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Studenci kierunku ROLNICTWO na studiach stacjonarnych  i niestacjonarnych pierwszego stopnia są 

zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze 8 TYGODNI,  zgodnie ze standardami kształcenia 

dla kierunku ROLNICTWO.   

 

ZADANIEM PROGRAMU PRAKTYK  - z zakresu ochrony środowiska jest kształtowanie 

zawodowej sylwetki studenta zgodnie z postulowanym wzorcem uczelni oraz oczekiwaniami 
młodzieży w odniesieniu do współczesnych potrzeb gospodarczych i społecznych. 
 

I. CELE PRAKTYKI 
 

1. Zapoznanie studentów z praktycznymi możliwościami rozwiązywania aktualnych problemów 
ochrony środowiska, szczególnie w aspekcie ochrony środowiska na terenach wiejskich. 

2. Kształtowanie umiejętności przenoszenia wiedzy teoretycznej zdobywanej na studiach do 
obszaru praktyki związanej z ochroną środowiska. 

3. Poznanie zakresu rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w 
przedsiębiorstwach i organizacjach działających na rzecz ochrony środowiska.  

4. Zapoznanie studentów z problematyką organizacyjno-prawną obowiązującą przy 
rozwiązywaniu zadań związanych z ochroną środowiska. 

5. Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole ludzkim. 

II. ZAKRES PRAKTYKI 
 

 W trakcie odbywania praktyki student powinien zapoznać się z działalnością zakładów 
pracujących na rzecz ochrony środowiska: oczyszczalni ścieków, zakładów utylizacji odpadów, stacji 
uzdatniania wody, a także z działanocią instytucji nadzoru w zakresie ochrony środowiska: stacjami 
„Sanepid”, laboratoriami PIOS, odpowiednimi wydziałami organów samorządowych oraz działalnością 
stowarzyszeń  i organizacji działających w tym zakresie – np. dyrekcją parków narodowych i 
krajobrazowych. Praktykant powinien zapoznać się z zakresem zadań rozwiązywanych w 
poszczególnych zakładach, odpowiednimi metodami i przepisami prawnymi, a także poznać sposoby 
współpracy różnych jednostek stosowne przy rozwiązywaniu różnorodnych problemów z zakresu 
ochrony środowiska. 

III. ORGANIZACJA PRAKTYKI 
 

1. Praktyka z zakresu ochrony środowiska organizowana jest w państwowych i prywatnych 
przedsiębiorstwach zajmujących się problematyka ochrony  środowiska oraz odpowiednich 
jednostkach administracji terenowej. 

2. Student odbywający praktykę zgłasza się ze skierowaniem oraz programem  praktyki do 
wskazanego zakładu, gdzie z dyrektorem lub osobą wyznaczoną  na opiekuna praktykanta 
ustalają szczegółowy zakres i harmonogram praktyki. 

3. Opiekun praktyki nadzoruje prawidłową realizację programu praktyki poprzez: 
- zapoznanie studenta z całościowym i dziennym rozkładem realizowanych zadań, 
- omówienie sposobu realizacji zadań określonych programem praktyki oraz zwrócenie uwagi 
na przewidywane trudności w ich realizacji; 
- wspólną realizację trudniejszych lub skomplikowanych technicznie zadań – szczególnie w 
początkowym okresie praktyki; 
- okresową analizę umiejętności studenta oraz udzielanie instruktażu w czasie pracy; 
-umiejętne wykorzystanie wiedzy i umiejętności studenta; 
- weryfikację realizacji programu praktyki i ocenę nabywanych w trakcie praktyki umiejętności 
studenta; 
- wprowadzanie studenta w zakres obowiązujących przepisów i norm w zakresie ochrony 
środowiska; 
- ustawiczną ocenę przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
obowiązującym na danym stanowisku pracy; 
omówienie z praktykantem na zakończenie praktyki – jej przebiegu i ustalenie oceny 
końcowej. 
Wydanie zaświadczenia i opinii o stopniu realizacji programu i ocenie praktyki. 



IV. ZALICZENIE PRAKTYKI 
 Ostatniego dnia praktyki student uczestniczy w ocenie jego praktyki. 
 Zaliczenie praktyki odbywa się przed komisją powołaną przez Ośrodek  Praktyk  Studenckich. 
Odbywający praktykę okazuje Komisji dzienniczek praktyki prowadzony w trakcie odbywania praktyki, 
w którym to odnotowane są zadania i czynności wykonywane przez praktykanta, informacje, zapisy 
analityczne i uwagi własne. 
 Student może przedstawić  Komisji własne opracowania, prace lub rozwiązania techniczne i 
użytkowane z zakresu problematyki rozwiązywanej w zakładzie, w którym praktyka się odbywała. 



WYKAZ PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI I ZADAŃ PRAKTYCZNYCH   
L.p. Zadania do realizacji Forma  realizacji Niezbędne materiały Celowość zadania Nabyte umiejętności 

1. Przepisy BHP obowiązujące 
na terenie oczyszczalni 

Zapoznanie się z instrukcjami BHP 
na poszczególnych stanowiskach, 
zwiedzanie zakładu 

Instrukcje BHP, wykazy 
substancji szkodliwych 

Poznanie zagrożeń 
występujących na 
terenie zakładu i zasad 
postępowania 

Unikanie zagrożeń dla 
życia i postępowanie w 
razie wypadków 

2. Charakterystyka 
technologiczna oczyszczalni 

Oględziny zakładu z głównym 
technologiem, zapoznanie się z 
dokumentacją technologiczną 

Schemat 
technologiczny zakładu, 
dokumentacja 
technologiczna 

Zaznajomienie się z 
zakładem 

Czytanie schematów 
technologicznych 

3. Metody stosowane w 
oczyszczalni do 
oczyszczania ścieków 

Przegląd dokumentacji 
technologicznej i podręczników  z 
tego zakresu 

Dokumentacja 
technologiczna 
oczyszczalni, 
podręczniki z zakresu 
oczyszczania ścieków 

Poznanie metod 
biologicznych, 
chemicznych i 
fizycznych stosowanych 
przy oczyszczaniu 
ścieków 

Transpozycja 
zagadnień 
teoretycznych do 
praktyki 

4.  Charakterystyka chemiczna i 
biologiczna  zlewni ścieków 

Przegląd dokumentacji oczyszczalni i 
danych przedsiębiorstwa wodno-
kanalizacyjnego 

Dokumentacja i wyniki 
analiz ściekowych 
wchodzących do 
zakładu  

 Zapoznanie się z 
potencjalnymi źródłami 
zanieczyszczenia 
ścieków, dokumentacje 
zakładów z terenu 
zlewni ścieków 

Budowa algorytmu 
systemu 

5. Zakres badań ścieków i wód 
pościekowych 

Przegląd dokumentacji laboratorium i 
metodyk analitycznych 

Dokumentacja 
laboratorium, instrukcje 
analityczne 

Zaznajomienie się ze 
wskaźnikami 
używanymi do 
określania ścieków 

Dobór właściwych cech 
ścieków 
umożliwiających ich 
ocenę 

6. Metody analityczne 
stosowane w laboratorium 
oczyszczalni 

Przegląd metodyk i norm w zakresie 
analityki wody i ścieków 

Metodyki analityczne, 
PN w zakresie 
oczyszczania ścieków 

Poznanie metod 
używanych do analiz 
jakości ścieków 

Wybór właściwych 
metod analitycznych 

7. Aparatura i sprzęt 
wykorzystywany w analizach 

Zapoznanie się z instrukcjami 
aparatury, praca z ich użyciem – pod 
opieką kierownika laboratorium 

Instrukcje sprzętu 
analitycznego 

Zapoznanie się ze 
sprzętem analitycznym 
używanym w 
laboratorium 

Obsługa sprzętu 
analitycznego 

8. Polskie Normy obowiązujące 
w zakresie oczyszczania  
ścieków 

Przegląd Polskich Norm w zakresie 
oczyszczania ścieków 

Zestaw PN dotyczących 
wody i ścieków 

Poznanie przepisów 
normujących jakość 
ścieków 

Dobór i posługiwanie 
się Polskimi Normami 

9. Przebieg analiz ścieków  i 
wód pościekowych 

Wykonanie analiz ścieków pod 
nadzorem kierownika laboratorium a 

Dokumentacja 
laboratorium, metodyki 

Zapoznanie się z pracą 
laboratorium 

Wykonanie czynności 
wg obowiązującego 



także praca samodzielna analiz schematu 

10. Interpretacja wyników analiz Wykonywanie odpowiednich 
obliczeń, porównywanie wyników z 
obowiązującymi normami 

Dokumentacja 
laboratorium, metodyki i 
normy 

Poznanie zasad 
stosowania norm do 
oceny ścieków 

Praktyczne 
zastosowanie norm do 
wyceny wyników 
laboratoryjnych 

11. Utylizacja produktów 
oczyszczalni ścieków 

Zapoznanie się z dokumentacją w 
tym zakresie, wizytacja kompostowni 
ciepłowni biogazowej itp. 

Dokumentacja 
technologiczna zakładu 

Poznanie sposobów 
zagospodarowania 
odpadów pościelowych 

Poszukiwanie 
optymalnych rozwiązań 

12. Zasady prowadzenia 
dokumentacji w oczyszczalni 

Przegląd dokumentacji sprzętowo-
technologicznej i analitycznej, 
sporządzanie wpisów do 
dokumentów 

Dokumentacja sprzętu, 
dokumentacja 
laboratorium 

Zapoznanie się z 
rodzajami i obiegiem 
dokumentów w 
zakładzie 

Prowadzenie 
dokumentacji zgodnie z 
wymogami 

ZAKŁAD ZAOPATRZENIA W WODĘ 
1. Przepisy BHP obowiązujące 

na terenie oczyszczalni 
Zapoznanie się z instrukcjami BHP 
na poszczególnych stanowiskach, 
zwiedzanie zakładu 

Instrukcje BHP, wykazy 
substancji szkodliwych 

Poznanie zagrożeń 
występujących na 
terenie zakładu i zasad 
postępowania 

Unikanie zagrożeń dla 
życia i postępowanie w 
razie wypadków 

2. Organizacja zakładu Oględziny zakładu z głównym 
technologiem, zapoznanie się z 
dokumentacją technologiczną 

Schemat 
technologiczny zakładu, 
dokumentacja 
technologiczna 

Zaznajomienie się z 
zakładem 

Czytanie schematów 
technologicznych 

3. Metody stosowane do oceny 
jakości wód 

Przegląd dokumentacji laboratorium i 
metodyk analitycznych 

Dokumentacja 
laboratorium, instrukcje 
analityczne 

Zaznajomienie się ze 
wskaźnikami 
używanymi do 
określenia jakości wody 

Praktyczne 
zastosowanie zdobytej 
wiedzy 

4. Polskie Normy obowiązujące 
w zakresie jakości wód 

Przegląd Polskich Norm w zakresie 
uzdatniania wody 

Zestaw PN dotyczących 
wody 

Poznanie przepisów 
normujących jakość 
wody 

Dobór i posługiwanie 
się Polskimi Normami 

5. Aparatura i sprzęt w 
analizach wody 

Zapoznanie się z instrukcjami 
aparatury, praca z ich użyciem – pod 
opieką kierownika laboratorium 

Instrukcje sprzętu 
analitycznego 

Zapoznanie się ze 
sprzętem analitycznym 
używanym w 
laboratorium 

Obsługa sprzętu 
analitycznego 

6. Przebieg analiz wody Wykonanie analiz wody pod 
nadzorem kierownika laboratorium a 
także praca samodzielna 

Dokumentacja 
laboratorium metodyki 
analiz 

Zapoznanie się z pracą 
laboratorium 

Precyzja i elastyczność 
działania 

7. Interpretacja wyników analiz Wykonywanie odpowiednich 
obliczeń, porównywanie wyników z 
obowiązującymi normami 

Dokumentacja 
laboratorium, metodyki i 
normy 

Poznanie zasad 
stosowania norm do 
oceny  jakości wody 

Praktyczne 
zastosowanie norm do 
wyceny wyników 



laboratoryjnych 

8. Zasady prowadzenia 
dokumentacji w laboratorium 

Przegląd dokumentacji sprzętowo-
technologicznej i analitycznej, 
sporządzanie wpisów do 
dokumentów 

Dokumentacja sprzętu, 
dokumentacja 
laboratorium 

Zapoznanie się z 
rodzajami i obiegiem 
dokumentów w 
zakładzie 

Prowadzenie 
dokumentacji analiz 

9. Charakterystyka wody 
pobieranej przez zakład 

Przegląd dokumentacji 
przedsiębiorstwa wodno-
kanalizacyjnego 

Dokumentacja i wyniki 
analiz wody 

Zapoznanie się z 
cechami wody 
pobieranej przez zakład 

Obiektywizacja oceny 
na podstawie 
dokumentów 

10. Procesy uzdatniania wody 
stosowane w zakładzie 

Przegląd dokumentów, wizytacja 
działu uzdatniania wody 

Dokumentacja 
techniczna zakładu, 
dokumenty 
laboratorium 

Zapoznanie się z 
możliwościami poprawy 
parametrów wody 

Zastosowanie wiedzy w 
praktyce, dobór 
właściwych metod 

11. System odbioru wody Przegląd dokumentacji, oględziny 
elementów sieci w terenie 

Schemat instalacji 
wodociągowej 

Zapoznanie się z 
elementami systemu 
sieci wodociągowej 

Transpozycja 
schematów 
technologicznych w 
terenie 

12. Zabezpieczenia systemu i 
działania w sytuacjach 
awaryjnych 

Poznanie systemu zabezpieczenia 
wodociągów przed awariami i 
sposobów postępowania w 
przypadkach awarii 

Schemat 
technologiczny zakładu, 
instrukcje wewnętrzne 

Zaznajomienie się z 
procedurami na 
wypadek awarii 

Ocena sytuacji i doboru 
środków zaradczych 

13. Kształtowanie Systemu 
Jakości na terenie zakładu 

Zapoznanie się z dokumentacją firmy 
certyfikującej, rozmowa z 
kierownikiem zakładu lub osobą 
odpowiadającą za kształtowanie SJ 

Dokumenty firmy 
certyfikującej, karta SJ 

Poznanie Systemu 
Kształtowania Jakości 
w zakładzie 

Poprawianie 
efektywności pracy 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU ADMINISTRACJI TERENOWEJ 
1. Struktura i podległość 

wydziału 
Zapoznanie się z organizacją urzędu Schemat urzędu Poznanie podstaw 

organizacyjnych urzędu 
administracji 

Zasady organizacji 

2. Charakterystyka obszaru 
podlegającego administracji 
urzędu 

Poznanie cech terytorium objętego 
działalnością urzędu 

Mapy, dokumenty Zapoznanie się z 
charakterystyką 
przyrodniczą terenu i 
zagrożeniami dla 
jakości środowiska 

Poznanie walorów 
środowiska 

3. Źródła zanieczyszczeń wód i 
powietrza  

Zaznajomienie się z charakterystyką 
źródeł zanieczyszczeń wód i 
powietrza na terenie działania urzędu 

Mapy, dokumenty Poznanie problematyki i 
ochrony wód i 
powietrza 

Czytanie map i ocena 
dokumentów, dobór 
materiałów do oceny 

4. Gospodarka wodna i 
ściekowa 

Zaznajomienie się ze strukturą sieci 
wodnokanalizacyjnej na terenie 

Mapy, dokumenty Zapoznanie się z 
problematyką 

Czytanie map i ocena 
dokumentów 



działania urzędu zaopatrzenia w wodę i 
usuwania ścieków 

5. Gospodarka odpadami Zapoznanie się z organizacją 
systemu usuwania śmieci i innych 
odpadów 

Mapy, dokumenty Poznanie zasad 
gospodarki odpadami 

Budowanie algorytmu 
działania, optymalizacja 
działania 

6. Przepisy prawne 
obowiązujące w zakresie 
ochrony środowiska 

Poznanie przepisów prawnych 
dotyczących ochrony środowiska 

Przepisy prawne  Zapoznanie się z 
przepisami 
normującymi 
eksploatację i ochronę 
środowiska 

Dobór i interpretacja 
przepisów prawnych 

7. Zakres zadań realizowanych 
w wydziale 

Zapoznanie się z dokumentacją 
wydziału, rozmowa z kierownikiem 

Dokumenty działu Zapoznanie się z 
zakresem działań 
prowadzonych w 
urzędzie 

Właściwe rozwiązanie 
problemów, organizacja 
pracy 

8. Prowadzenie dokumentacji 
urzędowej 

Przegląd dokumentacji wydziału, 
sprawdzanie wpisów do dokumentów 

Dokumentacja , książki 
pism 

Zapoznanie się z 
rodzajami i obiegiem 
dokumentów w 
urzędzie 

Prowadzenie 
dokumentacji 
urzędowej 

9. Postępowanie przy 
rozwiązywaniu zadań 
stawianych  przed wydziałem 

Rozwiązywanie postawionych zadań 
z opiekunem praktyki i samodzielnie 

Dokumenty i przepisy 
konieczne do 
rozpoznania i 
rozwiązywania 
problemu 

Zapoznanie się z 
praktycznymi aspektami 
funkcjonowania urzędu 

Właściwe 
rozpoznawanie faktów, 
budowa algorytmu 
działania 

10. Zasady obsługi petenta Rozmowy z kierownikiem i 
pracownikami, podręczniki, wytyczne 

Wytyczne i 
dokumentacja 

Poznanie zasad 
kontaktów z petentami 
biura 

Nawiązanie kontaktów 
z ludźmi 

11. Współpraca z innymi 
jednostkami administracji w 
zakresie ochrony środowiska 

Rozmowy z kierownikiem, przegląd 
dokumentacji, aktywne 
rozwiązywanie problemów  

Dokumenty adekwatne 
do problematyki 

Kompleksowe 
rozwiązywanie 
problemów 

Organizacja współpracy 

12. Zadania kontrolne urzędu w 
zakresie ochrony środowiska 

Rozmowy z inspektorami i innymi 
urzędnikami, udział w kontrolach 

j.w. Poznanie zasad kontroli 
i prowadzenia 
dokumentacji 
urzędowej 

Właściwa ocena faktów 
i wyciąganie wniosków 

13. Kształtowanie Systemu 
Jakości na terenie 
zapoznanie się z 
dokumentacją urzędu 

Zapoznanie się z dokumentacją firmy 
certyfikującej, rozmowa z 
kierownikiem zakładu lub osobą 
odpowiadającą za kształtowanie SJ 

Dokumenty firmy 
certyfikującej, karta SJ 

Poznanie Systemu 
Kształtowania Jakości 
w zakładzie 

Poprawianie 
efektywności pracy 

 



LABORATORIUM OCHRONY ŚRODOWISKA  (STACJA „SANEPID” I PODOBNE) 
1. Przepisy BHP obowiązujące 

laboratorium 
Zapoznanie się z instrukcjami BHP 
na poszczególnych stanowiskach, 
zwiedzanie zakładu 

Instrukcje BHP, wykazy 
substancji szkodliwych 

Poznanie zagrożeń 
występujących na 
terenie zakładu i zasad 
postępowania 

Unikanie zagrożeń dla 
życia i postępowanie w 
razie wypadków 

2. Organizacja laboratorium Oględziny zakładu z głównym 
technologiem, zapoznanie się 
działaniem laboratorium 

Schemat zakładu Zaznajomienie się z 
zakładem 

Organizacja pracy 

3. Zakres zadań realizowanych 
przez laboratorium 

Zapoznanie się z dokumentacją  
działu, rozmowa z kierownikiem 

Dokumenty działu Zapoznanie się z 
zakresem analiz 
wykonywanych w 
zakładzie 

Kryteria prawidłowego 
wyboru 

4. Polskie Normy obowiązujące 
przy wykonywaniu analiz w 
laboratorium 

Przegląd Polskich Norm w zakresie 
analiz wykonywanych w laboratorium 

Zestaw PN dotyczących 
zakresu analiz 

Poznanie przepisów 
normujących elementy 
środowiska 

Dobór i posługiwanie 
się Polskimi Normami 

5. Pobieranie i przygotowanie 
próbek 

Zasady właściwego pobierania prób 
gruntu, wody, powietrza i innego 
materiału analitycznego 

Zestaw norm i instrukcji 
dotyczących pobierania 
prób 

Zapoznanie się z 
metodami pobierania i 
przygotowania prób do 
analiz 

Właściwa organizacja 
pracy, wybór 
odpowiednich technik 
działania 

6.  Aparatura i sprzęt 
wykorzystywany w analizach 

Zapoznanie się z instrukcjami 
aparatury, praca z ich użyciem – pod 
opieką kierownika laboratorium 

Instrukcje sprzętu 
analitycznego 

Zapoznanie się ze 
sprzętem analitycznym 
używanym w 
laboratorium 

Obsługa sprzętu 
analitycznego 

7. Przebieg analiz Wykonywanie analiz materiału pod 
nadzorem kierownika laboratorium a 
także praca samodzielna 

Dokumentacja 
laboratorium, metodyki 
analiz 

Zapoznanie się z pracą 
w laboratorium 

Zastosowanie wiedzy w 
praktyce 

8. Interpretacja wyników analiz Wykonywanie odpowiednich 
obliczeń, porównywanie wyników z 
obowiązującymi normami 

Dokumentacja 
laboratorium, metodyki 
analiz 

Zapoznanie się z praca 
laboratorium 

Posługiwanie się 
normami do wyceny 
wyników 
laboratoryjnych 

9. Zasady prowadzenia 
dokumentacji laboratorium 

Przegląd dokumentacji sprzętowo-
technologicznej i analitycznej, 
sporządzanie wpisów do 
dokumentów 

Dokumentacja sprzętu, 
dokumentacja 
laboratorium 

Zapoznanie się z 
rodzajami i obiegiem 
dokumentów w 
zakładzie 

Prowadzenie 
dokumentacji analiz 

10. Kształtowanie Systemu 
Jakości na terenie 
laboratorium 

Zapoznanie się z dokumentacją firmy 
certyfikującej, rozmowa z 
kierownikiem zakładu lub osobą 
odpowiadającą za kształtowanie SJ 

Dokumenty firmy 
certyfikującej, karta SJ 

Poznanie Systemu 
Kształtowania Jakości 
w zakładzie 

Poprawienie 
efektywności pracy 



 

ORGANIZACJA DZIAŁAJĄCA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA 
1. Struktura organizacyjna i 

podstawy prawne działania 
organizacji 

Zapoznanie się z organizacją firmy jej 
agend i biura 

 Zapoznanie się z 
organizacją firmy jej 
agend i biura 

Nawiązywanie 
kontaktów 

2. Zakres działania organizacji Zapoznanie się z dokumentacją 
biura, rozmowa z kierownikiem 

Dokumenty biura Zapoznanie się z 
zakresem działań 
prowadzonych w biurze 

Optymalizacja działań 

3. Dokumentacja prowadzona 
w biurze 

Przegląd dokumentacji wydziału, 
sporządzanie wpisów do 
dokumentów 

Dokumentacja, książki 
pism 

Zapoznanie się z 
rodzajami i obiegiem 
dokumentów w biurze  

Prowadzenie 
dokumentacji 
urzędowej 

4. Charakterystyka obszaru 
działania organizacji 

Poznanie cech terytorium objętego 
działalnością organizacji 

Dokumentacja mapy Zapoznanie się  z 
właściwościami obszaru 
na którym swoja 
działalność prowadzi 
organizacja 

Ocena cech na 
podstawie dokumentów 

5. Współpraca z organami 
administracji 

Rozmowa z kierownikiem, przegląd 
dokumentacji 

Dokumentacja Poznanie kontaktów 
agendy z organami 
administracji 

Znajdowanie 
sojuszników w swoich 
działaniach 

6. Metody pozyskiwania 
finansów 

Rozmowa z osobą prowadzącą 
finanse 

Dokumentacja Zapoznanie się z 
możliwościami 
finansowania 
organizacji służących 
ochronie środowiska 

Dobór odpowiedniego 
podmiotu do działania, 
uzasadnienie swoich 
racji 

7. Rozwiązanie podstawowych 
zadań stawianych przed 
organizacją 

Wspólna praca z opiekunem praktyki 
lub osobami upoważnionymi 

Adekwatne do zadań 
materiały 

Poznanie 
mechanizmów 
rozwiązywania 
problemów związanych 
z aspektami ochrony 
środowiska 

Współpraca w grupie, 
znajdowanie 
optymalnych rozwiązań 

Powyższe propozycje mogą być uzupełnione o inne związane ze specyfiką działalności miejsc praktyki 



(pieczęć przedsiębiorstwa)                                                                                      
 
                                                                                                                  (miejscowość, data) 
 
 
 
 
 
 

Z A Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
Pan(i) ........................................................................................................................... 

student (ka) ..................................................... 

przebywała (a) na praktyce z zakresu OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

przedsiębiorstwie w okresie od .......................................  do ............................... 

W wyniku odbytej praktyki i przeprowadzonej końcowej rozmowy kwalifikacyjnej praktykant 

(ka) otrzymał(a) następujące oceny: 

- za systematyczną realizację programu praktyki .................................................................... 

- za pracę wykonawczą w poszczególnych działach przedsiębiorstwa ................................... 

- za operatywność i umiejętność kierowania, zarządzania...................................................... 

- za zdolności organizacyjne i stosunek do wykonywanych obowiązków …………………….  

 

                                                               ogólna ocena praktyki ........................................... 

 

Praktykant(ka) szczególne zainteresowania wykazał(ła) w dziedzinie ……………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Opiekun                                                                                              Dyrektor, Kierownik 

                                                                                                                      Zakładu 

 
 


