
Ankieta dla dyrektora placówki, która zawiera: opinię o zgodności treści programowych 
(sylabus, plan studiów itp.) z wymaganiami zawodowymi przyszłego pracodawcy  

(Proszę podkreślić właściwą odpowiedź. 

W przypadku wybrania odpowiedzi NIE lub WYMAGAJĄ KOREKTY proszę o uwagi) 

1. Czy treści programowe realizowane podczas studiów są zgodne z wymaganiami 
pracodawców w zakresie przygotowania studentów do pracy w placówce –Studio treningu 
personalnego, klub fitness? 

TAK                      NIE                              WYMAGAJĄ KOREKTY 

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

2. Czy realizacja założeń programowych może przygotować studenta do samodzielnego 
prowadzenie indywidualnych, różnych zajęć sportowych i rekreacyjnych.  

TAK                      NIE                              WYMAGAJĄ KOREKTY 

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

3. Czy treści programowe realizowane podczas studiów pozwalają na uzyskanie umiejętności 

dopasowania zajęć do możliwości sprawnościowych i zdrowotnych podopiecznych. 

 TAK                      NIE                              WYMAGAJĄ KOREKTY 

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

4. Czy treści programowe realizowane podczas studiów pozwalają na  

uzyskanie umiejętności opracowania indywidualnych programów treningowych i żywieniowych. 

 TAK                      NIE                              WYMAGAJĄ KOREKTY 

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

5. Czy treści programowe realizowane podczas studiów pozwalają na  uzyskanie wiedzy w zakresie 

organizacyjno-prawnym w obszarze fitness.  

TAK                      NIE                              WYMAGAJĄ KOREKTY 

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

 



 
 

 

 



                     

                       Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Instytut Sportu, 

 Zakład Gimnastyki i Tańca, 
Akademia Wychowania Fizycznego 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78  

                         
                                                                                                              Kierownik ds. Praktyk: (12) 683 13 82 

 

Kraków, dnia…………….. 

Deklaracja Opiekuna praktyk 

 

Praktyka Studencka: Praktyka wdrożeniowa w klubie fitness (30 godz.) 

realizowana na III roku studiów stacjonarnych I stopnia w semestrze V na 

kierunku Wychowanie fizyczne/trener personalny. 

   

 

Ja niżej podpisany deklaruję udział w praktykach: Praktyka w klubie fitness jako opiekun 

praktykanta/ów w roku akademickim 2020/2021.  

 

……………………………………………………………………………………………. 

Nazwisko i imię praktykanta 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem praktyk oraz szczegółami 

dotyczącymi organizacji praktyk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis Opiekuna Praktyk 

 

 

 

 



AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

im. Bronisława Czecha 

w Krakowie 

 
 

 

 

DZIENNIK PRAKTYK 
 

Praktyka wdrożeniowa w klubie fitness 
 

 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 

 

Specjalność: - TRENER PERSONALNY 

 

 

Imię i nazwisko praktykanta……………………………………………………….. 
 

Rok studiów ………………………semestr............................................. 

 

Tryb studiów ……………………. 

 

Grupa .…………………………... 

 

Rok akademicki .…………………. 

 

Termin realizacji praktyk ……………………………………………………………… 

 

Dzień tygodnia, w którym realizowana była praktyka ……………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAKÓW 2021 

 

 

 



Imię i nazwisko studenta…………………………………………………………...... 

 

Nr. albumu…………………………………………………………………………… 

 

Miejsce realizacji praktyk…………………………………………………………… 

 

Adres placówki…………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………. 

 

Czas trwania praktyk (godziny/tygodnie)…………………………………………… 

 

Opiekun praktyk w miejscu ich odbywania: 

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………… 

 

Telefon kontaktowy…………………………................ 

 

e-mail………………………………………………… 

 

Data i podpis praktykanta……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaliczenie praktyk* 

 

Dokumentację złożono do oceny w dniu..................................................................... 

 

 

Ocena...............................Data........................................Podpis.................................. 

 

 

 

Uwagi........................................................................................................................... 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

*wypełnia nauczyciel z AWF odpowiedzialny za przeprowadzenie zaliczenia 

Kraków, 20.03.2021r 



 
 

REGULAMIN* 

Praktyki wdrożeniowe w klubie fitness  

* Regulamin przygotowany zgodnie z Komunikatem Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego z 

dnia 14 kwietnia  2020 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 

kwietnia 2020 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie standardu  kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu nauczyciela  (dotyczące odbywania praktyk zdalnie). 

 

1. Forma realizacji praktyki –bezpośrednio w placówce, lub w plenerze. 

2. Czas trwania i sposób realizacji: 30 godzin realizowanych w semestrze V, (przygotowanie, 

opracowanie i konsultowanie zajęć, hospitowanie zajęć, prowadzenie zajęć on-line lub bezpośrednio, 

pod opieką instruktora/ trenera/opiekuna praktyk). 

3. Okres realizacji w czasie studiów:  V semestr; rok akademicki 2021/2022. 

4. Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną 

5. Miejsce realizacji praktyki –  bezpośrednio w placówce. 

  

6. Cele praktyki:  

6.1.Samodzielne prowadzenie indywidualnych, różnych zajęć sportowych i rekreacyjnych. 

6.2.Uzyskanie umiejętności dopasowania zajęć do możliwości sprawnościowych i zdrowotnych 

podopiecznych. 

6.3.Uzyskanie umiejętności opracowania indywidualnych programów treningowych i żywieniowych. 

6.4.Uzyskanie wiedzy w zakresie organizacyjno-prawnym w obszarze fitness. 

6.5.Zapoznanie się z wymaganiami obowiązującymi w klubach fitness lub klubach sportowych 

6.6. Zapoznanie się ze sposobami komunikacji z klientem. 

 

7. Kierownik praktyki: 

7.1.Proponuje miejsce praktyki, które spełnia warunki do prowadzenia zajęć, zgodnie z założonymi 

celami praktyki. Przygotowuje porozumienie i umowy z placówkami oraz opiekunami praktyk.  

7.2. przygotowuje skierowanie praktykanta do danej placówki. 

c) przekazuje dokumenty i druki praktykantowi (Regulamin, formularze Harmonogramu praktyk oraz 

Sprawozdanie z realizacji praktyki, , za pomocą aplikacji TEAMS 



7.3. sprawuje nadzór na przebiegiem praktyk, hospituje i prowadzi konsultacje z praktykantami i 

opiekunami praktyk. 

8. Właściciel/Dyrekcja placówki/klubu: 

8.1.  Kieruje grupę praktykantów do odpowiedniego opiekuna praktyki; 

8.2. Wprowadza praktykantów w całokształt pracy placówki, zapoznając ich z dokumentacją, jej 

organizacją, strukturą, pracą zatrudnionych tam osób. 

9. Opiekun praktyki: 

9.1. Zapoznaje praktykantów: 

a) z zasadami funkcjonowania placówki w warunkach stacjonarnych oraz zdalnie, 

b) z miejscami do prowadzenia ćwiczeń w klubie oraz terenie przyległym do placówki, a także z 

zainstalowanymi tam urządzeniami i dostępnym sprzętem sportowym, 

c) z obowiązującym w placówce planem zajęć ruchowych,  

d) z dokumentacją pracy opiekuna: dziennikiem, osnowami i scenariuszami prowadzonych zajęć, itp., 

e) z pomocami dydaktycznymi (np. aparatura pomiarowa, tablice dydaktyczne, sprzęt do odtwarzania 

muzyki, filmów, nośniki materiałów dźwiękowych, filmy, opisy ćwiczeń i inne), 

f)  ze sposobami przygotowywania się opiekuna do zajęć.  

9.2. Prowadzi i omawia ćwiczenia, a następnie pomaga studentom w przygotowaniu się do 

samodzielnego prowadzenia (podaje temat, cele, warunki prowadzenia zajęć). Opiekun pomaga 

podczas samodzielnego prowadzenia, instruuje, podpowiada. 

9.3. Dokumentuje frekwencję zgodnie z Harmonogramem praktyki i prowadzi bieżącą ocenę 

praktykantów; 

9.4. Na koniec praktyki ocenia pracę i zaangażowanie praktykanta (karta oceny znajduje się w 

Sprawozdaniu z realizacji praktyki).  

10. Praktykanci są zobowiązani do: 

10.1.Posiadania aktualnego ubezpieczenia od NNW w czasie trwania praktyki (ewentualnie OC); 

10.2. Prowadzenia na bieżąco dokumentacji praktyki (konspekty i sprawozdanie z praktyki); 

10.3.Zapoznania się z programem pracy placówki; 

10.4.Obserwacji pracy opiekuna, przede wszystkim obserwacja prowadzonych zajęć i jej zapis 

w sprawozdaniu; 

10.5.Pomocy w organizacji zajęć prowadzonych przez opiekuna np.: przygotowanie i sprawdzenie 

sprzętu do zajęć (przypadku zajęć stacjonarnych),  



10.6. Właściwego przygotowania do zajęć (stosowny ubiór sportowy, sprzęt sportowy, miejsce 

prowadzenia zajęć, itp.); 

10.7. Wypełniania poleceń opiekuna związanych z realizacją praktyk; 

10.8. 100%  obecności zgodnie z ustalonym harmonogramem praktyki. Ewentualną nieobecność 

należy usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim lub dziekańskim.  

Nieusprawiedliwiona nieobecność może skutkować koniecznością powtarzania praktyki na koszt 

studenta! 

11. Warunki zaliczenia praktyki: 

Do zaliczenia praktyki student zobowiązany jest do przedłożenia Kierownikowi praktyk: 

 Harmonogramu zajęć ustalonego z opiekunem praktyki; 

 Sprawozdania z realizacji praktyki wraz z oceną i opinią opiekuna praktyki;  

 Dziennik wraz z 10 konspektami oraz sprawozdanie z realizacji praktyki wraz z oceną i 

opinią opiekuna praktyki;  

 

 

Zaliczenie z oceną dokonuje Kierownik praktyki, po zapoznaniu się z kompletną dokumentacją 

złożoną przez studenta do Kierownika praktyki. 

 

 

Kierownik praktyk 

Dr Dorota Ambroży 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 



KONSPEKT  TRENINGU   

CEL:  

METODA TRENINGOWA: 

ĆWICZĄCY/GRUPA   (PŁEĆ, WIEK, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA): 

CZAS TRWANIA: 

MIEJSCE: 

SPRZĘT, PRZYBORY: 

EWENTUALNE INFORMACJE DODATKOWE: 

SPORZĄDZIŁ: 

 

 

CZĘŚĆ ZADANIA, ĆWICZENIA CZAS TRWANIA, 

ILOŚĆ SERII, 

POWTÓRZEŃ, 

PRZERWY 

MIĘDZY SERIAMI  

DODAT

KOWE 

INFORM

ACJE 

/technika, 

tempo ćw. 

itp./ 

WSTĘPNA    

CZYNNOŚCI 

ORGANIZACYJ

NE 

   

ROZGRZEWKA 

– Przygotowanie 

ruchowe 

   

GŁÓWNA    

KOŃCOWA    

CZYNNOŚCI 

ORGANIZACYJ

NE 

   

 
UWAGI ODNOŚNIE REALIZACJI PRAKTYK 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

PODPIS PROWADZĄCEGO                                                                                     

OPIEKUNA PRAKTYK                                                                               OCENA………… 

 

 

 

Imię i nazwisko praktykanta…………………………………………………. 

 
 



 

 

 

 



PRAKTYKA  W KLUBIE FITNESS 

 

 

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

Nazwa klubu fitness                                                                                                                                                                             Termin praktyki: od – do  

 

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

Adres klubu fitness                                                                                                                                                                               Nr telefonu 

Nazwiska i imiona studentów 

– praktykantów: 

1………………………………………………… 

2.……………………………………………… 

3……………………………………………… 

4………………………………………………… 

5…………………………………………………… 

 

 

Podany wyżej nr studenta należy nanieść na tygodniowy rozkład zajęć przy zajęciach przez nich prowadzonych lub hospitowanych  

 

 

l.p. godziny      od-
do 

poniedziałek  wtorek 
 

środa 
  

czwartek  
 

piątek  
 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       



 



  

 

 

 

Pieczęć placówki 

Załącznik 12 
 

 

                                                                                             Kraków, ……………..2021r. 

 

Oświadczenie Opiekuna praktyk 

 (klub fitness)*  

 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………… 

oświadczam, że zrzekam się wynagrodzenia za opiekę podczas praktyk w klubie sportowym/ 

/* 

 

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

nazwa placówki 

studenta/studentki III roku studiów I stopnia kierunek Wychowanie fizyczne/trener 

personalny. 

 

 

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

Nazwisko i imię praktykanta     Nr albumu 

 

 

 

 

 

 

………………………… 

Podpis Opiekuna praktyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- nazwa placówki/odpowiednie zaznaczyć 

 



POROZUMIENIE  

w sprawie studenckich praktyk zawodowych 

 

zawarte w dniu ………….r. w Krakowie pomiędzy:  

Akademią Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Al. Jana Pawła II 

78, 31-571 Kraków, reprezentowaną z upoważnienia Dziekana Wydziału Wychowania 

Fizycznego i Sportu przez kierownika praktyk studenckich dr Dorotę Ambroży - zwana dalej 

„AWF”          

a  ………………………………………………………………o Działalności Gospodarczej, z 

siedzibą ………………. zwanym dalej „Klub fitness” reprezentowanym przez ……………. . 

§1 

Stosownie do postanowień z ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2021, poz. 478) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (dz, U. poz. 1861, z 

późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 października 2020 roku 

zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. 2020, poz. 1908), Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019, poz 1450) 

zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 roku (Dz. U. 

2020, poz. 2160) oraz z dnia 17 lutego 2021 (Dz. U. 2021, poz. 312) oraz Zarządzenia rektora 

AWF Nr 8/2014 z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie organizacji studenckich praktyk 

zawodowych.  Na mocy niniejszego porozumienia, strony ustalają zasady współpracy w 

organizacji i odbywaniu praktyk studenckich dla studentów Akademii Wychowania 

Fizycznego w Krakowie.  

§2 

 

1. AWF  skieruje  studenta/ów kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Trener 

personalny w celu odbycia praktyki zawodowej w Klubie fitness w okresie od 1.11. 21r. do 

2.12.21r. Placówka   przyjmie tych studentów i umożliwi im odbycie praktyk we wskazanym 

terminie na zasadach opisanych poniżej. 

2.  Skierowanie wraz listą studentów - praktykantów jest załącznikiem nr 3. do 

niniejszego porozumienia. 

 

 



§ 3 

1. AWF zobowiązuje się:  

 Opracować program, regulamin oraz cele praktyk – regulamin praktyk stanowi załącznik 

nr 1. do niniejszego porozumienia i stanowi jego integralną część. 

 Przygotować studentów w programie studiów do realizowania zadań Trenera 

personalnego 

  Opracować odpowiednie druki dotyczące praktyki: harmonogramu, regulaminu praktyki. 

 Sprawować nadzór dydaktyczny i organizacyjny nad praktykantami przez pracowników 

AWF. 

 Przygotować umowę dla opiekunów praktykantów w Klubie fitness i placówkach 

pokrewnych.  

 Zobowiązać studentów (zobowiązanie zawarte w Regulaminie praktyki) do posiadania 

aktualnego ubezpieczenia od NNW i OC. Ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe dla 

wszystkich studentów kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Trener personalny, 

natomiast OC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. 

 

2. Klub fitness zobowiązuje się: 

 Umożliwić studentom odbycie praktyki w sposób przewidziany w Regulaminie 

praktyk stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w sposób umożliwiający 

realizację celów praktyk studenckich określonych do rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz. U. 2018.1861) 

zmienionego rozporządzeniem z dnia 29 października 2020 roku (Dz. U. 2020, poz. 1908), 

które w § 3 ust. 5 pkt 1 i 38a regulują sposób organizacji praktyk studenckich oraz 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie 

standardu kształcenia przygotowawczego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019, 

poz. 1450) zmienionego rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 

roku (Dz. U. 2020, poz. 2160) oraz z dnia 17 lutego 2021 (Dz. U. 2021, poz. 312) w którym 

przepisy dotyczące praktyk zawarte są w postanowieniach § 1a. 

 Zapoznać praktykantów z zasadami przebywania studentów na terenie 

placówki oraz z zasadami zachowania bezpieczeństwa podopiecznych i opiekuna w klubie 

fitness. W przypadku prowadzenia zajęć zdalnie, do omówienia zasad prowadzenia takich 

zajęć. 



 Skierować grupę praktykantów do odpowiedniego opiekuna (wyznaczonego 

przez właściciela firmy/dyrektora placówki), który pełniąc funkcję opiekuna praktyki wdraża 

praktykantów do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych oraz do 

pełnienia roli trenera personalnego, oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem przez 

studentów zadań wynikających z programu praktyk.  

 Zapewnić warunki do prowadzenia zajęć ruchowych w klubie lub zdalnie. W 

przypadku realizacji zajęć zdalnie, umożliwić praktykantom dołączenie do zajęć w 

odpowiedniej aplikacji. 

 W miarę możliwości wprowadzać praktykantów w całokształt pracy klubu 

fitness/ placówki pokrewnej, zapoznając ich z dokumentacją, jej organizacją, strukturą, oraz 

planowaniem zajęć. 

 Umożliwić nauczycielom akademickim AWF sprawowanie nadzoru 

dydaktycznego nad praktykami studenckimi oraz ich kontrolę. 

 Dokumentować i zgłaszać AWF wszelkie nagłe zdarzenia (ewentualne 

wypadki). 

 Niezwłocznie informować AWF o wszelkich przypadkach rażącego naruszenia 

przez studenta – praktykanta regulaminu praktyk lub przepisów wewnętrznych 

obowiązujących w klubie fitness.   

§ 4 

1. Wszelkie spory o charakterze niemajątkowym mogące wynikać z niniejszego 

porozumienia strony będą starały się rozstrzygać wspólnie, poprzez swoich umocowanych 

przedstawicieli - ze strony AWF – Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu, a ze 

strony Klubu fitness  - Właściciel/Dyrektor lub też osoby przez niego upoważnione.  

§ 5 

Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej strony.  

 

 

 

................................................                                ...................................................................... 
Dyrektor/Właściciel klubu fitness                                  Kierownik ds. praktyk  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



PROCEDURA REALIZOWANIA PRAKTYK 

W KLUBIE FITNESS 

3 ścieżki formalne realizacji praktyk 

 

I. Praktyki nieodpłatne za zgodą Opiekuna praktyki w danej placówce, z którą podpisane będzie 

POROZUMIENIE, ale bez umowy o wynagrodzenie za oświadczeniem o zrzeczeniu się 

wynagrodzenia. 

Dokumenty do pobrania: 

1.A Porozumienie AWF – Klub fitness -2 egzemplarze 

2.B Regulamin Praktyk – 

3.C Deklaracja Opiekuna Praktyk 

4.D Oświadczenie o zrzeczeniu się wynagrodzenia w przypadku, gdy zgodzi się na to Opiekun Praktyk  

 

W związku z powyższym Student ma obowiązek pobrać wymienione powyżej dokumenty z TEAMS-

a i przedłożyć w wybranej placówce a następnie podpisane i opieczętowane przekazać  

kierownikowi praktyk. 

Student może rozpocząć praktykę dopiero po dostarczeniu wypełnionych i podpisanych(1-4) 

dokumentów (lub przesłanie skanu), najpóźniej dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia praktyki do:  

Kierownik praktyki :dr Dorota Ambroży, Zakład Gimnastyki i Tańca p.114 adres i-mail 

dorotaambrozy@awf.krakow.pl  

II. Praktyki płatne na podstawie POROZUMIENIA z właścicielem/dyrektorem placówki/prezesem 

klubu itp., w której Opiekunem praktyki jest wyznaczony pracownik– umowa zlecenie z 

Opiekunem Praktyki 

Obowiązująca stawka (2020/2021) za opiekę nad 1 studentem podczas praktyki w placówce [Liczba 

studentów x X godz. x X PLN(stawka za godzinę lekcyjną)  = XX PLN] 

Niezbędne dokumenty*: 

1. Porozumienie (corocznie z daną placówką- dyrekcja, właściciel, prezes danej placówki), 

załatwia kierownik praktyk z ramienia AWF 

2. Umowa zlecenie dla OPIEKUNA PRAKTYK – formularze wypełnione w trzech 

egzemplarzach- umowę załatwia kierownik praktyk z ramienia AWF 

3. Oświadczenie zleceniobiorcy do celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – załatwia 

kierownik praktyk z ramienia AWF  



4. Ewidencja godzin za cały okres trwania praktyk w wymiarze [liczba studentów x X godz.x 

X PLN] (stawka obowiązująca w roku akademickim 2020/2021) -załatwia kierownik 

praktyk z ramienia AWF 

5. Rachunek-wg wzoru -załatwia kierownik praktyk z ramienia AWF 

6. Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych- załatwia kierownik 

praktyk z ramienia AWF. 

7. Regulamin praktyk. 

 

III. Praktyki płatne na podstawie UMOWY, której Opiekunem praktyk jest właściciel firmy (np. 

klubu fitness) 

1B. Umowa (wypełnione dwa egzemplarze)- załatwia kierownik praktyk z ramienia AWF 

2B. Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych – załatwia kierownik praktyk z 

ramienia AWF 

3B. Regulamin praktyk- załatwia kierownik praktyk z ramienia AWF 

4B. Po zakończeniu praktyk Opiekun wystawia rachunek wg ewidencji godzin/stawki/ liczby 

studentów określonych w umowie. 

 

Po dostarczeniu do Kierownika Praktyk (D.Ambroży) wypełnionych przez OPIEKUNA PRAKTYK od 1A, 

3A, 4A (ścieżka I), student-praktykant, otrzymuje SKIEROWANIE DO DANEJ PLACÓWKI. 

 W przypadku procedury II, III wszystkie formalności załatwia kierownik praktyk z ramienia AWF.  

*  - W roku akademickim 2021/2022 dokumenty do danych placówek dostarcza e-mailem 

KIEROWNIK Praktyki. 

STUDENT PRAKTYKANT:  

1. Zapoznaje się z regulaminem praktyk  oraz z programem praktyk zawartym w Karcie przedmiotu 

(https://usosweb.awf.krakow.pl) i wypełnia obowiązki w nich opisane. 

2. Ustala HARMONOGRAM PRAKTYK  z opiekunem praktyk, który dostarcza Kierownikowi praktyk 

(na TEMS-ie) w momencie rozpoczęcia praktyk. 

3. Po zakończonych praktykach przedkłada  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYK - na TEMS-ie 

 

Wymagania niezbędne do rozpoczęcia praktyki w placówce, załatwianej  indywidualnie przez 

studenta: 

1. Wybór klubu w którym odbywają się treningi personalne .  

https://usosweb.awf.krakow.pl/


2. Uzyskanie zgody u Właściciela/Menadżera na odbywanie praktyki, przedstawiając mu założenia 

praktyk na podstawie KARTA przedmiotu (USOS) i regulaminu praktyk oraz poproszenie o 

skierowanie do Opiekuna praktyk (instruktora, trenera prowadzącego treningi personalne) -

wyznaczonego przez ww.  

3. Po uzyskaniu zgody na bezpłatną praktykę poproszenie o podpisanie 2 egz. Porozumienia przez 

przedstawiciela/ właściciela/menadżera placówki, 

4. Dołączenie do Porozumienia, Regulaminu praktyk 

5. Oba egzemplarze Porozumienia podpisuję  Kierownik praktyk  z ramienia AWF i jeden wraca do 

Placówki 

Po podpisaniu porozumienia wyznaczony opiekun, jeśli się zgadza to wypełnia następujące 

dokumenty: 

1. Deklaracji Opiekuna 

2. Oświadczenia Opiekuna Praktyk 

Student doręcza do Kierownika Praktyk AWF: 

a. Podpisane Porozumienie - 2 egzemplarze (1 egz. podpisany przez Kierownika odnosi do Placówki) 

b. Deklaracje Opiekuna. 

c. Oświadczenie Opiekuna (o bezpłatnej opiece nad studentem) 

Student po dostarczeniu ww. dokumentów otrzymuje Skierowanie do Placówki podpisane przez 

Kierownika Praktyk (AWF) i przekazuje razem z podpisanym Porozumieniem. 

Do realizacji praktyk Student jest zobowiązany do posiadania: 

-  Sprawozdania z praktyk  

- Harmonogramu praktyk który po uzgodnieniu terminów z Opiekunem praktyk w placówce 

dostarcza niezwłocznie do Kierownika praktyk (przed rozpoczęciem praktyk). 

 Należy się też bezwzględnie zapoznać z Regulaminem Praktyk!!!! 

Ważna informacja dotycząca procedury realizacji praktyk w wypadku wprowadzenia 

obostrzeń związanych z Pandemią.  

 

W wypadku wprowadzenia  obostrzeń dotyczących funkcjonowania Fitness klubów oraz 

koniecznością odbycia i zaliczenia przez Państwa praktyki wdrożeniowej w roku 

akademickim 2021/22 informuję o jedynym możliwym sposobie odbycia i zaliczenia w/w 

praktyki:  

 

1) zaliczenie spotkań on-line, które odbędzie się na platformie TEAM-s.  

2) zaliczenie  treningów personalnych na żywo- miejsce – plener.  

3) dokumentacja dotycząca praktyk pozostaje bez zmian.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN* 

Praktyki wdrożeniowe w klubie fitness  

* Regulamin przygotowany zgodnie z Komunikatem Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego z 

dnia 14 kwietnia  2020 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 

kwietnia 2020 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie standardu  kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu nauczyciela  (dotyczące odbywania praktyk zdalnie). 

 

1. Forma realizacji praktyki –bezpośrednio w placówce, lub w plenerze. 

2. Czas trwania i sposób realizacji: 30 godzin realizowanych w semestrze V, (przygotowanie, 

opracowanie i konsultowanie zajęć, hospitowanie zajęć, prowadzenie zajęć on-line lub bezpośrednio, 

pod opieką instruktora/ trenera/opiekuna praktyk). 

3. Okres realizacji w czasie studiów:  V semestr; rok akademicki 2021/2022. 

4. Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną 

5. Miejsce realizacji praktyki –  bezpośrednio w placówce. 

  

6. Cele praktyki:  

6.1.Samodzielne prowadzenie indywidualnych, różnych zajęć sportowych i rekreacyjnych. 

6.2.Uzyskanie umiejętności dopasowania zajęć do możliwości sprawnościowych i zdrowotnych 

podopiecznych. 

6.3.Uzyskanie umiejętności opracowania indywidualnych programów treningowych i żywieniowych. 

6.4.Uzyskanie wiedzy w zakresie organizacyjno-prawnym w obszarze fitness. 

6.5.Zapoznanie się z wymaganiami obowiązującymi w klubach fitness lub klubach sportowych 



6.6. Zapoznanie się ze sposobami komunikacji z klientem. 

 

7. Kierownik praktyki: 

7.1.Proponuje miejsce praktyki, które spełnia warunki do prowadzenia zajęć, zgodnie z założonymi 

celami praktyki. Przygotowuje porozumienie i umowy z placówkami oraz opiekunami praktyk.  

7.2. przygotowuje skierowanie praktykanta do danej placówki. 

c) przekazuje dokumenty i druki praktykantowi (Regulamin, formularze Harmonogramu praktyk oraz 

Sprawozdanie z realizacji praktyki, , za pomocą aplikacji TEAMS 

7.3. sprawuje nadzór na przebiegiem praktyk, hospituje i prowadzi konsultacje z praktykantami i 

opiekunami praktyk. 

8. Właściciel/Dyrekcja placówki/klubu: 

8.1.  Kieruje grupę praktykantów do odpowiedniego opiekuna praktyki; 

8.2. Wprowadza praktykantów w całokształt pracy placówki, zapoznając ich z dokumentacją, jej 

organizacją, strukturą, pracą zatrudnionych tam osób. 

9. Opiekun praktyki: 

9.1. Zapoznaje praktykantów: 

a) z zasadami funkcjonowania placówki w warunkach stacjonarnych oraz zdalnie, 

b) z miejscami do prowadzenia ćwiczeń w klubie oraz terenie przyległym do placówki, a także z 

zainstalowanymi tam urządzeniami i dostępnym sprzętem sportowym, 

c) z obowiązującym w placówce planem zajęć ruchowych,  

d) z dokumentacją pracy opiekuna: dziennikiem, osnowami i scenariuszami prowadzonych zajęć, itp., 

e) z pomocami dydaktycznymi (np. aparatura pomiarowa, tablice dydaktyczne, sprzęt do odtwarzania 

muzyki, filmów, nośniki materiałów dźwiękowych, filmy, opisy ćwiczeń i inne), 

f)  ze sposobami przygotowywania się opiekuna do zajęć.  

9.2. Prowadzi i omawia ćwiczenia, a następnie pomaga studentom w przygotowaniu się do 

samodzielnego prowadzenia (podaje temat, cele, warunki prowadzenia zajęć). Opiekun pomaga 

podczas samodzielnego prowadzenia, instruuje, podpowiada. 

9.3. Dokumentuje frekwencję zgodnie z Harmonogramem praktyki i prowadzi bieżącą ocenę 

praktykantów; 

9.4. Na koniec praktyki ocenia pracę i zaangażowanie praktykanta (karta oceny znajduje się w 

Sprawozdaniu z realizacji praktyki).  



10. Praktykanci są zobowiązani do: 

10.1.Posiadania aktualnego ubezpieczenia od NNW w czasie trwania praktyki (ewentualnie OC); 

10.2. Prowadzenia na bieżąco dokumentacji praktyki (konspekty i sprawozdanie z praktyki); 

10.3.Zapoznania się z programem pracy placówki; 

10.4.Obserwacji pracy opiekuna, przede wszystkim obserwacja prowadzonych zajęć i jej zapis 

w sprawozdaniu; 

10.5.Pomocy w organizacji zajęć prowadzonych przez opiekuna np.: przygotowanie i sprawdzenie 

sprzętu do zajęć (przypadku zajęć stacjonarnych),  

10.6. Właściwego przygotowania do zajęć (stosowny ubiór sportowy, sprzęt sportowy, miejsce 

prowadzenia zajęć, itp.); 

10.7. Wypełniania poleceń opiekuna związanych z realizacją praktyk; 

10.8. 100%  obecności zgodnie z ustalonym harmonogramem praktyki. Ewentualną nieobecność 

należy usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim lub dziekańskim.  

Nieusprawiedliwiona nieobecność może skutkować koniecznością powtarzania praktyki na koszt 

studenta! 

11. Warunki zaliczenia praktyki: 

Do zaliczenia praktyki student zobowiązany jest do przedłożenia Kierownikowi praktyk: 

 Harmonogramu zajęć ustalonego z opiekunem praktyki; 

 Sprawozdania z realizacji praktyki wraz z oceną i opinią opiekuna praktyki;  

 Dziennik wraz z 10 konspektami oraz sprawozdanie z realizacji praktyki wraz z oceną i 

opinią opiekuna praktyki;  

Zaliczenie z oceną dokonuje Kierownik praktyki, po zapoznaniu się z kompletną dokumentacją 

złożoną przez studenta do Kierownika praktyki. 

 

 

Kierownik praktyk 

Dr Dorota Ambroży 

 



 

 

REGULAMIN* 

Praktyki wdrożeniowe w klubie fitness  

* Regulamin przygotowany zgodnie z Komunikatem Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego z 

dnia 14 kwietnia  2020 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 

kwietnia 2020 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie standardu  kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu nauczyciela  (dotyczące odbywania praktyk zdalnie). 

 

1. Forma realizacji praktyki –bezpośrednio w placówce, lub w plenerze. 

2. Czas trwania i sposób realizacji: 30 godzin realizowanych w semestrze V, (przygotowanie, 

opracowanie i konsultowanie zajęć, hospitowanie zajęć, prowadzenie zajęć on-line lub bezpośrednio, 

pod opieką instruktora/ trenera/opiekuna praktyk). 

3. Okres realizacji w czasie studiów:  V semestr; rok akademicki 2021/2022. 

4. Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną 

5. Miejsce realizacji praktyki –  bezpośrednio w placówce. 

  

6. Cele praktyki:  

6.1.Samodzielne prowadzenie indywidualnych, różnych zajęć sportowych i rekreacyjnych. 

6.2.Uzyskanie umiejętności dopasowania zajęć do możliwości sprawnościowych i zdrowotnych 

podopiecznych. 

6.3.Uzyskanie umiejętności opracowania indywidualnych programów treningowych i żywieniowych. 

6.4.Uzyskanie wiedzy w zakresie organizacyjno-prawnym w obszarze fitness. 

6.5.Zapoznanie się z wymaganiami obowiązującymi w klubach fitness lub klubach sportowych 

6.6. Zapoznanie się ze sposobami komunikacji z klientem. 

 

7. Kierownik praktyki: 

7.1.Proponuje miejsce praktyki, które spełnia warunki do prowadzenia zajęć, zgodnie z założonymi 

celami praktyki. Przygotowuje porozumienie i umowy z placówkami oraz opiekunami praktyk.  

7.2. przygotowuje skierowanie praktykanta do danej placówki. 

c) przekazuje dokumenty i druki praktykantowi (Regulamin, formularze Harmonogramu praktyk oraz 

Sprawozdanie z realizacji praktyki, , za pomocą aplikacji TEAMS 



7.3. sprawuje nadzór na przebiegiem praktyk, hospituje i prowadzi konsultacje z praktykantami i 

opiekunami praktyk. 

8. Właściciel/Dyrekcja placówki/klubu: 

8.1.  Kieruje grupę praktykantów do odpowiedniego opiekuna praktyki; 

8.2. Wprowadza praktykantów w całokształt pracy placówki, zapoznając ich z dokumentacją, jej 

organizacją, strukturą, pracą zatrudnionych tam osób. 

9. Opiekun praktyki: 

9.1. Zapoznaje praktykantów: 

a) z zasadami funkcjonowania placówki w warunkach stacjonarnych oraz zdalnie, 

b) z miejscami do prowadzenia ćwiczeń w klubie oraz terenie przyległym do placówki, a także z 

zainstalowanymi tam urządzeniami i dostępnym sprzętem sportowym, 

c) z obowiązującym w placówce planem zajęć ruchowych,  

d) z dokumentacją pracy opiekuna: dziennikiem, osnowami i scenariuszami prowadzonych zajęć, itp., 

e) z pomocami dydaktycznymi (np. aparatura pomiarowa, tablice dydaktyczne, sprzęt do odtwarzania 

muzyki, filmów, nośniki materiałów dźwiękowych, filmy, opisy ćwiczeń i inne), 

f)  ze sposobami przygotowywania się opiekuna do zajęć.  

9.2. Prowadzi i omawia ćwiczenia, a następnie pomaga studentom w przygotowaniu się do 

samodzielnego prowadzenia (podaje temat, cele, warunki prowadzenia zajęć). Opiekun pomaga 

podczas samodzielnego prowadzenia, instruuje, podpowiada. 

9.3. Dokumentuje frekwencję zgodnie z Harmonogramem praktyki i prowadzi bieżącą ocenę 

praktykantów; 

9.4. Na koniec praktyki ocenia pracę i zaangażowanie praktykanta (karta oceny znajduje się w 

Sprawozdaniu z realizacji praktyki).  

10. Praktykanci są zobowiązani do: 

10.1.Posiadania aktualnego ubezpieczenia od NNW w czasie trwania praktyki (ewentualnie OC); 

10.2. Prowadzenia na bieżąco dokumentacji praktyki (konspekty i sprawozdanie z praktyki); 

10.3.Zapoznania się z programem pracy placówki; 

10.4.Obserwacji pracy opiekuna, przede wszystkim obserwacja prowadzonych zajęć i jej zapis 

w sprawozdaniu; 

10.5.Pomocy w organizacji zajęć prowadzonych przez opiekuna np.: przygotowanie i sprawdzenie 

sprzętu do zajęć (przypadku zajęć stacjonarnych),  



10.6. Właściwego przygotowania do zajęć (stosowny ubiór sportowy, sprzęt sportowy, miejsce 

prowadzenia zajęć, itp.); 

10.7. Wypełniania poleceń opiekuna związanych z realizacją praktyk; 

10.8. 100%  obecności zgodnie z ustalonym harmonogramem praktyki. Ewentualną nieobecność 

należy usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim lub dziekańskim.  

Nieusprawiedliwiona nieobecność może skutkować koniecznością powtarzania praktyki na koszt 

studenta! 

11. Warunki zaliczenia praktyki: 

Do zaliczenia praktyki student zobowiązany jest do przedłożenia Kierownikowi praktyk: 

 Harmonogramu zajęć ustalonego z opiekunem praktyki; 

 Sprawozdania z realizacji praktyki wraz z oceną i opinią opiekuna praktyki;  

 Dziennik wraz z 10 konspektami oraz sprawozdanie z realizacji praktyki wraz z oceną i 

opinią opiekuna praktyki;  

 

 

Zaliczenie z oceną dokonuje Kierownik praktyki, po zapoznaniu się z kompletną dokumentacją 

złożoną przez studenta do Kierownika praktyki. 

 

 

Kierownik praktyk 

Dr Dorota Ambroży 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYKI 
 

1. DANE OGÓLNE 
ROK AKADEMICKI       

IMIĘ I NAZWISKO        NR ALBUMU       

KIERUNEK STUDIÓW       ROK STUDIÓW       

SPECJALNOŚĆ       SEMESTR       
 

FORMA I OKRES REALIZACJI PRAKTYKI 
 

DATA ROZPOCZĘCIA   DATA ZAKOŃCZENIA       

NAZWA I ADRES KLUBU 

SPORTOWEGO LUB KLUBU 

FITNESS 

      

FORMA PRAKTYKI 
 

 Praktyki nieodpłatne za zgodą Opiekuna praktyki w danej placówce, z którą podpisane będzie POROZUMIENIE, ale bez umowy o 
wynagrodzenie za oświadczeniem o zrzeczeniu się wynagrodzenia. 

 Praktyki płatne na podstawie POROZUMIENIA z właścicielem/dyrektorem placówki/prezesem klubu itp., w której Opiekunem 
praktyki jest wyznaczony pracownik– umowa zlecenie z Opiekunem Praktyki 
  Praktyki płatne na podstawie UMOWY, której Opiekunem praktyk jest właściciel firmy (np. klubu fitness ) 

 
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYKI:  
Arkusz oceny studenta  wypełnia opiekun praktykanta w ostatnim dniu praktyki zawodowej. 

W ocenie stosuje się skalę punktową od 1 do 5, gdzie 1 oznacza poziom skrajnie niski, a 5 - szczególnie wysoki.  

 
 
 

OPIS DZIAŁAŃ STUDENTA PUNKTY 
1-2-3-4-5 

 I.  PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE średnia pkt.: 

   

 II.  UMIEJĘTNOŚĆ PLANOWANIA I DOKUMENTACJI ZAJĘĆ średnia pkt.: 

   

 III.  UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU ORGANIZACJI I PROWADZENIA ZAJĘĆ średnia pkt.: 

   

 IV.  UMIEJĘTNOŚĆ OCENIANIA I EWALUACJI  średnia pkt.: 

   

 V.  KOMPETENCJE SPOŁECZNE – PRACA Z PODODDZIAŁEM I INDYWIDUALNA średnia pkt.: 

   

 VI.  KOMPETENCJE SPOŁECZNE – WSPÓŁPRACA Z OPIEKUNEM średnia pkt.: 

   

 VII.  KOMPETENCJE SPOŁECZNE – AUTOPREZENTACJA; KULTURA OSOBISTA średnia pkt.: 

   

 OGÓLNA OCENA STUDETA:                                                                                    
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2. UWAGI WŁASNE  
 

      

 
 

DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA       PODPIS STUDENTA  

 

3. POTWIERDZENIE REALIZACJI PROGRAMU PRAKTYK PRZEZ OPIEKUNA W  KLUBIE FITNESS 

POTWIERDZAM/ NIE POTWIERDZAM*, ŻE PRAKTYKA ZOSTAŁA 

ZREALIZOWANA  ZGODNIE Z RAMOWYM PROGRAMEM PRAKTYK 

PRZYJĘTYM NA WYDZIALE WF W AWF -KRAKÓW 

 
 
 
      DATA                                                                      PODPIS 

*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 
 

1

2

3

4

5

Profil  kompetencji praktykanta  
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4. OPINIA OPIEKUNA PRAKTYK NA SPECJALNOŚCI.  
 

      

DATA ZALICZENIA/NIEZALICZENIA 
 
      

PODPIS 

 
 


