UMOWA NA PRAKTYKĘ
zawarta w Krakowie w dniu ……………….. pomiędzy:

1) r.pr. Michałem Podolec, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria
Radcowska Michał Podolec, ul. Szymona Szymonowica 25a/1, 30-396 Kraków, tel.
606897739, kancelaria@krmp.pl, NIP: 6772255447, biuro: Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków
zwanym dalej jako Patron
a
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną/zwanym dalej jako Praktykant

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Patron wyraża zgodę na odbycie przez Praktykanta praktyki w Kancelarii Patrona w celach
szkoleniowych, przy czym żadna ze Stron nie jest wierzycielem drugiej, tj. Patron nie ma
roszczenia względem Praktykanta do realizacji jakichkolwiek zadań, tj. nie może wydawać mu
wiążących poleceń, zaś Praktykant nie ma roszczenia względem Patrona o dopuszczenie do
praktyki i uzyskania określonej wiedzy czy umiejętności.
2. Miejscem praktyki będzie biuro Patrona: ul. Czarnowiejska 8/1 Kraków lub inne miejsce
uzgodnione przez Strony.
3. Praktykant określa samodzielnie wymiar czasowy swego zaangażowania, jak i dyspozycyjność
względem Patrona. Mile widzi się powiadamianie Patrona o ewentualnej przejściowej
przeszkodzie uniemożliwiającej wykonanie przyjętych przez Praktykanta zadań, woli
rezygnacji z praktyki, lub zmiany jej zakresu, lub innej konieczności odwołania uzgodnionego
terminu spotkania.

§2
WYKONYWANIE ZADAŃ

1. W ramach praktyki, Patron może powierzyć Praktykantowi wykonanie określonych zadań,
w ilości i o charakterze uzgodnionym przez Strony.
2. Praktykant nie jest zobowiązany podejmować się realizacji jakiegokolwiek zadania na rzecz
Patrona. Jeżeli Praktykant jednak oświadczy w dowolnej formie, że się go podejmie,
zobowiązuje się dochować należytej staranności i zobowiązuje się dane zadanie zrealizować
w zakreślonym dla danej czynności terminie – za co ponosić będzie odpowiedzialność na
zasadach ogólnych. Dotyczy to zadań wymagających dochowania określonego przez przepisy
terminu (np. wysłanie korespondencji w danym dniu, złożenie pisma na dzienniku
podawczym itd.).

§3
KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Praktykant zobowiązany jest do bezterminowego zachowania bezwzględnej tajemnicy
odnośnie wszelkich informacji pozyskanych w związku z odbywaniem praktyki u Patrona,
a w szczególności dotyczących klientów Patrona, zleconych spraw, treści informacji lub
dokumentów przekazanych przez klientów, treści porad prawnych, ofert, kosztorysów,
know

how,

gotowych

bezpieczeństwa,

opracowań,

stosowanych

wzorów

zabezpieczeń,

dokumentów,
haseł

procedur,

dostępowych

do

polityki
systemów

informatycznych i innych tajemnic przedsiębiorstwa.
2. W przypadku naruszenia klauzuli określonej w ust 1 wyżej przez Praktykanta, zapłaci on
Patronowi 300.000 PLN tytułem kary umownej. Patron uprawniony jest także dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Praktykant oświadcza, że został pouczony o bezwzględnym obowiązku zachowania
w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w związku z pełnieniem praktyki, a to
w związku z poufnym charakterem prowadzonej przez Patrona działalności, w tym
o całkowitym zakazie rozpowszechniania uzyskanych informacji choćby i osobom
najbliższym dla Praktykanta.

§4
BEZPŁATNY CHARAKTER PRAKTYKI

Za czynności wykonane w ramach praktyki, żadnej ze Stron nie służy od drugiej strony wynagrodzenie
ni roszczenie o zwrot kosztów.

§5
PRAWA AUTORSKIE

1. Praktykant gwarantuje, że wykonane w trakcie praktyki utwory, będą stanowiły owoc jego
wyłącznej twórczości (z zastrzeżeniem prawa dozwolonego użytku i prawa do cytatu).
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią do Patrona z roszczeniem z tytułu naruszenia
przez utwór autorstwa Praktykanta praw tej osoby, Praktykant zobowiązuje się zwolnić
Patrona z takiego długu.
2. Majątkowe prawa autorskie do wszelkich utworów wytworzonych przez Praktykanta
w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach praktyki służą Patronowi.
3. Praktykantowi nie służy wynagrodzenie za korzystanie przez Patrona z w/w praw autorskich.
4. Patron nieodwołalnie i bezterminowo uprawniony jest w szczególności do: udzielania
wszelkich licencji, korzystania z praw opisanych w ust 3 na wszelkich polach eksploatacji,
w tym w szczególności w zakresie wytwarzania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do
obrotu, użyczania, dzierżawy, najmu oryginału lub egzemplarzy, publicznego udostępniania,
wykonywania,

wystawiania,

wyświetlania,

odtworzenia,

nadawania,

reemitowania,

wprowadzania do sieci Internet, trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub
w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (bez zgody uprawnionego),
tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek zmian.
5. Prawa o których mowa wyżej nie są ograniczone terytorialnie ani co do liczby wydań.
6. Praktykant zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do utworów
wykonanych w toku i w związku z niniejszą umową, a także nieodwołalnie upoważnia
Patrona do wykonywania tych praw w jego imieniu.
7. W razie wątpliwości, ust 2-7 wyżej należy interpretować rozszerzająco na korzyść Patrona.

§6
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, przy czym przewiduje się ustalenie programu
stażu na okres ~………………… miesięcy.
2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w każdym czasie, bez uzasadnienia,
za uprzednim powiadomieniem.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Praktykant obowiązany jest w trakcie praktyki stosować się do wewnętrznych uregulowań
obowiązujących u Patrona, a dotyczących w szczególności zasad bhp, ppoż, bezpieczeństwa
informacji, ochrony danych osobowych, zasad gromadzenia i archiwizowania danych,
instrukcji kancelaryjnej itd.
3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy polskiego prawa.
4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Spory wynikające z umowy rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla Patrona.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.

Klauzula warunkująca rozpoczęcie praktyki:

꙱ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z odbyciem Praktyki u Patrona zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz 922 wraz z późn. zmianami). Zostałem/Zostałam
poinformowana, że administratorem moich danych osobowych będzie Michał Podolec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Kancelaria Radcowska Michał Podolec, ul. Szymona Szymonowica 25a/1, 30-396 Kraków, oraz że służy mi prawo dostępu do treści
przekazanych Administratorowi danych oraz żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub
stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie
danych osobowych, Praktykantowi służy także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania.

…………………………………………………………
podpis

Klauzule dodatkowe – nie wymagane:

꙱ wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych (imię, nazwisko, email służbowy zawierający imię i nazwisko) na stronach
internetowych Patrona i na portalach społecznościowych (Facebook, Google+) w celach organizacyjnych, marketingowych, reklamowych i
mojej autopromocji i promocji Kancelarii Patrona,

…………………………………………………………
podpis

꙱ wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku (zdjęcie dostarcza Praktykant) na stronach internetowych Patrona i na portalach
społecznościowych (Facebook, Google+) w celach organizacyjnych, marketingowych, reklamowych i mojej autopromocji i promocji
Kancelarii Patrona,

…………………………………………………………
podpis

