
Załącznik nr 4 

 

POROZUMIENIE  
W SPRAWIE REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH1 

 

W dniu ................... pomiędzy Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w 
Poznaniu, reprezentowaną w imieniu i z upoważnienia Rektora przez 
……………………….……………………………...…….. a ...................................... 
reprezentowanym przez ......................................................................, zwanym 
dalej Zakładem Pracy, zawiera się porozumienie o następującej treści:  

1. W semestrze zimowym/letnim roku akademickiego……………….. Zakład Pracy 
przyjmie Panią/Pana……………………………………, studenta ……… roku 
studiów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu na Wydziale 
……………………………………………………………………………na 
kierunku......................................................., 
specjalność…………………………………, studia stacjonarne/niestacjonarne, w 
celu odbycia praktyki zawodowej zgodnej z kierunkiem/specjalnością studiów. 

2. Student uzyskał zgodę na odbycie praktyk zawodowych w wymiarze …………. 
tygodni (…………….godz.). 

3. Przewidywany termin odbycia praktyk: od…………………. do…………………… 

4. Proponowany opiekun ze strony Zakładu Pracy2:…………………………………. 

5. Realizując postanowienia wynikające z Regulaminu Studenckich Praktyk 
Zawodowych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, 
umawiające się strony ustalają, co następuje: 

a) przyjmujący praktykantów Zakład Pracy wyznacza osobę, o której mowa w 
pkt. 4, odpowiedzialną za studentów odbywających praktyki, 

b) przyjmujący Zakład Pracy zobowiązany jest w miarę swoich możliwości 
zapewnić warunki do jak najlepszej realizacji praktyk zawodowych, z 
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązujących 
w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu programów 
praktyk zawartych w sylabusach praktyk, 

c) studenci są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej i 
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z pozn. zm.), 

d) praktyki zawodowe będą realizowane bez wzajemnych rozliczeń 
finansowych, 

e) w przypadku odstąpienia jednej ze stron, strona ta zobowiązuje się 
powiadomić o tym fakcie stronę drugą na piśmie w ciągu 14 dni. 

                                                 
1 Porozumienie służy przygotowaniu Skierowania do zakładu pracy samodzielnie wskazanego przez 

studenta w stosownym wniosku. Nie dotyczy wniosku studenta o wydanie Skierowania do zakładu pracy 
wskazanego przez Uczelnię.  
2 W odniesieniu do kierunku psychologia (studia pierwszego (licencjackie) i drugiego (magisterskie) 
stopnia) zakładowym opiekunem praktyk może być wyłącznie zatrudniony w danej placówce psycholog. 



6. Porozumienie sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla 
każdej ze stron po jednym egzemplarzu. 

 
 
    ......................................      .................................. 
pieczęć i podpis przedstawiciela Uczelni                   pieczęć i podpis przedstawiciela Zakładu Pracy 

 

 


