
Zarządzenie Nr 6/2019 
Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego 

z dnia 04 marca 2019 roku 
w sprawie organizacji praktyk studenckich w 

Słowińskim Parku Narodowym 

Na podstawie art. 8e ust. 1 o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 
2018 r. poz. 1614,2244,2340), art. 304 par. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
kodeks pracy 

§ 1 
1. Praktyki studenckie w Słowińskim Parku Narodowym odbywają się w okresie od 1 czerwca do 30 

września danego roku. 
2. Podstawą odbycia praktyk jest złożenie przez uczelnie skierowania oraz zawarcie porozumienia 

(załącznik nr 2) pomiędzy Uczelnią a SPN, określającego zasady realizacji praktyk. 
3. Wzór skierowania stanowiący załącznik nr 1 oraz porozumienia  stanowiący załącznik nr 2, 

dostępny jest na stronie internetowej SPN [strona spn]{ www.slowinskipn.pl }. 
4. Skierowanie wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w terminie od 19 marca do 1 września 

danego roku drogą elektroniczną na adres [adres email] { sekretariat@slowinskipn.pl }. 
5. O przyjęciu na praktykę zawodową decyduje kierunek studiów kandydata i kolejność wpływu 

wniosków.  
W przypadku braku miejsc w terminie wnioskowanym przez studenta istnieje możliwość 
uzgodnienia innego terminu. 

6. Decyzję o przyjęciu na praktykę student otrzymuje drogą elektroniczną (skan), na wskazany w CV 
adres e-mailowy. 

§ 2 
1. Czas pracy Praktykanta nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w 

przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym. 
2. W okresie praktyk istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania dwóch osób w pokoju 

dwuosobowym na warunkach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego 
zarządzenia. Studenci, niekorzystający z zakwaterowania a zainteresowani odbyciem praktyki w 
SPN, zobowiązani są zapewnić sobie zakwaterowanie umożliwiające terminowe stawianie się na 
praktykę. 

3. Słowiński Park Narodowy nie zapewnia praktykantom wynagrodzenia ani wyżywienia. 
4. Student w czasie trwania praktyki otrzyma  zwrotne wyposażenie identyfikujące, które 

zobowiązany będzie stosować w trakcie trwania praktyki. 

§ 3 
1. Student odbywa praktykę pod nadzorem wyznaczonych przez Słowiński Park Narodowy oraz 

Uczelnię opiekunów. 
2. W czasie trwania praktyk Student zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, którego kserokopię zobowiązany jest przedłożyć w dyrekcji 
Słowińskiego Parku Narodowego przed rozpoczęciem praktyk.  

§ 4 
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04.03.2019 r. 
Załączniki: 

1. Wzór skierowania 
2. Wzór porozumienia 
3. Wzór umowy o pokój 
4. Klauzula RODO 

http://www.slowinskipn.pl/
mailto:sekretariat@slowinskipn.pl


Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego 


