
   
 

 

 
 

  

 

Zasady organizacji praktyk zawodowych  

w Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego 

i klauzula informacyjna RODO 

 

Działalność badawcza Stacji Morskiej polega m.in. na prowadzeniu analiz biologicznych. Pobieranie 

prób może być związane z uśmiercaniem ryb i bezkręgowców oraz udziałem w sekcjach ryb i ssaków 

morskich. Wysyłając zgłoszenie praktykantka/praktykant wyraża zgodę na udział w tych zajęciach.  

 

 TERMINY 

Stacja Morska przyjmuje na praktyki pełnoletnich uczniów i studentów. Czas trwania i charakter praktyki 

uzależniony jest od bieżących potrzeb oraz możliwości placówki. Minimalny okres praktyki w okresie 

wakacyjnym to 3 tygodnie. Od października do czerwca włącznie terminy praktyk ustalane są indywidualnie. 

 

ZADANIA 

Praktykanci wdrażani są  w bieżące prace Stacji Morskiej, powierzane zadania obejmują m.in.: 

 udział w pracach terenowych – rejsy i wyjazdy terenowe, połowy ryb i pobór innych prób, pomiary 

parametrów fizycznych wody, obsługa sprzętu rejestrującego, obserwacje przyrodnicze, 

 udział w pracach laboratoryjnych – sekcje, przygotowanie, konserwacja i porządkowanie prób, 

 udział w realizacji zadań związanych z monitoringiem wideo fok na polskim wybrzeżu –przegląd, 

archiwizacja danych,  

 prowadzenie raportów z wykonywanych zadań: wprowadzanie danych do komputera, archiwizacja 

 pomoc w przygotowaniu i udział w wydarzeniach edukacyjnych, 

 prace porządkowe i konserwacja sprzętu, 

 doraźna pomoc w fokarium Stacji Morskiej. 

 

MIEJSCE I CZAS PRACY 

Zajęcia praktyczne odbywają w Stacji Morskiej i w terenie. Praktykanci asystują podczas prac, ale mogą być 

im powierzane zadania do samodzielnej realizacji także w terenie (m.in. obserwacje, dokumentacja, ankiety).  

Ze względu na specyfikę pracy w Stacji Morskiej, praktykanci wykonują swoje obowiązki w różnych 

porach doby, także w nocy. Czas pracy z reguły nie przekracza 8 godzin na dobę. W sytuacjach 

wyjątkowych, podyktowanych stanami awaryjnymi lub charakterem prac w terenie, czas pracy może zostać 

wydłużony, jednak nie przekroczy 40 godzin w tygodniu. 

 

 
 
 
 
 
 



   
 

 

 
 

  

 

DYSPOZYCYJNOŚĆ 

Z uwagi na charakter zadań powierzanych praktykantom warunkiem przyjęcia na praktyki w Stacji 

Morskiej jest zgoda na poniższe zasady dotyczące dyspozycyjności. 

 Praktykanci, opuszczając teren Stacji Morskiej są zobowiązani do pozostawienia w portierni placówki 

informacji o planowanym czasie ich nieobecności oraz do bezzwłocznego powrotu na żądanie 

kierownika Stacji Morskiej lub opiekuna praktyk. 

 Planowana całodniowa lub dłuższa nieobecność praktykanta w Stacji Morskiej lub wyjazd z miejsca 

odbywania praktyk wymaga wcześniejszego uzgodnienia z opiekunem praktyk.  

 

ODZIEŻ 

Prace Stacji Morskiej często odbywają się w terenie. Praktykanci we własnym zakresie zaopatrują się w: 

 obuwie terenowe, kalosze z cholewą przynajmniej do połowy łydki !, 

 nieprzemakalną kurtkę z kapturem, sweter lub inne ciepłe ubranie 

 czapkę (także w lecie) ! 

 osobistą odzież roboczą do wykonywania brudnych prac porządkowych m.in. czyszczenia basenów, 

narzędzi połowowych, sprzętu, łodzi. 

UWAGA: osoby bez odpowiedniej odzieży nie będą przyjmowane na praktykę  

 

ZAKWATEROWANIE, OPŁATY, ZASADY POBYTU 

 Stacja Morska udostępnia praktykantom miejsca noclegowe (zwykle w pokojach 2-4 osobowych), mesę 

wyposażoną w sprzęt kuchenny umożliwiający samodzielne przygotowywanie posiłków oraz pralnię. 

Jednorazowa opłata za cały pobyt wynosi obecnie 6,48 zł (może ulec zmianie).  

 Stacja Morska nie zapewnia wyżywienia. 

 Praktykantów obowiązuje regulamin mieszkańców bazy noclegowej Stacji Morskiej. 

 We wszystkich pomieszczeniach oraz na terenie Stacji Morskiej obowiązuje zakaz palenia tytoniu, 

spożywania alkoholu, przyjmowania środków odurzających lub o podobnym do ww. działaniu oraz 

pobytu pod ich wpływem. 

 

UBEZPIECZENIE 

Praktykant jest zobowiązany posiadać potwierdzenie objęcia ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 

wypadków w okresie praktyki.  

 

UMOWA O ORGANIZACJI PRAKTYK  

Przyjęcie na praktykę następuje na podstawie porozumienia uczelni macierzystej praktykanta i Uniwersytetu 

Gdańskiego wg wzoru opublikowanego na stronie hel.ug.edu.pl. 

 

 



   
 

 

 
 

  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku 

przy ul. Jana Bażyńskiego 8. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem 

telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można 

kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z  ich przetwarzaniem. 

3. Uniwersytet Gdański będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwę szkoły/ 

uczelni, wydział, kierunek, rok studiów, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praktyki studenckiej.  

5.  Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - 

przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy 

6.  Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla umożliwienia 

realizacji praktyki studenckiej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych 

pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 4. 

8. Pani/Pana dane osobowe pozyskane i wytworzone w związku z odbywaniem praktyki/stażu będą 

przechowywane przez okres trwania praktyki/stażu a następnie przez okres archiwizacji dokumentów, 

wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz z przepisów wewnętrznych administratora 

danych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

10. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych, 

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach 

przewidzianych prawem, 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych. 


