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Założenia RPPS na kierunku leśnictwo: 

 

I. Studenci dzienni: 

odbywają całe 4 tygodnie studenckich praktyk zawodowych (20 dni roboczych). 

Warunki zwolnienia z odbywania praktyk zawodowych: 

1) odbyty staż w LP wraz z pozytywnie zdanym egzaminem stażowym w określonej 

jednostce LP, 

2) posiadanie dzienniczka stażu, 

3) staż odbyty po 2002 roku (względnie 2000 r.). 

 

II. Studenci zaoczni: 

1) Pracownicy innych zakładów nie związanych z gospodarką leśną – 4 tygodnie – 20 

dni roboczych (chyba, że odbyli staż i pozytywnie zdali egzamin stażowy w jednostkach 

LP po 2002 roku, względnie 2000 r.). 

2) Pracownicy ZUL – zwolnieni z części praktyk w pkt. 1-6, 9-11 (chyba, że odbyli staż i 

pozytywnie zdali egzamin stażowy w jednostkach LP po 2002 roku, względnie 2000 r.). 

(7 dni) 

3) Właściciele ZUL – zwolnieni z części w pkt. 1-6, 9-13 (chyba, że odbyli staż i 

pozytywnie zdali egzamin stażowy w jednostkach LP po 2002 roku, względnie 2000 r.). 

(3 dni) 

4) Pracownicy BUL i GL RDLP i zakładów LP, zwolnieni z poszczególnych pkt. RPPS 

(studenckich) w ramach obowiązków służbowych w zakładach pracy (chyba, że odbyli 

staż i pozytywnie zdali egzamin stażowy w jednostkach LP po 2002 roku, względnie 2000 

r.).  

5) Pracownicy Nadleśnictw LP wg stanowisk: 

a) księgowa – zwolnienie z pkt. 12,14 (chyba, że … itd.). (17 dni) 

b) sekretarz – zwolnienie z pkt. 5,6,11-14 (chyba, że … itd.). (12 dni) 

c) referent w dziale administracyjnym – zwolnienie z pkt. 12,14 oraz z pkt. dotyczących 

kompetencji służbowych (chyba, że … itd.). (17 dni) 

d) specjalista w dziale technicznym, referent, instruktor techniczny –  zwolnienie z pkt. 12-

14 oraz z pkt. dotyczących kompetencji służbowych (chyba, że … itd.). ( 15 dni) 

e) leśniczy – zwolnienie z pkt. 1-14, oprócz pkt. 2 (chyba, że … itd.). (1 dzień) 

f) szkółkarz – zwolnienie z pkt. 1-14. (0 dni) 

g) podleśniczy – zwolnienie z pkt. 1-13. (1 dzień) 

h) robotnik pomocniczy – w zależności od charakteru i miejsca pracy zwolnienie z pkt. 1-11 

(chyba, że … itd.). (5 dni) 

i) strażnik leśniczy – zwolnienie z pkt. 5-7,12-14 (chyba, że … itd.). (12 dni) 

 

III. Pozostali: 

Studenci, którzy we wcześniejszych cyklach edukacyjnych, np. w Policealnej Szkole Leśnej, 

Technikum Leśnym zaliczyli przedmiot SILP mogą zostać zwolnieni z pkt. 14 RPPZ na 

podstawie okazania świadectwa z zaliczeniem przedmiotu. (19 dni) 
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Procedura realizująca zadania RPPS na kierunku leśnictwo: 

 

I. Studia Stacjonarne 

(1) Rozpoczęcie praktyk. Aby rozpocząć praktyki należy dopełnić następujących 

czynności: 

 zgłosić jednostkę (nadleśnictwo), w której chce się odbyć praktykę wraz z datą 

rozpoczęcia, do koordynatora ds. praktyk (ABK), 

 pobrać program ramowy praktyk studenckich
1
 w biurze koordynatora ds. praktyk 

(ABK), 

 pobrać dzienniczek praktyk studenckich w biurze koordynatora ds. praktyk (ABK).  

 

(2) Całkowite zwolnienie. Aby uzyskać całkowite zwolnienie z praktyk studenckich 

należy dopełnić następujących czynności: 

(a) złożyć wniosek pisemny do dziekana Wydziały Inżynieryjnego WSZŚ w Tucholi 

(wg ściśle ustalonego wzoru) wraz z określoną prośbą i uzasadnieniem w biurze 

koordynatora ds. praktyk.  

(b) dostarczyć następujące dokumenty: 

 dokument potwierdzający odbycie stażu w jednostce LP wraz z pozytywnie zdanym 

egzaminem końcowym (oryginał lub kserokopia z potwierdzeniem zgodności przez 

jednostkę, w której odbywał się staż / egzamin), 

 dzienniczek stażu (oryginał lub kserokopia za potwierdzeniem zgodności przez 

jednostkę, w której odbywał się staż – Nadleśnictwo). 

Powyższy wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w biurze 

koordynatora ds. praktyk w celu przedłożenia określonym władzom. 

 

(3) Częściowe zwolnienie. Aby uzyskać częściowe zwolnienie z praktyk studenckich 

należy dopełnić następujących czynności: 

(a) złożyć wniosek pisemny do dziekana Wydziały Inżynieryjnego WSZŚ w Tucholi 

(wg ściśle ustalonego wzoru) wraz z określoną prośbą i uzasadnieniem w biurze 

koordynatora ds. praktyk.  

(b) dostarczyć dokumenty zaświadczające jakakolwiek inna formę odbywania stażu / 

praktyki w jednostce LP (np. przerwany staż w wyniku zdarzeń niezależnych) 

pozwalającą zwolnić z: 

 dokument potwierdzający odbycie stażu w jednostce LP, 

 dzienniczek stażu (oryginał lub kserokopia za potwierdzeniem zgodności przez 

jednostkę, w której odbywał się staż – Nadleśnictwo). 

Powyższy wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w biurze 

koordynatora ds. praktyk w celu przedłożenia określonym władzom. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Istnieje możliwość podpisania umowy o praktyki studenckie (imiennej lub ogólnej) między władzami WSZŚ w 

Tucholi a konkretną instytucją LP, w celu prawidłowego sformalizowania i usprawnienia praktyk studenckich. 
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 (4) Przesunięcie terminu rozpoczęcia praktyki. Aby uzyskać przesunięcie terminu 

rozpoczęcia praktyki należy dopełnić następujących czynności: 

(a) złożyć wniosek pisemny do dziekana Wydziały Inżynieryjnego WSZŚ w Tucholi 

(wg ściśle ustalonego wzoru) wraz z określoną prośbą i uzasadnieniem w biurze 

koordynatora ds. praktyk.  

Szablon wniosku / podania możliwy jest do pobrania w biurze koordynatora ds. 

praktyk. 

Powyższy wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w biurze 

koordynatora ds. praktyk w celu przedłożenia określonym władzom. 
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II. Studia Niestacjonarne 

(1) Rozpoczęcie praktyk. Aby rozpocząć praktyki należy dopełnić następujących 

czynności: 

 zgłosić jednostkę (nadleśnictwo), w której chce się odbyć praktykę wraz z datą 

rozpoczęcia, do koordynatora ds. praktyk (ABK), 

 pobrać program ramowy praktyk studenckich
2
 w biurze koordynatora ds. praktyk 

(ABK), 

 pobrać dzienniczek praktyk studenckich w biurze koordynatora ds. praktyk (ABK). 

 

(2) Całkowite zwolnienie. Aby uzyskać całkowite zwolnienie z praktyk studenckich 

należy dopełnić następujących czynności: 

(a) złożyć wniosek pisemny do dziekana Wydziały Inżynieryjnego WSZŚ w Tucholi 

(wg ściśle ustalonego wzoru) wraz z określoną prośbą i uzasadnieniem w biurze 

koordynatora ds. praktyk, 

(b) dostarczyć następujące dokumenty: 

W przypadku odbytego stażu: 

(a) złożyć wniosek pisemny do dziekana 

Wydziały Inżynieryjnego WSZŚ w 

Tucholi (wg ściśle ustalonego wzoru) 

wraz z określoną prośbą i uzasadnieniem 

w biurze koordynatora ds. praktyk, 

(b) dokument potwierdzający odbycie 

stażu w jednostce LP wraz z pozytywnie 

zdanym egzaminem końcowym (oryginał 

lub kserokopia z potwierdzeniem 

zgodności przez jednostkę, w której 

odbywał się staż / egzamin), 

(c) dzienniczek stażu (oryginał lub 

kserokopia za potwierdzeniem zgodności 

przez jednostkę, w której odbywał się staż 

– Nadleśnictwo). 

 

W przypadku pełnienia określonej 

funkcji w jednostce LP/ ZUL/ BUL/ 

GL: 

a) Zaświadczenie z zakładu pracy o 

pełnieniu określonej funkcji 

(stanowiska służbowego). 

W przypadku odbywanego aktualnie 

stażu – zaświadczenie dokumentujące 

odbywanie stażu w danej jednostce LP, 

podpisane przez kierownika lub osobę 

działającą z up. 

 

 

Powyższy wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w biurze 

koordynatora ds. praktyk w celu przedłożenia określonym władzom. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Istnieje możliwość podpisania umowy o praktyki studenckie (imiennej lub ogólnej) między władzami WSZŚ w 

Tucholi a konkretną instytucją LP, w celu prawidłowego sformalizowania i usprawnienia praktyk studenckich. 
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(3) Częściowe zwolnienie. Aby uzyskać częściowe zwolnienie z praktyk studenckich 

należy dopełnić następujących czynności: 

(a) złożyć wniosek pisemny do dziekana Wydziały Inżynieryjnego WSZŚ w Tucholi 

(wg ściśle ustalonego wzoru) wraz z określoną prośbą i uzasadnieniem w biurze 

koordynatora ds. praktyk, 

(b) dostarczyć następujące dokumenty: 

W przypadku odbytego stażu przed 

rokiem 2000: 
(a) złożyć wniosek pisemny do dziekana 

Wydziały Inżynieryjnego WSZŚ w 

Tucholi (wg ściśle ustalonego wzoru) 

wraz z określoną prośbą i uzasadnieniem 

w biurze koordynatora ds. praktyk, 

(b) dokument potwierdzający odbycie 

stażu w jednostce LP wraz z pozytywnie 

zdanym egzaminem końcowym (oryginał 

lub kserokopia z potwierdzeniem 

zgodności przez jednostkę, w której 

odbywał się staż / egzamin), 

(c) dzienniczek stażu (oryginał lub 

kserokopia za potwierdzeniem zgodności 

przez jednostkę, w której odbywał się staż 

– Nadleśnictwo). 

 

W przypadku pełnienia określonej 

funkcji w jednostce LP/ ZUL/ BUL/ 

GL: 

a) Zaświadczenie z zakładu pracy o 

pełnieniu określonej funkcji 

(stanowiska służbowego). 

Powyższy wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w biurze 

koordynatora ds. praktyk w celu przedłożenia określonym władzom. 

 

 

(4) Przesunięcie terminu rozpoczęcia praktyki. Aby uzyskać przesunięcie terminu 

rozpoczęcia praktyki należy dopełnić następujących czynności: 

(a) złożyć wniosek pisemny do dziekana Wydziały Inżynieryjnego WSZŚ w Tucholi 

(wg ściśle ustalonego wzoru) wraz z określoną prośbą i uzasadnieniem w biurze 

koordynatora ds. praktyk.  

Szablon wniosku / podania możliwy jest do pobrania w biurze koordynatora ds. 

praktyk. 

Powyższy wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w biurze 

koordynatora ds. praktyk w celu przedłożenia określonym władzom. 
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III. Wyjątki w przypadku cyklu edukacyjnego w szkole policealnej 

(1) Całkowite zwolnienie. Aby uzyskać całkowite zwolnienie z praktyk studenckich 

należy dopełnić następujących czynności: 

(a) złożyć wniosek pisemny do dziekana Wydziały Inżynieryjnego WSZŚ w Tucholi 

(wg ściśle ustalonego wzoru) wraz z określoną prośbą i uzasadnieniem w biurze 

koordynatora ds. praktyk, 

(b) dostarczyć dokumenty zaświadczające odbycie jakakolwiek inną formę odbycia 

stażu / praktyki na terenie jednostek LP (świadectwo, dyplom, certyfikat itp.). 

Powyższy wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w biurze 

koordynatora ds. praktyk w celu przedłożenia określonym władzom. 

 

(2) Częściowe zwolnienie. Aby uzyskać częściowe zwolnienie z praktyk studenckich 

należy dopełnić następujących czynności: 

(a) złożyć wniosek pisemny do dziekana Wydziały Inżynieryjnego WSZŚ w Tucholi 

(wg ściśle ustalonego wzoru) wraz z określoną prośbą i uzasadnieniem w biurze 

koordynatora ds. praktyk, 

(b) dostarczyć dokumenty zaświadczające odbycie jakakolwiek inną formę odbycia 

stażu / praktyki na terenie jednostek LP (świadectwo, dyplom, certyfikat itp.). 

Powyższy wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w biurze 

koordynatora ds. praktyk w celu przedłożenia określonym władzom. 

 

 

IV. 

Wyjątki w przypadku osób, które odbyły praktyki studenckie o profilu leśnym  

na innej uczelni, w ramach kierunku „Leśnictwo” lub zbliżonego (np. 

zootechnika, łowiectwo) 

(1) Całkowite zwolnienie. Aby uzyskać całkowite zwolnienie z praktyk studenckich 

należy dopełnić następujących czynności: 

(a) złożyć wniosek pisemny do dziekana Wydziały Inżynieryjnego WSZŚ w Tucholi 

(wg ściśle ustalonego wzoru) wraz z określoną prośbą i uzasadnieniem w biurze 

koordynatora ds. praktyk, 

(b) dostarczyć dokument potwierdzający odbycie stażu w jednostce LP, dzienniczek 

stażu (oryginał lub kserokopia za potwierdzeniem zgodności przez jednostkę, w której 

odbywał się staż – Nadleśnictwo lub Uczelnie). 

Powyższy wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w biurze 

koordynatora ds. praktyk w celu przedłożenia określonym władzom. 

 

(2) Częściowe zwolnienie. Aby uzyskać częściowe zwolnienie z praktyk studenckich 

należy dopełnić następujących czynności: 

(a) złożyć wniosek pisemny do dziekana Wydziały Inżynieryjnego WSZŚ w Tucholi 

(wg ściśle ustalonego wzoru) wraz z określoną prośbą i uzasadnieniem w biurze 

koordynatora ds. praktyk, 

(b) dostarczyć dokument potwierdzający odbycie stażu w jednostce LP, dzienniczek 

stażu (oryginał lub kserokopia za potwierdzeniem zgodności przez jednostkę, w której 

odbywał się staż – Nadleśnictwo lub Uczelnie). 

Powyższy wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w biurze 

koordynatora ds. praktyk w celu przedłożenia określonym władzom. 
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Wszelkie szablony dokumentów dostępne są w: 

 biurze koordynatora ds. praktyk,  

 na stronie internetowej, 

 oraz na prośbę, drogą elektroniczną e-mail: abk-wszs@tuchola.pl 

 

Dokumenty oraz wnioski można składać osobiście w Akademickim Biurze Karier  lub pocztą 

tradycyjną. 

Wnioski i dokumenty nadsyłane drogą elektroniczną będą odrzucane lub odsyłane, chyba że 

student przedstawi oryginały dokumentów do wglądu. 
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