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Co chcę załatwić?

Chcę zostać przyjęty na staż absolwencki finansowany przez powiatowy urząd pracy,
obowiązkową praktykę studencką, praktykę absolwencką lub wolontariat.

Kogo dotyczy?

Dotyczy osób, które chcą zostać przyjęte na staż absolwencki finansowany przez powiatowy
urząd pracy, obowiązkową praktykę studencką, praktykę absolwencką lub wolontariat.

Co przygotować?

Jeśli chcesz zostać przyjęty na staż absolwencki, praktykę absolwencką lub wolontariat,
przygotuj kopie dokumentów potwierdzających Twoje wykształcenie, posiadane umiejętności
i kwalifikacje oraz osiągnięcia zawodowe itp.
Pamiętaj ponadto, że:
 ubiegając się o staż absolwencki musisz zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy
jako osoba bezrobotna,
 ubiegając się o praktykę absolwencką musisz posiadać wykształcenie co najmniej
gimnazjalne i w dniu rozpoczęcia praktyki nie możesz mieć ukończonego 30. roku życia.
Jeśli chcesz zostać przyjęty na obowiązkową praktykę studencką, przygotuj program praktyki
zaakceptowany przez szkołę, uczelnię (podpisany przez upoważnioną osobę reprezentującą
szkołę lub uczelnię).

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Napisz życiorys i krótkie podanie o przyjęcie na staż, praktykę lub wolontariat. W życiorysie
lub podaniu podaj swój adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail.
Jeżeli ubiegasz się o staż, podaj koniecznie swój numer PESEL.

Jak wypełnić
dokumenty?

Wszystkie dokumenty możesz napisać odręcznie lub na komputerze.

Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosku nie musisz nic płacić.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Dokumenty złóż kiedy będziesz chciał starać się o staż, praktykę lub wolontariat.
Dokumenty możesz wysłać do nas pocztą, pocztą elektroniczną, faksem albo złożyć osobiście
we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy lub w Wałbrzychu:
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
Tel. (71) 327-30-08
Faks (71) 327-30-09
Email: wios@wroclaw.pios.gov.pl
urząd i sekretariat czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30.

Gdzie załatwię
sprawę?

 Delegatura w Jeleniej Górze
ul. Warszawska 28
58-500 Jelenia Góra
Tel. (75) 767-94-12
Faks (75) 764-89-89
Email: jgora@wroclaw.pios.gov.pl
urząd i sekretariat czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00.
 Delegatura w Legnicy
ul. Rzeczypospolitej 10/12
59 -220 Legnica
Tel. (76) 854-14-00
Faks (76) 850-61-38
Email: legnica@wroclaw.pios.gov.pl
urząd i sekretariat czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00.
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 Delegatura w Wałbrzychu
ul. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
Tel. (74) 842-33-22
Faks (74) 842-33-05
Email: walbrzych@wroclaw.pios.gov.pl
urząd i sekretariat czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00.

Co zrobi urząd?

Sprawdzimy złożone przez Ciebie dokumenty i przekażemy je do właściwych komórek
organizacyjnych. Jeżeli będziemy mogli przyjąć stażystę, praktykanta lub wolontariusza
i uznamy, że jesteś najlepszym kandydatem, skontaktujemy się z Tobą w celu załatwienia
wszelkich niezbędnych formalności.

Jaki jest czas
realizacji?

Rozpatrzymy Twój wniosek najszybciej jak to możliwe.

Jak się odwołać?

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.

Informacje
dodatkowe

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz.
U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160).
 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052).
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

