Załącznik Nr 1 do Regulaminu praktyk absolwenckich w jednostkach administracji uniwersyteckiej

UMOWA Nr……
O PRAKTYKĘ ABSOLWENCKĄ
(wzór)
zawarta w dniu …………………….……………………………………………………………
między …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, adres, NIP, REGON osoby przyjmującej na praktykę)
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………..,
zwanym dalej Pracodawcą,
a
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..,
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL praktykanta)
zwanym dalej Praktykantem.
Działając na podstawie ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich
(Dz. U nr 127, poz. 1052), Strony zawierają umowę o odbywanie praktyki absolwenckiej
o następującej treści:
§ 1.
1.
2.
4.
5.

Praktykant oświadcza, że jest absolwentem/studentem* ......................................................
................................................................................................................................................
3. (nazwa i adres szkoły/uczelni)
Powyższe jest zgodne z zaświadczeniem/dyplomem* stanowiącym załącznik do Umowy.
Praktykant oświadcza, że w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończył 30 roku życia.
§ 2.

Strony zawierają umowę o praktykę absolwencką na okres …………………………….,
od ………… do ………………
2. Strony zobowiązane są do zawarcia niniejszej umowy nie później niż w dniu rozpoczęcia
praktyki.
3. Na podstawie niniejszej umowy praktykant będzie odbywał praktykę w ………………..
4. W ramach praktyki Praktykant będzie wykonywał następujące czynności:
1) …………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………….
1.

§3
1. Umowa ma charakter nieodpłatny/odpłatny*.
2. Świadczenie za przepracowany miesiąc, za który przysługuje, będzie wypłacane na
numer rachunku bankowego wskazanego przez Praktykanta: …………………………….,
zgodnie z zasadami i terminem wypłaty wynagrodzeń obowiązującymi u Pracodawcy.
3. Praktykant w okresie obowiązywania umowy ma prawo do świadczenia w wysokości
…………………………………….….......... brutto*.
[punkt 2 wypełnić w razie odpłatności praktyk]
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§4
Tygodniowy wymiar czasu pracy w okresie obowiązywania umowy wynosi ………….
godzin., od poniedziałku do piątku/w następujących dniach*…….............................................
(wpisać w razie wyliczenia dni pracy)

§5
W okresie obowiązywania umowy Praktykant ma prawo korzystać z wszelkich urządzeń
socjalnych Pracodawcy, na zasadach dotyczących pracowników.
§6
Pracodawca jest zobowiązany do:
1) zapewnienia Praktykantowi przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony danych osobowych,
2) wystawienia Praktykantowi, na wniosek Praktykanta, zaświadczenia o rodzaju
wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.
§7
Praktykant oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym u przyjmującego na praktykę
regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy (szkolenie bhp), został
poinformowany o obowiązku zachowania tajemnicy służbowej, a ponadto zobowiązuje się
zachować w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące działalności gospodarczej
przyjmującego na praktykę uzyskane podczas praktyki.
§8
Umowa może być rozwiązana w każdym czasie*/z zachowaniem 7-dniowego okresu
wypowiedzenia*.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
§ 10
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się ustawę o praktykach
absolwenckich oraz wskazane w tej ustawie przepisy Kodeksu Pracy oraz Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

...................................... .
(podpis praktykanta)
* Niepotrzebne skreślić.

.............................................
(podpis pracodawcy)

