
ZUS ZAPRASZA NA PRAKTYKI I STAŻE.  

PRAKTYKA STUDENCKA* 

Nieodpłatna praktyka zawodowa dla studentów, która odbywa się na podstawie umowy pomiędzy ZUS  

a uczelnią.  ZUS realizuje z praktykantem obowiązujący na uczelni program praktyk. 

Uczelnia: 

• przekazuje do ZUS imienną listę studentów kierowanych na praktyki i wskazuje komórki organizacyjne 

ZUS, w których praktyki te mają się odbyć oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

praktyk,  

• dostarcza obowiązujący na uczelni wzór umowy regulujący praktyki studenckie (w przypadku braku 

takiego wzoru, projekt umowy przygotowuje ZUS), 

• dostarcza wytyczne potrzebne do skonstruowania szczegółowego programu poszczególnych praktyk. 

 

ZUS: 

• zawiera umowę o praktykę studencką z uczelnią, 

• przygotowuje szczegółowy program praktyki w oparciu o wytyczne z uczelni, 

• wyznacza opiekuna praktykanta, który  jest odpowiedzialny za realizację programu praktyki, 

• przeprowadza z praktykantem niezbędne szkolenia i przygotowuje dla niego wymagane upoważnienia, 

• po zakończeniu praktyki wystawia praktykantowi zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki 

zawodowej w ZUS. 

 

*Praktyki dla studentów o kierunkach związanych z działalnością ZUS, w szczególności : 

administracja, zarządzanie, prawo, ekonomia, archiwistyka, matematyka, informatyka, filologia 

angielska. 

PRAKTYKA ABSOLWENCKA** 

Nieodpłatna praktyka zawodowa dla studentów, którzy zgłaszają się do ZUS samodzielnie.  Odbywa się 

na podstawie umowy pomiędzy ZUS a studentem.  

Praktyka absolwencka realizowana jest na podstawie ogólnego programu praktyk absolwenckich             

w ZUS, który określa zadania jakie praktykanci mogą wykonywać w poszczególnych komórkach 

organizacyjnych Zakładu. 

Trwa maksymalnie 3 miesiące. 

Student: 

• składa w wybranej jednostce ZUS dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny, formularz aplikacyjny 
o praktykę absolwencką), 

• wskazuje w formularzu 3 preferowane komórki organizacyjne ZUS, w których chciałby odbyć praktykę, 
 

    

    

    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



ZUS: 

• rozpatruje dokumenty aplikacyjne pod kątem kierunku studiów/szkoły kandydata na praktykanta 
i możliwości odbycia praktyki we wskazanym przez niego miejscu, 

• po zaakceptowaniu kandydata na praktykanta zawiera z nim umowę o prowadzenie praktyki 
absolwenckiej, 

• przygotowuje szczegółowy program praktyki w oparciu o ogólny program praktyk absolwenckich ZUS, 

• wyznacza opiekuna praktykanta, który  jest odpowiedzialny za realizację programu praktyki, 

• przeprowadza z praktykantem niezbędne szkolenia i przygotowuje dla niego wymagane upoważnienia, 

• po zakończeniu praktyki wystawia praktykantowi zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej w ZUS. 
 

STAŻ ABSOLWENCKI** 

Odpłatna praktyka zawodowa dla studentów, którzy zgłaszają się do ZUS na podstawie ogłoszenia                                        

o stażu absolwenckim. Ogłoszenie  publikowane jest na stronie internetowej ZUS www.zus.pl. 

Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy ZUS a studentem.  

Staż absolwencki realizowany jest na podstawie ogólnego programu staży absolwenckich  w ZUS, który 

określa zadania jakie praktykanci mogą wykonywać w poszczególnych komórkach organizacyjnych ZUS. 

Trwa maksymalnie 3 miesiące. 

Student: 

• składa w wybranej jednostce ZUS dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny, formularz aplikacyjny 
o staż absolwencki), 

• wskazuje w formularzu 3 preferowane komórki organizacyjne ZUS, w których chciałby odbyć staż, 

ZUS: 

• rozpatruje dokumenty aplikacyjne pod kątem kierunku studiów/szkoły kandydata na praktykanta  
i możliwości odbycia praktyki we wskazanym przez niego miejscu, 

• zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu  
o stażu absolwenckim, 

• po zaakceptowaniu kandydata na stażystę zawiera z nim umowę o prowadzenie stażu absolwenckiego, 

• przygotowuje szczegółowy program stażu w oparciu o ogólny program staży absolwenckich ZUS, 

• wyznacza opiekuna stażysty, który  jest odpowiedzialny za realizację programu stażu, 

• kieruje stażystę na badania lekarskie potwierdzające jego zdolność do pracy, 

• przeprowadza ze stażystą niezbędne szkolenia i przygotowuje dla niego wymagane upoważnienia, 

• po zakończeniu stażu wystawia stażyście zaświadczenie o odbyciu stażu zawodowego w ZUS. 

**Absolwent to osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę 

podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyki lub stażu nie ukończyła 30 roku życia. 

WAŻNE!  Praktykanci i stażyści muszą być objęci w czasie trwania praktyki lub 

stażu ubezpieczeniem NNW. 

    

    

    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


