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ZASADY REKRUTACJI NA PRAKTYKĘ  

W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE 

W RAMACH V EDYCJI PROGRAMU „PRAKTYKI U MARSZAŁKA” 

1. Przed złożeniem wniosku o przyjęcie na praktykę należy zapoznać się z Regulaminem organizacji letnich praktyk, 
studenckich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie „Praktyki u Marszałka”,  
Tabelą dostępnych miejsc i terminów praktyk oraz Kartami praktyki w departamencie. 

2. Na podstawie Tabeli dostępnych miejsc i terminów praktyk należy wybrać preferowaną komórkę organizacyjną 
(wydział/biuro/wieloosobowe stanowisko/delegaturę) oraz miesiąc, w którym ma być realizowana praktyka. 

3. Zarejestrować Wniosek o przyjęcie na praktykę, dostępny na stronie praktyki.mazovia.pl. Po zakończeniu rejestracji 
należy wygenerować Wniosek o przyjęcie na praktykę. 

4. Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć osobiście w wybranym punkcie Kancelarii Ogólnej, Delegaturze 
Urzędu lub przesłać na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r. W przypadku 
wniosków wysłanych drogą pocztową, o terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. 

5. W maju 2019 r. nastąpi kolejny etap rekrutacji - test wiedzy o Mazowszu i Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie. O terminie testu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą elektroniczną 
na podany we wniosku adres e-mail.  

6. W przypadku większej liczby kandydatów niż przewidziana liczba miejsc w danym wydziale/biurze/wieloosobowym 
stanowisku/delegaturze, z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminach rozmów 
kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą elektroniczną (e-mail). 

7. Warunkiem uczestnictwa w praktykach w Urzędzie jest: 

 spełnienie wszystkich wymogów formalnych określonych w Regulaminie organizacji praktyk; 

 złożenie w nieprzekraczalnym terminie podpisanego Wniosku o przyjęcie na praktykę; 

8. O  przyjęciu kandydata na praktykę do wybranej (preferowanej przez kandydata) komórki organizacyjnej decydują: 

 wynik uzyskany z testu wiedzy o Mazowszu i Urzędzie;  

 przebieg rozmowy kwalifikacyjnej; 

 kierunek studiów kandydata. 

9. O przyjęciu na praktykę kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą elektroniczną (e-mail). 

 

Prosimy na bieżąco śledzić naszą stronę internetową, będą na niej zamieszczane materiały dotyczące spotkań, zmian  
lub dodatkowe informacje o programie. 

 


