
Praktyki i staże studenckie – Warszawa 
 
 

1. Aktualne bazy i poradniki dotyczące praktyk  
 
 

• http://praktyki.studentnews.pl/serwis.php?&s=1530&pok=30352&l=20 
• http://www.pracuj.pl/student-praktyki-staze.htm 
• http://www.pracuj.pl/praca/Praktyka%20Sta%C5%BC?gclid=CODPxITq1qICFds_3g

od7wMX0w 
• http://gazetapraca.pl/gazetapraca/0,91733.html?adw=1&gclid=CPH-

noXq1qICFYcrDgodsHauyA 
• http://www.praktyki.eurostudent.pl/ 
• http://www.pracaikariera.pl/serwis.php?s=26&pok=475 
• http://ogloszenia.ngo.pl/ 

 
 

Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego 
http://www.biurokarier.uw.edu.pl/index.php?action=praktyki 

 
 
 

2. Administracja publiczna – ministerstwa i agencje 
 
 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
http://www.msz.gov.pl/editor/Praktyki,studenckie,i,zawodowe,19997.html 
 
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/487/4773/Praktyki_studenckie_wolontariat_i_staze_w_Mi
nisterstwie_Spraw_Wewnetrznych_i_Adm.html 
 
 
Ministerstwo Środowiska 
http://www.mos.gov.pl/artykul/207_staze_i_praktyki/557_staze_i_praktyki.html 
 
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1546 
 
 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/praktyki/strony/praktyki.aspx 
 
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=29 
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Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/praktyki-
studenckie-w-ministerstwie.php 
 
 
Kancelaria Senatu 
http://www.senat.gov.pl/kancelar/praca.htn 
 
 
Kancelaria Sejmu 
http://www.bip.gov.pl/subjects/7477,Sejm.html 
 
 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=on 
 
 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta 
http://www.uokik.gov.pl/praktyki.php 
 
 
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 
http://www.bbn.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=2&id=1752&search=1262 
 
 
Agencje i urzędy i państwowe 
http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=on 
 
 
Ośrodek informacji ONZ w Warszawie 
http://www.unic.un.org.pl/praktyki/ 
 
 
Europejski Portal Młodzieżowy 
http://europa.eu/youth/working/traineeships/index_pl_pl.html 
 
 
Punkt Informacyjny UE – Przedstawicielstwo Komisji 
infopoint-eu@e.pl  
 
 
Europejski Bank Inwestycyjny - praktyki dla studentów i absolwentów 
http://www.eib.org/jobs/ 
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3. Instytucje prywatne – fundacje, firmy i stowarzyszenia 
(gdy podany jest tylko adres e-mail należy na niego zazwyczaj wysłać swoje CV oraz 
list motywacyjny) 

 
 
Fundacja Konrada Adenauera 
http://www.kas.de/proj/home/home/48/8/webseite_id-3419/index.html 
 
 
Fundacja im. Anny Lindh - praktyki  
Zgłoszenia, zawierające wypełniony formularz aplikacyjny i list motywacyjny, należy 
wysyłać na adres: networks@euromedalex.org 
 
 
AIESEC Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk 
Więcej informacji o AIESEC w Polsce i możliwościach wyjazdu na praktykę w zależności od 
kierunku studiów znajdziesz na www.aiesec.pl lub napisz maila z pytaniem na 
info@pl.aiesec.org. 
 
 
Polska Fundacja im. Roberta Schumana 
poczta@schuman.org.pl 
 
 
Telekomunikacja Polska S.A. 
oferta.pracy@telekomunikacja.pl 
praktyki.oferty@telekomunikacja.pl 
 
 
PKT Centertel Sp. z o.o. 
job@orange.pl 
 
 
HERE&NOW Praktyka w PricewaterhouseCoopers 
http://www.pwc.com/pl/pl/kariera/studenci-i-absolwenci/index.jhtml 
 
 
Gemius SA - praktyki dla studentów i absolwentów 
gemius.pl/pl/praktyki 
 
 
Portal www.superja.pl 
Zgłoszenia z CV i LM i przykładowym tekstem swojego autorstwa prosimy przesyłać na 
adres biuro@superja.pl 
 
 
ABB Group Services - program praktyk 
rekrutacja.abb@pl.abb.com 
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Vattenfall 
Zarejestruj się na naszej stronie 
http://www.vattenfall.pl/www/vf_pl/vf_pl/199544vatte/201254praca/1751985ofert/index.jsp?
newms=ap&id=57956&aid=15705&newlang=24 
załącz swoje CV i odpowiedz na pytania w formularzu aplikacyjnym. 
http://www.vattenfall.pl/www/vf_pl/vf_pl/199544vatte/201254praca/201554progr/index.jsp 
 
 
3M dla studentów – wakacyjny program praktyk 
Pisemne zgłoszenia, wszystkich chętnych osób, zawierające numer referencyjny: HC/S/07, 
prosimy przesyłać na adres: e-mail: rekrutacja@mmm.com 
 
 
3M Polska - praktyki i staże 
http://solutions.3mpoland.pl/wps/portal/3M/pl_PL/about-3M/information/more-info/contact-
us/ 
 
 
Agros Nova - staże i praktyki 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i LM z dopiskiem staż / nazwa działu lub 
praktyki / nazwa działu na adres: praca@agrosnova.pl  
 
 
Allianz Polska - praktyki 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: 
praktyki@allianz.pl  
 
 
Amica Wronki - oferta praktyk 
http://www.amica.com.pl/pl,ofirmie,kariera,13.html#sub,77 
 
 
Amplico Life S. A. - Oferta dla absolwentów 
Wyślij nam swoje CV  kariera@amplicolife.pl  
 
 
CEEPUS - Środkowoeuropejski program studiów uniwersyteckich 
Termin składania wniosków: 
Terminy składania aplikacji na staże zagraniczne: 
- na semestr zimowy do dnia 15 czerwca każdego roku 
- na semestr letni do dnia 15 listopada każdego roku 
Terminy składania aplikacji na staże zagraniczne w ramach aplikacji Freemovers: 
- na semestr letni do dnia 15 listopada każdego roku 
Email: bwm@menis.gov.pl, biuro@buwiwm.edu.pl 
 
 
Niemiecki Bundestag - praktyki u deputowanych 
Biura / siedziba: mazowieckie 
http://www.bundestag.de/internat/internat_austausch/ips/info/polen.html 
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