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Załącznik nr 3 do Regulaminu 
studenckich praktyk zawodowych    

w Szkole Głównej Handlowej               
w Warszawie 

 
UMOWA  

o studencką praktykę zawodową  
 

zawarta w dniu ........................................ r. w Warszawie, pomiędzy: 
 
....................................................................................................................................... 
z siedzibą w : 
...................................................................................................................................... 
zwanym dalej „Organizatorem”, reprezentowanym przez: 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
 

a 
 
Szkołą Główną Handlową w Warszawie z siedzibą przy Al. Niepodległości 162, 
zwaną dalej „Uczelnią”, reprezentowaną przez: 
…………-  działającego/ działającą na podstawie pełnomocnictwa Rektora z dnia…  
 

oraz 
Panią/Panem*....................................................................., nr albumu ………………. 
Forma studiów……………………………………………………………………………….. 

Studia licencjackie/magisterskie …………………………………………………………. 
Kierunek studiów ……………………………………………………………………………. 
PESEL/nr paszportu*………………………………………………………………………… 
Adres zameldowania………………………………………………………………………… 
zwanym/zwaną* dalej „Praktykantem” 
 
 

§ 1 
Uczelnia kieruje Praktykanta do odbycia studenckiej praktyki zawodowej (dalej 
„praktyka”) pod kierownictwem Organizatora, zgodnie z programem i regulaminem 
studenckich praktyk zawodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
 

§ 2 
1. Praktykant zobowiązuje się do odbycia bezpłatnej praktyki u Organizatora. 
2. Praktyka trwać będzie w okresie od …… do………, w łącznym wymiarze nie 

mniejszym niż …… godzin. 
3. Praktykant wykonywać będzie następujące czynności/zadania: 

1) ……………………………………………………………………………………; 
2) ……………………………………………………………………………………; 
3) ……………………………………………………………………………………. 

4.   Praktykant zobowiązuje się do: 
                                                 

 
* niepotrzebne skreślić 
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1) przestrzegania ustalonego przez Organizatora porządku i dyscypliny pracy; 
2) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej; 
3) przestrzegania tajemnicy służbowej oraz zasad ochrony informacji 

uzyskanych w trakcie obywania praktyki; 
4) dopełnienia określonej przez Uczelnię procedury związanej  

z odbywaniem praktyk określonej w regulaminie studenckich praktyk 
zawodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

5.   Organizator ma prawo zakończyć odbywanie praktyki przez Praktykanta przed jej 
zakończeniem, w przypadku naruszenia przez Praktykanta obowiązków, o których 
mowa w ust. 4. 

 
§ 3 

1. Praktyka nie może odbywać się w warunkach szkodliwych dla zdrowia                         
w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

2. Uczelnia zapewni Praktykantowi ubezpieczenie NNW w okresie od… do…. . Na 
pozostały okres praktyki, Praktykant zapewnia sobie ubezpieczenie NNW we 
własnym zakresie. 

3. Uczelnia nie odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez Praktykanta        
w czasie trwania praktyki. 

 
§ 4 

1. Po zakończeniu praktyki Praktykant sporządza sprawozdanie z jej przebiegu 
według wzoru określonego w załączniku nr 4 do regulaminu studenckich praktyk 
zawodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

2. Organizator, w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, potwierdza przebieg 
praktyki. 

3. Sprawozdanie stanowi podstawę rozliczenia praktyki. 
 

§ 5 
4. Organizator ustanawia opiekuna praktyki w osobie: ……………………………. . 
5. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, wymaga poinformowania Uczelni i nie 

stanowi zmiany umowy. 
 

§ 6 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 

UCZELNIA              ORGANIZATOR                            PRAKTYKANT                    

 


