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Zaproszenie na praktyki studenckie
w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta
Szanowni Państwo
Rektorzy Uczelni Wyższych
wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,
Misją Rzecznika Praw Pacjenta jest podejmowanie działań na rzecz ochrony praw pacjentów.
Staramy się zapewniać trwały wzrost stopnia ich przestrzegania oraz prowadzić działania
edukacyjne. Zajmujemy się także ochroną praw osób doświadczających kryzysu psychicznego.
Zaproszenie do odbycie praktyk
Chciałbym serdecznie zaprosić studentów do odbycia praktyki studenckiej w Departamencie
ds. Zdrowia Psychicznego w naszym Biurze w Warszawie bądź u Rzecznika Praw Pacjenta
Szpitala Psychiatrycznego w placówkach na terenie całego kraju. Wykaz województw i
placówek, na terenie których pracują Rzecznicy znaleźć można na naszej stronie internetowej
https://www.gov.pl/web/rpp/rzecznicy-praw-pacjenta-szpitala-psychiatrycznego.

Oferta

praktyk jest skierowana przede wszystkim do studentów, którzy rozważają możliwość
podjęcia pracy w obszarze psychiatrii, ochrony zdrowia i praw pacjentów oraz tych, którzy
pragną zdobyć doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
Jako zachętę pozwolę sobie zacytować opinię Pani Klaudii, która w ubiegłym roku była u nas
na

praktykach:

„Zdecydowanie

poleciłabym

praktyki

innym

osobom,

zwłaszcza

zainteresowanym prawami człowieka czy prawem medycznym. Na studiach pomija się w ogóle
instytucję Rzecznika Praw Pacjenta, więc aby czegoś się dowiedzieć trzeba skorzystać z takich
możliwości jak praktyki. Moim zdaniem warto i będę o tym mówić znajomym :)”
Możliwość

odbycia

praktyk

będzie

uzależniona

oczywiście

zarówno

od

sytuacji

epidemiologicznej w Polsce, a także od trybu działania uczelni wyższych i naszego Biura.
Studentów, którzy wyrażą zainteresowanie niniejszą propozycją i przyjmą zaproszenie na
praktyki, będziemy informować o dalszych krokach, wynikających z bieżącego rozwoju
sytuacji epidemicznej.

Kwestie organizacyjne
Planowane są dwa turnusy praktyk w terminach:
I.

19 – 30 lipca 2021 r. (80 h)

II.

2 – 13 sierpnia 2021 r. (80 h)

Pierwszy tydzień praktyk w każdym turnusie odbywać się będzie w systemie hybrydowym,
w pierwszym dniu praktyk przewidywana jest osobista wizyta praktykanta w siedzibie Biura
Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie. Drugi tydzień praktyk będzie odbywał się na miejscu,
w zależności od dokonanego wyboru: w siedzibie Biura bądź u Rzecznika Praw Pacjenta
Szpitala Psychiatrycznego w podmiotach leczniczych. W przypadku wymaganej mniejszej
liczby godzin praktyk możliwe będzie odbycie praktyk wyłącznie w pierwszym tygodniu
danego turnusu (prosimy o taką informację w zgłoszeniu). Opiekunami praktyk będą
pracownicy Biura, niewykonujący zawodu medycznego bądź zawodu psychologa.
W zgłoszeniu prosimy podać wybrany termin praktyk (turnus I lub II) i miejsce odbywania
praktyk (Biuro w Warszawie lub Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego). Prosimy
również o dołączenie listu motywacyjnego. Zgłoszenia niezawierające listu nie będą
rozpatrywane. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony https://www.gov.pl/web/rpp/
z zakładki „praca i praktyki”, podpisać własnoręcznie, a następnie przesłać skan lub zdjęcie.
Na zgłoszenia oczekujemy do 31 maja 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres kadry@rpp.gov.pl. Do 18 czerwca 2021 r. skontaktujemy się z wybranymi osobami,
które zaprosimy na praktyki i przekażemy dalsze informacje.
W razie pytań zapraszam też do kontaktu z Panią Ewą Pacochą, e-mail: e.pacocha@rpp.gov.pl
z upoważnienia
RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Grzegorz Błażewicz
Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta

Otrzymują:
1. Uniwersytet Warszawski, rektor@adm.uw.edu.pl
2. Uniwersytet w Białymstoku, rektorat@uwb.edu.pl
3. Uniwersytet Gdański, rektor@ug.edu.pl
4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rectorof@amu.edu.pl
5. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, rektor@uj.edu.pl
6. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, rektorat@upjp2.edu.pl
7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, rektorat@kul.pl
8. Uniwersytet Łódzki, br@uni.lodz.pl
9. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, rektor@umcs.pl
10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, rektor@umk.pl
11. Uniwersytet Opolski, rektorat@uni.opole.pl
12. Uniwersytet Szczeciński, rektor@univ.szczecin.pl
13. Uniwersytet Śląski w Katowicach, rektor@us.edu.pl
14. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, rektor@uwm.edu.pl
15. Uniwersytet Wrocławski, rektor@uwr.edu.pl
16. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rektorat@uksw.edu.pl
17. Uniwersytet Zielonogórski, Rektor@uz.zgora.pl
18. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, rektor@ukw.edu.pl
19. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, rektorat@aps.edu.pl
20. Warszawski Uniwersytet Medyczny, rektor@wum.edu.pl
21. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, rektor@umed.lodz.pl
22. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, rektor@ump.edu.pl
23. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, rektor@umed.wroc.pl
24. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, rektor@pum.edu.pl
25. Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, rektor@swps.edu.pl
26. Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, rektorat@pedagogium.pl

27. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, sekretariat.rektora@pwsz.elblag.pl
28. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, rektorat@ahe.lodz.pl

