przestrzegania obowiązujących w Instytucji zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, 

3) przestrzegania obowiązujących w Instytucji zasad ochrony informacji niejawnych, 

4) zapoznania się z zasadami ochrony tajemnicy w Instytucji oraz ich przestrzegania, 

5) ochrony poufności danych w zakresie określonym przez Instytucję, 

6) przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), 

7) zachowania bezterminowo w tajemnicy wszelkich informacji związanych z  powierzeniem 

i przetwarzaniem danych, których administratorem jest Instytucja przyjmująca,   

8) przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię w regulaminie 

praktyk 

9) starannego i terminowego wykonywania zadań określonych w programie praktyki oraz 

innych prac zleconych przez opiekuna praktyki. 

10) przestrzegania wszelkich innych przepisów wewnętrznych obowiązujących w Instytucji 

przyjmującej, jak np. posiadanie wymaganych szczepień, wyniku wymazu PCR z nosogardła na 

COVID19 ważnego 72 godz. przed rozpoczęciem praktyk oraz ubrania ochronnego. 

§ 6 

1. Praktyka pozwala zrealizować co najmniej cztery/pięć (cztery w przypadku praktyki 

wstępnej/pięć w przypadku podstawowej i dodatkowej) spośród następujących celów: 

1) zapoznanie Praktykanta ze specyfiką środowiska zawodowego 

2) poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania 

3) kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem 

odbywania praktyki 

4) kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji 

5) poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału 

kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli 
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6) doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego  

zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania 

7) doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych 

 

§ 7 

2. Na podstawie celów praktyki wymienionych w § 6,  ust. 1 ustala się ramowy program 

praktyki  

1)  

___________________________________________________________________________ 

2) 

___________________________________________________________________________ 

3) 

___________________________________________________________________________ 

4) 

___________________________________________________________________________ 

5) 

___________________________________________________________________________ 

§ 8 

1. Instytucja przyjmująca nie jest zobligowana do wypłaty wynagrodzenia za czynności 

wykonywane przez Praktykanta w ramach praktyki i nie ponosi kosztów leczenia Praktykanta. 

2. W przypadku, gdy Instytucja przyjmująca zdecyduje o możliwości otrzymania przez 

Praktykanta wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej w trakcie odbywania praktyki, 

stosowna umowa zawierana jest pomiędzy Instytucją przyjmującą a Praktykantem bez 

pośrednictwa Uczelni 

§ 9 

1. Przetwarzanie przez Uczelnię danych osobowych pozostałych Stron, w tym osób 

reprezentujących Instytucję przyjmującą, wskazanych w porozumieniu, odbywa się na 

zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”. 

2. Uczelnia oraz Instytucja przyjmująca oświadczają, że w ramach realizacji niniejszego 

Porozumienia stanowią odrębnych administratorów danych osobowych Praktykanta w 

rozumieniu przepisów RODO. 
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3. Informacja dotycząca przetwarzania przez Uczelnię danych osobowych praktykanta stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia. 

4. Informacja dotycząca przetwarzania przez Uczelnię danych osobowych osób 

reprezentujących Instytucję przyjmującą wskazanych w porozumieniu stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego porozumienia. 

5. Praktykant niniejszym potwierdza, iż zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania jego 

danych osobowych, o której mowa w ust. 3. 

6. Instytucja przyjmująca niniejszym oświadcza, że osoby ją reprezentujące, wskazane w 

porozumieniu zapoznały się z informacją dotyczącą przetwarzania ich danych osobowych, o 

której mowa w ust. 4. 

§ 10 

1. Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszego porozumienia rozstrzygają: ze strony Uczelni 

– Prorektor ds. studenckich, a ze strony Instytucji przyjmującej:  

Pan/Pani________________________________________________ 

2. W przypadku, gdy Strony nie będą w stanie osiągnąć porozumienia, sprawę rozstrzygnie Sąd 

właściwy dla Uczelni. 

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod  

rygorem nieważności. 

§ 12 

Porozumienie niniejsze sporządzono w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Załączniki do Porozumienia: 

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Praktykanta 

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez 

Uniwersytet Warszawski dla reprezentantów, pełnomocników oraz członków 

organów spółek lub innych podmiotów współpracujących lub kontaktujących się z 

Uniwersytetem Warszawskim 

 

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

Uczelnia 

(podpis  os. reprezentującej Uczelnię) 

Instytucja przyjmująca 

(podpis  os. reprezentującej Instytucję 

przyjmującą) 

Praktykant 

(podpis studenta) 

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
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