
Załącznik nr 1  
do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
 
 
Znak: ……….. 
 

 
 

UMOWA  
O  ORGANIZACJĘ  STUDENCKIEJ  PRAKTYKI  ZAWODOWEJ 

 
zawarta w dniu ..............................  

pomiędzy: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Organizatorem praktyki”, reprezentowanym przez:  

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

a  

Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
Pl. Matejki 13, 31-157 Kraków, zwaną dalej „Akademią”, reprezentowaną przez:  

................................................................................................................................................... 
(tytuł, imię i nazwisko Dziekana Wydziału………………………………………………………………………………………………..…) 

 
§ 1 

Akademia kieruje studenta/studentkę ………………………………………………….. Wydziału 
                                                           (imię, nazwisko, rok studiów) 
 ……………………………………… ……………………………………………………………… 
 
do…………………………………………………………………………………………………….. 
                                                  (instytucja, miejscowość, nazwa i adres zakładu pracy) 
celem  odbycia programowej praktyki zawodowej…………………………………… na terenie i pod 
kierownictwem Organizatora praktyki, w terminie od …………………do…………..……………. 
 

§ 2 

1. Organizator praktyki zawodowej zobowiązuje się do stworzenia warunków niezbędnych do 
zrealizowania praktyki, a w szczególności: 
a) zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, urządzeń, narzędzi i materiałów 

zgodnie z programem praktyki, 
b) zapoznania studenta/studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami 

o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy służbowej/danych osobowych, 
c) nadzoru nad wykonywaniem przez studenta/studentów zadań wynikających z programu 

praktyki. 
2.   Ze strony organizatora praktyki do nadzoru, o którym mowa w ust.1 punkt c, 
upoważniony jest ..................................................................................................(imię i nazwisko, stanowisko) 
3.   Praktyka nie może  odbywać się w warunkach szkodliwych dla zdrowia w rozumieniu przepisów   
     prawa pracy. 
 

§ 3 

1. Akademia zobowiązana jest do sprawowania nadzoru merytoryczno-wychowawczego nad 
przebiegiem praktyki.  



2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1, pełni w imieniu Akademii opiekun praktyki –
...………...…………………………………………(tytuł, imię i nazwisko nauczyciela akademickiego Akademii),  
       który jest upoważniony do kontroli realizacji programu praktyki oraz do rozstrzygania, 
      w porozumieniu z Organizatorem praktyki, wszelkich spraw związanych z przebiegiem praktyki. 

 
 

§ 4 

1. Student odbywający praktykę zawodową zobowiązuje się do zrealizowania praktyki zgodnie  
    z ustalonym programem, a ponadto do: 

1) przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez  organizujący praktykę wydział  
zgodnie z §3 ust. 1 – 4 Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w ASP w Krakowie, 

2) przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy, 
3) przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, 
4) przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej oraz ochrony danych w zakresie 

określonym przez organizatora praktyki. 
 

§ 5 

1. Student wypełnia Dziennik praktyk lub sporządza sprawozdanie z praktyki i przedstawia do 
zatwierdzenia organizatorowi praktyki i opiekunowi praktyki. 

2. Zatwierdzony dziennik/sprawozdanie stanowi podstawę do zaliczenia studentowi praktyki. 
 

§ 6 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany 

wymagają zgody obu stron. 
3. W sprawach nienormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

i Kodeksu Pracy. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
 

 
Organizator praktyki     Akademia 
       Sztuk Pięknych im. J. Matejki  

w Krakowie 
 
………………………..                                              ……………………………………….. 
Dyrektor/Kierownik      Dziekan Wydziału…………………… 
       ………………………………………..  
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