
OPIS PROGRAMU
Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych, organizowa-
ny w Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy  
z Uniwersytetem Warszawskim pod patronatem Marszałka Sejmu 
od 2007 roku jest formą praktyk parlamentarnych. W 2017 roku 
będzie się odbywała już XVIII edycja tego programu; w poprzed-
nich uczestniczyło ponad 170 stażystów z 15 państw.
Program stwarza możliwość stażystom uczestnictwa w życiu po-
litycznym, w tym parlamentarnym Polski. Głównym jego celem 
jest zapoznanie się z funkcjonowaniem demokracji w naszym 
państwie, a Sejm jest główną agorą, gdzie odbywa się debata  
publiczna. Program służy kształtowaniu wiedzy o polityce, trady-
cji, historii i kulturze Polski.
Staż trwa 3 miesiące i bierze w nim udział maksymalnie 3 oby-
wateli z każdego państwa. Uczestnicy pod patronatem posła na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz opieką pracownika Kancela-
rii Sejmu biorą udział w pracach komisji sejmowych i grup bilate-
ralnych. Poznają strukturę Sejmu, realizację przez niego funkcji 
legislacyjnej, kontrolnej i kreacyjnej oraz działalność frakcji parla-
mentarnych. Zapoznają się z pracą parlamentarną, uczestnicząc 
w wykonywaniu szczegółowych zadań. Przewidziana jest także 
wizyta w okręgu wyborczym posła sprawującego patronat.

STUDIA I ZAJĘCIA TOWARZYSZĄCE
Uczestnicy Programu otrzymują na okres trwania stażu status  
staży-stygościa Uniwersytetu Warszawskiego i mogą uczestni-
czyć w zajęciach dydaktycznych maksymalnie dwóch dowolnie 
wybranych kierunków. W uzupełnieniu biorą udział w otwartym 
programie naukowym i dydaktycznym uczelni. Ponadto uczestni-
czą w programach edukacyjnych, spotkaniach i odczytach orga-
nizowanych m.in. przez uczelnie warszawskie oraz inne organiza-
cje i instytucje promujące kulturę i naukę, jak również zajmujące 
się doskonaleniem znajomości języka polskiego.

PROGRAM TOWARZYSZĄCY
Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej organizuje program 
towarzyszący, którego celem jest poznanie historii i kultury Polski.

ORGANIZACJA I FINANSOWANIE
Uczestnicy Programu otrzymują ze środków Kancelarii Sejmu  
kieszonkowe w wysokości 1800 zł miesięcznie. Ponadto otrzy-
mują zakwaterowanie w akademikach Uniwersytetu Warszaw-
skiego, ryczałt kosztów podróży z miejsca zamieszkania do 
Warszawy i z powrotem oraz ubezpieczenie od następstw nie-
szczęśliwych wypadków, ubezpieczenie kosztów leczenia, ubez-
pieczenie OC.

WARUNKI PRZYJĘCIA
Posiadanie obywatelstwa danego kraju; studia wyższe potwier- 
dzone dyplomem; bardzo dobra znajomość języka polskiego; 
wiek – maksymalnie 30 lat. 

WYMAGANE DOKUMENTY
W języku polskim:
• podanie, 
• kwestionariusz osobowy,
• potwierdzenie dobrej znajomości języka,
• życiorys,
• list polecający,
• zaświadczenie lekarskie.
Ksero oryginału:
• dowodu tożsamości,
• dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Załączniki:
• dwa zdjęcia paszportowe.

PODANIE I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY JEST 
DOSTĘPNY NA STRONIE  http://mpsp.sejm.gov.pl/

PROSZĘ WYSŁAĆ KOMPLET DOKUMENTÓW NA ADRES:
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Smėlio 20A 
LT-10323 Wilno, Litwa

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  
DO DNIA 30 GRUDNIA 2016 ROKU

DOBÓR UCZESTNIKÓW
Uczestnicy przesyłają na adres Ambasady RP w danym kraju kom-
plet wymaganych dokumentów. Weryfikacja kandydatów następuje 
w dwustopniowej procedurze. W pierwszej kolejności pracownicy 
ambasady w danym kraju sprawdzają nadesłane dokumenty pod 
kątem ich zgodności z przedstawionymi wymaganiami i dokonują 
pierwszej selekcji kandydatów. Wybrani kandydaci są zapraszani 
na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną do Ambasady RP, po 
której następuje ostateczne wyłonienie 3 stażystów. Koszty podróży 
na rozmowę w ambasadzie ponoszą sami kandydaci. 
 
CZAS TRWANIA PROGRAMU
Program jest realizowany w okresie od 10 kwietnia do 7 lipca 
2017 r. 
Na zakończenie stażu uczestnicy otrzymują zaświadczenie  
wydane przez Kancelarię Sejmu.

Uniwersytet Warszawski (UW),założony w 1816 r., jest największą 
i jedną z najlepszych polskich uczelni. Siła Uniwersytetu tkwi 
przede wszystkim w wysokim poziomie kadry nauczającej oraz 
studentów, którzy odnoszą liczne sukcesy w kraju i za granicą. 
Nauczanie jest ściśle powiązane z praktyką badawczą. Stale roz-
wijana jest współpraca z najlepszymi światowymi instytucjami na-
kowymi i badawczymi. Stawiając na innowacyjność i współpracę 
w zakresie wymiany technologii, intensywnie prowadzona jest 
współpraca z renomowanymi polskimi i światowymi firmami, które 
wysoko cenią sobie absolwentów UW. Uczelnia realizuje Proces 
Boloński. 
Uniwersytet kształci prawie 56 000 studentów (oprócz tego na 
studiach doktoranckich i podyplomowych ponad 9200 osób). 
Ofertę dydaktyczną Uniwersytetu Warszawskiego stanowi  
37 kierunków studiów i ponad 100 specjalności i specjaliza-
cji z zakresu nauk humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych. 
Co roku 1500 studentów zagranicznych wybiera Uniwersytet 
Warszawski jako miejsce studiów.

KANCELARIA SEJMU
Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych
Wydział Szkoleń i Współpracy Zagranicznej
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
Marta Żurawek
tel. 00 48 22 694 2773
e-mail: marta.zurawek@sejm.gov.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów
tel. 00 48 22 55 20 765
fax.00 48 22 55 20 663
e-mail: biurokarier@uw.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

UCZESTNICY
Staż w Kancelarii Sejmu odbywali obywatele: Gruzji, Kanady, 
Kazachstanu, Kirgistanu, Korei Południowej, Litwy, Łotwy, 
Mołdawii, Mongolii, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Ukrainy,  
Węgier oraz Włoch.

MIĘDZYNARODOWY 
PROGRAM STAŻY 

PARLAMENTARNYCH
(MPSP)

POD PATRONATEM  
MARSZAŁKA SEJMU

ORGANIZOWANY W POLSCE PRZEZ 
KANCELARIĘ SEJMU WE WSPÓŁPRACY  

Z UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM

Serdecznie zapraszam do udziału w XVIII edycji  
Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych. 
Program pozwala na uczestnictwo w życiu politycznym,  
w tym parlamentarnym naszego państwa. Otwiera 
również możliwości poznania polskiej polityki, tradycji, 
historii i kultury. Parlamentaryzm jest mocno osadzony 
w dziejach Polski już od XIV wieku, a Sejm stanowi od 
stuleci główne forum dla debaty publicznej. 
Staż w polskim parlamencie może być ciekawym  
życiowym doświadczeniem, ważnym w dalszej karierze 
zawodowej. Zachęcam Państwa do skorzystania  
z tej szansy.

Marszałek Sejmu

Marek Kuchciński



Międzynarodowy Program Staży 
Parlamentarnych pod patronatem 
Marszałka Sejmu we współpracy 
z Uniwersytetem Warszawskim jest 
organizowany w Kancelarii Sejmu od 
2007 r. Co roku odbywają się dwie 
trzymiesięczne edycje, w których biorą 
udział obywatele 10 państw.

Jeżeli chcesz dołączyć do grona stażystów, musisz  
spełniać następujące kryteria:
• posiadanie obywatelstwa danego kraju, 
• studia wyższe potwierdzone dyplomem, 
• bardzo dobra znajomość języka polskiego, 
• wiek – maksymalnie 30 lat. 

Podczas stażu Kancelaria Sejmu zapewnia:
• stypendium w wysokości 1800 zł miesięcznie,
• bezpłatne zakwaterowanie w akademikach  
   Uniwersytetu Warszawskiego,
• ubezpieczenie,
• ryczałt kosztów podróży na staż i z powrotem.

Szczegółowe informacje na temat Programu  
i jego organizacji znajdują się: na odwrocie 
plakatu, w ambasadach Rzeczypospolitej Polskiej 
lub na stronie: http://mpsp.sejm.gov.pl/

KANCELARIA SEJMU 
ZAPRASZA DO UDZIAŁU 
W MIĘDZYNARODOWYM PROGRAMIE 
STAŻY PARLAMENTARNYCH


