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Praktyki  studenckie  w Rządowym Centrum
Legislacji
Zapraszamy  uczelnie  i  studentów  do  zapoznania  się  z  ofertą  praktyk  w  Rządowym
Centrum  Legislacji.  W  przypadku  pytań  dotyczących  zamieszczonych  przez  Rządowe
Centrum Legislacji ofert praktyk prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 694 63 89
lub na adres mailowy praktyki.rcl@rcl.gov.pl. 

Aplikacje zawierające: skierowanie z uczelni na praktykę – wg poniższego wzoru, wraz z
programem praktyk oraz CV studenta na wybrane oferty prosimy przesyłać lub składać
osobiście na adres:

Rządowe Centrum Legislacji – Biuro Prezesa
ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00-522 Warszawa
z dopiskiem: Praktyki studenckie – nr oferty ….

Załączniki: 

Skierowanie z uczelni do RCL na praktykę

Porozumienie uczelnia – RCL

Zaświadczenie o ukończeniu praktyki

Formularz oceny praktyki dla uczelni

 

Ponadto  Rządowe  Centrum  Legislacji  będzie  rozpatrywać  zgłoszenia  indywidualne
studentów na praktykę (poza rządowym programem praktyk), w przypadku zrealizowania
 zadeklarowanej  liczby miejsc publikowanej  na stronie www.oferty.praca.gov.pl  lub w
przypadku  braku  zainteresowania  ofertą  praktyki  przez  okres  jednego  miesiąca  od
momentu jej ogłoszenia.

Zasady  zgłoszenia  indywidualnego  na  praktykę  w  RCL  reguluje  Zarządzenie  Nr  178
Prezesa Rządowego Centrum Legislacji z dnia 08 lipca 2011 r. w sprawie Regulaminu
odbywania  praktyk  studenckich  w  Rządowym Centrum Legislacji.  Na  podstawie  ww.
zarządzenia stosuje się określone w nim procedury, w tym wzory formularzy. Przesłane
wnioski o przyjęcie na praktykę studencką niezgodne z wzorem nie będą rozpatrywane i
zostaną zniszczone.

Wnioski o przyjęcie na praktykę prosimy przesyłać lub składać osobiście na adres:

https://bip.rcl.gov.pl/javascript:void(location.href=
http://bip.rcl.gov.pl/download/40/13617/PRAKTYKiSTUDENCKIE-SkierowaniedoRCL-WZOR.docx
http://bip.rcl.gov.pl/download/40/13616/PRAKTYKISTUDENCKIE-Porozumieniewsprawieodbyciapraktyk-WZOR.docx
http://bip.rcl.gov.pl/download/40/13618/PRAKTYKISTUDENCKIE-Zaswiadczenieoukonczeniupraktyki-WZOR.docx
http://bip.rcl.gov.pl/download/40/13615/PRAKTYKISTUDENCKIE-Formularzocenypraktykstudenckichdlauczelni-WZOR.xlsx
http://www.oferty.praca.gov.pl
https://bip.rcl.gov.pl/download/40/40617/tu178.pdf
https://bip.rcl.gov.pl/download/40/40617/tu178.pdf
https://bip.rcl.gov.pl/download/40/40617/tu178.pdf
https://intranet/iswds/dsweb/Get/ZarzTJ-312/tu178.pdf


Rządowe Centrum Legislacji – Biuro Prezesa
ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00-522 Warszawa
z dopiskiem: Praktyki studenckie – zgłoszenie indywidualne

Załączniki:

Zarządzenie nr 178 Prezesa RCL 

Załącznik do zarządzenia nr  178 Prezesa RCL –  Regulamin odbywania praktyk
studenckich w Rządowym Centrum Legislacji 

Załącznik nr 1 do Regulaminu... – Wzór wniosku o przyjęcie na praktykę studencką 

Załącznik nr 2 do Regulaminu... – Wzór umowy o odbywanie praktyki studenckiej 

Załącznik  nr  3  do  Regulaminu...  –  Wzór  zaświadczenia  o  odbyciu  praktyki
studenckiej 
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