
 

UMOWA NR  ____________ 

o organizację studenckiej praktyki zawodowej 

 

zawarta w dniu                       r. w Płocku, pomiędzy……… 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………..zwaną dalej Uczelnią, reprezentowanym przez:   

 

…………………………………………………………………………. 

a:  

ORLEN LABORATORIUM S.A. z siedzibą w Płocku 09-411 przy ul. Chemików 7, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-

Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000628738, wysokość 

kapitału zakładowego/kapitału wpłaconego 9 977 130,00 zł, posiadającą numer NIP 774-27-43-094, REGON 

611377246, BDO 000000844 reprezentowanym przez:   

Marzenę Witkowską  - Dyrektora Biura Zarządzania Personelem i Organizacji 

 

 zwanym dalej Zakładem 

 

oraz:  

Panem/Panią ______________________________, nr pesel _____________________ zamieszkałym 

w ____________,numer albumu __________ ,  zwanym dalej Studentem. 

 

§ 1 

1. Uczelnia kieruje do Zakładu w celu odbycia bezpłatnej praktyki  studenta / grupę studentów* ____ roku 

studiów, kierunek __________________________ , wg załączonej listy (załącznik nr 1)*, na okres od 

________________________ do _____________________ 

 

2. Ramowy program praktyki został określony w Załączniku nr 2. 

 
 

§ 2 

1. Zakład zobowiązuje się do zapewnienia warunków niezbędnych do zrealizowania praktyki,  

a w szczególności do: 

1) zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, 

2) zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, zakładowymi przepisami o bezpieczeń-

stwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy   służbowej, 

3) przeprowadzenia wstępnego instruktażu na stanowisku pracy z zakresu BHP i ppoż. 

4) zapewnienia studentom odbywającym praktykę koniecznej odzieży ochronnej przewidzianej  

w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy, 

5) ustanowienia zakładowego opiekuna praktyki,  

6) nadzoru nad wykonaniem zadań wynikających z ramowego programu praktyki, 

7) potwierdzenia odbycia praktyki oraz sprawozdania studenta z praktyki. 

2. Zakład nie ponosi: 

1) kosztów zakwaterowania studenta, 

2) kosztów dojazdu studenta na miejsce praktyki, 

3) kosztów całodobowego wyżywienia. 

3. Zakład może żądać od Uczelni odwołania z praktyki studenta, który w rażący sposób naruszył dyscypli-

nę pracy lub spowodował zagrożenie zdrowia lub życia. 

 

§ 3 

1. Uczelnia zobowiązuje się do sprawowania nadzoru dydaktycznego nad przebiegiem praktyki zawodowej 

studentów. 

2. Przełożonym studentów odbywających praktykę zawodową jest koordynator praktyk, powołany przez 

dziekana. 

3. Koordynator praktyk odpowiada za ich realizację zgodnie z ramowym programem oraz jest upoważniony, 

wspólnie z kierownictwem Zakładu, do rozstrzygania spraw związanych z przebiegiem praktyki. 



 

 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

§ 4 

1. Student zobowiązany jest do: 

a) bezwzględnego przestrzegania obowiązujących w ORLEN Laboratorium przepisów związanych 

z organizacją pracy, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, przepisów o bezpieczeństwie 

przeciwpożarowym, o ochronie informacji niejawnych oraz innych przepisów niezbędnych dla 

odbycia przez Studenta praktyk, 

b) posiadania ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków co stanowi warunek 

przystąpienia do odbycia praktyk, 

c) rzetelnego wywiązywania się z powierzonych im obowiązków zgodnie z poleceniami przełożo-

nych.    

2. Student ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas trwania praktyk.  

3. Studentowi odbywającemu praktykę na podstawie niniejszej Umowy nie przysługuje z tego tytułu wyna-
grodzenie.  

4. W czasie odbywania praktyki Student podlega, w zakresie porządku i dyscypliny pracy, kierownictwu ko-
mórki organizacyjnej ORLEN Laboratorium, w której w danej chwili odbywa praktykę. 
                                                                      

 

§ 5 

1. Osobami wyznaczonymi do koordynacji działań wynikających z postanowień niniejszej Umowy są: 

Ze strony ORLEN Laboratorium: Bożena Kołodziejska – 667 677 022 

      Martyna Matczuk – 609 100 144 

 

Ze strony Uczelni: ………………………………………………………………………………………………….. 

  

2. O każdej zmianie osób wyznaczonych do realizacji niniejszego porozumienia Strony będą się nie-

zwłocznie informować na piśmie. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 Załączniki: 

1. Program praktyk; 

2. Skierowanie na praktyki (zawierające potwierdzenie okazania na Uczelni dokumentów 

świadczących o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

własnoręczny, czytelny podpis                 osoba reprezentująca               osoba reprezentująca Uczelnię 

             Studenta                                                Zakład                                       



Załącznik nr 1 

do umowy nr     

o organizację studenckiej praktyki zawodowej 

 

 

 

Lista studentów skierowanych na praktykę do ORLEN LABORATORIUM S.A. 

 

L.p. Imię i nazwisko studenta Termin 

1.     

 

Uwagi: 



Załącznik nr 2 

do umowy nr                      . 

o organizację studenckiej praktyki zawodowej 

 

Ramowy program praktyki na kierunku studiów______________________ 

 

1. szkolenie bhp i ppoż. 

2. zapoznanie z działalnością Spółki 

3. omówienie analityki prowadzonej w laboratorium 

4. zapoznanie z podstawowymi normami przedmiotowymi 

5. zapoznanie z metodami wykorzystywanymi w laboratorium 

6. zapoznanie z obowiązującym w Spółce Zintegrowanym Systemem Zarządzania 

 


