
Regulamin Programu Letnich Praktyk PROMAG S.A. 

1. Cele programu  

Program Programu Letnich Praktyk PROMAG S.A. realizowany jest przez w 
Centrali firmy w Poznaniu oraz w Centrum Logistycznym w Koninku pod Poznaniem. 
Firma PROMAG S.A. zapewnia dojazd do Centrum Logistycznego w Koninku. 

2. Adresaci programu 

Adresatami Programu Letnich Praktyk PROMAG S.A. są studenci III roku studiów 
licencjackich, IV i V roku studiów magisterskich oraz absolwenci. 

3. Warunki uczestnictwa 

Realizacja praktyk jest możliwa na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 
PROMAG S.A. a uczelnią wyższą lub na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 
PROMAG S.A. a praktykantem. 

Osoba zakwalifikowana na praktyki musi spełniać następujące warunki: 

 posiadanie statusu studenta III roku studiów licencjackich, IV bądź V roku 
studiów magisterskich lub statusu absolwenta 

 posiadanie aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 

 zgłoszenie dokumentów aplikacyjnych za pomocą strony internetowej 
www.promag.pl  wraz z podpisanym oświadczeniem o zapoznaniu się z 
regulaminem programu praktyk.  

4. Etapy realizacji programu praktyk 

Program Letnich Praktyk PROMAG S.A. przewiduje 5 etapów wyłonienia 
odpowiednich kandydatów na praktyki/staże w PROMAG S.A. i realizacji 
praktyk/staży: 

Etap 1: Zbieranie aplikacji kandydatów oraz ich selekcja zgodnie z założonymi 
kryteriami. Wybór kandydatur, które zostaną zakwalifikowane do 2 etapu. 

Wszystkie aplikacje zostaną przeanalizowane przez Dział ds. Pracowniczych oraz 
Dział, w którym kandydat jest najbardziej zainteresowany praktyką. Informacje o 
wynikach tego etapu udzielane są na życzenie mailowo pod adresem: 
kadry@promag.com.pl 

Etap 2: Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy pomyślnie zostali 
zakwalifikowani do tego etapu 

Każdy z uczestników tego etapu zostanie poinformowany drogą mailową o wynikach 
rozmowy. 

http://www.promag.pl/
mailto:kadry@promag.com.pl


Etap 3: Wybór kandydatów oraz ustalenie harmonogramu przebiegu praktyk i innych 
szczegółów dotyczących praktyk.  

W tym etapie następuje ustalenie w dowolnej formie harmonogramu praktyk, dat oraz 
dodatkowych informacji potrzebnych do rozpoczęcia praktyk oraz podpisanie umowy 
o odbyciu praktyki. 

Etap 4: Odbycie praktyk. 

Etap 5: Ewaluacja i podsumowanie programu praktyk w formie zebrania informacji 
zwrotnych ze strony praktykantów i ich opiekunów. 

Następuje zebranie opinii od opiekunów poszczególnych praktykantów oraz 
przeprowadzenie rozmów oceniających ze wszystkimi praktykantami w celu 
rozpoznania ich zainteresowania dalszą współpracą  z PROMAG S.A.  

5. Udzielanie informacji 

 Bieżącym źródłem informacji o przebiegu naboru na praktyki studenckie są: 

 Strona internetowa www.promag.pl 
 Dział ds. Pracowniczych kadry@promag.com.pl 

Dodatkowo oferty praktyk będą zgłaszane do biur karier współpracujących uczelni. 

6. Wynagrodzenie za praktyki 

W ramach Programu Letnich Praktyk PROMAG S.A. realizowane są bezpłatne 
praktyki, chyba, że strony postanowią inaczej. 

7. Prawa i obowiązki stron 

PROMAG S.A. zastrzega sobie prawo do przetwarzania i rejestrowania wyłącznie 
aplikacji wyselekcjonowanych z puli nadesłanych dokumentów. Zastrzegamy sobie 
także prawo do odpowiadania jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów 
nie zwracamy. Dokumenty bez klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 
dnia 26.08.97 roku. Dz. Ust. Nr 133 poz.883), nie będą brane w procesie naboru pod 
uwagę i ulegną natychmiastowemu zniszczeniu. 

PROMAG S.A. ma obowiązek wystawić każdemu studentowi odbywającemu praktyki 
opinię określającą stopień w jakim spełnił on oczekiwania. Opinia może być 
wystawiona na drukach egzekwowanych przez uczelnię bądź na wewnętrznym druku 
firmowym dostępnym na stronie internetowej oraz w dziale personalnym firmy. 

PROMAG S.A. ma obowiązek zorganizowania dla każdego studenta 
rozpoczynającego praktyki obligatoryjnego szkolenia BHP oraz wyznaczenia 
opiekuna praktyk. 

kadry@promag.com.pl


Każda ze stron może wypowiedzieć warunki odbywania praktyk z zachowaniem 
tygodniowego terminu wypowiedzenia bez podawania przyczyny, bądź w trybie 
natychmiastowym, jeżeli którakolwiek ze stron w sposób rażący naruszy 
postanowienia regulaminu. W przypadku natychmiastowego zerwania współpracy o 
tym fakcie bezzwłocznie zostanie powiadomiona uczelnia. Każdy przypadek 
przedterminowego zakończenia praktyk automatycznie powoduje, iż firma nie musi 
wystawić praktykantowi opinii z odbytych praktyk.  

 


