Praktyki
w Urzędzie Statystycznym w Kielcach/
Oddziale Urzędu Statystycznego w Sandomierzu

Praktyki odbywają się na podstawie podpisanych umów pomiędzy Urzędem a uczelnią/szkołą.
Organizowanie praktyk regulują:
– ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. nr 127, poz. 1052 ze zm.);
– ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.).
Praktykantem może być osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią
podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30-go roku życia. Na równi z taką
traktuje się absolwenta posiadającego świadectwo ukończenia szkoły za granicą, uznane
najmniej równorzędne świadectwu ukończenia polskiego gimnazjum lub ośmioletniej
podstawowej.

szkołę
osobą
za co
szkoły

Praktyka ma na celu ułatwienie studentom/uczniom uzyskiwania doświadczenia i nabywania
umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy.
Urząd Statystyczny w Kielcach, umożliwia zdobycie pierwszych doświadczeń
podczas nieodpłatnych praktyk przeznaczonych dla studentów/uczniów.

zawodowych

Ogólne zasady organizacji
Celem praktyk w Urzędzie Statystycznym w Kielcach/ Oddziale US w Sandomierzu, który realizuje
zadania dotyczące aktywizacji zawodowej uczniów, studentów i absolwentów uczelni wyższych, jest
zdobycie doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
Odbywa się to bez nawiązania stosunku pracy, przy jednoczesnym umożliwieniu drugiej stronie nabycia
umiejętności praktycznych, doświadczenia zawodowego, czy zdobycia wiedzy z interesującej praktykanta
dziedziny.
Ilość miejsc na praktyki i czas ich trwania jest związany z obciążeniem bieżącymi pracami komórek
organizacyjnych Urzędu i spełnienie przez ucznia/studenta wymaganych kryteriów nie może być
traktowane jako zobowiązanie Urzędu do przyjęcia go na praktykę.
Pracownik wyznaczony na opiekuna praktykanta deleguje mu zadania, ocenia ich wykonanie oraz
doradza.
Formalności
Osoba, która uzyskała zgodę Dyrektora Urzędu na realizację praktyki, przed podjęciem współpracy
z Urzędem Statystycznym w Kielcach, musi dopełnić wszelkich formalności w Wydziale Kadr
i Szkolenia US Kielce.
Po wyborze osoby na praktykę, zawierane jest Porozumienie o organizacji praktyki zawodowej
studentów/uczniów pomiędzy uczelnią/szkołą kierującą a Urzędem (reprezentowanym przez
Dyrektora US), określające prawa i obowiązki obu stron oraz czas trwania współpracy (nie dłużej niż 3
miesiące).
Dwa egzemplarze Porozumienia powinny zostać wypełnione i podpisane przez Uczelnię (osobę
upoważnioną do podpisywania porozumień w sprawach praktyk). Podpisane Porozumienia (2 egz. )
należy dostarczyć na niżej podany adres:

Urząd Statystyczny w Kielcach
ul. Zygmunta Wróblewskiego 2
25-369 Kielce
z dopiskiem: WKS praktyki
Osoby wybrane na praktykę są zobowiązane posiadać i dostarczyć dowód ubezpieczenia NNW na
okres odbywania praktyki.
Obowiązkiem studenta/ucznia odbywającego praktykę jest włączenie się w realizację bieżących zadań
komórki organizacyjnej, do której został przyjęty. W trakcie praktyki student/uczeń ma możliwość
korzystania z materiałów i opracowań przydatnych w przygotowywanej przez niego pracy
magisterskiej/licencjackiej, będących w dyspozycji Urzędu.
Po zakończeniu praktyki Urząd, na wniosek praktykanta, jest obowiązany wystawić na piśmie
zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania
praktyki.

