
Umowa o praktykę absolwencką.  

 

(Stan prawny na styczeń 2018 r.) 

 

Umowa o praktykę absolwencką umożliwia w tani sposób przyjmowanie na praktyki młodych 

osób. Jest to rozwiązanie dużo prostsze od stażu z urzędu pracy. Jest także tańsze od umów na 

okres próbny lub terminowych umowa o pracę.  

  

Praktykantem może być osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia 

praktyki nie przekroczyła 30-go roku życia.  

 

Umowa o praktykę absolwencką nie jest umową o pracę, i nie stosuje się do niej większości 

przepisów Kodeksu pracy.Umowa o praktykę absolwencką nie będzie może jednak dotyczyć 

pracy szczególnie niebezpiecznej. Ponadto praktykantowi, tak jak normalnemu 

pracownikowi, trzeba zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki. 

Pracodawcy nie są objęci obowiązkiem przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich 

praktykantów i ponoszenia związanych z tym kosztów. 

  

Treść umowy o praktyki absolwenckie powinna określać rodzaj pracy, w ramach której 

praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne; okres 

odbywania praktyki; tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki; wysokość 

świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma być odbywana odpłatnie. Ustawa nie przewiduje 

prawa do urlopu wypoczynkowego, takie uprawnienie można jednak rzecz jasna przewidzieć 

w treści umowy. 

 

Czas pracy może być kształtowany dowolnie w zależności od potrzeb związanych z 

przyuczeniem praktykanta do pracy. Praktyka może być zatem odbywana w niepełnym 

wymiarze czasu pracy np. po kilka godzin w wybranych dniach tygodnia. 

  

Umowa o praktykę absolwencką u jednego pracodawcy może być zawarta na okres 

nieprzekraczający 3 miesięcy. Umowa krótsza może być powielona pomiędzy tymi samymi 

stronami, jednakże łączny okres ich trwania nie może przekroczyć ustawowego limitu 3 

miesięcy. Natomiast sam absolwent może podejmować wiele takich umów z różnymi 

pracodawcami, podobnie jak pracodawca może zawierać wiele takich umów z różnymi 

absolwentami. 

  

Umowa może być nieodpłatna, nie ma jednak także przeciwwskazań, aby za praktykę 

praktykanta wynagradzać. Ustawa przewiduje maksymalną wysokość miesięcznego 

świadczenia pieniężnego. Limit to 2-krotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

 

Przyjmujący na praktykę ma obowiązek pobierać od wypłacanych świadczeń zaliczki na 

podatek dochodowy według stawki 18%. Świadczenia i pobrane od nich zaliczki będą więc 

wykazywane w informacjach PIT-11 i deklaracjach PIT-4R. Absolwent otrzymane 

świadczenia musi natomiast wykazać w zeznaniu rocznym. 



Praktykant, nawet w przypadku praktyki odpłatnej nie jest z tego tytułu objęty 

ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, co wydatnie zmniejsza koszty jego zatrudnienia 

stanowiąc kolejne ułatwienie dla przyjmujących na praktykę. Jednakże praktykant w razie 

wypadku przy pracy będzie mógł skorzystać ze świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, do 

których ma prawo na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu 

wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. 

  

Umowa o praktyki absolwenckie rozwiązuje się co do zasady z chwilą upływu terminu na jaki 

została zawarta. Może jednak być rozwiązana także przed upływem tego terminu pod 

warunkiem zachowania formy pisemnej. W przypadku, gdy praktyka była nieodpłatna, 

rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie, natomiast jeśli była odpłatna to 

dodatkowo obowiązuje 7 dniowy okres wypowiedzenia. Na wniosek praktykanta podmiot 

przyjmujący na praktykę jest zobowiązany wystawić na piśmie zaświadczenie o rodzaju 

wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki. Praktykant w 

dalszym ciągu jest bezrobotnym i korzysta z przysługujących mu uprawnień. 

  

Na koniec warto wskazać, że umowa o praktykę absolwencką nie stanowi przeszkody do 

nabycia oraz posiadania statusu osoby bezrobotnej. Niezbędne jest jednak przedłożenie 

właściwemu powiatowemu urzędowi pracy stosownej umowy. Odbywanie przez 

bezrobotnego praktyki absolwenckiej stanowi uzasadnioną przyczynę niespełnienia 

obowiązku zgłaszania się w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji 

odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu 

wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do 

podjęcia pracy. Po dokonanej rejestracji w powiatowym urzędzie pracy praktykant posiadając 

status osoby bezrobotnej korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego. To uprawnienie rozciąga się 

również na czas trwania praktyki absolwenckiej i nie podlega zawieszeniu nawet w sytuacji 

otrzymywania w ramach praktyki maksymalnego wynagrodzenia. Co więcej, jeżeli 

praktykantowi przysługuje zasiłek dla bezrobotnych to także nie traci do niego prawa. W 

przypadku jednak gdy umowa o praktykę jest odpłatna zasiłek otrzyma tylko, gdy wysokość 

jego wynagrodzenia z racji umowy o praktykę nie przekracza połowy minimalnego 

wynagrodzenia. 
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