Porozumienie w sprawie realizacji praktyki studenckiej
zawarte dnia __ __ . __ __ . __ __ __ __ r. pomiędzy Politechniką Krakowską im. Tadeusza
Kościuszki, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Warszawskiej 24, zwaną dalej „Uczelnią”
reprezentowaną przez Pełnomocnika Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. Praktyk
dr. inż. Zygmunta Dziechciowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora PK z
dnia 18 października 2018 r.
a .......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(nazwa i adres firmy)

zwanym dalej „Podmiotem Gospodarczym” reprezentowanym przez
.........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko przedstawiciela Podmiotu Gospodarczego)

i Panią(em) ......................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

studentką(em) grupy nr _ _ _ _ na kierunku .....................................................................................
.................................................................. zwaną(ym) dalej „Praktykantem”, o następującej treści:
§1
Uczelnia:
1) kieruje Praktykanta w terminie od __ __ . __ __ do __ __ . __ __ . __ __ __ __ r. do
Podmiotu Gospodarczego celem odbycia praktyki zawodowej wg załączonego do
porozumienia programu i dziennika praktyk (załącznik nr 1).
§2
Podmiot Gospodarczy zobowiązuje się do:
1) zapoznania Praktykanta z regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy
oraz innymi przepisami obowiązującymi w Podmiocie Gospodarczym,
2) zapewnienia odpowiedniego miejsca pracy, narzędzi i materiałów zgodnych z założeniami
programu praktyki,
3) sprawowania nadzoru przez wyznaczonego pracownika nad właściwym wykonaniem
programu praktyki przez Praktykanta,
4) umożliwienia opiekunowi praktyk ze strony Uczelni kontroli przebiegu praktyki.
§3
Praktykant zobowiązuje się do:
1) samodzielnego ubezpieczenia się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
w zakresie realizacji praktyki zawodowej,
2) przestrzegania regulaminu realizacji praktyk na Wydziale Mechanicznym PK,
3) przestrzegania wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Podmiocie Gospodarczym,
4) dokładnego wykonywania powierzonych zadań i obowiązków.
§4
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i Kodeksu Cywilnego.
2) Wszelkie spory wynikające z niniejszego Porozumienia strony będą poddawać
rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo dla Politechniki Krakowskiej Sąd Powszechny
w Krakowie.
§5
Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
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