
Z praktyk możesz się rozliczyć się na podstawie 6 typów aktywności.  
Poniżej znajdziesz informacje, którą z nich wybrać, i jakie dokumenty będą Ci potrzebne. 

 
 
Wymagane dokumenty student składa na III roku, najpóźniej trzy tygodnie przed planowaną 
obroną. Praktyki student może odbyć w dowolnym momencie trwania studiów licencjackich 
(warunkiem jest posiadanie statusu studenta). 
 
UWAGA: 
W okresie odbywania praktyki student zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od 
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Studenta odbywającego praktykę 
zorganizowaną albo indywidualną w zakresie przewidzianym planem studiów i podpisujący 
przed rozpoczęciem praktyki porozumienie ubezpiecza Uniwersytet na wniosek studenta.  
Student, decydujący się na odbycie praktyki w innej niż powyższa formie powinien 
ubezpieczyć się we własnym zakresie. 
 
 

1. Wybierz formę „praktyka zorganizowana”, jeśli korzystasz z oferty praktyk przygotowanej 
przez Biuro Karier WZ UW lub Wydział Zarządzania UW, lub przez Biuro Karier UW. 

 
Potrzebne dokumenty: 

o skierowanie do odbycia praktyki (otrzymane z Biura Karier); 
o Załącznik 3. Zaświadczenie o odbyciu praktyki; 
o Załącznik 4. Wniosek o zaliczenie praktyki; 
o Załączniki 5a i 5b. Sprawozdanie z przebiegu praktyki (osobno dla kierunków 

Zarządzanie oraz Zarządzanie finansami i rachunkowość/Finanse, rachunkowość i 
ubezpieczenia); 

o Załącznik 6. Oświadczenie o podaniu danych zgodnych ze stanem faktycznym. 
 
 

2. Wybierz formę „praktyka indywidualna”, jeśli sam/-a znalazłaś instytucję, w której 
odbywać będziesz (lub odbyłeś/-aś) praktyki. 

 
UWAGA: Jeśli jesteś zatrudniony/-a na umowę wybierz formę „Zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych”. 
 
Potrzebne dokumenty: 

o Załącznik 1. Porozumienie w sprawie organizacji praktyki (jeśli instytucja wymaga 
podpisania z Uczelnią porozumienia);  

o Załącznik 2. Ramowy program praktyki (tylko, jeśli podpisujesz porozumienie); 
o Załącznik 3. Zaświadczenie o odbyciu praktyki; 
o Załącznik 4. Wniosek o zaliczenie praktyki; 
o Załączniki 5a i 5b. Sprawozdanie z przebiegu praktyki (osobno dla kierunków 

Zarządzanie oraz Zarządzanie finansami i rachunkowość/Finanse, rachunkowość i 
ubezpieczenia); 

o Załącznik 6. Oświadczenie o podaniu danych zgodnych ze stanem faktycznym. 



UWAGA: Porozumienie i Ramowy program praktyk (załącznik 1 i załącznik 2) powinny 
być podpisane przed praktykami. W pierwszej kolejności powinny zostać podpisane 
przez pracodawcę. Wypełnione dokumenty w dwóch egzemplarzach wraz z dowodem 
ubezpieczenia NNW na czas praktyk student dostarcza na Wydział Zarządzania UW. Po 
zaakceptowaniu dokumentów przez Pełnomocnika ds. praktyk, student odbiera 
Porozumienie i Ramowy program praktyk (załącznik 1 i załącznik 2) w celu przedłożenia 
ich pracodawcy. 
 

 
3. Wybierz formę „Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów 

cywilnoprawnych”, jeśli rozliczasz się z praktyk na podstawie zatrudnienia na umowę i 
nie podpisywałeś/-aś porozumienia przed rozpoczęciem praktyk. 

 
Potrzebne dokumenty: 

o świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub umowa o pracę/umowa 
cywilnoprawna (wraz z zakresem obowiązków);  

o Załącznik 3. Zaświadczenie o odbyciu praktyki (jeśli zakres obowiązków nie jest ujęty w 
umowie); 

o Załącznik 4. Wniosek o zaliczenie praktyki; 
o Załączniki 5a i 5b. Sprawozdanie z przebiegu praktyki (osobno dla kierunków 

Zarządzanie oraz Zarządzanie finansami i rachunkowość/Finanse, rachunkowość i 
ubezpieczenia); 

o Załącznik 6. Oświadczenie o podaniu danych zgodnych ze stanem faktycznym. 
 
4. Jeśli masz swoją działalność, wybierz „Prowadzenie własnej działalności gospodarczej”. 

 
Potrzebne dokumenty: 

o zaświadczenie wydane przez organ prowadzący ewidencję działalności gospodarczej 
albo rejestr przedsiębiorców; 

o opatrzona Twoim podpisem lista realizowanych zadań zawodowych w czasie 
wykazanym jako praktyki; 

o Załącznik 4. Wniosek o zaliczenie praktyki; 
o Załączniki 5a i 5b. Sprawozdanie z przebiegu praktyki (osobno dla kierunków 

Zarządzanie oraz Zarządzanie finansami i rachunkowość/Finanse, rachunkowość i 
ubezpieczenia); 

o Załącznik 6. Oświadczenie o podaniu danych zgodnych ze stanem faktycznym. 
 
 
5. Jeśli chcesz rozliczyć praktyki na podstawie poniższych aktywności na rzecz Uniwersytetu 

na wniosku zaznacz „Inna forma działalności” i opisz ją jako: „Zorganizowana przez 
uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim”. 

a) Realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych, 
b) Udział w realizacji prac naukowo-badawczych, 
c) Udział w zleconych Uniwersytetowi projektach, np. wdrożeniowych, 
d) Organizacja imprez, 
e) Udział w akcjach promujących Uniwersytet, 
f) Organizacja życia kulturalnego i gospodarczego Uniwersytetu,  



g) Organizacja życia naukowego i sportowego Uniwersytetu; 
 
Potrzebne dokumenty: 

o Załącznik 3. Zaświadczenie o odbyciu praktyki; 
o Załącznik 4. Wniosek o zaliczenie praktyki; 
o Załączniki 5a i 5b. Sprawozdanie z przebiegu praktyki (osobno dla kierunków 

Zarządzanie oraz Zarządzanie finansami i rachunkowość/Finanse, rachunkowość i 
ubezpieczenia); 

o Załącznik 6. Oświadczenie o podaniu danych zgodnych ze stanem faktycznym. 
 
 
6. Jeśli pracowałeś/-aś jako wolontariusz/ka, na wniosku zaznacz „Inna forma działalności” 

i opisz ją jako „Wolontariat”. 
 
Potrzebne dokumenty: 
o Załącznik 3. Zaświadczenie o odbyciu praktyki 
o Załącznik 4. Wniosek o zaliczenie praktyki 
o Załączniki 5a i 5b. Sprawozdanie z przebiegu praktyki (osobno dla kierunków 

Zarządzanie oraz Zarządzanie finansami i rachunkowość/Finanse, rachunkowość i 
ubezpieczenia) 

o Załącznik 6. Oświadczenie o podaniu danych zgodnych ze stanem faktycznym 
 

 
 
 


