Regulamin praktyk uczniowskich /studenckich oraz staży zawodowych
w Wielkopolskim Parku Narodowym.
Postanowienia ogólne
§1
Celem regulaminu jest ustalenie zasad przyjmowania na praktyki oraz staże studenckie
w Wielkopolskim Parku Narodowym.

Praktyki uczniowskie/studenckie odbywające się na podstawie skierowania ze
szkoły/uczelni
§2
Wytyczne dla osób ubiegających się o praktykę zawodową w WPN:
1. Posiadanie statusu ucznia/uczennicy lub studenta/ki.
2. Dysponowanie „skierowaniem na praktykę” wystawionym przez daną szkołę/ uczelnię
z wyszczególnionym programem planowanych praktyk
3. Posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki.
4. Przesłanie przez zainteresowanego prawidłowo wypełnionej Ankiety informacyjnej stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Ankietę należy przesłać na adres
e -mail: sekretariat@wielkopolskipn.pl z dopiskiem w tytule: „praktyki”.
5. Dostarczenie opiekunowi praktyk WPN dokumentu stanowiącego: „POROZUMIENIE” w sprawie
organizacji studenckich praktyk zawodowych” w dwóch egzemplarzach.
6. W przypadku podpisania przez Wielkopolski Park Narodowy stałej umowy na praktyki zawodowe
z uczelnią, w której uczy się osoba aplikująca – procedura przyjęcia na praktyki odbywa się
na podstawie skierowania wydanego przez stronę kierującą, czyli uczelnię.
7. Po otrzymaniu zgody na odbycie praktyk w WPN, osoba aplikująca rozpoczyna praktyki
kontaktując się z opiekunem praktyk WPN (adres: Dyrekcja WPN w Jeziorach – pokój nr 102,
tel. 61.89 82 309 lub 340) w celu dopełnienia dalszych formalności.
8. Dla osoby przyjętej na praktyki w WPN zostanie wdrożony program zgodny z wymaganiami
stawianymi przez uczelnię niezbędnymi do zaliczenia praktyk, wzbogacony w doświadczenie
związane z pracą w poszczególnych jednostkach WPN.
9. Park nie zapewnia noclegów i wyżywienia oraz nie zwraca kosztów dojazdu na praktyki.
10. Za praktyki nie przysługuje żadna gratyfikacja finansowa.
11. W celu zrealizowania programu praktyk, w zależności od specyfiki kierunku studiów, osoba
praktykująca zostanie skierowana do pracy w odpowiednich zespołach WPN.
12. Kierownicy zespołów WPN po otrzymaniu zawiadomienia od opiekuna praktyk o wpłynięciu
wniosku w sprawie odbycia praktyk w WPN, zobowiązani są w ciągu 5 dni do udzielenia
odpowiedzi opiekunowi praktyk dotyczącej zaangażowania praktykanta/ki w prace danego
zespołu (ilość dni, rodzaj wykonywanej pracy w obrębie danego zespołu).
Odpowiedź jest bezwzględnie wymagana w celu sporządzenia wstępnej informacji
dla Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego.
13. Osoby odbywające praktyki w WPN zobowiązane są do:
a. sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem praktyki
oraz stosowania się do poleceń opiekuna,
b. przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w WPN,

c. niezwłocznego informowania o przerwaniu odbywania praktyki, o każdym dniu
nieusprawiedliwionej obecności oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji
programu.
14. W razie naruszenia przez osobę odbywającą praktykę przyjętych zasad, opiekun bezzwłocznie
powiadamia uczelnię, z której student otrzymał skierowanie na praktykę.

Staż studencki finansowany z Urzędu Pracy bądź współfinasowany
ze środków Unii Europejskiej bez możliwości finansowania
ze środków Wielkopolskiego Parku Narodowego.
§3
1. O przyjęcie na staż mogą ubiegać się osoby uprawnione do odbycia tego typu stażu w ramach
realizowanego wspólnego projektu instytucji kierującej na staż z instytucją przyjmującą,
czyli Wielkopolskim Parkiem Narodowym.
2. Warunkiem ubiegania się o staż jest przesłanie wypełnionej Ankiety informacyjnej, stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz warunków finansowania stażu wraz z projektem
umowy instytucji finansującej na adres e-mail: sekretariat@wielkopolskipn.pl z dopiskiem
w tytule: ”staż studencki”.
3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dot. przyjęcia stażysty do pracy w Wielkopolskim
Parku Narodowym, zostaje podpisana umowa uczestnictwa w stażu pomiędzy instytucją kierującą
na staż i Wielkopolskim Parkiem Narodowym a osobą uczestniczącą w odbywaniu stażu.
4. Po otrzymaniu zgody na odbycie stażu studenckiego w WPN, osoba podejmująca staż w Parku
zobowiązana jest do skontaktowania się z opiekunem d/s stażystów WPN (adres: Dyrekcja
WPN w Jeziorach – pokój nr 102, tel. 61.89 82 309) w celu dopełnienia dalszych formalności.
5. Osoby odbywające staż w WPN zobowiązane są do:
a. sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu
oraz stosowania się do poleceń opiekuna,
b. przestrzegania ustalonego czasu pracy,
c. przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w WPN,
d. niezwłocznego informowania o przerwaniu odbywania stażu, o każdym dniu
nieusprawiedliwionej obecności oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji
programu,
e. potwierdzenia codziennej obecności w pracy według ustalonych wcześniej zasad,
f. pisemnego informowania o zamiarze wybrania dni wolnych w przypadku
ich przysługiwania.

§4
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2022r.

DYREKTOR
Wielkopolskiego Paku Narodowego

