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Co chcę załatwić?

Odbyć praktyki uczniowskie/studenckie w Urzędzie Statystycznym w Łodzi.

Kogo dotyczy?

Uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów szkół wyższych zainteresowanych odbyciem
praktyk w Urzędzie Statystycznym w Łodzi.

Co przygotować?

Przygotuj skierowanie ze szkoły/uczelni, zawierające:
 twoje dane: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e‐mail,
 nazwę i adres szkoły/uczelni, wydział i kierunek studiów, rok studiów,
 termin odbywania praktyk,
 podpis opiekuna praktyk ze strony szkoły/uczelni.

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Składasz jedynie skierowanie i nie wypełniasz innych dokumentów.

Jak wypełnić
dokumenty?

Składasz jedynie skierowanie i nie wypełniasz innych dokumentów.

Ile muszę zapłacić?

Za złożenie skierowania nie ponosisz żadnych opłat.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Skierowanie złóż co najmniej dwa miesiące przed przewidywanym terminem rozpoczęcia
praktyk.
Sprawę załatwisz kontaktując się z nami osobiście, telefonicznie lub mailowo.
Nasze dane kontaktowe:
Urząd Statystyczny w Łodzi

Gdzie załatwię
sprawę?

93-176 Łódź, ul. Suwalska 29
I piętro, pokój 116
tel: (42) 68 39 122
godziny przyjęć: poniedziałek-piątek 815-1515

Co zrobi urząd?

Powiadomimy Cię telefonicznie o decyzji w sprawie możliwości odbycia praktyk. Jeżeli decyzja
będzie pozytywna, Urząd podpisze z Twoją szkołą/uczelnią odpowiednią umowę lub
porozumienie o przyjęciu Ciebie na praktyki.

Jaki jest czas
realizacji?

Sprawa zostanie załatwiona w jak najkrótszym, indywidualnie określonym terminie.

Jak się odwołać?

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.




Informacje
dodatkowe



Szczegółowy tryb postępowania wynika z zasad obowiązujących w danej
szkole/uczelni.
Odbycie praktyk nie obliguje Urzędu do zawarcia umowy o pracę
z uczniem/studentem.
Praktyki uczniowskie/studenckie odbywają się zgodnie z ustalonym przez strony
planem.
Praktyki są bezpłatne. Istnieje możliwość ustalenia terminu i długości praktyk
uczniowskich/studenckich w porozumieniu z Urzędem Statystycznym.

Jeżeli jesteś osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, możesz
sprawy w Urzędzie załatwić w języku migowym. Zamiar skorzystania z ww. metody
komunikowania się przy załatwieniu sprawy zgłoś najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym
dniem przybycia do Urzędu.
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Ustawa z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz.
572),

Podstawa prawna

Regulamin Organizacyjny Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 26 października 2012 r.
Indywidualne umowy/porozumienia zawarte pomiędzy Urzędem a szkołami/uczelniami,
określające szczegółowo obowiązki stron.

