
PODANIE O ZALICZENIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ 
(dotyczy studentów, którzy ukończyli szkoły rolnicze i okołorolnicze) 

 
 
.................................................                                                               data................................ 
Imię i nazwisko 

................................................ 
Adres zamieszkania     

................................................ 
Student kierunku, rok, sem. 

 

Nr albumu:........................... 
 
      Dr Sławomir Janakowski  
      Pełnomocnik ds. Praktyk Zawodowych  
      Wydziału Rolnictwa i Biologii 
 
 
 

Podanie 
 
 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zaliczenie praktyki zawodowej w oparciu o 

szkolenie zawodowe, które odbyłem/am w trakcie nauki w Technikum...................................... 

...................................................................................................w latach...................................... 

Zakres praktyki zawodowej odbytej w technikum obejmował: 
 

1. Produkcja roślinna.................................................... 
(czas trwania praktyki) 
 

2. Produkcja zwierzęca ................................................ 
 (czas trwania praktyki) 
 

3. Praktyka mechanizacyjna ......................................... 
(czas trwania praktyki) 

 
4. Inne praktyki.............................................................. 

(czas trwania praktyki) 
 
 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

 

…………………………………... 

Podpis studenta 

Decyzja: 

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

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

.......................................................................................................................................................



PODANIE O ZALICZENIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ   

(dotyczy studentów, którzy posiadają własne gospodarstwa rolnicze lub dzierżawią gospodarstwo) 
 
 
.................................................                                                               data................................ 
Imię i nazwisko 

................................................ 
Adres zamieszkania     

................................................ 
Student kierunku, rok, sem. 

 
Nr albumu:........................... 
 
      Dr Sławomir Janakowski  
      Pełnomocnika ds. Praktyk Zawodowych  
      Wydziału Rolnictwa i Biologii 
 
 
 

Podanie 
 
 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zalicznie praktyki zawodowej w związku z 

prowadzeniem gospodarstwa rolniczego o powierzchni............................................................ , 

położonego w ……....................................................................................................................... 
(adres, gmina) 

Gospodarstwo prowadzi działalność: …………………………………………………………... 
(wymienić  działy) 

-produkcja roślinna: ……………………………………………………………………… 
(wymienić rodzaj i ilość upraw w hektarach) 

-produkcja zwierzęca:…………………………………………………………………….. 
(wymienić gatunki zwierząt i skalę produkcji w sztukach). 

Inne informacje o gospodarstwie:………………………………………………………………. 
(poziom produkcji, maszyny, zatrudnienie, osiągnięcia, nowe technologie). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

 

…………………………………... 

Podpis studenta 

Decyzja: 

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

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

....................................................................................................................................................... 



PODANIE O ZALICZENIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ   
(dotyczy studentów, których rodzice posiadają gospodarstwo rolnicze) 

 
 
.................................................                                                               data................................ 
Imię i nazwisko 

................................................ 
Adres zamieszkania     

................................................ 
Student kierunku, rok, sem. 

 
Nr albumu:........................... 
 
      Dr Sławomir Janakowski  
      Pełnomocnika ds. Praktyk Zawodowych  
      Wydziału Rolnictwa i Biologii 
 
 
 

Podanie 
 
 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zaliczenie praktyki zawodowej w związku z pracą 

 wykonywaną w gospodarstwie moich rodziców:…………………….………………....…… 
(Nazwisko i imię właściciela gospodarstwa) 

w okresie: ……………..……..……o powierzchni: .........................................., położonego w 

………………………………………………………………………………………………… 
(adres, gmina) 

Gospodarstwo prowadzi działalność: …………………………………………………………... 
(wymienić  działy) 

-produkcja roślinna: ……………………………………………………………………… 
(wymienić rodzaj i ilość upraw w hektarach) 

-produkcja zwierzęca:…………………………………………………………………….. 
(wymienić gatunki zwierząt i skalę produkcji w sztukach). 

Inne informacje o gospodarstwie:………………………………………………………………. 
(poziom produkcji, maszyny, zatrudnienie, osiągnięcia, nowe technologie). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

 

…………………………………... 

Podpis studenta 

Decyzja: 

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

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

....................................................................................................................................................... 

 


