W dniu .............................. roku została zawarta umowa o organizację praktyki studenckiej pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(wydział, nazwa uczelni i adres)

reprezentowanym przez
Pana/Panią*…………………………………………………………………………………………..…………………………
zwanym (-ą) dalej „Uczelnią”
a Agencją Rynku Rolnego
reprezentowaną przez
Pana/Panią*……………………………………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej „Zakładem pracy” następującej treści:

1.

§1
Zakład pracy zobowiązuje się przyjąć na ….…….. tygodniową praktykę studencką w okresie
od………………….do……………………………. roku Pana/Panią* …………………………………………………..
(imię i nazwisko)

studenta / studentkę* ……...…roku………………………………………………………………………….…………....
(nazwa wydziału)

………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa uczelni)

zwanego (-ą) dalej „Studentem”.
§2
1. Zakład pracy obowiązany jest do:
1.1. zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia praktyki,
1.2. zapoznania studentów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony tajemnicy
służbowej,
1.3. sprawowania nadzoru nad właściwym wykonaniem przez studentów powierzonych zadań.
2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyki ze strony zakładu pracy sprawuje Dyrektor Biura Zarządzania
Kapitałem Ludzkim / Oddziału Terenowego.
§3
1. Do studentów odbywających praktyki na podstawie skierowania stosuje się odpowiednio przepisy prawa pracy
o ochronie pracy kobiet i młodocianych, o dyscyplinie pracy oraz o bezpieczeństwie i higienie pracy.
2. Zakład pracy może zażądać od uczelni odwołania z praktyki studenta w wypadku, gdy narusza on w sposób
rażący dyscyplinę pracy.
3. Warunkiem obowiązywania umowy jest zapoznanie się z „Wytycznymi bezpieczeństwa informacji dla
pracowników” i podpisanie stosownego Oświadczenia.
4. Naruszenie postanowień Polityki Bezpieczeństwa Informacji (udostępnionych w formie wytycznych) przez
praktykanta skutkuje natychmiastowym przerwaniem praktyki i rozwiązaniem umowy o organizację praktyki
studenckiej. W takim przypadku praktyka nie jest zaliczana.
§4
1. Praktyka odbywana w Agencji Rynku Rolnego jest bezpłatna. Agencja Rynku Rolnego nie wypłaca
praktykantowi wynagrodzenia za czas odbywania praktyki studenckiej.
§5
1. Osoba podejmująca praktykę w zakładzie pracy jest ubezpieczona przez uczelnię / we własnym zakresie*
w………………………………………………………………………………………………………………………….............
(nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego)

numer polisy …………………………………………………………………………………………………………………….
na okres………………………………………………………………………………………………………………………….
§6
1. Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………………….

……………………………………….

Podpis i pieczęć przedstawiciela Uczelni

Podpis studenta

* niepotrzebne skreślić.

……… ……………………………………………...
Podpis i pieczęć przedstawiciela ARR

