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Praktyki absolwenckie mają 
na celu ułatwienie młodym 

ludziom zdobycia doświadcze-
nia i umiejętności, niezbęd-
nych do wykonywania pra-
cy w wymarzonym zawodzie 
– mówi Joanna Baniak z Cen-
trum Aktywizacji Zawodowej 
w Powiatowym Urzędzie Pra-
cy w Tychach. – Jest to często 
pierwszy krok na ścieżce zawo-
dowej. Po ukończeniu praktyki, 
młody człowiek otrzymuje pi-
semne zaświadczenie o rodza-

ju wykonywanej pracy i umie-
jętnościach nabytych podczas 
praktyk.

To ważny dokument, stano-
wi on swego rodzaju referencje 
i może bardzo pomóc w znale-
zieniu pracy.

Kto jest 
absolwentem?

Ustawa z dnia 17 lipca 
2009 r. o praktykach absol-
wenckich nie definiuje pojęcia 
“absolwent”, określa natomiast 
dwa warunki, jakie muszą zo-
stać spełnione, by z praktyk ab-
solwenckich skorzystać. W dniu 
rozpoczęcia praktyki nie mo-
żemy mieć ukończonych 30 
lat, musimy też być absolwen-
tami co najmniej gimnazjum 
(może to być również szkoła 
za granicą, której ukończenie 
jest uznawane za równorzędne 
z ukończeniem polskiego gim-
nazjum). – Ważne jest, że na-
wet jeżeli taka osoba wcześniej 
pracowała, nie jest to przeszko-

dą do podjęcia praktyki absol-
wenckiej – podkreśla Joanna 
Baniak. – Z praktyk mogą ko-
rzystać również osoby pomię-
dzy 16 a 18 rokiem życia, przy 
założeniu, że będą wykonywały 
jedynie prace lekkie.

Korzyści dla obu 
stron

Praktyka może być zarów-
no odpłatna, jak nieodpłatna 
– to zależy od woli obu stron, 
praktykanta i przyjmującego 
na praktykę. Jeżeli jest odpłat-
na, wynagrodzenie praktykanta 
nie może przekraczać dwukrot-
ności minimalnego wynagro-
dzenia ustalonego na dany rok 
(w roku 2011 – 1386 x 2 = 2772 
zł brutto). Pracodawca jest zo-
bowiązany do zapłacenia podat-
ku od kwoty jaką wypłacił, jest 
natomiast zwolniony z opłaca-
nia składek ZUS. Pracodaw-
ca nie ponosi żadnego ryzyka, 
nie jest zobowiązany do pod-
pisania od razu umowy o pra-

cę, ma natomiast możliwość 
poznania kandydata, jego po-
tencjału i zasobów. Praktykant 
z kolei ma szansę zaprezentowa-
nia się pracodawcy, nie tracąc 
przy tym – co ważne – statusu 
osoby bezrobotnej i w związku 
z tym prawa do ubezpieczenia 
zdrowotnego.

Prawa 
praktykanta

Umowa z uczestnikiem 
praktyk powinna być zawarta 
na piśmie i określać: rodzaj wy-
konywanej pracy, okres odbywa-
nia praktyki (umowa może być 
zawarta maksymalnie na okres 
3 miesięcy u jednego pracodaw-
cy), tygodniowy wymiar czasu 
pracy i ewentualną wysokość 
wynagrodzenia. Umowa pisem-
na musi być zawarta, niezależ-
nie od tego czy jest to praktyka 
płatna czy bezpłatna.

– Umowa o praktykę ab-
solwencką jest umową cywil-
no-prawną, jednak mają do niej 

zastosowanie niektóre przepi-
sy kodeksu pracy – podkreśla 
Joanna Baniak. – Czas pracy 
praktykanta nie może przekra-
czać 8 godzin na dobę i 40 go-
dzin w tygodniu. Praktykan-
towi przysługuje odpoczynek 
dobowy i tygodniowy, ma on 
również prawo do 15-minuto-
wej przerwy w pracy, jeżeli jego 
dobowy wymiar pracy wynosi 
co najmniej 6 godzin. Prakty-
kant nie może wykonywać pra-
cy w porze nocnej i nie może też 
być – jak każdy pracownik- dys-
kryminowany ze względu na ja-
kikolwiek czynnik.

Skuteczność
Jak często odbycie prak-

tyki skutkuje zatrudnieniem 
praktykanta na stałe? – Trudno 
jednoznacznie oszacować jaka 
to jest skala, ponieważ przyj-
mującego na praktykę nie wią-
że żadna umowa z Powiatowym 
Urzędem Pracy – wyjaśnia. 
– Możemy mówić o efektyw-
ności podjęć pracy po ukoń-
czeniu praktyki absolwenckiej 
wśród osób, które były u nas za-
rejestrowane i nam to zgłosiły. 
Ta efektywność jest na pozio-
mie około 80 proc. – tyle mniej 

więcej osób jest zatrudnionych 
w zakładach pracy, gdzie odby-
ły praktykę. Są to głównie prace 
księgowe, biurowe i dziennikar-
skie.

Osoba poszukująca pra-
cy i zainteresowana odbyciem 
praktyk absolwenckich może 
ich szukać na własną rękę, 
może też zwrócić się do Powia-
towego Urzędu Pracy i zadekla-
rować taką gotowość. – Jeżeli 
mamy sygnał, że ktoś jest zain-
teresowany praktyką, wówczas 
sięgamy do naszej bazy pra-
codawców, kontaktujemy się 
z nimi, pytamy, czy nie byliby 
zainteresowani przyjęciem ta-
kiej osoby – mówi Joanna Ba-
niak. – Dysponujemy obszerną 
bazą zarówno pracodawców, 
jak i osób poszukujących pra-
cy. Znamy wymagania jednych 
i kwalifikacje tych drugich. 
Dlatego możemy skutecznie 
pośredniczyć nie tylko w or-
ganizacji praktyk absolwenc-
kich. Polecamy też swoje usługi 
w rozwiązywaniu problemów 
kadrowych zakładów pracy, 
ponieważ jesteśmy w stanie 
znaleźć kandydata spełniające-
go wymagania pracodawcy.

Sylwia witman
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TRWA GŁOSOWANIE W KONKURSIE FIRMY NIVEA

wygrajmy plac zabaw „Pod Żyrafą”!
Do końca i etapu głosowania 
w konkursie firmy nivea zostały 
już niecałe dwa tygodnie. tylko 
tyle czasu mają tyszanie, by swo-
imi głosami zapewnić tychom 
miejsce w gronie 25 zwycięzców.

Z okazji 100-lecia na rynku firma Ni-
vea chce ufundować 100 placów 

zabaw na terenie całego kraju. O tym, 
gdzie one powstaną, zadecydują wyniki 
głosowania internetowego. Może w nim 
wziąć udział każdy, kto zarejestruje się 
na stronie www.NIVEA.pl. Po zalogo-
waniu użytkownicy uzyskają możliwość 
codziennego oddania głosu na jedną, 
wybraną przez siebie lokalizację.

Pod „Żyrafą”
Tychy zgłosiły do konkursu loka-

lizację w Parku Miejskim, niedaleko 

Urzędu Miasta i „Żyrafy”. Jeżeli znaj-
dziemy się w gronie zwycięzców, po-
wstanie tu plac zabaw, złożony m.in. 
z dwóch wieloelementowych zestawów 
zabawowych, urządzenia do wspinania, 
huśtawek, piaskownicy, bujaków i karu-
zeli. Aby jednak wywalczyć sobie taką 
nagrodę, potrzebne są głosy internau-
tów. Zwycięstwo nie będzie łatwe, po-
nieważ w miarę, jak zbliża się rozstrzy-
gnięcie, rywalizacja się zaostrza...

Na liście Top 100 lokaliza-
cji, które ubiegają się o plac zabaw 
od Nivei, Tychy zajmują 29. miejsce 
z wynikiem ponad 30 tys. głosów. 
Do prowadzącej w rankingu miej-
scowości Czarny Bór tracimy ponad 
10 tys., a do 25. miejsca – ostatnie-
go, które będzie nagrodzone w I eta-
pie konkursu – około 1500 głosów. 
Dlatego prosimy wszystkich tyszan 

o głosy. Tylko dzięki Wam możemy 
jeszcze awansować do pierwszej 25. Pa-
miętajcie, każdy zalogowany użytkow-
nik może codziennie oddać jeden głos. 
Im więcej osób głosuje regularnie, tym 
większe szanse mają Tychy w konkur-
sie.

Cztery etapy
Głosowanie odbywać się będzie 

w czterech etapach. Pierwszy zakoń-
czy się 31 lipca. Kolejne: 31 sierpnia, 
30 września i 31 października. Po każ-
dym etapie wybranych zostanie 25 lo-
kalizacji (w ostatnim czwartym etapie 
wybrane zostaną 23 lokalizacje), które 
zdobyły największą liczbę głosów.

W każdym etapie liczyć się będą 
wszystkie głosy zdobyte przez daną 
lokalizację od początku głosowania. 
Oznacza to, że w przypadku, gdy 31 

lipca Tychy znajdą się poza zwycięską 
25., wszystkie zdobyte głosy „przecho-
dzą” do kolejnego etapu głosowania. 
Warto więc głosować i powiększać 
nasz kapitał punktów tak, aby osta-
tecznie znaleźć się wśród 100 miejsco-
wości, które otrzymają od firmy Nivea 
place zabaw dla dzieci.

Jak głosować?
Aby zagłosować, trzeba zareje-

strować się na stronie www.nivea.pl 
Po zalogowaniu do serwisu głoso-
wania, mamy prawo do codzienne-
go oddania jednego głosu na wybra-
ne miasto. Pamiętajcie, po kliknięciu 
w ikonę „głosuj” przy kandydaturze 
Tychów, musi pojawić się okienko 
z napisem „Dziękujemy za oddanie 
głosu”. Inaczej nasz głos nie będzie 
policzony!

Każdy z głosujących internautów 
uczestniczy równocześnie w klasyfika-
cji „Lokalny Bohater”. Jest to ranking 
internautów głosujących na poszcze-
gólne lokalizacje. Im więcej oddacie 
głosów i im więcej Waszych znajo-
mych, których zaprosicie do głosowa-
nia, będzie oddawać swoje głosy, tym 
wyższe miejsce zajmiecie w rankingu. 
Oddanie głosu przez internautę ozna-
cza przyznanie mu 5 punktów do kla-
syfikacji. Jeżeli głos odda zaproszona 
przez internautę osoba, zapraszający 
otrzymuje 1 punkt do klasyfikacji.

Głosujcie więc codziennie. Za-
chęcajcie do tego Waszych bliskich 
i znajomych. Pomóżcie sprawić ma-
łym tyszanom prezent od firmy Ni-
vea!

Sylwia witman

na koniec maja 2011 r. bezrobocie w tychach wynio-
sło 5,7 proc. (kraj: 12,2 proc., województwo śląskie; 
10,1 proc.). w czerwcu zarejestrowanych było 3524 osób 
bezrobotnych. liczba ta systematycznie spada od kilku 
miesięcy (luty: 4204 osoby bezrobotne, marzec: 4117, 
kwiecień: 3949, maj: 3742). to bardzo pozytywne zjawi-
sko, jednak, jak mówią specjaliści, po wakacjach należy 
spodziewać się wzrostu liczby osób rejestrujących się.
– Początek roku zwykle jest okresem, kiedy upływa-
ją umowy zawarte na czas określony w związku z tym 
można zaobserwować wzrost liczby osób rejestrujących 
się – mówi Joanna Baniak z Powiatowego Urzędu Pracy 
w tychach. – Z kolei na przełomie marca i kwietnia zwy-
kle można zaobserwować spadek. wynika to ze wzrostu 
ilości ofert pracy w tym okresie, również prac sezono-
wych. natomiast po okresie wakacyjnym można zaob-
serwować wzrost liczby rejestrujących się – to absol-
wenci, którzy po letnim odpoczynku zaczynają szukać 
pracy.

Bezrobocie w tychach

Praktyka czyni... pracownika

Osoby po praktykach absolwenckich często znajdują zatrudnienie m.in. w księgowości.


