Załącznik Nr 1 do Regulaminu praktyk absolwenckich w UKSW

UMOWA O PRAKTYKĘ ABSOLWENCKĄ
zawarta w dniu .............................w Warszawie, pomiędzy:
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z siedzibą przy ul. Dewajtis 5 01-815 Warszawa, NIP: 525-00-12-946, REGON: 000001956,
zwanym dalej PRACODAWCĄ,
reprezentowanym przez .............................................................................
Dziekana Wydziału.....................................................................................
a
.......................................................................................................................................
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP praktykanta)
zwanym dalej zwanym PRAKTYKANTEM,
łącznie zwanymi dalej STRONAMI zawierają umowę o praktykę absolwencką o następującej treści:

1.
2.
3.
4.

§1
Strony zawierają umowę o praktykę absolwencką na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i ustalają
rozpoczęcie praktyki na dzień ……………… a zakończenie praktyki na dzień ………………….
Miejscem wykonywania czynności związanych z odbywaniem praktyki absolwenckiej jest
………………………...............................
Umowa ma charakter nieodpłatny.
Tygodniowy wymiar czasu pracy w okresie obowiązywania umowy wynosi ……. godzin., od
…………… do …………/w następujących dniach* ........................................................................
(wpisać w razie wyliczenia dni pracy)

§2
1. Praktykant oświadcza, że jest absolwentem szkoły wyższej/uczelni* ………………………………
i ukończył studia na kierunku…………………………zgodnie z odpisem dyplomu stanowiącym
załącznik nr 1 do Umowy.
3. Praktykant oświadcza, że w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończył 30 roku życia.
4. Praktykant oświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia odbycie praktyki absolwenckiej i na żądanie
Pracodawcy przedstawi stosowne zaświadczenie lekarskie.
5. Praktykant oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym u przyjmującego na praktykę
regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy (szkolenie bhp).
4. Praktykant zobowiązuje się, że w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także w okresie
trzech lat od jej rozwiązania, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji
programowych, technicznych, technologicznych i organizacyjnych Pracodawcy, nieujawnionych
do publicznej wiadomości, które Praktykant powziął przy wykonywaniu lub przy okazji
wykonywania swoich zadań. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie,
zbywanie albo oferowanie zbycia tajemnicy jest dopuszczalne tylko za uprzednim, pisemnym
zezwoleniem Pracodawcy.
§3
W czasie trwania praktyki praktykant będzie wykonywał następujące czynności:
- ………………………………………………………………………………………………………….
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§4
Opiekunem praktyk absolwenckich jest:……………………………………………………..
§5
1. Praktykant zobowiązany jest ubezpieczyć się indywidualnie od następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w §1 ust. 1 niniejszej
Umowy.
2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Praktykant ma prawo korzystać z wszelkich
pomieszczeń urządzeń Pracodawcy, na zasadach dotyczących pracowników.
§6
Pracodawca zobowiązuje się do:
1. zapewnienia Praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania praktyki,
w tym - w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z odbywaniem praktyki odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
2. zapewnienia Praktykantowi przed rozpoczęciem praktyki przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony danych osobowych,
3. wystawienia, na pisemny wniosek Praktykanta zaświadczenia o rodzaju wykonywanej przez niego
pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.
§7
Zawarcie umowy o praktykę absolwencką nie oznacza nawiązania stosunku pracy w rozumieniu
Kodeksu Pracy ani odbywania stażu przygotowującego do podjęcia obowiązków nauczyciela
akademickiego w rozumieniu art. 191 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r., poz.572, z późn. zm.).
§8
Umowa może być rozwiązana w każdym czasie z zachowaniem 7- dniowego okresu wypowiedzenia
przez każdą ze stron w każdym czasie.
§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieskuteczności.
2. Do spraw w niej nieuregulowanych stosuje się przepisy: Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r.
o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052), Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 33 ust. 3a, art. 75 ust.1 pkt. 7) oraz przepisy
Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
§10
Spory wynikłe ze stosowania porozumienia rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby
Pracodawcy w trybie postępowania cywilnego.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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*niepotrzebne skreślić

PRAKTYKANT

