
Umowa o praktykę jest regulowana przez przepisy ustawodawstwa polskiego 

(akt prawny - Dz.U.2009.127.1052). Niniejsza umowa nie jest umową o pracę a 

charakter umowy wraz z przepisami obowiązującymi są określone w ww. 

ustawie.  

Po zakończeniu praktyki student może otrzymać zaświadczenie o odbytej 

praktyce. W tym celu należy zgłosić się do organizatora praktyki.   

 

Jaką podpisuje umowę? 

FAQ 
 

Organizator nie obciąża studenta kosztami rekrutacji lub procesu selekcji. 

Jedyne koszty jakie student fizycznie ponosi w związku z umową to koszt 10€ 

tygodniowo wynikający z części opłat jakie organizator ponosi w związku z 

praktykami. Środki finansowe w części pokrywają koszt ubezpieczenia, 

tłumaczenia dokumentów, organizacji miejsca praktyk. Pozostała cześć 

kosztów jakie organizator ponosi jest dofinansowana przez pracodawców, w 

tym: zakwaterowanie, środki transportu, ubezpieczenie, wyposażenie 

zakwaterowań, opłaty skarbowe.        

 

Jakie opłaty są 

pobierane w trakcie 

trwania praktyki? 

Jaki rodzaj pracy będę 
wykonywać? 

Większość prac, których można się spodziewać to zbiory ręczne warzyw, 

sortowanie, obrywanie liści i obwiązywanie pędów roślin, pakowanie, 

sadzenie oraz ogólna uprawa roślin.  

Pracę są zazwyczaj ręczne i nie wymagają specjalnych kwalifikacji. Należy się 

przygotować na wysoką wilgotność w szklarniach co powoduje uczucie 

gorącą i duszność. W niektórych szklarniach zwłaszcza z małymi papryczkami 

do zbioru używa się wózków podnoszonych na wysokość 1,5 metra.  

Należy pamiętać, że każda szklarnia ma swój własny mikroklimat. W związku z 

tym na szklarniach przebywają pod ochroną różnego gatunku owady 

wspomagające produkcje (w tym: pszczoły). Osoby uczulone powinny zgłosić 

ten fakt u swojego przełożonego by nie narażać się na zbędne ryzyko. 

 

Jaki będzie czas pracy? 
Praktykanci swoje zadania realizują głownie od poniedziałku do piątku 

zazwyczaj po 8 godzin dziennie. Niedziele są wolne. Istnieje możliwość pracy 

w soboty oraz możliwość nadgodzin. Należy pamiętać, że charakter produkcji 

nie pozwala na normowany czas pracy. Czas pracy uzależniony jest od 

wegetacji roślin i warunków pogodowy. W przypadku gdy brakuje 

słonecznych dni (mimo sztucznego doświetlania) to wegetacja jest 

spowolniona i nie ma możliwości wykonywania obowiązków przez 8 godzin. W 

taki dni, czas pracy jest skrócony. Godziny, które „przepadły” mogą być 

odrobione w tygodniach słonecznych, gdy rośliny szybko rosną a warzywa 

trzeba szybko zebrać by nie straciły klasy produktu. W taki dni, student może 

pracować nawet 12 godzin dziennie i nadrabia godziny, które „utracił” z 

powodu charakterystyki produkcji roślinnej.  

Przerwy wywołane z winny pracodawcy lub złego przygotowania miejsca 

praktyk są liczone jaki godziny praktyk. W tym także wszystkie szkolenia lub 

treningi zlecone przez pracodawcę.  
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  W dni robocze obowiązują trzy przerwy, dwie 15-mintowe i jedna 30 

minutowa. Dokładny czas przerw oraz długość trwania jest określony przez 

daną firmę, informacja na ten temat zawsze jest wywieszona w kantynie. 

Przerwy nie są wliczane do czasu odbywania praktyk i są zawsze bezpłatne.  

W skrajnych przypadkach może się okazać, iż nie ma w ogóle dostępnej pracy 

i w takich przypadkach, uczestnicy praktyk będą musieli wrócić do domu a 

umowa zostanie automatycznie rozwiązana.  

 

Stawka wynagrodzenia brutto i netto podana jest zawsze w umowie o 

praktykę.  

Wynagrodzenie jest przedmiotem regulacji prawnej zawartej w aktualnie 

obowiązujących przepisach polskiego kodeksu cywilnego i kodeksu pracy. 

Przepisy ww. stosowane w umowie o praktykę są określone w Dzienniku Ustaw 

2009.127.1052. 

Od stawki brutto potrącany jest podatek co daje stawkę netto. Podatek jest 

odprowadzany do Urzędu Skarbowego w Polsce w formie zaliczki na podatek 

dochodowy.  

Od stawki netto potracone są koszty wymienione w umowie (tzn.: koszty 

ubezpieczenia i tłumaczenia dokumentów oraz ewentualne koszty wynikłe z 

winny studenta czyli: zaliczki, mandaty, kary, uszkodzenia mienia i związane z 

tym naprawy z winny studenta).  

 

Jakie będzie moje 
wynagrodzenie? 

Na jakie konto może być 

przekazane 
wynagrodzenie? 

Wynagrodzenie jest przelewane na konto praktykanta wg ustalonego 

harmonogramu.  Czyli po zakończeniu 4 pełnych tygodni praktyki.  

Rodzaj konta oraz dane wściela rachunku student może dobrowolnie wybrać 

wypełniając odpowiedni formularz w trakcie procesu aplikacyjnego.  

W przypadku kont walutowych w walucie euro, środki są przekazywane bez 

przewalutowania.  

W przypadku konta złotówkowego, środki finansowego dla studenta są 

przewalutowane na podstawie średniego kursu obowiązującego w NBP na 

dzień przelewu wychodzącego (tzn.: dzień wysłania przelewu przez 

Organizatora).  

Środki na koncie studenta mogą być od 5 min do 5 dni dostępne na koncie, 

w zależności od Banku lub typu rachunku jakie posiada student.  

 

Czy mogę dostawać 

wynagrodzenie w 

gotówce? 

Nie ma takiej możliwości by student otrzymał w gotówce wynagrodzenie 

wynikające z umowy.  

 

 

 

 

Jak jest z rozliczeniem z 
podatku? 

W związku z tym, że umowy zawierane są w Polsce, zgodnie z polskimi 

przepisami prawnymi, tak więc podatki są opłacane w Polsce.  

Po zakończonych praktykach w kolejnym roku kalendarzowym, każdy student 

otrzyma od organizatora PIT-11 na podstawie, którego rozlicza się z polskim 

Urzędem Skarbowym  

Pity są wysyłane  do studentów w marcu i kwietniu na adres podany w 

Kwestionariuszu Osobowym.  
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Kim jest RBM Banach sp. 
z o.o. 

Universitas Project jest nazwą własną programu praktyk stworzonego przez 

RBM Banach sp. z o.o. na potrzeby rozwoju współpracy biznesu i edukacji. Jest 

to marka należącą do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością RBM Banach. 

Universitas Projekt nie jest osobą prawną w myśl prawa handlowego a 

prawnym reprezentantem tego projektu jest właśnie RBM Banach sp. z o.o.. 

W ramach swojej działalność RBM Banach tworzy konsorcjum wraz z 

pracodawcami z zagranicy i polskimi Uczelniami. Jako główny reprezentant 

który, w pełni odpowiada za cały program praktyk, reprezentuje każdego 

pracodawcę jak i Uczelnie w ustaleniu warunków jakie obowiązują w czasie 

trwania praktyk. Firma opowiada również za podział wynagrodzeń dla 

studentów jakie otrzymuje od pracodawców.  

 

Całą obsługą projektu i wszelkich spraw związanych z praktykami należy 

zgłaszać na stronie www.univeristasproject.pl a w sprawach bardzo 

poważnych lub konfliktowych gdzie stroną jest Universitas Project, zgłoszenie 

należy wysłać do bezpośredniego właściciela firmy RBM Banach sp. z o.o. na 

adres: 

RBM BANACH SP. Z O.O.; pl. Nowy Targ 28/209A; 50-141 Wrocław; Polska 

 

Z kim kontaktować się w 

sprawie Universitas 
Project? 

Czy jestem 

ubezpieczony w trakcie 

odbywania praktyki? 

Tak, każdy student odbywający praktykę w krajach UE ma specjalne 

ubezpieczenie, w ramach którego ma zapewnioną bezpłatną opiekę 

medyczną.  

Każda pomoc lekarska, wizyta u lekarza, pobyt w szpitalu lub jakiekolwiek inne 

zabiegi medyczne niezbędne do utrzymania życia są bezpłatne i w pełni 

pokrywane przez firmę ubezpieczeniową.  

Warunki ubezpieczenia oraz zakres świadczeń można pobrać bezpośrednio z 

strony internetowej Universitas Projekt.  

W celu wizyty u lekarza należy pamiętać o przestrzeganiu procedur jakie są 

wymagane przez ubezpieczyciela. W tym celu proszę dokładnie się zapoznać 

z zasadami udzielania pomocy za granicą, które otrzymuje każdy student po 

przyjeździe do kraju odbywania praktyki.  

Przed wyjazdem zaleca się dodatkowo pobranie z NFZ karty EKUZ (Europejska 

Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) 

Wykupione ubezpieczenie po za świadczeniami zdrowotnymi posiada pakiet 

nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej.  

 

Każdy student może się dodatkowo ubezpieczyć ale nie likwiduje to 

ubezpieczenia wykupionego przez organizatora. W przypadku, gdy student 

nie zgodzi się na ubezpieczenie Organizatora, umowa o praktykę nie zostanie 

zawarta ze studentem a tym samym student nie zostanie wysłany na praktyki.  

Nasza firma traktuje ubezpieczenie i zdrowie studentów priorytetowo, w 

związki z tym korzysta tylko z sprawdzonych i pewnych ubezpieczeń. 

Organizujemy praktyki od kilku lat i w tym czasie mieliśmy styczność z bardzo 

różnymi wypadkami i zdarzeniami, które pozwalają nam celnie i dokładnie 

określić jakie ubezpieczenie jest potrzebne studentom. Zdrowie praktykantów 

jest najważniejsze i nie możemy pozwolić by którykolwiek student pozostał bez 

opieki medycznej. 

 

Czy mogę mieć własne 

ubezpieczenie? 
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Gdzie będę 
zakwaterowany? 

Zakwaterowanie studentów jest w domkach mieszkalnych lub mieszkaniach. 

Pokoje w domkach są 2-, 3-, 4- i 5-osobowe.  

Każdy domek, mieszkanie jest w pełni umeblowany i wyposażony w 

podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego.  

Studenci otrzymują do dyspozycji pomieszczenia bez podziału kto i gdzie ma 

mieszkać. Każda grupa może sama decydować kto z grupy będzie mieszkać 

w pokoju. Pary same muszą ustalić, który pokój będzie dla nich i dostosować 

się do reszty grupy.  

Każde zakwaterowanie posiada swój własny regulamin, który określa zasady 

użytkowania pomieszczeń i urządzeń ogólnodostępnych na zakwaterowaniu.  

Każde zakwaterowanie jest sprawdzane przed i po wyjeździe studentów. 

Dlatego ważne jest by przed zakwaterowaniem się studentów, reprezentant 

grupy sprawdził zakwaterowanie i wszelkie uwagi lub uszkodzenia zgłosił w 

ciągu 24 godzin do organizatora.  

 

Kto odpowiada za 

zniszczenia lub 

uszkodzenia na 
zakwaterowaniu? 

W przypadku uszkodzeń zgłoszonych w ciągu 24 godzin od wprowadzenia się 

studentów na zakwaterowanie, za wszelkie uszkodzenia lub wady 

odpowiedzialność ponosi organizator.  

W trakcie pobytu na zakwaterowaniu, każdy student odpowiada solidarnie 

wraz z członkami swojej grupy za zakwaterowanie. W przypadku jakichkolwiek 

uszkodzeń, dewastacji, zniszczeń ponosi pełną odpowiedzialność finansową. 

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji musi zgłosić się do Organizatora w celu 

ustalenia sposobu naprawy lub wypełnienia odpowiednich druków, dzięki 

którym, naprawa lub odszkodowanie za zniszczoną rzecz/przedmiot zostanie 

pokryte z jego ubezpieczenia.  

W przypadku braku takiej informacji lub zatajenia jej, student może liczyć się z 

konsekwencjami finansowymi.  

Brak wykrycia sprawcy uszkodzeń lub dewastacji powoduje traktowanie całej 

grupy mieszkańców jako winnych, tym samym koszty naprawy zostaną 

rozłożone w równych częściach na całą grupę.    

 

Jak wygląda transport z 

miejsca 

zakwaterowania? 

Transport między miejscem odbywania praktyk a miejscem zakwaterowania 

jest przygotowany przez Organizatora. W tym celu każdy student otrzymuje do 

dyspozycji rower.  

Studenci, gdzie odległość między miejscem zakwaterowania a miejscem 

odbywania praktyki jest większa niż 10 km w jedna stronę otrzymują do 

dyspozycji transport drogowy, tzn.: w zależności od lokalizacji studenci 

otrzymują do dyspozycji samochód osobowy lub prywatnego przewoźnika.  

Koszty transportu takie jak paliwo, pokrywane są przez organizatora. Pojazdy 

służbowe służą tylko do dojazdów z miejsca zakwaterowania do miejsca 

odbywania praktyki. Każde inne użycie pojazdu służbowego jest surowo 

zabronione.  

Rowery udostępniane są studentom w stanie dobrym. Każdy student 

odpowiada materialnie za powierzone mienie, w związku z tym wszelkie 

naprawy lub uszkodzenia naprawia z własnych środków finansowych.  
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Kto się mną opiekuje w 

kraju odbywania 
praktyki? 

Organizator przydziela każdej grupie opiekuna, który odpowiada za sprawy 

organizacyjne i pomoc całodobową w ramach której student otrzymuje: 

pomoc językową, udzielanie informacji, składanie wyjaśnień, przyjmowanie 

wniosków, pomoc ogólna.  

W miejscu odbywania praktyk, pracodawca, wyznacza opiekuna 

odpowiedzialnego za wszystkie sprawy związane z wykonywaniem 

obowiązków służbowych. Wszelkie sprawy jakie pojawią się w miejscu 

odbywania praktyk należy zgłosić do pracodawcy bezpośrednio. Informacje 

na ten temat studenci otrzymują pierwszego dnia po przyjeździe. 

Całodobowa pomoc obowiązuje tylko w nagłych i pilnych wypadach. W 

pozostałych sprawach należy się zgłaszać do opiekunów w godzinach od 

8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.  

 

Pracodawcy mają zapewnić bezpieczeństwo pracy oraz zdrowia wszystkim 

pracownikom w czasie trwania pracy.  

Pracodawca ma obowiązek dopilnować, aby wszyscy pracownicy zostali 

przeszkoleni w zakresie praktyk bezpieczeństwa miejsca pracy. Szkolenie 

zapewniane jest przez farmę i jest częścią programu wprowadzającego.  

 

Jak wygląda kwestia 
BHP? 

Transport z Polski do kraju odbywania praktyki studenta jest organizowany 

przez naszą firmę a koszt transportu pokrywany bezpośrednio przez studenta 

u kierowcy.  

Osoby nie posiadające środków finansowych na transport lub preferujące by 

transport był pokryty z przyszłego wynagrodzenia mogą złożyć wniosek o 

zaliczkowe pokrycie kosztów transportowych. Wniosek można pobrać na 

stronie www.univeristasprojekt.pl . W takim wypadku student nie ma 

obowiązku opłaty za transport bezpośrednio u przewoźnika a koszt transportu 

zostanie pokryty z przyszłego wynagrodzenia studenta.  

 

Jak wygląda transport z 
Polski do kraju UE? 

Tak, student może wybrać własny transport, jednak wiąże się to z 

dodatkowymi obowiązkami. W celu wybrania opcji własny transport należy: 

Firma transportowa – na 7 dni przed wyjazdem zobowiązany jest przedstawić 

potwierdzenie zamówienia transportu wraz z potwierdzeniem płatności za 

transport. Student na miejscu zakwaterowania musi być na 48 godzin przed 

dniem rozpoczęcia praktyki.  

Własny środek transportu – na 7 dni przed wyjazdem student musi 

poinformować Organizatora o wybraniu takiej opcji oraz przedstawić 

ubezpieczenie na czas podróży i dowód wpłaty za ubezpieczenie. Student na 

miejscu zakwaterowania musi być na 48 godzin przed dniem rozpoczęcia 

praktyki. 

Bilet lotniczy – na 3 dni przed wylotem należy przedstawić termin i plan 

podróży (wykupione bilety), w tym również, w jaki sposób student dostanie się 

z lotniska do miejsca odbywania praktyk. Student na miejscu zakwaterowania 

musi być na 48 godzin przed dniem rozpoczęcia praktyki. 

W przypadku wyboru innej formy transportu, która nie jest oferowana przez 

organizatora, nie ma możliwości pobrania zaliczkowo środków finansowych 

na pokrycie kosztów podróży.  

Forma zaliczkowa jest dostępna tylko w transporcie przygotowanym przez 

organizatora.   

 

Czy mogę dojechać 

własnym środkiem 
transportu? 
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Do busów transportowych  można zabrać max 30 kg + bagaż podręczny. 

Wielkość i rozmiar bagażu może ulec zmianie lub być ograniczony przez 

przewoźnika. W celu otrzymania dokładnej informacji należy skontaktować się 

z przewoźnikiem. Informacje na temat firmy transportowej oraz dane 

kontaktowe student otrzymuje na 7 dni przed planowany wyjazdem 

Zakazuje się przewożenia środków odrzucających, narkotyków, broni, 

pornografii oraz innych przedmiotów niedozwolonych!   W przypadku kontroli, 

taka osoba zostanie zatrzymana a informację na ten temat zostanie 

przekazana do rodziców i Uczelnię w trypie pilnym.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialność w przypadku zatrzymania studenta 

za przemyt środków niedozwolonych.  

W środkach transportu jest bezwarunkowy zakaz spożywania alkoholu, 

palenia papierów lub spożywania innych środków odurzających. Osoby, 

które nie dostosują się do zakazów, zostaną wysadzone na najbliższym postoju 

i pozostawione. Informacja na ten temat zostanie w tym samym czasie 

przekazana na Uczelnie i do rodziców studenta.  

 

Jakie bagaż mogę 
zabrać i jakie są zasady? 

Co mam zabrać ze sobą 

do kraju odbywania 

praktyk? 

Aktualny paszport lub dowód osobisty. Dokument tożsamości nie może być 

zniszczony, uszkodzony lub szczątkowo ułamany.  

Legitymacje studencką  

Kartę bankomatową, aktyną i umożliwiająca wypłacanie gotówki w 

zagranicznych bankomatach.  

Ubranie robocze tj.: bluzę, koszulkę, buty, spodenki/spodnie.  

Podstawowe lekarstwa wraz z opakowaniem (nie otwarte!) 

Telefon bez sim-lock  

Wyżywienie 

 

Co zrobić w razie 
wypadku? 

Każde zdarzenie należy zgłosić natychmiast do Organizatora, w celu 

otrzymania informacji gdzie należy się udać i do kogo zgłosić.  

Następnie w zależności od wypadku/zdarzenia powiadomić odpowiednie 

służby tj.: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.  

W sytuacji wypadku lub zdarzenia w miejscu odbywania praktyk w pierwszej 

kolejności należy powiadomić opiekuna w miejscu praktyki (pracodawcę).  

 

Co zrobić w razie 
choroby? 

Choroby jednodniowe – nie ma czegoś takiego, jeśli student nadużywał 

używek to musi się liczyć z konsekwencjami.  

Choroba – w przypadku wystąpienia objawów choroby (np.: gorączka, 

wymioty) należy niezwłocznie powiadomić pracodawcę i organizatora w 

celu umówienia wizyty lekarskiej. Dni chorobowe traktowane są jako wolne 

dni i są bezpłatne.  

W przypadku nagłego zachorowania (tj.: alergie, skaleczenia, uszkodzenia 

ciała) należy zadzwonić do firmy ubezpieczeniowej w celu otrzymania 

informacji o najbliższej placówce medycznej. Następnie powiadomić 

pracodawcę i organizatora.  

W przypadku braki zgłoszenia do ubezpieczyciela w pierwszej kolejności i 

zgłoszenia się do dobrowolnej placówki medycznej, student może ponieść 

koszty finansowe za opiekę medyczną bez możliwości zwrotu środków.  
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Za co mogę otrzymać 
mandat? 

Każdy student korzystając z dróg publicznych musi zapoznać się z prawem 

ruchu drogowego, które obowiązuje w danym kraju.  

Należy przestrzegać oznaczeń drogowych i korzystać z wyznaczonych tras 

rowerowych. W przypadku rowerzystów należy pamiętać, że jeśli istnieje 

ścieżka rowerowa wzdłuż drogi publicznej to nie można jechać dragą a 

jedynie ścieżką. Mandat za takie wykroczenie drogowe wynosi od 150,00 €.   

Każdy mandat należy płacić na miejscu, nie ma możliwości otrzymania 

mandatu kredytowanego.  

Za parkowanie w miejscu niedozwolonym lub brak uiszczenia opłaty 

parkingowej spowoduje odholowanie samochodu (1500,00 €)  lub mandat w 

wysokości 75,00 €. 

Obecnie każdy mandat otrzymany za granica w krajach UE jest wysyłany do 

Polski za pośrednictwem Urzędu Skarbowego lub bezpośrednio przy udziale 

organów ścigania. Mandaty za wykroczenia drogowe mogą przyjść do 

winowajcy nawet po roku wraz z odsetkami. 

 

Co zrobić w razie utraty 
karty płatniczej? 

Należy zgłosić się do organizatora w celu zmiany rachunku bankowego lub w 

celu przesłania nowej karty płatniczej.  

 

 

 

Jakie są terminy wypłat? 
Termin wypłaty ustalany jest w zależności od daty wyjazdu studenta. Wszelkie 

informacje można uzyskać w biurze organizatora.  

Wypłaty wysyłane są w piątym, dziewiątym i trzynastym tygodniu, licząc, że 

pierwszy tydzień to w którym student rozpoczął praktykę.  

Środki za nadgodziny wypłacane są do 2 tygodni, po zakończeniu praktyk i 

wpłacane są po akceptacji zgodności rozliczeń przez studenta. Jest to 

ostateczny okres kiedy można zgłosić niezgodności. W przypadku braku 

reklamacji, student otrzymuje środki w 3 tygodniu, po zakończeniu praktyki bez 

możliwości korekty.  

 

Czy mogą wystąpić 

opóźnienia w 
wypłatach? 

Tak, takie sytuacje mogą się zdarzyć. Jeśli nastąpi opóźnienie firma 

poinformuje osoby, które dostaną środki później lub w części. W takim 

wypadku dostaniesz informacje o powodach opóźnienia oraz terminie 

realizacji wypłaty wraz z należnymi odsetkami .  

Sytuacje takie mogą mieć miejsce ponieważ organizator tylko rozdziela środki 

finansowe przesłane przez pracodawcę. Środki finansowe jakie organizator 

otrzymuje stanową w całości wynagrodzenia studentów. W związku z tym, w 

chwili gdy pracodawca spóźnia się z opłatą, organizator również spóźni się z 

płatnością dla studentów.  

 

Czy mogę w ogóle nie 
dostać wypłaty? 

Nie, nie ma takiej możliwość. Organizator ma system zabezpieczeń, które nie 

pozwalają na taką sytuacje. W chwili jeśli pracodawca znacznie się spóźnia z 

przelewem, wtedy Organizator informuje studenta o zaprzestaniu 

wykonywania obowiązków i ściąga studenta do kraju. W celu pokrycia 

nieopłaconych wypłat, organizator uruchamia kredyt w celu wypłacenia 

środków dla studenta a następnie sam dochodzi roszczeń finansowych od 

pracodawcy.  
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Universitas Projekt jest nazwą projektu, który jest finansowy przez firmę RBM Banach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

zarejestrowana pod numerem KRS 0000414158, NIP: 8982199822, REGON: 02184545. Kapitał zakładowy: 5 000.00 zł. Dane 

kontaktowe spółki: pl. Nowy Targ 28/209a; 50-141 Wrocław.  

Jak otrzymać rozliczenie 
za praktyki? 

Rozliczenie jest wysyłane zawsze na koniec praktyk do każdego studenta na 

adres e-mailowy.  

Jeśli student chce rozliczenie co 4 tygodnie,, to wystarczy poinformować 

organizatora o takiej potrzebie.  

Liczba godzin wysłana jest zawsze przez pracodawcę z 2 tygodniowym 

opóźnieniem.  

W przypadku niezgodności lub błędu w godzinach należy jak najszybciej  

poinformować Organizatora by zgłosił korektę do pracodawcy.  

 

Czy mogę dostać 
umowę o pracę? 

Tak, właśnie w tym celu prowadzone są praktyki.  

Umowę o pracę można otrzymać w trakcie trwania praktyki, po jej 

zakończeniu lub w kolejnym roku kalendarzowym.  

Decyzje czy student dostanie umowę o pracę podejmuje pracodawca oraz 

student po wcześniejszych konsultacjach.  

W przypadku gdy student zawrze umowę o pracę następuje rozwiązanie 

umowy o praktykę.  

 

Tak, ale tylko 1 raz w roku. Jeśli student był na praktykach w roku 2014 to 

kolejną umowę może podpisać dopiero w roku 2015 lub roku kolejnym.  

Na praktyki może wyjechać każdy student niezależnie od kierunku studiów ani 

ich charakteru (zaoczne, dzienne, wieczorowe i osoby na urlopach 

dziekańskich.) 

 

 

 

 

Czy mogę wyjechać na 

praktyki ponownie i kto 

może wyjechać? 

Czy mogę zostać 
zwolniony? 

Tak. W przypadku gdy student nie wykonuje swoich obowiązków lub wykonuje 

je niestaranie, pracodawca może odesłać studenta do kraju.  

Dodatkowo w przypadku niewłaściwego zachowania w stosunku do innych 

uczestników praktyk, mieszkańców, współpracowników student jest odsyłany 

do kraju w terminie do 48 godzin od zgłoszenie o niewłaściwym zachowaniu.  

Zwolnione osoby nie mają szans na inne miejsce praktyk lub jakąkolwiek pracę 

u pozostałych partnerów współpracujących z organizatorem.  

 

Gdzie mogę uzyskać 
więcej informacji? 

Jeśli posiadasz dodatkowe pytania najlepiej zgłosić się do biura obsługi 

organizatora. Dane firmy oraz dane teleadresowe są podane na stronie 

www.universitasproject.pl lub na stronie Facebook.  

Serdecznie zapraszamy do kontaktu,  

 

Dodatki dla studentów  
Każdy student, który poleci nasze praktyki lub zabierze wraz z sobą na praktyki 

dodatkową osobę, może otrzymać jednorazowy bonus w postaci dodatku w 

wysokości 50,00 € za osobę. Jeśli student zbierze grupę np. 10 osób to otrzyma 

500,00 €.  

Dodatkowo każdy student, który odbył praktyki ma prawo do jednej 

darmowej porady prawnej w naszym dziale Pomocy Prawnej.  

 


