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W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów możliwa jest organizacja:
praktyki studenckiej,
praktyki absolwenckiej,
wolontariatu,
stażu dla osób bezrobotnych.
Zasady organizacji praktyk, wolontariatu oraz staży dla osób bezrobotnych określone są w
Zasadach organizacji praktyk studenckich, praktyk absolwenckich, wolontariatów i
staży dla osób bezrobotnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Zasady organizacji praktyk studenckich mają zastosowanie do studentek/studentów polskich
szkół wyższych. Wnioski studentek/studentów zagranicznych szkół wyższych będą rozpatrywane
w trybie indywidualnym.
Szczegółowe informacje o praktykach, wolontariacie i stażach w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów można uzyskać pod numerem telefonu 22 694 76 13 oraz adresem mailowym
praktyki@kprm.gov.pl.
Formularz zgłoszeniowy
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Do przesyłania swoich zgłoszeń zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów systematycznie podejmuje inicjatywy na rzecz zwiększenia
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w tym także organizuje i realizuje staże dla osób
niepełnosprawnych w naszym Urzędzie oraz nawiązuje współpracę z instytucjami, które
działają na rzecz aktywizacji oraz zwiększenia szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Stażystki i stażyści niepełnosprawni mają okazję zdobyć doświadczenie zawodowe w administracji
publicznej w jednym z kluczowych urzędów w Państwie. Celem organizacji staży jest zwiększenie
szansy zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie im uczestnictwa w programach
aktywizacji zawodowej i zdobywania cennego doświadczenia zawodowego. Jest to również
budowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Główny gmach KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3, mimo swojego zabytkowego charakteru, został
już niemal w całości udostępniony osobom niepełnosprawnym, m.in. poprzez rozbudowany
system wind i podnośników. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów
komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne

mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo
w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób
niepełnosprawnych. Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane
miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą niepełnosprawną.
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