
Załącznlkdo Decyzji ,, ńhf f łt
Komendanta Powiatowego Policj i

w Jarosławiu z dnia 1 8.09. 2018r.

PRoCEDURA DoTYczĄcA PRZYJEĆ NA sTUDENcKlE PRAKTYK! zAWoDoWE

W KoMENDZIE PoWlAToWEJ PoLlcJl W JARoSŁAW!U

I. Wymagane dokumenĘ

Osoby zainteresowane odbyciem studenckich
Powiatowej Policji w Jarosławiu przesyłają pocztą
dokumenty:

praktyk zawodowych w Komendzie
1ub osobiście składają następujące

1) fbrmularz zgłoszerriowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe
w KPP w Jarosławiu, załącznik nr l. (dostępny na stronie
lr rr rr. l-'l Lr.]-rt;g]kii1'p;1e_k;1ą.p'ł.1|.!p;ii1'g1Ly,p-j, vlww.bip..iaroslaw.kpp.pQ.uqią€qy.p!)

2) zaświadcze nie z uczelni potwierdzaj ące status studenta.
3) kserokopię dowodu osobistego i aktualriej legitymacji studenckiej.
4) kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęŚliwych

' Wypadków:
5) imię, nazwisko oraz telefbn kontaktowy osoby odpowiedzialnej za organizację

praktyk zawodowych z ramienia Uczelni (opiekun dydaktyczny),
6) kserokopię programu (zakresu) praktyki,
7) oświadczenie o niekaralnoŚci' zalącznik nr 2,
8) ośrł'iadczenie o wyrazeniu zgody na ptzetwatzanie danych osobowych,

załącznik nr 3,
9) infbrmację w sprawie monitoringu wizyjnego, zalącznik nr 4.

II. Termin i miejsce składania dokumentów

Formularz zgłoszeniowy wraz zpozostałą dokumentacjąnaleŻy złoŻyc na co najmniej
3 tygodnie przez planowanym tenninenr rozpoczęcia praktyki w Zespole Kadr i Szkolenia
Wydziału Adnlinistracyjno Gospodarczego KPP w.Tarosławiu (pok. 3l14.tel. 16 624 03 6l,
16 624 03 67) lub przesłac pocztą na adres Komenda Powiatowa Policii w Jarosławiu ul'
Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław z dopiskiem ..praktyki studencki-e".

Dokumentv niekomrrletne nie beda rozpatrywane.

III. Rozpatrzenie zgłoszenia

1) Zgłoszenia podlegaj ąrozpatrzer-riu bez zbędne.j zwłoki.
2) Prawidłowe zgłoszenie opiniują kierownicy właŚciwych komórek organizacyjnych

KPP w Jarosławiu (Naczelnik Wydziału, w któryłr, realizowana jest praktyka oraz
Naczelnik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego).

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



4) osoba składająca fbrrnularz zgłoszeniowy otrzyrnuje pisen-rną infbrmację
o pozytywnymbądŻ negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia. bez podania przyczyny.

Spełnienie wszystkich kryteriów tbrmalnych nie jest równoznaczne z przyjęcienr na
praktykę, złoŻona dokumentacja nie będzie odsyłana do zainteresowanego.

lY. Zawarcie umowy

1.Praktyka studencka realizowana jest na podstawie pisemnej umowy, która zostaj e zawarta
pomiędzy uczelnią replezentowaną prZęZ Rektora lub osobę przez niego upoważnioną.
a Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu reprezentowaną ptzez Komendanta Powiatowego
Policji w Jarosławiu lub osobę przęZ niego upowaznioną.
2. Umowa sporządzana jest w dr.vóch jednobrzmiących egzempIarzach (po jednym dla kazdej
ze stron).
3.Umowę naleŻy dostarczyć do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KPP
w Jarosławiu, co najmniej 7 dni przecl rozpoczęciem praktyki.

V. organizacja i przebieg prakĘki

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

2. Starszy Specjalista Jednoosobowego Stanowiska ds. BHP l ppoŻ. przeprowadzi

' szkolenie z zakresu BHP i ppoŻ.
3. Kierownik komorki organizac1,jnej KPP w .Iarosławiu właŚciwy dla miejsca

odbywania studenckich praktyk zawodowych przeprowadzi instruktaz stanowiskowy.
4. Kierownik komórki organizacy.inei KPP w Jarosławiu, w ktorej realizowana jest

praktyka wyznaczy osobę odpowiedzialną Za koordynację studenckich praktyk
zawodowych, która :

a) Zapozna praktykanta z regulaminern KPP w.larosławiu,
b) zapozna praktykanta z zasadami odbywania praktyki w Policji,
c) zapozna praktykanta ze strukturą organizacyjną KPP w Jarosławiu,
d) będzie nadzorowała reaItzację praktyki zgodnie z prz'edloŻonym programem

(zakresem) praktyki.
5. osoba odpowiedzialna za koordynację studenckich praktyk zawodowych przygotuje i

potwierdzi odbycie praktyki w fbrmie pref-erowanej przez uczelnię'

Informac.ie uzupełniaj ące

l. Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu nie pokrywa kosztów ubezpieczenia.
dojazdu i zakwaterowania w czasie praktyk.

2. Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu nie organizuje praktyk zawodowych dla
uczniów szkoł średnich.

NACZELNIK
waziału łńioistracyjno_(iuspudarczego
iiJń.Tl''ńń'rofj'ńolicji rł' ]arosławiu
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