Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 1 do Regulaminu
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DODATKOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ
w ramach projektu pn. „Nowoczesna wiedza= nowoczesna gospodarka – program rozwoju potencjału
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”
POKL.04.03.00-00-240/12

Dane dotyczące studenta
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………...
Numer albumu:………………………………………..
Rok akademicki:………………………………………
Tryb studiów: stacjonarne/ niestacjonarne *
Rodzaj studiów: inżynierskie/licencjackie *
Kierunek studiów: Informatyka/ Logistyka/ Fizjoterapia/ Zarządzanie i Inżynieria Produkcji *
Rok studiów: I / II / III *
Semestr nauki: ……….
Termin rozpoczęcia studiów (dzień- miesiąc- rok):……………………………………………
Numer telefonu studenta:………………………………………………………………………
Adres e-mail studenta:…………………………………………………………………….……
Dane dotyczące praktyki
Termin odbywania praktyki: od………………………………. do …………………………
Nazwa i adres zakładu pracy, w którym student zamierza zrealizować praktyki:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa działu/ wydziału/ komórki organizacyjnej, w której student będzie realizował praktykę
……………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są prawdziwe.
………………………………….
Podpis studenta
Akceptacja Opiekuna praktykanta z WSB na realizowanie praktyki w wybranym przez studenta miejscu.
……………..

..……………………...........................

(data)

(podpis Opiekuna praktykanta z WSB)

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik 1 do Formularza zgłoszeniowego
…................................…………...…………, dnia…….............................
(Miejscowość)

(data)

OŚWIADCZENIA
Ja, niżej podpisany(a)
……………………………………………………….………………………………………..
oświadczam, że:
1.

Zapoznałem(-łam) się i akceptuję postanowienia „Regulaminu dodatkowej praktyki zawodowej
i wypłacania stypendiów za praktyki realizowane w ramach Programu na rzecz rozwijania
przedsiębiorczości akademickiej w ramach projektu pn. „Nowoczesna wiedza= nowoczesna gospodarka –
program rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej” POKL.04.03.00-00-240/12.

2.

a) Posiadam aktualne ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ubezpieczenie
OC, którego kopię załączam do niniejszego formularza.*
b) Nie posiadam ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ubezpieczenie OC,
jednak zobowiązuję się wykupić ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz
ubezpieczenie OC na cały okres odbywania Praktyki i dostarczyć potwierdzenia posiadania tego
ubezpieczenia do Biura Projektu przed rozpoczęciem odbywania Praktyki.*
c**) Posiadam aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kontynuowania praktycznej nauki zawodu, studiów oraz zaświadczenie lekarskie w sprawie badań
sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do odbywania nauki, w trakcie której student
będzie kształcił się do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub
choroby zakaźnej na inne osoby.*
d**) Posiadam aktualną książeczkę zdrowia, badanie bakteriologicznego na nosicielstwo z wynikiem
ujemnym, potwierdzenie wykonania szczepienia w zakresie WZW typu B, których kserokopię załączam do
niniejszego formularza. *

3.

Odbywanie przez mnie praktyki w ramach projektu nie wpłynie na realizację przeze mnie obowiązków
związanych z tokiem studiów na kierunku …………………………..
Powyższe potwierdzam własnoręcznym podpisem.
…………………….……………………………………………………………
(Czytelny podpis studenta)

* niepotrzebne skreślić
** dotyczy tylko studentów kierunku Fizjoterapia
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Załącznik 2 do Regulaminu
POROZUMIENIE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI DODATKOWEJ PRAKTYKI
ZAWODOWEJ w ramach projektu pn. „Nowoczesna wiedza= nowoczesna gospodarka – program
rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”
POKL.04.03.00-00-240/12

Pomiędzy Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej (41-300), ul. Cieplaka 1 C, zwaną
dalej Uczelnią, reprezentowaną przez:
1. Menedżera Projektu - prof. nadzw. dr Zdzisławę Dacko-Pikiewicz
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(Nazwa i adres zakładu pracy)
zwanym dalej Organizatorem praktyki, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………………
zostało zawarte na okres od.......................................................do .............................................
porozumienie następującej treści:
1. W związku z realizacją projektu pn. „Nowoczesna wiedza= nowoczesna gospodarka –
program rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej” POKL.04.03.0000-240/12, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i nauka, Działanie 4.3
Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście
celów Strategii Europa 2020, w roku akademickim …………….. Uczelnia udziela
skierowania na odbycie dodatkowej praktyki zawodowej w ramach Programu na rzecz
rozwijania przedsiębiorczości akademickiej do Organizatora praktyki niżej wymienionym
studentom:
Lp.

Nazwisko i imię studenta

Adres zamieszkania

Kierunek/ tryb/ rodzaj
studiów/ rok studiów/
semestr/ nr albumu

1.
2.
2. Organizator praktyki zobowiązuje się do:
a) Zapoznania studentów z dokumentami obowiązującymi w jego działalności i związanymi
ze stanowiskiem pracy np. zakładowym regulaminem pracy, przepisami o ochronie tajemnicy
państwowej i służbowej, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
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b) Wyznaczenia zakładowego przedstawiciela (Opiekuna praktyki) do sprawowania nadzoru
nad wykonywaniem zadań wynikających z programu praktyki.
c) Umożliwienia Opiekunowi praktyki z WSB sprawowania nadzoru dydaktycznowychowawczego nad praktykami studenckimi oraz kontroli praktyk.
d) Zażądania od Uczelni odwołania studenta odbywającego praktykę na podstawie
skierowania, w przypadku, gdy naruszy on, w sposób rażący dyscyplinę pracy. Jeżeli
naruszenie dyscypliny pracy spowodowało zagrożenie dla życia lub zdrowia, pracodawca
może nie dopuścić studenta do kontynuowania praktyki, po uprzednim zawiadomieniu
Uczelni o tym fakcie i przyczynach w terminie 3 dni roboczych od momentu wystąpienia
powyższego naruszenia.
3. Uczelnia zobowiązuje się do sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego oraz
organizacyjnego nad przebiegiem praktyk, a także dostarczenia Organizatorowi Praktyki
informacji o współfinansowaniu praktyk ze środków Unii Europejskiej. Menedżer Projektu,
jako przedstawiciel Uczelni jest przełożonym studentów odbywających praktykę, odpowiada
za realizację praktyki zgodnie z jej celem, i jest upoważniony do rozstrzygania wspólnie
z przedstawicielem Organizatora Praktyki spraw związanych z przebiegiem praktyki.
4. Uczelnia zobowiązuje się do wypłaty studentowi odbywającemu praktykę stypendium
stażowego, zgodnie z postanowieniami Umowy o praktykę, ponadto Opiekun praktykanta
wyznaczony przez Organizatora praktyki otrzymuje wynagrodzenie za opiekę nad
praktykantem.
5. Uczelnia może w ramach posiadanych możliwości poinformować opinię publiczną za
pomocą Informatora lub innego kanału informacyjnego, że Organizator Praktyki wspiera
studentów w celu zdobycia wykształcenia wyższego i zarazem podziękować w imieniu
Studenta za umożliwienie odbycia praktyki, na co Organizator Praktyki wyraża zgodę.
6. Porozumienie niniejsze sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej ze stron.

………………………………….
Podpis upoważnionego
przedstawiciela Organizatora Praktyki

…………………………………………
Podpis upoważnionego przedstawiciela
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
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Załącznik 3 do Regulaminu
DZIENNICZEK DODATKOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ
w ramach projektu pn. „Nowoczesna wiedza= nowoczesna gospodarka – program rozwoju potencjału
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”
POKL.04.03.00-00-240/12

Przebieg i opis działań podejmowanych podczas trwania praktyki.
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….
Numer albumu:………………………………………..
Rok akademicki:………………………………………
Tryb studiów: stacjonarne/ niestacjonarne *
Rodzaj studiów: inżynierskie/licencjackie *
Kierunek studiów: Informatyka/ Logistyka/ Fizjoterapia/ Zarządzanie i Inżynieria Produkcji *
Rok studiów: I / II / III *
Semestr nauki: ……….
Dane dotyczące praktyki
Termin odbywania praktyki: od………………………………. do ……………………….…
Nazwa i adres zakładu pracy, w którym student odbywa praktyki:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Charakterystyka Zakładu Pracy - Organizatora Praktyki (wypełnia student):
…………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………..…………………………………………………..
…………………………………………………..………………………………………………………………….
………………………………..…………………………………………………………………………………….
…………………..…………………………………………………………………………………………………..
……………..……………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………..…………………………………..
Pieczątka Organizatora praktyki

………………………………
data

….…………………………………………………….
Podpis Opiekuna praktyki ze strony Organizatora praktyki

Opiekun praktyki z danego zakładu podpisuje wypełniony przez studenta dziennik w ostatnim dniu praktyki.
* niepotrzebne skreślić
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Nazwisko i imię studenta …………………………………………………………………………

DATA

GODZINY
PRAKTYK
OD .. DO..

LICZBA
GODZIN

Wyszczególnienie wykonywanych prac, zajęć, powierzonych
obowiązków i pełnionych funkcji. Uwagi, obserwacje i wnioski
studenta, co do wykonywanej praktyki.

Uwagi: Dzienniczek powinien zawierać cotygodniowy opis działalności studenta w danym Zakładzie Pracy. Rodzaj wykonywanych zadań,
problemy w realizacji zadań, funkcjonowanie Zakładu Pracy. Każdy tydzień powinien zawierać podsumowanie opisujące nowe
doświadczenia, umiejętności i wrażenia z odbywania praktyki. Dzienniczek powinien zawierać opis najważniejszych wydarzeń danego
tygodnia, a nie każdy dzień z osobna. Każdy tydzień powinien być opisany na osobnej kartce. Kartkę należy powielić tyle razy ile to
potrzebne.
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Załącznik 4 do Regulaminu
KARTA OCENY STUDENTA ODBYWAJĄCEGO PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ
w ramach projektu pn. „Nowoczesna wiedza= nowoczesna gospodarka – program rozwoju potencjału
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”
POKL.04.03.00-00-240/12
(Wypełnia Opiekun praktykanta ze strony Organizatora Praktyki)

Miejsce odbycia Praktyki:
Nazwa przedsiębiorstwa/instytucji...............................................................................................
Adres przedsiębiorstwa/ instytucji................................................................................................
Telefon/fax przedsiębiorstwa/ instytucji……...............................................................................
Opiekun praktyki……..................................................................................................................
Imię i nazwisko studenta...............................................................................................................
Termin odbywania praktyki..........................................................................................................
Przedmiot oceny

Ocena
( 2, 3, 3+,
4, 4+, 5)

Krótkie uzasadnienie oceny

Punktualność, obowiązkowość

Kultura osobista

Zainteresowanie i motywacja do
pracy w przedsiębiorstwie/instytucji
Aktywność i pomysłowość
Wykonywanie powierzonych zadań
Umiejętności interpersonalne

POTWIERDZENIE ZREALIZOWANIA PRAKTYKI
Potwierdzam, że student zrealizował praktykę studencką w liczbie ............. godzin.

……………..
(data)

..……………………...........................
(podpis Opiekuna praktykanta)
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Z jakimi zadaniami realizowanymi w instytucji/ przedsiębiorstwie zapoznano studenta w trakcie trwania praktyki:

Z czym praktykant miał największe trudności a z czym radził sobie prawidłowo?

Szanowna Pani/ Szanowny Panie
Prosimy o Państwa uwagi dotyczące przebiegu i programu praktyk dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej. Wasze doświadczenie i pomysły z niego płynące pozwolą na pełniejsze przygotowanie
przebiegu studenckich praktyk i takie ich zmodyfikowanie, aby dostosowane były do potrzeb, jakie
rzeczywiście istnieją.
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Załącznik 5 do Regulaminu
SPRAWOZDANIE STUDENTA Z DODATKOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ
w ramach projektu pn. „Nowoczesna wiedza= nowoczesna gospodarka – program rozwoju potencjału
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”
POKL.04.03.00-00-240/12

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….
Numer albumu:………………………………………..
Rok akademicki:………………………………………
Tryb studiów: stacjonarne/ niestacjonarne *
Rodzaj studiów: inżynierskie/licencjackie *
Kierunek studiów: Informatyka/ Logistyka/ Fizjoterapia/ Zarządzanie i Inżynieria Produkcji *
Rok studiów: I / II / III *
Semestr nauki: ……….
Termin odbywania praktyki: od………………………………. do ……………………….…
Nazwa i adres zakładu pracy, w którym student odbył praktyki:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
1. Charakterystyka instytucji (rodzaj działalności, asortyment produkcji lub świadczonych
usług):………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

2. Charakter prac wykonywanych podczas praktyki:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

3. Umiejętności nabyte podczas praktyki:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
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4. Zakres wiedzy nabytej podczas praktyki:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Jaki zakres wiedzy z programu studiów student uważa za przydatny podczas pracy – na
podstawie zdobytego doświadczenia w trakcie praktyki:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

6. Jakie treści/materiały student planuje pogłębić – na podstawie zdobytego doświadczenia
w trakcie praktyki:
………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….…

7. Wnioski:
…………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..
Data

…………………………..
Podpis studenta
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Załącznik nr 6 do Regulaminu
UMOWA O PRAKTYKĘ
nr …………………………………
zawarta w dniu ………../………../………….. r.
pomiędzy:
1.

Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
z siedzibą: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c, NIP-629-10-88-993,
reprezentowaną przez:
Menedżera projektu – prof. nadzw. dr Zdzisławę Dacko - Pikiewicz,
zwaną w dalszej treści umowy „Uczelnią”,

a
2.

Uczestnikiem Praktyki- Panem/Panią .……………………………….…………………..,
urodzonym/ą dnia: ………………………………………………….., w: …………….…,
zamieszkałym/ą: .…………………………………………………………………………,
legitymującym/ą się dowodem osobistym seria numer:….……………………………….,
oraz legitymacją studencką numer: ..……………………,
posiadającym/ą Pesel: .………………..……….…….,
zwanym w dalszej treści umowy „Uczestnikiem Praktyki”/„Praktykantem”,

i
3.

…………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………… (Nazwa, siedziba)
NIP: ……………………………………, REGON: ..………………………………….,
działającym na podstawie (wpis do KRS lub innego rejestru):
………………………………………………………………………………………………
pod numerem: ……………………………………………………………………………...
reprezentowanym przez:
1) …………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy „Organizatorem praktyki”.
§1

Definicje:
1. Uczelnią jest Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej realizująca projekt
„Nowoczesna wiedza = nowoczesna gospodarka - program rozwoju potencjału Wyższej
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020, projekt
nr POKL.04.03.00-00-240/12.
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Projekt oznacza realizowane przez Uczelnię przedsięwzięcie pod nazwą „Nowoczesna
wiedza = nowoczesna gospodarka - program rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej” nr POKL.04.03.00-00-240/12, finansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Państwa w ramach
Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych
w kontekście celów Strategii Europa 2020, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
będące przedmiotem Umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Instytucją
Pośredniczącą a Uczelnią.
Organizatorem praktyki jest podmiot będący przedsiębiorcą lub instytucją przyjmujący
studenta na praktykę.
Praktyka studencka – odpłatna forma pobytu studentów Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej u Organizatora praktyki polegająca na zdobywaniu praktycznych
umiejętności przydatnych do prowadzenia dalszej pracy zawodowej lub naukowej. Przez
okres praktyki należy rozumieć dla studentów I roku – 120 h, dla studentów II roku 160 h
i dla studentów III roku 200 h - nie jest wymagane aby początek realizacji praktyki
pokrywał się z początkiem miesiąca lub tygodnia kalendarzowego.
Uczestnikiem/czką praktyki (Praktykantem/tką) jest uczestnik/czka projektu
„Nowoczesna wiedza = nowoczesna gospodarka - program rozwoju potencjału Wyższej
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”, będący studentem/ką kierunku Informatyka,
Logistyka, Fizjoterapia lub Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, który/a złożył/a
Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na praktyki, oraz podpisał z Uczelnią umowę
o praktykę..
Celem dodatkowej praktyki zawodowej jest rozwijanie przedsiębiorczości
akademickiej wśród studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, a także
weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów i uzupełnienie jej
o praktyczne zastosowania nabytych umiejętności; poznanie podstawowych metod, form
oraz narzędzi pracy, organizacji i sposobu planowania pracy oraz prowadzenia
dokumentacji; pogłębienie wiedzy fachowej z określonej dziedziny poprzez zadania
praktyczne realizowane w zakładzie pracy; zapoznanie pracodawców z potencjalnymi,
przyszłymi pracownikami; zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego;
kształtowanie umiejętności zawodowych związanych z miejscem odbywania praktyki;
kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, poznanie
funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji,
procedur, procesu planowania pracy i kontroli; doskonalenie umiejętności organizacji
pracy własnej i zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności,
odpowiedzialności za powierzone zadania.
Płatnikiem składek jest Uczelnia, która zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń
społecznych z dnia 13.10.1998 r. (art. 4 pkt. 2, lit. za, Dz. U. Nr 137 poz. 887 z późn.
zm.) jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne oraz na podstawie odrębnych
przepisów płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, potrącanych
od kwoty wynagrodzenia (stypendium stażowego).
Regulamin – obowiązujący w Uczelni dokument pt. Regulamin dodatkowej praktyki
zawodowej i wypłacania stypendiów za praktyki realizowane w ramach Programu na
rzecz rozwijania przedsiębiorczości akademickiej w ramach projektu pn. „Nowoczesna
wiedza= nowoczesna gospodarka – program rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej” POKL.04.03.00-00-240/12.
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1.

2.

3.

§2
Przedmiot umowy
Niniejsza umowa zawarta jest na potrzeby i w ramach realizacji projektu „Nowoczesna
wiedza= nowoczesna gospodarka – program rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej”.
Strony niniejszej umowy, tj. Uczelnia, Organizator Praktyki oraz Uczestnik Praktyki
zobowiązują się wspólnie przeprowadzić praktykę na zasadach określonych poniżej oraz
w treści Regulaminu dodatkowej praktyki zawodowej i wypłacania stypendiów za
praktyki realizowane w ramach Programu na rzecz rozwijania przedsiębiorczości
akademickiej w ramach projektu pn. „Nowoczesna wiedza= nowoczesna gospodarka –
program rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”
POKL.04.03.00-00-240/12.
Odbywanie Praktyki nie skutkuje powstaniem stosunku pracy pomiędzy Uczestnikiem
Praktyki oraz Organizatorem Praktyki lub Uczelnią.

§3
Obowiązki Uczelni
W ramach niniejszej umowy Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi praktyki
warunków i środków do prawidłowego odbycia praktyki, a w szczególności do:
1) przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej z zakwalifikowaniem na praktykę
uczestnika praktyki,
2) zgromadzenia wszelkich informacji dotyczących Uczestników praktyki i warunków
odbywania praktyki, niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji Uczestników
praktyki oraz zorganizowania praktyki, we współpracy z Organizatorem praktyki,
3) przedsięwzięcia działań koniecznych do przygotowania, realizacji i skutecznego
przeprowadzenia praktyki,
4) zapewnienia, na zasadach określonych w Regulaminie i niniejszej umowie, wypłaty
Uczestnikowi praktyki świadczenia finansowego w postaci stypendium stażowego, na
zasadach określonych w § 7 ust. 1.
5) kontroli i monitoringu jakości i zgodności realizowanej praktyki z Regulaminem,
6) udzielenia wsparcia Uczestnikowi praktyki podczas załatwiania formalności
administracyjnych, niezbędnych do odbycia praktyki,
7) koordynowania współpracy pomiędzy Uczelnią, a pozostałymi stronami
zaangażowanymi w realizację praktyki,
8) kontroli miesięcznych List obecności osoby odbywającej praktykę dostarczanych przez
Uczestnika praktyki do Biura Projektu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Góriczej,
ul. Cieplaka 1 C, pok. 119 (wzór Listy obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
umowy),
9) zatwierdzenia wystawionego przez Organizatora praktyki zaświadczenia o odbyciu
praktyki przez Praktykanta,
10) dostarczenia Organizatorowi praktyki oznaczeń Unii Europejskiej oraz Europejskiego
Funduszy Społecznego w celu umieszczenia ich w sposób widoczny w miejscu
odbywania praktyki.
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§4
Obowiązki Organizatora praktyki
1. W ramach niniejszej umowy Organizator praktyki zobowiązuje się do:
1) zapewnienia praktykantowi wszelkich warunków i środków do prawidłowego odbycia
praktyki w zakresie wskazanym w treści Regulaminu,
2) zapewnienia rzeczywistego wykorzystania wiedzy i umiejętności Uczestnika praktyki
oraz przydzielania mu zadań i obowiązków, odpowiadających kwalifikacjom i
doświadczeniu Uczestnika praktyki,
3) przydzielenia Uczestnikowi praktyki Opiekuna, tj. wskazania osoby zatrudnionej
u Organizatora praktyki odpowiedzialnej za przebieg praktyki. Opiekun praktykanta
zobowiązany jest do bezpośredniego nadzoru nad praktykantem przez cały okres
trwania praktyki oraz zapewnienia prawidłowej realizacji zadań powierzonych
praktykantowi.
4) zapewnienia praktykantowi odzieży ochronnej oraz środków ochrony na stanowisku
pracy, jeśli rodzaj wykonywanej pracy tego wymaga,
5) zapoznania Uczestników praktyki z przepisami BHP obowiązującymi przy
wykonywaniu powierzonych im obowiązków, a także z regulaminem pracy,
przepisami i wewnętrznymi regulaminami obowiązującymi u Organizatora praktyki, do
których Uczestnicy praktyki powinni się odpowiednio stosować oraz wydanie
zaświadczenia o przeszkoleniu podpisanego przez praktykanta,
6) zorganizowania stanowiska pracy umożliwiającego Uczestnikowi praktyki
wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków oraz wyposażenie Uczestnika
praktyki w narzędzia i środki niezbędne do realizacji praktyki,
7) ustalenia z Uczestnikiem praktyki, w terminie do 7 dni roboczych od rozpoczęcia
praktyki, harmonogramu odbywania praktyki,
8) monitorowania praktyki, pozostawanie w kontakcie z Asystentem Menedżera Projektu,
zgłaszanie wszelkich utrudnień w realizacji praktyki,
9) niezwłocznego, nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych, poinformowania
Uczelni o przypadku przerwania przez Uczestnika praktyki odbywania praktyki,
o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz innych zdarzeniach mających
wpływ na realizację praktyki,
10) umożliwienia odbywania wizyt przedstawicielowi Uczelni na każdym etapie trwania
praktyki (o wizycie Organizator praktyki będzie informowany telefonicznie lub
mailowo z wyprzedzeniem 3 dni roboczych),
11) przestrzegania określonego w § 6 ust. 3 wymiaru czasu odbywania praktyki (za
godziny przekraczające wymiar czasu odbywania praktyki, określone w § 6 ust. 3,
stypendium stażowe nie będzie wypłacane),
12) wystawienia w 3 egzemplarzach, nie później niż do 14-ego dnia od zakończenia
praktyki, Zaświadczenia o odbyciu praktyki zgodnie z obowiązującym wzorem,
z których jeden otrzymuje Praktykant kwitując odbiór własnoręcznym podpisem, drugi
przekazywany jest Uczelni wraz z ostatnią listą obecności, trzeci zaś pozostaje
w aktach Uczestnika praktyki u Organizatora praktyki (wzór Zaświadczenia o odbyciu
praktyki stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy),
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13) umieszczenia w miejscu odbywania praktyki informacji zawierającej dane o projekcie
lub innych materiałów promocyjnych projektu,
14) ochrony danych osobowych praktykanta zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. Na Opiekuna praktykanta u Organizatora praktyki wyznacza się:
imię i nazwisko:…………………………………………………………………………..
3.

4.

5.

6.

zajmowane stanowisko, wykształcenie:………………………………………..……………
W przypadku kwestii spornych oraz związanych ze zmianą organizacji i przebiegu
praktyki, Organizator praktyki ma obowiązek poinformować Uczelnię na piśmie o
zaistniałej sytuacji w terminie do 3 dni roboczych.
Organizator praktyki zobowiązuje się nie nawiązywać z Uczestnikiem praktyki w okresie
realizacji praktyki dodatkowego stosunku prawnego (poza niniejszą umową) związanego
ze świadczeniem przez praktykanta pracy, usług lub z wykonaniem dzieła.
Organizator praktyki wyraża zgodę na przetwarzanie przez Uczelnię swoich danych
adresowych, ujawnienie i rozpowszechnianie informacji o udziale w Projekcie oraz
zapewnia, że uzyska w odpowiednim (w momencie podpisywania umowy) czasie zgodę
Opiekuna Praktykanta na przetwarzanie przez Uczelnię jego danych osobowych,
w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu.
Organizator praktyki zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zapisów Regulaminu
dodatkowej praktyki zawodowej i wypłacania stypendiów za praktyki realizowane w
ramach Programu na rzecz rozwijania przedsiębiorczości akademickiej w ramach
projektu pn. „Nowoczesna wiedza= nowoczesna gospodarka – program rozwoju
potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej” POKL.04.03.00-00-240/12,
nie wymienionych w niniejszej umowie.

§5
Obowiązki Uczestnika praktyki
1. W ramach niniejszej umowy Uczestnik praktyki zobowiązuje się do:
1) przeprowadzenia na własny koszt profilaktycznych badań lekarskich wstępnych, jeśli
są wymagane,
2) posiadania ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz
ubezpieczenia OC przez cały okres odbywania praktyki i dostarczenia potwierdzenia
posiadania tego ubezpieczenia do Biura Projektu przed rozpoczęciem odbywania
Praktyki,
3) posiadania zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kontynuowania praktycznej nauki zawodu, studiów oraz
zaświadczenie lekarskie w sprawie badań sanitarno-epidemiologicznych o braku
przeciwwskazań do odbywania nauki, w trakcie której student będzie kształcił się do
wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub
choroby zakaźnej na inne osoby (dotyczy tylko studentów kierunku Fizjoterapia),
4) rozpoczęcia i zakończenia praktyki zgodnie z terminem i wymiarem czasu odbywania
praktyki określonym w § 6 ust. 3 niniejszej umowy,
5) uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych przez Organizatora praktyki,
potwierdzania swojej obecność na liście obecności własnoręcznym podpisem,
6) dążenia do pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w trakcie wykonywania zadań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

powierzonych przez Opiekuna w trakcie realizacji praktyki,
7) poinformowania Uczelni o harmonogramie praktyki, tj. o wyznaczonych dniach
i godzinach odbywania praktyki, poprzez dostarczenie jego kopii do Biura Projektu,
8) sumiennego i starannego wykonywania zadań, stosowania się do poleceń Opiekuna
praktyki lub innej wyznaczonej przez Organizatora praktyki osoby w terminie i bez
usterek,
9) przestrzegania zasad określonych przez Organizatora praktyki, obowiązujących reguł i
przepisów prawnych dotyczących tajemnicy służbowej oraz ustalonego rozkładu
czasu pracy, a także przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników
zatrudnionych u Organizatora praktyki, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy
służbowej, zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych,
10) ustalenia z Opiekunem praktyki harmonogramu praktyki w terminie do 7 dni
roboczych od rozpoczęcia praktyki i dostarczenia jego kopii do Biura Projektu
w terminie do 10 dni od rozpoczęcia praktyki,
11) prowadzenia miesięcznych List obecności osoby odbywającej praktykę według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
12) dostarczania do Biura Projektu Uczelni, nie później niż do 5-go dnia każdego miesiąca
następującego po przepracowanym miesiącu, miesięcznej Listy obecności osoby
odbywającej praktykę i Dzienniczka z przebiegu praktyki zatwierdzonych przez
Opiekuna praktykanta, a po pierwszym miesiącu odbywania praktyki także
uwierzytelnionych kserokopii protokołu przeprowadzenia szkolenia BHP
i przeciwpożarowych oraz kserokopii zaświadczenia lekarskiego dla praktykanta
stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku,
jeśli jest wymagane przez Organizatora praktyki (oryginały dokumentów pozostają
w aktach praktykanta u Organizatora praktyki),
13) zawiadomienia Organizatora praktyki i Uczelni o każdej nieobecności, wskazując jej
przyczynę, przewidywany czas nieobecności oraz - w razie choroby - przedstawienia
zaświadczenia lekarskiego potwierdzające niezdolność do wykonywania zadań w
związku z odbywaniem praktyki. Praktykant ma obowiązek poinformować
Organizatora praktyki i Uczelnię o przyczynie nieobecności najpóźniej do końca
drugiego dnia jej trwania. Niedopełnienie wymienionego obowiązku spowoduje, że
nieobecność będzie traktowana jako nieobecność nieusprawiedliwiona, za którą nie
przysługuje wynagrodzenie,
14) odpracowania usprawiedliwionych nieobecności w tym samym miesiącu, w którym
nieobecność wystąpiła w terminie uzgodnionym z Opiekunem praktyki,
15) niezwłocznego informowania na piśmie Uczelni o wszelkich nieprawidłowościach
w realizacji praktyki.
2. Uczestnik praktyki zobowiązuje się nie nawiązywać z Organizatorem praktyki w okresie
realizacji praktyki dodatkowego stosunku prawnego (poza niniejszą umową) związanego
ze świadczeniem przez Praktykanta pracy, usług lub z wykonaniem dzieła.
3. Uczestnik praktyki oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Uczelnię i Organizatora praktyki w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu,
w tym w celach statystycznych i ewaluacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu.
4. Uczestnik praktyki zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zapisów Regulaminu
dodatkowej praktyki zawodowej i wypłacania stypendiów za praktyki realizowane w
ramach Programu na rzecz rozwijania przedsiębiorczości akademickiej w ramach
projektu pn. „Nowoczesna wiedza= nowoczesna gospodarka – program rozwoju
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potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej” POKL.04.03.00-00-240/12,
nie wymienionych w niniejszej umowie.
§6
Zasady realizacji praktyki
1. Wymiar realizacji praktyki wynosi ……….. godzin.
2. Praktyka rozpoczyna się dnia ………………………………………... r. i kończy dnia
……………………..……….………….. r.
3. Realizacja praktyki trwać będzie nie dłużej niż 2 miesiące, w wymiarze nie większym niż
8 godzin dziennie, w sumie nie więcej niż ……….. godzin w ciągu trwania całej
praktyki. Ilość godzin w poszczególnych tygodniach odbywania praktyki może się różnić
i jest ustalana w harmonogramie, o którym mowa w ust. 4.
4. Uczestnik praktyki oraz Organizator praktyki (Opiekun praktykanta) ustalą wspólnie
harmonogram praktyki, to jest dni oraz godziny odbywania praktyki. Harmonogram ten
zostanie uzgodniony w terminie do 7 dni roboczych od rozpoczęcia praktyki, a w terminie
do 10 dni od rozpoczęcia praktyki, Praktykant poinformuje Uczelnię o tym
harmonogramie dostarczając jego kopię do Biura Projektu.
5. Maksymalna dzienna norma czasu odbywania praktyki dla Uczestnika praktyki wynosi
8 godzin. Norma ta nie dotyczy praktykantów, których zgodnie z odpowiednio
stosowanymi w tym zakresie przepisami prawa pracy w tym: kodeksu pracy, ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub innych, ze względu na przymioty danej osoby
lub rodzaj piastowanego stanowiska, obowiązują inne – niższe normy dzienne czasu
pracy.
6. Przebieg praktyki nie może kolidować z odbywaniem przez studenta zajęć na Uczelni.
7. Praktyka przeprowadzana jest według zatwierdzonego Programu praktyki, który stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Program praktyki zawiera określenie nazwy
stanowiska, zakres realizowanych na praktyce czynności oraz wskazanie czynników
szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy. Program
praktyki opracowuje Opiekun praktyki ze strony Organizatora praktyki.
8. Praktykant odbywa praktykę w dziale/jednostce/na stanowisku:
………………………………………………………………………………………………
9. Miejscem odbywania praktyki jest:
……………………………………………………………………………………………
10. Dopuszcza się usprawiedliwioną przerwę w odbywaniu praktyki trwającą nie dłużej niż
20% nieobecności (także usprawiedliwionych) na praktyce, cel Praktyki został osiągnięty.
11. W przypadku, kiedy praktyki zostaną przerwane, strony niniejszej umowy zawrą
porozumienie, w którym m.in. określą przewidywany okres kontynuacji praktyki.
Kontynuowane praktyki nie mogą się zakończyć się po dacie 31.12.2015 r.
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2.

3.

4.
5.

§7
Finansowanie
W związku z realizacją praktyki Uczelnia wypłaci Uczestnikowi praktyki stypendium
w wysokości 25,00 zł (słownie: dwudziestu pięciu złotych) brutto za każdą faktycznie
odbytą godzinę praktyki, to jest za cały okres praktyki w łącznej kwocie ………….. zł
(słownie: ………………………………. złotych). Podana kwota stanowi pełny koszt
zatrudnienia za godzinę pracy, tym samym zawiera wszystkie wymagane składki, o które
świadczenie do wypłaty zostanie odpowiednio pomniejszone.
W związku z wypłatą stypendiów stażowych oraz wynagrodzenia Opiekuna praktykanta,
wyznaczonego przez Organizatora praktyki, Uczelnia odprowadzi składki na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących
przepisów prawa, w tym zwłaszcza z Ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11 poz. 74 z późn. zm.). W związku ze zgłoszeniem do
ubezpieczenia Uczestnik praktyki oraz Opiekun praktykanta ze strony Organizatora
praktyki, zobowiązani są wypełnić i dostarczyć dokument pn. Dane Osobowe (załącznik
nr 1 do umowy) oraz dokonać wszelkich czynności określonych w obowiązujących
przepisach prawnych.
Stypendia stażowe wypłacane będą w okresach miesięcznych do ostatniego dnia
roboczego następnego miesiąca. Warunkiem wypłat kolejnych transz jest dostarczenie do
Biura Projektu mieszczącego się w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie
Górniczej, przy ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie wskazanym w § 5
ust. 1 pkt. 11 Listy obecności osoby odbywającej praktykę oraz Dzienniczka praktyki
zatwierdzonych przez Opiekuna praktykanta.
Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 11 we wskazanym
terminie spowoduje wstrzymanie wypłat kolejnych transz stypendium stażowego.
Wypłata środków stypendium stażowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na
konto Bankowe nr
…..…………………………………….…………………………………………...…..…….

nazwa i adres banku
……………………………………………………………………………………………….
6. Opiekun praktykanta, wyznaczony przez Organizatora praktyki, za opracowanie
programu praktyki oraz sprawowanie opieki nad uczestnikiem praktyki otrzymuje
wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie zawartej z Uczelnią (wynagrodzenie
odpowiednio pomniejszone o składki i podatek odprowadzone z tytułu wypłaty
wynagrodzenia).
7. Wypłata stypendiów stażowych, wynagrodzeń Opiekunów i odprowadzenie podatku oraz
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (odprowadzonych przez Uczelnię
zgodnie z przepisami prawa) zostaną pokryte przez Uczelnię ze środków uzyskanych na
realizację projektu „Nowoczesna wiedza = nowoczesna gospodarka – program rozwoju
potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”.
8. Strony umowy zobowiązują się do przestrzegania zapisów Regulaminu dotyczących
finansowania praktyk nie ujętych w treści niniejsizej umowy.
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§8
Rozwiązanie umowy
1. Czas trwania Praktyki, określony w § 6 ust. 2, jest czasem obowiązywania niniejszej
umowy.
2. Strony umowy o praktykę są zobowiązane do zachowania należytej staranności celem
zapewnienia prawidłowego przebiegu praktyki i terminowego jego zakończenia.
3. Rozwiązanie umowy o praktykę następuje z chwilą upływu terminu na jaki została
zawarta tj. zakończenia …….. godzinnego okresu odbywania praktyki przez studenta
i wręczeniu mu przez Organizatora praktyki Zaświadczenia o odbyciu praktyki.
4. Organizator praktyki i Uczestnik praktyki zobowiązani są do: sporządzenia, wypełnienia
oraz przedłożenia Uczelni wszystkich wymaganych przez nią dokumentów, świadczących
o realizacji i zakończeniu praktyk.
5. Umowa o praktykę może być rozwiązana przed upływem terminu na jaki została zawarta
tylko w uzasadnionych przypadkach określonych w ust. 7.
6. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
i wywiera skutek natychmiastowy.
7. Umowa o praktykę może być rozwiązana z przyczyn leżących po stronie praktykanta
przed upływem terminu w przypadku:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności Praktykanta w terminie uzgodnionym
w harmonogramie praktyk,
2) naruszenia przez praktykanta podstawowych obowiązków pracowniczych określonych
w regulaminie pracy Organizatora praktyki, w szczególności ujawnienia informacji
stanowiącej tajemnicę Organizatora praktyki,
3) ujawnienia okoliczności znanych praktykantowi przed rozpoczęciem praktyki, które
dyskwalifikowałyby go z uczestnictwa w praktyce,
4) stawienia się Uczestnika praktyki w miejscu odbywania praktyki po użyciu alkoholu,
narkotyków, dopalaczy, środków psychotropowych lub substancji o podobnym
działaniu lub spożywania alkoholu lub zażywania tych środków w czasie odbywania
praktyce,
5) działania bez poszanowania dobrego imienia Organizatora praktyki oraz mienia
stanowiącego własność Organizatora praktyki,
6) nawiązania z Organizatorem praktyki dodatkowego stosunku prawnego (poza
niniejszą umową) polegającego na świadczeniu pracy, usług lub wykonaniu dzieła,
7) ubiegania się o dofinansowanie kosztów odbycia praktyki ze źródeł innych niż
dofinansowanie przewidziane w zawiązku z realizacją Projektu,
8) rażącego naruszenia pozostałych postanowień obowiązującego Regulaminu oraz
niniejszej umowy.
8. W przypadkach zachowań Uczestnika praktyki, o których mowa w ust. 7 niezwłocznie po
otrzymaniu od Organizatora praktyki zawiadomienia o jednym z ww. naruszeń i po
sprawdzeniu zasadności zawartych w nim zarzutów, Uczelnia zobowiązana jest do
rozwiązania Umowy o praktykę.
9. Praktykant, który został usunięty z praktyki na podstawie zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 8, nie może po raz kolejny ubiegać się o udział w przerwanej praktyce ani
dokończyć praktyki u innego Organizatora praktyki.
10. Uczestnik praktyki ma prawo do rezygnacji z udziału w praktyce lub przerwy w realizacji
praktyki bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku, gdy
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rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi zdarzeniami losowymi (np. chorobą).
Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 7 dni od
momentu zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Należy podać
powody rezygnacji oraz przedłożyć stosowne zaświadczenie (np. zwolnienie lekarskie).
Decyzję co do skutków przerwy lub rezygnacji podejmuje Menedżer Projektu, biorąc pod
uwagę stanowisko Uczestnika praktyki oraz Organizatora praktyki dotyczące możliwości i
woli kontynuacji praktyki.
11. W przypadku przerwania praktyki z przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze stron
niniejszej umowy strony mogą zawrzeć porozumienie, w którym m.in. określą
przewidywany okres kontynuacji praktyki. Kontynuowana praktyka powinna się
zakończyć się przed 30.11.2015 r.
12. W przypadku, gdy nie jest możliwe kontynuowanie przerwanej praktyki z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika praktyki jest on zobowiązany do zapłaty kary umownej
stanowiącej równowartość faktycznie wypłaconego przez Uczelnię stypendium stażowego
oraz odprowadzonych z tego tytułu podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne.
13. Umowa o praktykę może być rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Organizatora
praktyki przed upływem terminu na jaki została zawarta w przypadku:
1) naruszenia przez Organizatora praktyki podstawowych obowiązków pracowniczych
określonych w regulaminie pracy Organizatora praktyki,
2) naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu odbywania praktyki
przewidzianych przepisami prawa pracy,
3) nie dopuszczenia Uczestnika praktyki do odbywania praktyki,
4) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 10 ust. 2 niniejszej
umowy,
5) nawiązania z Uczestnikiem praktyki dodatkowego stosunku prawnego (poza niniejszą
umową) związanego ze świadczeniem przez praktykanta pracy, usług lub wykonania
dzieła,
6) ubiegania się o dofinansowanie kosztów odbycia praktyki ze źródeł innych niż
dofinansowanie przewidziane w zawiązku z realizacją Projektu,
7) rażącego naruszenia pozostałych postanowień obowiązującego Regulaminu oraz
niniejszej umowy.
14. W przypadku rozwiązania umowy o praktykę z przyczyn leżących po stronie Organizatora
praktyki, jest on zobowiązany do:
 zapłaty kary umownej stanowiącej równowartość wypłaconego przez Uczelnię
stypendium stażowego oraz faktycznie odprowadzonych z tego tytułu podatku oraz
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 wypłaty praktykantowi wynagrodzenia za praktykę z własnych środków za okres
przepracowany, za który Uczelnia nie wypłaciła jeszcze stypendium.
15. Umowa może zostać rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Uczelni w przypadku
rażącego naruszenia przez Uczelnię postanowień Regulaminu lub niniejszej umowy, jeśli
naruszenie postanowień wynikło z winy Uczelni.
16. Uczestnik praktyki uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy w przypadku braku
wypłaty terminowej dodatku stażowego przez dwa okresy płatności.
17. W przypadku, kiedy Uczelnia skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 5 i 7,
niniejszego paragrafu, strona z której przyczyny doszło do rozwiązania umowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zobowiązana jest do zapłaty kary umownej stanowiącej równowartość wypłaconego przez
Uczelnię stypendium stażowego oraz faktycznie odprowadzonych z tego tytułu podatku
oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
18. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu wynikłego na tle realizacji
postanowień niniejszej umowy zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego
dla siedziby Uczelni.
§9
Odpowiedzialność stron
1. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika praktyki
powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy.
2. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika praktyki, Organizatora praktyki
i osób trzecich za szkody powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy.
3. Organizator praktyki ponosi odpowiedzialność za szkody nieumyślnie wyrządzone przez
Uczestnika praktyki w ramach wykonywania obowiązków związanych z przypisanym mu
stanowiskiem pracy oraz szkody/krzywdy, jakich doznał Uczestnik praktyki lub osoby
trzecie przy wykonywaniu tych obowiązków, jednakże wyłącznie w zakresie w jakim
szkody/krzywdy te są wynikiem braku należytego nadzoru nad Uczestnikiem praktyki,
złej organizacji odbywania praktyki lub innych zaniedbań Organizatora praktyki.
§ 10
Sprawozdawczość i kontrola
1. Organizator praktyki i Uczestnik praktyki zobowiązani są do: sporządzenia, wypełnienia
oraz przedłożenia Uczelni wszystkich wymaganych przez nią dokumentów, świadczących
o realizacji i zakończeniu praktyk.
2. Organizator praktyki i Uczestnik praktyki zobowiązani są do poddania się kontroli
Uczelni, jak i Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub innego organu
sprawującego kontrolę w zakresie realizacji Projektu lub wydatkowania funduszy
unijnych.
3. Organizator praktyki oraz Uczelnia są zobowiązane do przechowywania dokumentów
dotyczących praktyki do 31.12.2020 roku.
§ 11
Zwrot kosztów
1. W przypadku wydania przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inny
organ sprawujący kontrolę w zakresie wydatkowania funduszy unijnych ostatecznej
decyzji podważającej zasadność wydatkowania środków przeznaczonych na wypłatę
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy, w szczególności w przypadku:
1) naruszenia warunków niniejszej umowy przez Organizatora praktyki,
2) naruszenia warunków niniejszej umowy przez Uczestnika praktyki lub podania przez
niego niezgodnych ze stanem faktycznym danych opisanych w § 5 niniejszej umowy,
Strona, której działanie lub zaniechanie stanowiło podstawę do żądania zwrotu,
zobowiązana jest do zwrotu na rzecz Uczelni wszelkich poniesionych przez Uczelnię
kosztów związanych z odbywaniem Praktyki, w szczególności wypłaconego na rzecz
Praktykanta stypendium stażowego, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz
podatków, a także odsetek lub innych kar, którymi Uczelnia została obciążona.
2. Zwrot środków następuje w terminie 14 dni od wystosowanego do Strony zobowiązanej
do zwrotu środków, wezwania.
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§ 12
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane – pod rygorem
nieważności – wyłącznie w formie aneksu podpisanego w imieniu każdej ze Stron przez
osoby uprawnione do jej reprezentowania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, zapisy Regulaminu oraz umowy o dofinansowanie projektu „Nowoczesna
wiedza = nowoczesna gospodarka – program rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej” zawartej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Uczelnią.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

_____________________
Uczelnia

_____________________
Organizator praktyki

Załączniki:
1. Zał. nr 1 – Dane osobowe
2. Zał. nr 2 – Program dodatkowej praktyki zawodowej
3. Zał. nr 3 – Lista obecności osoby odbywającej praktykę
4. Zał. nr 4 – Zaświadczenie o odbyciu praktyki

______________________
Uczestnik praktyki
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Załącznik nr 1 do umowy o praktykę
DANE OSOBOWE
NAZWISKO................................................................................................................................
NAZWISKO RODOWE ................................................................................................................................
IMIONA……….......................................................................................................................
DATA URODZENIA...............................................................................................................................
MIEJSCE URODZENIA...............................................................................................................................
IMIONA RODZICÓW...............................................................................................................................
ADRES ZAMELDOWANIA ...............................................................................................................................
(kod, miejscowość)
............................................................................................................................. ...
(ulica)
................................................................................................................................
(gmina, powiat, województwo)
ADRES ZAMIESZKANIA / ............................................................................................................................. ...
KORESPONDENCYJNY
(kod, miejscowość)
(wypełnić jeżeli inny niż zameldowania)
………........................................................................................................................
(ulica)
................................................................................................................................
(gmina, powiat, województwo)
URZĄD SKARBOWY
……....................................................................................................................... ...
NR NFZ ……………….………..………………………………………………………………………………..…
NR PESEL…………................................................................................................................ ...............................
NR NIP ....................................................................................................................................................................
SERIA I NR DOW.OSOB./KIEDY I PRZEZ KOGO WYDANY.....................................................................
STAŁE MIEJSCE PRACY
TEL. PRYWATNY/TEL.SŁUŻBOWY..............................................................................................................
E – mail ….………………………………...................................................................................
Proszę o przelewanie moich wynagrodzeń na konto bankowe:
Nazwa banku.............................................................................................................................................................
Nr konta ........................................................................................................................................... .........................
Oświadczam, iż jestem/nie jestem* zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.
Oświadczam, iż posiadam/nie posiadam* uprawnień do renty/emerytury*.
Powyższe dane podałam(em) zgodnie ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się pod rygorem skutków prawnych
i finansowych do powiadomienia Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej o wszelkich zmianach.

......................................................
Czytelny podpis
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do umowy o praktykę
………….................................
(pieczątka pracodawcy)

……………….......................
(imię i nazwisko osoby przyjętej na praktykę)

PROGRAM DODATKOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ
w ramach projektu pn. „Nowoczesna wiedza= nowoczesna gospodarka – program rozwoju potencjału
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”
POKL.04.03.00-00-240/12

Pan(i)……………………………………………………………………………………
odbywać będzie praktykę w dziale/jednostce/na stanowisku
........................................................................................................................................... .
Lp.

Wyszczególnienie czynności lub zadań zgodnych z danym stanowiskiem pracy (zawodem),
określenie warunków uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia

Jako opiekuna osoby objętej programem praktyki wskazuję:
............................................................................................................................................
(Imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, wykształcenie)

INFORMACJA O PRACODAWCY
1. Data rozpoczęcia działalności
pracodawcy................................................................................................
2. NIP...................................................... REGON
.....................................PKD............................................
3. Rodzaj i forma prawna prowadzonej działalności
..........................................................................................................................................................
W załączeniu:
- kserokopia dokumentu rejestrowego firmy (KRS lub wpis do ewidencji lub inne)

……..…………..……
podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 3 do umowy o praktykę
LISTA OBECNOŚCI OSOBY ODBYWAJĄCEJ
DODATKOWĄ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ
w ramach projektu pn. „Nowoczesna wiedza= nowoczesna gospodarka – program rozwoju potencjału
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”
POKL.04.03.00-00-240/12

za okres od …………………………….. do …………………………..
Imię i nazwisko studenta
…………………………………………………………………………………………………
Nazwa (lub pieczątka) Zakładu Pracy
………………………………………………………………………………………………….
Data

Godziny

Liczba

praktyki

godzin

Podpis

Data

Godziny

Liczba

praktyki

godzin

Podpis

od… do…

...................................................
Miejscowość, data

………….........................................................
Pieczątka i podpis Opiekuna Praktyki ze strony
Organizatora Praktyki

Uwaga !
Dobowy i tygodniowy rozkład czasu pracy i przerw na odpoczynek winien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Odpowiedzialność za prawidłowy przebieg praktyki w zakresie czasu pracy spoczywa na Zakładzie Pracy.
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Załącznik nr 4 do umowy o praktykę
…………………., dnia………………
(miejscowość)

……………………………………………….
(Pieczęć Pracodawcy)

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI
Pan(i)…………………………………………………………….……………………………
(imię i nazwisko)

Urodzony(a) w dniu …………………………………w ………………………….……….…
Odbył(a) praktykę zawodową w……………………………………………………………….
(nazwa pracodawcy)

W okresie od dnia ……………………………..….. do dnia ……………..…………………
W Dziale/Jednostce/na stanowisku ………………………………………………….………
Praktyka obejmowała /główne czynności/…………………………………………..…………………
………………….…………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………….……………………..……………………………………
……………………………………..........................................................................................................................
................................................................................................................................ ..................................................

Praktykę przeprowadzono w ramach Projektu „Nowoczesna wiedza = nowoczesna
gospodarka – program rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”
POKL.04.03.00-00-240/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Opinia Pracodawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………....……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia)

W imieniu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej potwierdzam odbycie praktyki
przez Pana(ią)………………………………………………………………………………….
…………………………………….…………………………….
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej)

