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KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W JARoSŁĄWIU

OEP-t0 Ą'-Tc l-n,a

DECYZTAN. 69 DOft
Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu

z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej przyjęć na studenckie prakĘki
zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu

Na podstawie $ 6 Zarządzenia nr I7 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja
2014 roku w sprawie metod i form wykony.wania w Policji zadai w zakresie legislacji,
pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. U. KGP z 2014 r. poz. 38 z pożn. zm.),
postanawiam co następuje:

$1

Wprowadza się do ogólnego stosowania
zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji
niniejszej decyzji.

',Procedurę 
przyjęć na studenckie praktyki

w Jarosławiu'', stanowiącą załącznik do

s2

Traci moc: Decyzja nr 12l20l8 Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu
z dnta Ż4 stycznia 20|8 roku w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej przyjęc na
studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu.
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Decyzjawchodzi w Życie z dniem podpisania.

KOMENDANT
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Załączn1kdo Decyzji * 6J |,łł:t *
Komendanta Powiatowego Policj i
w Jarosławiu z dnia 14 czerwca 2018r.

PRoCEDURA DoTYczAcA PRZYJEć NA sTUDENcKlE PRAKTYK! zAWoDoWE

W KoMENDzlE PoWlAToWEJ PoLlcJl W JARosŁAWlU

I. Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane odbyciem studenckich praktyk zawodowych w Komendzie
Powiatowej Policji w Jarosławiu przesyłają pocztą lub osobiŚcie składają następujące
dokumenty:

1) formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe
w KPP w Jarosławiu, zil.. nr 1, (dostępny na stronie
wrł'w.bip.podkarpacka.policja.gov.pi, www.bipjaroslaw.kpp.policja.gov.pl)

2) zaświadczenie z uczęIni potwierd zaj ące status studenta,
3) kserokopię dowodu osobistego i aktualnej legitymacji studenckiej'
4) kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęślivvych

. wypadków;
5) imię' nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za organizację

praktyk zawodowych z ramien ia U czelni (opiekun dydaktyczny),
6) kserokopię programu (zakresu) praktyki.

II. Termin i miejsce składania dokumentów

Formularz zgŁoszeniow wraz z pozostałądokumentacjąnaleŻy złoŻyć, na co najmniej
3 tygodnie przez planowanym terminem Tozpoczęcia praktyki w Zespole Kadr i Szkolenia
Wydziału Administracyjno - Gospodarczego KPP w Jarosławiu (pok. 3ll4, tęl. 016 624 03
61,016 62403 67).

Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

III. Rozpa trzenie zgłoszenia

l) Zgłoszenia podlegaj ąrozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki.
2) Prawidłowe zgłoszenie opiniują kierownicy właściwych komórek organizacyjnych

KPP w Jarosławiu Q.{aczelnik Wydziału, w którym realizowana jest praktyka oraz
Naczelnik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego).

3) o przyjęciu studenta na praktykę decyduje Komendant Powiatowy Policji
w Jarosławiu lub osoba przez niego upoważniona.

4) osoba składająca formularz zgłoszeniowy otrzymuje pisemną informację
o pozytywnym bądŹ negatywnym r ozpatrzeniu zgłoszenia.



Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie jest równoznaczne Z przyjęciem na
praktykę, złoŻona dokumentacja nie będzie odsyłana do zainteresowanego.

IY. Zawarcie umowy

Praktyka studencka rcalizowana jest na podstawie pisemnej umowy, która zostaje
zawarta pomiędzy uczelnią reprezentowaną przez Rektora lub osobę przęz niego
upoważnioną a Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu reprezentowaną ptzez
Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu lub osobę przez niego upowaznioną.

Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemp|atzach (po jednym dla
kuŻdej ze stron).

V. Organizacja i przebieg praktyki

1. Pełnomocnik ds. oIN Zespołu ds. oIN i KT wyda praktykantom imienne przepustki
umozliwiaj ące przebywanie na terenie KPP' zapozna praktykantów z przepisami
o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie danych osobowych.

2. Starszy Specjalista Jednoosobowego Stanowiska ds. BHP i ppoŻ. przeptowadzi
szkolenię z zakresu BHP i ppoŻ.

3. Kierownik komórki organizacyjnej KPP w Jarosławiu właściwy dla miejsca
odbywania studenckich praktyk zawodowych przeprowadzi instruktaż stanowiskowy.

4. Kierownik komórki orgarizacyjnej KPP w Jarosławiu' w której realizowana jest
praktyka wyznaczy osobę odpowiedzialną za koordynację studenckich praktyk

' zawodowych, która:
a) Zapoznapraktykanta z regulaminem KPP w Jarosławiu,
b) zapozna praktykanta z zasadami odbywania praktyki w Policji,
c) zapozna praktykanta ze strukturąorgatizacyjną KPP w Jarosławiu,
d) będzie nadzorowała realizację praktyki zgodnie z przedłoŻonym programem

(zakresem) praktyki.
5. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej dla miejsca odbywania studenckich

praktyk zawodowych potwierdzi odbycie praktyki w formie preferowanej pruez
uczelnię.

Informacje uzupełniające

1. Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu nie pokrywa koszów ubezpieczenia,
dojazdu i zakwaterowania w czasie praktyk.

2. Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu nie organizuje praktyk zawodowych dla
uczniów szkół Średnich.


