
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 06/05/2020 Rektora EWSPA z dnia 26 maja 2020 r. 

POROZUMIENIE nr ……/……/…… 

w sprawie organizacji praktyk studenckich 

W dniu ................... 20.... roku w Warszawie pomiędzy 

Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji, z siedzibą w Warszawie 01-043, przy 

ul. Okopowej 59, zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez prof. EWSPA dr hab. Waldemara 

Gontarskiego – Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie 

a 

........................................................ (Organizatorem praktyki), z siedzibą w ................................., 

przy ul. .........................................., zwanym dalej Organizatorem praktyki reprezentowanym przez 

Pana ..........................................  – ................................................... (funkcja/stanowisko) 

oraz 

Panią/Panem .......................................... (Praktykantem/ką), zamieszkałą/ego w ................................., 

przy ul. ......................................, studenta/tki na kierunku...................................................................... 

na Wydziale / Filii .......................................................................... Europejskiej Wyższej Szkoły 

Prawa i Administracji w Warszawie, zwanym dalej Praktykantką/Praktykantem, 

zwanych w dalszej części porozumienia łącznie Stronami,  

zostało zawarte Porozumienie o treści następującej: 

§ 1.

Uczelnia zobowiązuje się do sprawowania opieki organizacyjnej nad przebiegiem praktyki. 

§ 2.

Organizator praktyki zobowiązuje się do: 

1) wyznaczenia Opiekuna praktyk,

2) zapoznania Praktykantki/a z regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie

pracy i innymi przepisami dotyczącymi działalności Organizatora praktyki w zakresie

przydatnym do realizacji praktyk,

3) realizacji praktyk zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności Regulaminem

zawodowych praktyk studenckich w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz

Programem praktyk,

4) zapewnienia Praktykantce/owi realizacji toku studiów,

5) wydania zaświadczenia o odbyciu praktyki,

6) wydania innych dokumentów wymaganych przez Uczelnię w związku z realizacją praktyk.

§ 3.

Stronom przysługuje prawo wycofania zgody na praktykę w trakcie jej odbywania z podaniem 

uzasadnienia.  

§ 4.

Praktyki studenckie są nieodpłatne. 



§ 5.

W przypadku, gdy Organizator praktyki podejmie decyzję o przyznaniu Praktykantce/-owi 

wynagrodzenia z tytułu odbywania praktyki, stosowna umowa zawierana jest między Organizatorem 

praktyki a Praktykantką/-em bez pośrednictwa Uczelni. 

§ 6.

Uczelnia nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki. 

§ 7.

Praktyka nie może odbywać się w warunkach szkodliwych dla zdrowia w rozumieniu przepisów 

prawa pracy. 

§ 8.

Praktykant zobowiązuje się do odbycia praktyki zgodnie z programem, a ponadto do: 

1) swoją postawą, zachowaniem i zaangażowaniem godnie reprezentować Uczelnię,

2) starannego wykonywania powierzonych mu obowiązków,

3) przestrzegać regulaminu pracy, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy i innych

przepisów dotyczących działalności Organizatora praktyki, w której odbywa praktyki

w zakresie przydatnym do realizacji praktyk,

4) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz następstw nieszczęśliwych

wypadków (NNW) na czas trwania praktyki,

5) przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię.

§ 9.

Praktyka odbędzie się w terminie od ............. ............. 20... r. do ......... ................ 20... r. 

§ 10.

Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszego Porozumienia rozstrzygają: ze strony Uczelni – 

Rektor, a ze strony Organizatora praktyki – Pan/Pani ................................. – .................................... 

§ 11.

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

§ 12.

Porozumienie niniejsze sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  

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

Uczelnia       Organizator praktyki  Praktykant/ka 
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