
 

 

Zapraszamy do odbycia praktyk studenckich, uczniowskich, naukowych 
oraz stażu zawodowego w roku 2016. 

 
Praktyka studencka  musi trwać minimum 1 pełny miesiąc ( 30-31 dni * ) 

i odbywa się we wszystkich działach kompleksu Hortulus. 

Szkółka Roślin Ozdobnych - produkcja krzewów liściastych, iglastych i bylin, w pojemnikach oraz w gruncie na 

powierzchni ponad 20 ha. Produkcja kwiatów rabatowych i ziół pod osłonami. Produkcja krzewów i drzew wieloletnich 

w uprawie gruntowej. Propagacja i rozmnażanie roślin. 

Ogrody Tematyczne Hortulus - ponad 25- letnia kolekcja ogrodowa roślin ( w tym roślin strefy 7b ) założona w różnych 

stylach i układzie ogrodów tematycznych na powierzchni 4 ha. Konserwacja oraz pielęgnacja ogrodu, tworzenie 

nowych aranżacji ogrodowych, projektowanie i wykonywanie rabat z kwiatów sezonowych i bylin. 

Ogrody Hortulus Spectabilis - nowo otwarty obiekt ogrodowy w czerwcu 2014 roku z największym na świecie 

labiryntem grabowym i wieżą widokową. Obecnie ogrody otwarte są na pow.7 ha . Docelowo obiekt będzie  posiadał 

pow.30 ha. W ogrodach tych trwają cały czas prace projektowe. Realizacja nowych założeń ogrodowych, pielęgnacja i 

konserwacja już istniejących.  

W każdym z tych ogrodów poza pracami związanymi bezpośrednio z ogrodnictwem i kształtowaniem przestrzeni 

można zdobyć doświadczenie przy obsłudze ruchu turystycznego, logistyce i zarządzaniu. 

Centrum ogrodnicze „ Market, Ogród i Galeria” – zapoznanie się z bogatym wyborem roślin i asortymentem 

artykułów koniecznych do utrzymania ogrodu oraz jego dekoracji.  Doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej, 

obsłudze klienta oraz w działaniach marketingowych i promocyjnych. Obsługa ruchu turystycznego, ekspozycji towaru 

oraz tworzeniu nowych aranżacji dla domu i ogrodu. Możliwość zapoznania się z roślinami domowymi oraz z pełna 

ofertą nasion, cebul, bulw, kłączy itp. Sprzedaż materiału szkółkarskiego, kwiatów rabatowych, bylin itp. 

Praktyka jest planowana według tygodniowego grafiku. Czas pracy to min.7 h dziennie, jednak nie więcej niż 10 h 

dziennie. Praca odbywa się w przedziale godzin 8.00-20.00. W przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych 

godziny pracy dostosowywane są do nich i mogą ulec zmianie. Praktyka odbywa się według określonej rotacji między 

wszystkimi działami kompleksu Hortulus. W tygodniu przysługuje 1 dzień wolny. 

Studenci otrzymują premię za przepracowane godziny według ustalonej stawki godzinowej na dany sezon.  

Młodzież powyżej 18 lat oraz osoby, które pracowały już w poprzednim sezonie mogą otrzymać określoną stawkę 

godzinową plus premię uznaniową.  

Osoby młodociane 16-18 lat oraz uczniowie szkół zawodowych otrzymują również za swoją praktykę lub pracę premię 

uznaniową za przepracowane godziny według ustalonej stawki. Wynagrodzenie w postaci premii jest wypłacane po 

przepracowaniu deklarowanego okresu praktyki. Wszelkie inne zasady ustalane mogą być indywidualnie w pierwszych 

dniach rozpoczęcia praktyki np. zaliczki, czas pracy, wolne dni itp. W przypadku praktyki 3 miesięcznej ( 90 dni) może 

zostać wypłacona ekstra premia w wysokości do 15 % premii za godziny z 3 miesięcy.  

Studenci powinni zadbać o odzież ochronną odpowiednią do różnych warunków atmosferycznych (kalosze, płaszcz 

przeciwdeszczowy, czapka z daszkiem, rękawiczki oraz dojazd do miejsca praktyk ) 

 



 

 

Zakwaterowanie podczas praktyki we własnych zakresie. Można wybrać możliwość zamieszkania w gospodarstwach 

agroturystycznych w różnej odległości i o różnym standardzie. Należy te kwestie uzgadniać indywidualnie. Ilość miejsc 

noclegowych w kwaterach jest ograniczona. Warto zadbać o rezerwację jak najwcześniej. Podajemy numery telefonów 

do gospodarstw najbliżej położonych: 

- Aleksandra Specyał 668 412 304 

- Pan Leszczyński 500 829 004 

- Anna Sokalska 503 136 224 – możliwość wynajmowania rowerów 

- Pan Nowak 728-921-506 – Uliszki 

- Małgorzata Dziewielska727 602 125 – Dobrzyca w przypadku praktyki lub stażu trwającego co najmniej 2 miesiące 

- Kukuć Henryk 791-966-317 – Popowo  

lub inne gospodarstwa agroturystyczne położone w okolicach Dobrzycy- można wyszukiwać indywidualnie. 

 

W przypadku posiadania samochodu dostępne są również wszelkie kwatery w pobliskich Gąskach (10 km) Ustroniu 

Morskim (12 km) i innych miejscowościach nadmorskich. 

Proszę uwzględnić zawsze przy wyborze zakwaterowania formę i możliwości dojazdu do miejsca praktyk. 

 

Wyżywienie we własnym zakresie. Istnieje możliwość wykupienia posiłków w naszych barach z 30% rabatem. W dniu 

przyjazdu warto zgłosić się, jak najwcześniej w celu ustalenia godziny rozpoczęcia pracy w pierwszym dniu praktyki.  

 

Istnieje możliwość również odbycia stażu zawodowego trwającego od 3 miesięcy do 1 roku. 

Zapraszamy absolwentów do składania swoich aplikacji.  

 

Po pozytywnym zakończeniu praktyki student otrzymuje certyfikat.  

 

Dane do umowy: 

PPHU Hortulus Iwona Bigońska 

Dobrzyca 76, 76-038 Dobrzyca 

 

Więcej informacji pod nr tel. 94 318 13 18 Julita Pańpuch ( Jukka) lub też na biuro@hortulus.com.pl 

Więcej informacji o ogrodach na : 

www.hortulus.com.pl 

www.ogrody-labirynt.com.pl 

www.hortulus-spectabilis.com.pl  

oraz na naszych dwóch stronach facebooka. 

 
 

*czas praktyki w przypadku szkół zasadniczych i średnich ustalany jest indywidualnie według programu. 
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