
Załącznik D 

 
................................ 
   (pieczęć szkoły wyższej)                                                        

                 

 
Porozumienie .…/…… 

                                                                  (nr / rrrr) 

             
 
Dnia ................................................ pomiędzy: ........................................................................ 
                                               (nazwa i adres szkoły wyższej)  
 

………………………………………………………………………………..…………………………, 

zwaną dalej „szkołą”, reprezentowaną przez:  

.................................................................................................................................................... 
                   (imię i nazwisko – stanowisko służbowe) 

 
 
a Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 

Poznań, zwaną dalej „Sądem”, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………………………………………                       
(imię i nazwisko – stanowisko służbowe) 

   
 
zostało zawarte na okres  od  dnia ……………...…  do  dnia ………….…...…  porozumienie 
o następującej treści:  
 
   

§ 1. 
 
Szkoła kieruje do Sądu – …………………………………….., studenta ….. roku studiów na  

                                                       (imię i nazwisko studenta)                                                                                        

 
Wydziale …………………………………....…………………..…do odbycia praktyki studenckiej.  

                             (nazwa wydziału i szkoły wyższej) 

 
 
Praktyka studencka odbywać się będzie w dni robocze w godzinach pracy Sądu.  
 

 
§ 2.  
 

Sąd zobowiązuje się do: 
1) wyznaczenia opiekuna merytorycznego praktyki studenckiej, zapewniającego nadzór nad 

wykonywaniem przez studenta zadań wynikających z programu praktyki studenckiej; 
2) zapewnienia odpowiedniego stanowiska pracy studentowi, zgodnego z założeniami 

programowymi praktyki studenckiej; 
3) zapoznania studenta z regulaminem pracy, przepisami o ochronie informacji niejawnych 

oraz przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, 
4) wystawienia zaświadczenia o odbyciu przez studenta praktyki studenckiej przez osobę 

wskazaną w niniejszym porozumieniu jako reprezentującą Sąd.  
 

 



 
§ 3. 

 

Szkoła zobowiązuje się do: 
1) opracowania szczegółowego programu praktyki studenckiej i zapoznania z nim 

studenta; 
2) sprawowania kierownictwa dydaktycznego nad praktyką studencką oraz kontroli i oceny 

praktyki studenckiej; 
3) ubezpieczenia studenta w trakcie odbywania praktyki studenckiej od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. */ 
 

 
§ 4.  

 
Sąd może zażądać od szkoły odwołania z praktyki studenta odbywającego praktykę 
studencką w przypadku, gdy naruszy on dyscyplinę pracy lub zasady bhp. Jeżeli naruszenie 
dyscypliny pracy lub zasad bhp spowodowało zagrożenie dla życia lub zdrowia Sąd może, 
bez uprzedniego porozumienia ze szkołą, nie dopuścić studenta do kontynuowania praktyki 
studenckiej.  
 
 

§ 5.  
 

Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................                                       ............................................. 
(podpis i stanowisko  służbowe                                                                  (podpis osoby reprezentującej sąd) 
osoby reprezentującej szkołę)                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
*/  w przypadku, gdy szkoła zobowiązuje się do ubezpieczenia studenta w trakcie odbywania praktyki 
studenckiej od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
W przypadku, gdy ubezpieczenie studenta przez szkołę nie jest możliwe, student obowiązany jest 
ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualnie. W takim przypadku przepis  

§ 3 pkt 3 nie obowiązuje a polisa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, zawarta            
w związku i na okres odbywania praktyki studenckiej w Sądzie stanowi załącznik do porozumienia.  
 
 


