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Co chcę załatwić? Odbyć staż w Urzędzie Statystycznym w Warszawie lub jednym z jego oddziałów terenowych, 
finansowany ze środków powiatowego urzędu pracy, w tym środków Unii Europejskiej.  

Kogo dotyczy? Osób bezrobotnych, zainteresowanych odbyciem stażu w Urzędzie Statystycznym 
w Warszawie, spełniających warunki skierowania na staż.  

Co przygotować? 

Przygotuj: 
 CV, 
 list motywacyjny, 
 dowód osobisty, 
 dokumenty potwierdzające wykształcenie. 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

W pierwszym dniu stażu poprosimy Cię o wypełnienie właściwych oświadczeń i przyrzeczenia 
dotyczącego zachowania tajemnicy statystycznej.  
Należy w powiatowym urzędzie pracy zgłosić chęć odbycia stażu i pobrać skierowanie. 

Jak wypełnić 
dokumenty? 

Pisząc CV i list motywacyjny nie zapomnij o podaniu: 
 swojego imienia i nazwiska, 
 adresu do korespondencji i telefonu kontaktowego. 

Pamiętaj, aby podpisać się własnoręcznie i zamieścić w dokumentach klauzulę o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb odbycia stażu zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 
z późn. zm.). 
Prosimy o określenie preferencji odbywania stażu (termin, obszar tematyczny/zainteresowania), 
aby Urząd odpowiednio dopasował miejsce odbywania stażu (komórkę organizacyjną). 

Ile muszę zapłacić? Przy zgłaszaniu swojej oferty na odbycie stażu nie ponosisz żadnych opłat.  

Kiedy złożyć 
dokumenty? Dokumenty złóż po skierowaniu Cię przez powiatowy urząd pracy na rozmowę kwalifikacyjną. 

Gdzie załatwię 
sprawę? 

Sprawę załatwisz kontaktując się z nami osobiście, telefonicznie lub mailowo.  
Nasze dane kontaktowe: 

Urząd Statystyczny w Warszawie 
02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21 

Wydział Kadr i Szkolenia, pok. 310 i 311, III piętro, tel: 22 464-20-77, 464-22-58 
godziny pracy: poniedziałek-piątek 730-1530 

e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl 
 

Co zrobi urząd? 
Przeprowadzimy z Tobą rozmowę kwalifikacyjną, która będzie podstawą do podjęcia decyzji 
o zakwalifikowaniu na staż. 
W pierwszym dniu stażu odbędziesz obowiązkowe szkolenie bhp i instruktaż stanowiskowy. 

Jaki jest czas 
realizacji? 

Sprawa zostanie załatwiona w jak najkrótszym, indywidualnie określonym terminie. 

Jak się odwołać? W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza. 
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Informacje 
dodatkowe 

 Przyjęcie na staż uzależnione jest od pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez powiatowy 
urząd pracy. 

 Dokładny czas trwania stażu zostanie określony w umowie zawartej pomiędzy urzędem 
(organizatorem stażu) a powiatowym urzędem pracy.  

 Staż nie kończy się zawarciem umowy o pracę z Urzędem. 
Jeżeli jesteś osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, możesz 
sprawy w Urzędzie załatwić w języku migowym. Zamiar skorzystania z ww. metody 
komunikowania się przy załatwieniu sprawy zgłoś najpóźniej na 3 dni robocze przed 
planowanym dniem przybycia do Urzędu. 

Podstawa prawna 

 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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.). 

 


