
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 62/2017 Rektora UPJPII z dnia 24.08.2017 r. 

 
 

POROZUMIENIE 

O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI STUDENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH 

 

 

 

zawarte w Krakowie dnia ………………………………….. 

pomiędzy 

Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, zwanym dalej Szkołą Wyższą, 

reprezentowanym przez Ks. prof. dr hab. Janusza Mastalskiego – Prorektora ds. Studenckich  

i Dydaktyki z jednej strony, a 

……………… ………………………………., zwanej dalej Szkołą, reprezentowaną przez  

( nazwa szkoły) 

…………………………………………………………………………………,  

 

 stosownie do art. 9, 166 ust. 2 i art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r.   Nr 164, poz. 1842  1365 z późn. zm.)  

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  26 września 2016 r. 

w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. 2016 poz. 1596),  § 5 umowy między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu 

prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół katolicki, w tym 

uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie 

trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły 

wyższe, podpisana w Warszawie dnia 1 lipca 1999 r. (załącznik do obwieszczenia Ministra 

Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 r. o wykonaniu Konkordatu między Stolicą 

Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, Dz. U. Nr 63, poz.727), rozporządzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela( Dz.U. z 2012  poz. 131) i art. 39 

ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1943 

z późn. zm.) – zostało zawarte porozumienie. 

 

§1. 

 

1. Szkoła Wyższa kieruje studentów kierunku ………………………………………………  

do ……………………………………………………….. w Krakowie w celu odbycia 

nieodpłatnej praktyki ciągłej/śródrocznej.  

2. Praktyki będą odbywane na podstawie oświadczenia o skierowaniu na praktyki 

określającego okres odbywania praktyk oraz dane skierowanego studenta (imię i nazwisko). 

 

§2. 

 

Program praktyk – organizacja przygotowania pedagogicznego opracowana przez Szkołę 

Wyższą stanowi załącznik do niniejszego porozumienia. 

 

§3.  

 

Szkoła wyższa zobowiązuje się do sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego  

oraz organizacyjnego nad przebiegiem praktyk, w tym: 



 opieki dydaktycznej nad studentami podczas praktyki; 

 zapewnienia zgodności przebiegu praktyki z jej programem; 

 udzielania pomocy i fachowych rad studentom, przez opiekuna dydaktycznego; 

 współpracy opiekuna dydaktycznego z opiekunem praktyki w sprawach związanych  

z realizacją programu praktyki; 

 sprawdzania dokumentacji praktykantów oraz dokonania oceny ich postawy i pracy podczas 

praktyki przez opiekuna dydaktycznego; 

 

§4 

 

Szkoła jest zobowiązana do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia 

praktyki, a w szczególności do : 

  zapoznania studenta/ów z regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie 

pracy oraz o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej; 

 nadzoru nad wykonywaniem przez studenta/ów powierzonych jej zadań; 

 wyznaczenia nauczyciela – opiekuna praktyki, którym powinien być nauczyciel posiadający 

wykształcenie wyższe magisterskie i minimum 3-letni staż pracy w szkole. 

 opracowania przez opiekuna praktyki w oparciu o program praktyki indywidualnego, 

szczegółowego planu pracy dla studenta na okres praktyki (planowanie powinno uwzględnić 

wszystkie rodzaje działalności przewidziane programem praktyki); 

 sprawowania przez opiekuna praktyki nadzoru nad właściwym wykonaniem przez studenta 

programu praktyki, wpisywaniem uwag i oceny prowadzonych lekcji; 

 obserwacji i omawiania prowadzonych lekcji; 

 zapoznania studenta z przepisami BHP obowiązującymi w szkole; 

 umożliwienia opiekunom dydaktycznym nadzoru nad studentami i doradztwa 

merytorycznego; 

 organizacji, oceny i sporządzenia pisemnej opinii w „Dzienniku praktyk” studenta, będącej 

podsumowaniem praktyki. 

 

 

§5  

 

1. Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad praktyką sprawuje z ramienia Szkoły Wyższej 

opiekun dydaktyczny praktyki, którym jest Pan/Pani ………………………. – Kierownik 

Praktyk .……………………………………. w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II 

w Krakowie.  

2. Opiekun dydaktyczny praktyki jest przełożonym studenta/ki odbywającej praktykę, 

odpowiada za realizację praktyki zgodnie z jej celami i ustalonym programem,  

jest upoważniony do rozstrzygania spraw związanych z przebiegiem praktyki wspólnie  

z upoważnionym przedstawicielem Szkoły. 

 

 

 

 

 

 § 6. 

 



1. Podpisanie niniejszego porozumienia nie skutkuje dla żadnej ze stron zaciągnięciem 

jakiegokolwiek zobowiązania majątkowego wobec drugiej strony lub podmiotów trzecich. 

2. Żadna ze stron na mocy niniejszego porozumienia nie jest uprawniona do zaciągania 

zobowiązania w imieniu drugiej strony. 

 

 

§ 7. 

1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Niniejsze porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku akademickiego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zmiany wymagają zgody obu stron. 

4. W sprawach nieunormowanych niniejszym porozumieniem maja zastosowanie  

w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Pracy. 

5. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  

dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                    ……………………………………….. 
 Szkoła  wyższa (pieczęć i podpis )                                   Szkoła (pieczęć i podpis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr 62/2017 Rektora UPJPII z dnia 24.08.2017 r. 

 

 

Kraków, dnia ……..2017 r. 

 

 

L.dz. ……./………../…/2017 

 

 

 

 

     Do Dyrekcji 

     Szkoły…………………...................... 

     ul. …………………………………… 

     ………………………………………. 

     /nazwa miejscowości/ 

 

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie odbycia w Państwa Szkole, praktyki 

pedagogicznej w okresie od ……………. 201.. r. do ……………. 201.. r. przez 

…………………. studenta ……. roku Wydziału……………………………………. 

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 

  

 Praktyka obejmuje ….... godzin obecności w szkole, w tym ….... godzin 

samodzielnego prowadzenia lekcji........................................ 

 

 Niniejszym skierowuję w/wym. studenta do odbycia tej praktyki pod kierunkiem  

Pani/a ……………………………………............ 

 

 Z wyrazami szacunku i wdzięczności  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1 x adresat 

1 x a/a 

 

          

 

         

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

do Zarządzenia nr 62/2017 Rektora UPJPII z dnia 24.08.2017 r. 

 
 

 

              jednostka                                                        źródło finansowania ............................................... 

            adnotacje............................................................. 
 

Umowa o dzieło nr ………………. 

Umowę zawarto w dniu ......................................, pomiędzy Uniwersytetem Papieskim Jana 

Pawła II z siedzibą w Krakowie ul. Kanonicza 25 zwanym dalej Uczelnią, 

Wydział*/Jednostka Organizacyjna* 

Katedra* …………………… ………………………… 

reprezentowanym przez: 

Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki Ks. prof. dr hab. Janusza Mastalskiego 

Przy kontrasygnacie finansowej Kwestora Pani mgr Michalinę Betlej 

a Wykonawcą, ……………………………………….. 

zamieszkałym w ....................................................................................................................., 

za zgodą dyrektora zatrudniającej go szkoły/ placówki…………………………………………

……………………………………………………….., zwanej dalej Szkołą.  

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest sporządzenie przez Wykonawcę kompleksowej, pisemnej opinii, 

dotyczącej każdego studenta skierowanego na praktykę. Opinia ma zawierać ocenę 

osiągniętych przez praktykanta efektów zawartych w załączonym do umowy programie 

praktyk. 

§ 2. 

Uczelnia skierowuje do Szkoły, pod opiekę dydaktyczną Wykonawcy, na okres  

od …………do………… studentów Wydziału……………………….. celem wykonania 

dzieła i odbycia praktyki pedagogicznej, zgodnie z programem praktyki – organizacja 

przygotowania pedagogicznego, stanowiącym załącznik do umowy.  
1.Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo zrealizować koniecznie dla wykonania przedmiotu 

nin. umowy czynności związane z opieką dydaktyczną w tym m. in.: 

 udzielenie studentowi porad metodyczno-merytorycznych 

 prowadzenie obserwacji i analizy metodyczno-merytorycznej zajęć prowadzonych  

  i hospitalizowanych przez studenta 

 wykazanie studentowi sposobów doskonalenia poszczególnych elementów warsztatu 

pracy nauczyciela. 

2. Podstawą przyjęcia studentów na praktykę będzie imienne skierowanie wystawione przez 

Uczelnię. 

 

§ 3. 

Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie według w wysokości ………zł 

brutto, słownie: ……………………………….. 00/100 za każdą wystawioną opinię  

o studencie.  

Wynagrodzenie wypłacone zostanie po przekazaniu przez Wykonawcę Uczelni opinii  

i przedłożenia rachunku za wykonane dzieło.  

 



§ 4. 

Do przyjęcia wykonanej pracy Uczelnia upoważnia …………………………. – Kierownika 

Praktyk Studenckich. 

 

§ 5. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu,  

pod rygorem nieważności. 

 

§ 6. 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygały właściwe sądy. Rodzaj 

i sposób wykonywania prac nie powodują nawiązania stosunku pracy. 

 

 

§ 7. 

 

Załącznikiem do umowy jest oświadczenie Wykonawcy. 

 

§ 8. 

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.. 

 

 

 

 

 

Wykonawca                     Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki            Kwestor 

         Kontrasygnata Finansowa 

 

 

..................................                 ..................................                                .................................. 

     

Kierownik                                   Sprawdzono  

                            pod względem form.-

rach.  

 

 

           ……....................................             .................................. 

 

 

 

 

Szkoła  

potwierdzenie zgody Dyrektora 

 

 

……....................................                               .................................. 

Pieczęć Szkoły                                          Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły 

* niepotrzebne skreślić 

 

 



Oświadczenie Wykonawcy dzieła stanowiące załącznik do umowy nr ………….  

z dnia .................................................. 

 

  

a. Oświadczam i potwierdzam prawidłowość następujących danych osobowych:  

 1. Nazwisko i imiona według dowodu osobistego 

…………………………………………...………………    

2. Nazwisko rodowe…………………………………………………...……………..  

3. Data urodzenia …………………………………………………………….………………… 

4. Obywatelstwo …..…………………………………………………….………………..……. 

5. Numer PESEL ……………………………………………………………..………………… 

6. Urząd Skarbowy …………………………………………………..…………………………   

7. Nr telefonu ………………………………………………………………………………….. 

8. Adres zameldowania (wpisać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)  

ulica ……………………………...…… nr domu ………………..……… nr lokalu 

…………………….  miejscowość ………….……....……… kod pocztowy 

………………….. poczta ………………………. gmina ……………………… powiat 

…………………..….. województwo ………………………..……  

9. Adres zamieszkania:  

ulica ……………………………...…… nr domu ………………..……… nr lokalu 

…………………….  miejscowość ………….……....……… kod pocztowy 

………………….. poczta ………………………. gmina ……………………… powiat 

…………………..….. województwo ………………………..……  

9. Adres do korespondencji (wpisać, jeżeli jest inny niż dwa podane wyżej)  

 ulica ……………………………...…… nr domu ………………..……… nr lokalu 

…………………….  miejscowość ………….……....……… kod pocztowy 

………………….. poczta ………………………. gmina ……………………… powiat 

…………………..….. województwo ………………………..……  

  

  

II. Oświadczam, że (*skreślić niepotrzebne punkty i fragmenty zdań):  

1. Jestem*/nie jestem* pracownikiem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 

zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub mianowania (jednostka UPJPII): 

...................................................... w wymiarze ………….. (etatu).  

2. Pobieram*/ nie pobieram*  Emeryturę*/Rentę*  

3. Jestem*/nie jestem* zarejestrowanym w urzędzie skarbowym podatnikiem VAT czynnym* 

lub podatnikiem VAT zwolnionym* (*niepotrzebne skreślić) – art.96 ustawy z dnia 11 marca 

2004 roku o podatku od towarów i usług Dz.U.54/2004 poz.535 z późn. zmianami.).  

4. Prowadzę*/nie prowadzę* pozarolniczą działalność gospodarczą.  

 Potwierdzam, że złożone powyżej oświadczenie jest zgodne ze stanem faktycznym i jestem 

świadom odpowiedzialności karnej z tytułu podania nieprawdziwych danych. O wszelkich 

zmianach zobowiązuję się poinformować zleceniodawcę do trzech dni od daty zmiany ww. 

informacji. Za skutki błędnego oświadczenia skutkujące koniecznością zapłaty składek ZUS i 

podatku dochodowego od osób fizycznych poniosę pełną odpowiedzialność i będę płacił 

należne zobowiązania wraz z odsetkami.  

 

Wykonawca dzieła 

……………………………   

Kraków, …………… * 
 

 



Załącznik nr 4  

do Zarządzenia nr 62/2017 Rektora UPJPII z dnia 24.08.2017 r. 
 

.…………………, dnia ……………… 

 
jednostka                                                  źródło finansowania ........................................... 

 

adnotacje ……………………………………… 

UB. SPOŁ. EMER.  RENT.  CHOR.  WYP.  

UB. 

ZDROW. 
        

FP.     PW  PK  

    KUP 20%  50%  

WYKONAWCA DZIEŁA   

 imię nazwisko: .......................................................................................................................  

 adres zamieszkania (zgodnie z Urzędem Skarbowym) 

................................................................................................................. 

 tytuł zawodowy/stopień naukowy/tytuł naukowy/stanowisko 

……………………………..................................................................................................... 

 dane rachunku bankowego ………………………………..................................................... 

 URZĄD  SKARBOWY ………………………………......................................................... 
 

RACHUNEK nr ……………..… 
 Dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ul. Kanonicza 25 .........................  

Za wykonanie dzieła .................................................................................................................... 

zgodnie z umową o dzieło nr...............................................……….z dnia ..............................   
Rachunek za następujących studentów: (imię i nazwisko) 

 

1. 3. 

2. 4. 
 

Należność ………………. x………………….zł = ……………. Brutto ................................zł  

        l. studentów                               stawka brutto                  kwota rachunku 

słownie:.........................................................................................................................................

........................................................................................zł  

  

.......................................................  

 ____________________________________________________(Wykonawca)___________ 

Potwierdza, że dzieło zostały wykonane i przyjęte bez zastrzeżeń: 

 

………..................................................... 

          (Kierownik) 

Sprawdzono pod względem merytorycznym , zatwierdzam wypłatę na wyżej wymienioną kwotę: 

            

 

…………...…...................................................   

(REKTOR, KANCLERZ, DZIEKAN) 

 

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:                                                                              

           …………...…....................................... 

(data i podpis ) 


