
INFORMACJA O PRAKTYKACH W ZUS 

 

Szanowni Państwo, 

Informujemy, iż istnieje możliwość odbycia praktyki w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych. 

 

Ubiegający się o praktykę w ZUS zobowiązany jest do skompletowania dokumentów  
i dostarczenia do ZUS m.in.: 

-  wypełnionego formularza aplikacyjnego dotyczącego studenckiej praktyki 
zawodowej w ZUS (formularz w załączeniu), 

-  programu praktyk,  

-  umowy o realizację praktyki studentów z informacją, że ubezpieczenie NNW 
student wykupuje we własnym zakresie oraz wzmianką o tym, że praktyka jest 
bezpłatna, 

-  praktykanci są zobowiązani do posiadania polisy ubezpieczenia od NNW ważnego 
w okresie praktyk (kserokopia polisy). 

  

UWAGA!!! 

Zanim UBIEGAJĄCY SIĘ o praktykę złoży stosowne dokumenty, zobowiązany  
jest o wstępny kontakt z Panią Barbarą Piotrowską (osoba do kontaktu ze strony 
ZUS), a następnie o przesłanie na adres e-mailowy (barbara.piotrowska05@zus.pl) 
informacji nt. terminu odbycia praktyki (jest to tylko propozycja), ilości godzin ze 
wskazaniem komórki organizacyjnej w Oddziale ZUS lub placówki terenowej 
ZUS, w której chciałby odbyć  praktykę. Są to informacje niezbędne do prawidłowego 
zorganizowania praktyk.  

Student zobowiązany jest również poinformować o ubieganiu się o praktykę  
w ZUS dr Sylwię Pieńkowską-Kamieniecką (sylwia.pienkowska@uwm.edu.pl)  
a po przyjęciu na praktykę dostarczyć kopię umowy o realizacji praktyki zawartej 
między UWM a ZUS. 

Po zaakceptowaniu terminu oraz miejsca odbywania praktyk (ewentualnie 
zaproponowaniu innego terminu przez Zakład) student zostanie poproszony  
o dostarczenie niezbędnej dokumentacji. W tej kwestii będzie kontaktował  
się pracownik ZUS. 



Poniżej znajduje się wykaz komórek organizacyjnych w Oddziale/ placówek 
terenowych ZUS, w których mogą odbyć się praktyki. 

  

Nazwa komórki organizacyjnej/ placówki ZUS, w której mogą 
odbywać się praktyki 

Olsztyn: Centrum Serwisu Informatycznego 

Olsztyn: Centrum Wsparcia Informatycznego 

Olsztyn: Samodzielny Referat Finansów  
Olsztyn: Wydział Rachunkowości 
Olsztyn: Wydział Administracji i Remontów 

Olsztyn: Wydział Obsługi Dokumentacji 
Olsztyn: Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji 
Olsztyn: Wydział Obsługi Prawnej 
Olsztyn: Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji 
Olsztyn: Wydział Realizacji Dochodów 1 

Olsztyn: Wydział Realizacji Dochodów 2 

Olsztyn: Wydział Rozliczeń Kont Płatników Składek 

Olsztyn: Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych 

Olsztyn: Wydział Ubezpieczeń i Składek 

Olsztyn: Wydział Wypłaty Emerytur i Rent 
Olsztyn: Wydział Wypłaty Należności Pracowniczych 

Olsztyn: Wydział Zasiłków 

Inspektorat w Bartoszycach 

Inspektorat w Działdowie 

Inspektorat w Ełku 

Inspektorat w Giżycku 

Inspektorat w Kętrzyn 

Inspektorat w Lidzbarku Warmińskim 

Inspektorat w Szczytnie 

  

Liczba miejsc do odbycia praktyki w danym roku jest ograniczona. 

 


