
Polska  na Wystawie Światowej 
Expo 2020 w Dubaju

Spotkanie informacyjne na temat praktyk 
podczas Expo 2020



Connecting Minds, 
Creating the Future

1.10.2021 – 31.03.2022  
Dubaj, ZEA 

Uczestnicy: 
ponad 200 państw i organizacji 
międzynarodowych
Zwiedzający: 
18 mln gości, 25 mln wizyt

Expo 2020 w Dubaju będzie 
NIEPOWTARZALNE!!!



Polska 
na Expo 2020 Dubai

Pawilon Polski
Program gospodarczy
Wydarzenia towarzyszące
Komunikacja
Udział w inicjatywach organizatora
Współpraca z partnerami 





Wydarzenia towarzyszące są komplementarną do ekspozycji w Pawilonie
częścią udziału Polski w EXPO 2020 Dubai. W trakcie Wystawy będą one
organizowane w przestrzeni Pawilonu, w przestrzeniach eventowych na
terenie EXPO, a także na terenie Dubaju.

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:
• Otwarcie Pawilonu Polski połączone z wernisażem wystawy „Solaris” (październik 2021)
• Koncert laureatów XVIII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego (listopad 2021)
• Polski Dzień Dziecka na EXPO 2020 Dubai (listopad 2021)
• Narodowy Dzień Polski: oficjalne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych 

(grudzień 2021)
• Polsko-Emirackie Forum Gospodarcze (grudzień 2021 – impreza towarzysząca Dniu Polski 

na Expo)
• Festiwal Świąt Bożego Narodzenia
• Polski Dzień Sportu na EXPO 2020 Dubai (styczeń 2022)
• Polish Game Show & Festiwal Robotyki (luty/marzec 2022) 
• Polski Dzień Kobiet na EXPO 2020 Dubai (marzec 2022)
• Programy Partnerów udziału Polski w Expo: Program Promocji Regionalnej, PAK, Program 

Promocji Polskiej Nauki i in.

Wydarzenia towarzyszące 
Polska na Expo



• 17 dni międzynarodowych (Światowy Dzień Żywności, Światowy Dzień Miast,
Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Światowy Dzień Dziecka, Międzynarodowy Dzień
Osób z Niepełnosprawnościami, Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy, Dzień Praw
Człowieka, Międzynarodowy Dzień Ubezpieczenia Zdrowotnego, Dzień Języka
Arabskiego, Międzynarodowy Dzień Ludzkiej Solidarności, Międzynarodowy Dzień
Edukacji, Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce, Światowy Dzień
Dzikiej Przyrody, Międzynarodowy Dzień Kobiet, Międzynarodowy Dzień Szczęścia,
Światowy Dzień Wody, Dzień Matki)

• 5 dni specjalnych (Diwali, Święto Narodowe ZEA, Boże Narodzenie, Nowy Rok,
Chiński Nowy Rok)

• 6 ważnych dni (Dzień otwarcia Wystawy, Halloween, Dzień flagi ZEA, Walentynki,
Karnawał, Dzień zamknięcia Wystawy)

• Tygodnie tematyczne: Kosmos, Klimat i Bioróżnorodność, Rozwój Miast i Wsi,
Tolerancja, Złoty Jubileusz ZEA, Wiedza i Nauka, Podróże , Cele Globalne, Żywność,
Zdrowie i Uroda, Rolnictwo i rozwój źródeł utrzymania, Woda

Wydarzenia towarzyszące 
Polska na Expo



• Jesteś  ambitny, zmotywowany, ciekawy nowych wyzwań 
i pracy w międzynarodowym środowisku?

• Pragniesz zrealizować ciekawe projekty badawcze?
• Poszukujesz unikalnych materiałów do pracy dyplomowej?
• Marzysz, by zdobyć  doświadczenie zawodowe, kontakty 

biznesowe? 
• Szukasz nowych przyjaźni i przygód?

Musisz być z nami na EXPO 2020 w Dubaju!!!!

Praktyki w Pawilonie Polski na Expo 2020



• znajomość języków obcych;
• samodyscyplina, wysoka kultura osobista;
• otwartość na nowe wyzwania/nowe kultury, komunikatywność,
• umiejętność tworzenia interakcji;
• predyspozycje organizacyjne;
• doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym;
• ciekawe pasje i zainteresowania
• doświadczenie w zakresie działań marketingowo-promocyjnych

(praca na imprezach targowych, współpraca z instytucjami
kultury);

• predyspozycje fizyczne i psychiczne – odporność na kilkugodzinną
pracę w pozycji stojącej/chodzącej;

• doświadczenie w pracy z klientem wymagającym.

Kluczowe kryteria rekrutacji 
na praktyki



ETAP I
Kandydaci zgłaszają się do komórki wskazanej na uczelni (cv, krótka prezentacja, film, 

inne).
ETAP II 
Kandydaci rekomendowani przez Uczelnię:
• otrzymują link do eRecruitera PAIH;
• wypełniają ankietę;
• potwierdzają oświadczenia w zakresie RODO;
• załączają cv i prezentację/film.
ETAP III 
Kandydaci zakwalifikowani do etapu III:
• zostają zaproszeni na rozmowę indywidualną z zespołem Expo zgodnie 

z przyjętym grafikiem.
ETAP IV 
Kandydaci zakwalifikowani do etapu IV:
• otrzymują materiały informacyjne na temat: Wystawy Expo Dubaj 2020; ekspozycji w 

Pawilonie Polski, Kalendarza wydarzeń towarzyszących
• zostają zaproszeni na kolejną rozmowę rekrutacyjną z zespołem Expo.

Dopuszcza się możliwość poproszenia kandydata o wykonanie zadania z zakresu programu
udziału Polski w Expo 2020 (przygotowanie pisma, prezentacji, dokumentu – np. baza
danych w excell)

Harmonogram rekrutacji na praktyki 



Maj 
• Pobranie miar celem uszycia strojów.
Czerwiec
• podpisanie umów trójstronnych PAIH – Uczelnia – Student (zakres obowiązków 

studenta, zobowiązania stron w zakresie m.in. finansowania praktyk);
• I przymiarka strojów.
Wrzesień
• II przymiarka;
• Szkolenie w zakresie BHP, pierwszej pomocy;
• Szkolenia z partnerami Pawilonu Polski;
• Odbiór strojów;
• Proces akredytacji;
• Wylot do Dubaju;
• Badania lekarskie, uzyskanie karty pobytu.

Kolejne kroki



Z kim pracujesz?
• Komisarz Generalny Sekcji Polskiej
• Zastępca Komisarza, Koordynator projektu Expo
• Dyrektor Pawilonu Polski
• Zespół Expo Dubaj w PAIH
• Pracownicy Pawilonu Polski (ds.: organizacji wydarzeń, Programu Promocji Regionalnej, 

staffu, logistycznych, technicznych, kontaktów z Organizatorem Expo)
• Obsługa Pawilonu Polski
• Operator Pawilonu i jego pracownicy (firma ochroniarska, sprzątająca i in.)

W jakim terminie jedziesz?
• I grupa: wylot 25.09. 2021 r., powrót 01.01.2022 r.
• II grupa: wylot 31.12.2021 r., powrót 5.04.2022 r.

Jak pracujesz?
• Praca zmianowa w podziale na 3 grupy - każda po 25 osób 
• I zmiana: niedziela – czwartek:  9.30 – 16.30 (7h/dziennie)

piątek – sobota: 9.30 – 17.00 (7,5 h/dziennie)
• II zmiana: niedziela – czwartek 15.30 – 22.30 (7h/dziennie)

piątek – sobota 16.30 – 23.30 (7,5h/dziennie)
• Możliwość wykorzystania dni wolnych w trybie ciągłym – do 3 dni, pod warunkiem 

zapewnienia zastępstwa.

Praktyki w Pawilonie Polski



Profile gości Pawilonu Polski

• prezentacja ekspozycji; 
• kierowanie ruchem w Pawilonie;
• udzielanie informacji w zakresie: przestrzeni w Pawilonie, 

programu wydarzeń towarzyszących;
• opieka nad zwiedzającym w nagłych przypadkach: zagubione 

dziecko/uczestnik zwiedzania w grupie, wezwanie pomocy                  
w sytuacjach zasłabnięcia, konfliktu i in. nagłych przypadkach.

Opieka nad zwiedzającymi 
Pawilon Polski

Zakres obowiązków praktykantów – obsługi Pawilonu Polski



Program wydarzeń towarzyszących: występy wokalne,   taneczne, 
koncerty   muzyczne, pokazy mody, prezentacje filmów.

• zaangażowanie w organizację wydarzeń: planowanie, podział zadań, 

sprawozdawczość

• opieka nad gośćmi specjalnymi wydarzeń towarzyszących (vip, 

przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, delegacje instytucji, grupy 

przedsiębiorców, dzieci)

Program polityczno-dyplomatyczny

• obsługa gości vip: oficjalnych delegacji międzynarodowych, gości 
Komisarza Sekcji Polskiej

• zaangażowanie w organizację Narodowego Dnia Polski

Zakres obowiązków praktykanta



Program Promocji Gospodarczej

• współpraca w organizacji Polsko – Emirackiego Forum Gospodarczego;
• opieka nad gościem biznesowym pawilonu – grupy przedsiębiorców 

z Polski i zagranicy;
• zaangażowanie w organizację konferencji branżowych w Sali 

konferencyjnej, w tym spotkań B2B;
• zaangażowanie w roli tłumacza;
• wiedza w zakresie oferty partnerów komercyjnych Pawilonu Polski 

oraz firm prezentowanych w strefie III Pawilonu.

Program Promocji Regionalnej

• znajomość kalendarza promocji regionalnej.
• podstawowa wiedza o zakresie programów regionalnych, w tym 

contencie ekspozycji w strefie wystaw czasowych,
• wsparcie UM w organizacji konferencji branżowych,
• Tłumaczenia.

Zakres obowiązków praktykanta



Program edukacyjny

• zaangażowanie w zajęcia/animacje dla dzieci organizowane przez partnerów 
pawilonu Polski;

• samodzielne prowadzenie zajęć/animacji dla dzieci w strefie warsztatowej;
• samodzielne prowadzenie zajęć/animacji dla dzieci na placu zabaw
• opieka i dbałość o bezpieczeństwo najmłodszych zwiedzających w obrębie placu 

zabaw i strefy warsztatowej

Program komunikacji  

• współpraca z zespołem Expo w zakresie przygotowywania materiałów 
komunikacyjnych:  dokumentacja fotograficzna i filmowa, materiały 
prasowe, wywiady z gośćmi Pawilonu Polski, tworzenie materiałów na 
stronę internetową

• realizacja zadań związanych z profilowaniem odbiorców, prognozowaniem 
zainteresowania

• współpracę z zespołami odpowiedzialnymi za komunikację innych 
Pawilonów

Zakres obowiązków praktykanta



Zarządzanie Pawilonem

❑ zaangażowanie w działania związane z budowaniem relacji z 
innymi sekcjami narodowymi uczestników EXPO 

❑ zaangażowanie w finalne przygotowania do otwarcia 
pawilonu na EXPO

❑ podstawowe prace biurowe, w tym praktyka w zakresie 
rozliczeń i sprawozdawczości

❑ wsparcie  w obszarze logistyki, w tym składania zamówień w 
zakresie zaopatrzenia strefy socjalnej

❑ współpraca z partnerami instytucjonalnymi oraz 
komercyjnymi Pawilonu Polski w zakresie realizacji 
indywidualnych programów promocji

❑ podstawowe prace porządkowe

Zakres obowiązków praktykanta



W ramach Praktyk zapewniamy:

• Przelot na trasie 
Warszawa – Dubaj – Warszawa;

• Badania lekarskie
• Ubezpieczenie zdrowotne;
• Niezbędne szkolenia;
• Zakwaterowanie w Dubaju;
• Min. 3 komplety stroju;
• Opiekuna praktyk;
• Stypendium



Zakwaterowanie • Praktykanci mieszkają na terenie Expo village.

• W mieszkaniu 3-pokojowym + salon zakwaterowanych zostanie 
6 osób (oddzielnie kobiety, oddzielnie mężczyźni).



• nawiązujące do hasła przewodniego 
Wystawy i hasła obecności Polski na 
Expo 2020;

• spójne z Koncepcją programową 
udziału Polski w Expo 2020;

• ciekawe, atrakcyjnie wizualnie 
wzornictwo;

• klasyka z lekką domieszką awangardy 
lub elegancja ze stylem casual;

• uwzględniające wzorce estetyczne 
i kulturowe  krajów arabskich;

• funkcjonalne i zapewniające komfort 
pracy w warunkach klimatycznych ZEA.

Stroje dla obsługi Pawilonu Polski



Praktyczne informacje 
Wyżywienie

• Praktykant żywi się we własnym zakresie – np. restauracja 

w Pawilonie Polski. Na terenie Expo zaplanowano ok. 150-ciu punktów 

gastronomicznych (kuchnia europejska, azjatycka, arabska, wegańska i in.;

Stypendium

• Stypendium wypłacane jest na podstawie właściwie wypełnionej dokumentacji 

stażowej.

Zadania dodatkowe

• Odpowiednio do kierunku studiów, student może być angażowany 

w dodatkowe działania związane np. z: tłumaczeniem, obszarem finansowym, 

zajęciami dla dzieci, zajęciami sportowymi;

• Poza grafikiem pracy praktykant może zostać odpłatnie zatrudniony przez 

partnera Pawilonu Polski realizującego swój program promocji. Na przykład 

animacje dla dzieci, tłumaczenia.

Nadzór

• Nadzór nad praktykantem pełni opiekun wyznaczony przez Organizatora praktyk.



Wrócisz z Expo 2020 bogatszy o:

• wiedzę o charakterystycznych w dobie globalizacji procesach integracyjnych; 

• praktykę w obserwacji i analizie mechanizmów działania w zakresie relacji 
międzynarodowych;

• wiedzę o rozmaitych aspektach komunikacji międzynarodowej 
i międzykulturowej,

• ogólną wiedzę o mechanizmach funkcjonowania gospodarki światowej, prawie 
handlowym oraz negocjacjach biznesowych

• praktykę w  analizie rynków zagranicznych w kontekście kulturowym oraz 
planowaniu działań przedsiębiorstw w zakresie handlu zagranicznego i 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych;

• praktykę w zarządzaniu: marketingiem i sprzedażą , projektami, kadrami; 

• wiedzę na temat wymogów rynków pracy w krajach prezentowanych na Expo; 

• doświadczenie w pracy z odbiorcą wymagającym;

• doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym;

• znajomość podstawowego warsztatu: dziennikarza, animatora kultury, animatora 
zajęć z dziećmi.                                                                                 

WARTO!!!



Podczas ostatniego EXPO w Kazachstanie wspaniale sprawdzili się studenci Grupy 
Uczelni Vistula. Na  EXPO 2020 w Dubaju podobnie jak oni stażysta ma szansę:

pięknie się 
prezentować…..



…witać najważniejszych gości Pawilonu Polski



opowiadać o polskiej 
ekspozycji…



…opowiadać Polsce, światu 
czym jest Expo i jak Polska 
zadziwia gości Wystawy…



brać udział w wydarzeniach 
sportowych…



współorganizować 
wydarzenia sportowe…



spotkać znanych Polaków…



uczestniczyć w konferencjach 
biznesowych, naukowych i in.



promować Polskę 
na mnóstwo sposobów…



bawić się i poznać 
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie…



poznać ludzi 
z całego świata…



a przede wszystkim… 
promować Polskę we wspaniałym towarzystwie!!!



Jedź z nami…

CV ze zdjęciem w jęz. polskim i angielskim,
prezentacja, film, inna forma, w której pokażesz, 
że:
• Jesteś ciekaw/a życia;
• Lubisz ludzi i wyzwania;
• Nie boisz się pracy;
• Umiesz pracować w zespole;
• Powinieneś/aś do nas dołączyć!!!!

Prześlij na adres biura karier UW

Zapraszamy na stronę internetową www.expo.gov.pl
oraz do śledzenia kanałów społecznościowych 
Poland at Expo: LinkedIn, Facebook, Twitter.

http://www.expo.gov.pl/
https://www.linkedin.com/showcase/poland-at-expo/
https://www.facebook.com/ExpoPL/
https://twitter.com/ExpoPL


Dziękujemy za uwagę 
i zapraszamy!


