UMOWA nr
w sprawie organizacji i prowadzenia
szkolenia praktycznego studentow instytucji
szkolnictwa wyzszego

УГОДА № & - 4 Т на проведення практики студентів вищих
навчальних закладів

Zawarta w miescie Nowowolynsk, Ukraina w
dniu 26.10.2017 pomi^dzy:

місто Нововолинськ
26 10.2017р.
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони

Panstwowa wyzsza szkola „Nowowotynski
Elektromechaniczny College” (dalej instytucja szkolnictwa wyzszego)
reprezentowanq przez:
Dyrektora - Ignatiuka Nikolaja Iwanowicza,
dzialaj^cego na podstawie Statutu,
a
Defendoor Sp. z o.o. z siedzib^ przy ul.
Mitkowskiego 8 w Rymanowie, 38-480
Rymanow,
REGON:
363405690,
NIP:
6842642268,
(zwanq
dalej
baz^
praktyk),reprezentowana przez:
Prezesa Zarz^du - Tomasza Zolkosia,
b^d^cego uprawnionym do jednoosobowej
reprezentacji podmiotu, tj. dzialaj^c zgodnie z
aktualnym wpisem do Krajowego Rejestru
S^dowego
1. Zawarcie, interpretacja, waznosc i
wykonanie niniejszej U m ow y podlega
przepisom praw a polskiego.

Державний вищий навчальний заклад
«Нововолинський електромеханічний коледж» (далі
- вищий навчальний заклад), в особі директора
Ігнатюка Миколи Івановича, що діє на підставі
статуту, і, з другої сторони, Беїепгіоог вр. г о.о.
(далі - база практики), в особі керівника закладу -

2. N iniejsza U m ow a zostala sporz^dzona w
dwoch jednobrzm i^cych egzem plarzach w
polskiej wersji j^zykow ej oraz w dwoch
jednobrzm i^cych egzem plarzach w
ukrairiskiej wersji j^zykow ej, po jednym
egzem plarzu kazdej w ersji j^zykowej dla
kazdej ze Stron. W przypadku jakichkolw iek
rozbieznosci pom i^dzy polsk^ i ukrainsk^
wersj^ j^zykow q w i^z^ca je st w ersja polska.

2.Ця У года складена у двох екземплярах
польською і українською мовами, по одному
екземпляру для кож ної з сторін. У випадку будь
яких розбіж ностей між версіями польською і
українською мовами перевагу надавати Угоді
складеній польською мовою.

3.Strony zgodnie zawierajq niniejsza umow?
na prowadzenie platnych praktyki
studentow.
4. Baza praktyki je st zobowi^zana.
4.1 Przyj^c studentow na um ow? o prac$
(praktyk^) na stanow isku pracy - operator
maszyn stolarskich zgodnie z planem
kalendarzowym:
Szyfr i nazw a specjalnosci: 131.M echanika
stosowana
Kurs: IV
Rodzaj praktyki: technologiczna
Ilosc studentow: 4
Pocz^tek praktyki: 20.11.17
Koniec praktyki: 05.01.18

3. Сторони згідні на мінімальну оплату праці
під час практики студентів.

Тотавга Йоіковіа,
що діє на підставі Місцевого судового реєстру,
уклали між собою цю угоду на проведення практики
студентів:

1.Вміст, інтерпретація , перевага і виконання
цієї Угоди регулю ється законодавством Польщі

4. База практики зобов‘язується.
4.1 П рийняти студентів на практику згідно з
календарним планом:
Ш ифр і назва спеціальності: 131 Прикладна
механіка
Курс: IV
Вид практики: Технологічна
Кількість студентів 4
Початок практики: 20.11.17
Закінчення практики: 05.01.18

Szyfr і nazw a specjalnosci:
141.Energetyka, inzynieria elektryczna,
elektrom echanika
Kurs: IV
Rodzaj praktyki: technologiczna
Ilosc studentow: 2
Pocz^tek praktyki: 2 0 . 11.17
Koniec praktyki: 0 5 .0 1 .1 8
4.2 Zapewnic w ykw alifikow an^ kadr^
bezposredniego prow adzenia praktyki.

Ш ифр і назва спеціальності: 141
Е лектроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
Курс: IV
Вид практики: Технологічна
Кількість студентів: 2
Початок практики: 20.11.17
Закінчення практики: 05.01.18
do

4.3 Stworzyc odpow iednie warunki do
w ykorzystania przez studentow program ow
praktyk, zapobiegac ich w ykorzystaniu na
stanow iskach
і
pracach,
ktore
nie
odpowiadajq. program ow i praktycznem u і
przyszlej specjalizacji.
4.4 Zapewnic studentom bezpieczne
warunki pracy w kazdym m iejscu pracy.
Przeprowadzac obow i^zkowe szkolenia z
zakresu bezpieczenstwa: przy w ejsciu
і w miejscu pracy. W razie koniecznosci,
nauczyc studentow -praktykantow
bezpiecznych m etod pracy. Zapewnic
ubranie ochronne ze srodkam i ostroznosci,
uslugami m edycznym i і profilaktycznym i
zgodnie z norm am i, ustanow ionym i dla
pracow nikow zatrudnionych w pelnym
wymiarze godzin.
4.5 Zapewnic studentom -praktykantom і ich
kierow nikom m ozliw osc korzystania
z dokum entacji technicznej і innej,
niezb^dnej do w drozenia і realizacji
program u praktyk.
4.6 Dostarczyc rozliczenie zatrudnienia
studentow-praktykantow . О w szystkich
naruszeniach dyscypliny pracy, procedury
wewn^trznej і innych naruszeniach
inform owac instytucj^ szkolnictw a
wyzszego.
4.7
Po
ukonczeniu
pracy
(praktyk)
przekazac
sw iadectw pracy kazdem u
studentowi.
4.8. Zapewnic zatrudnienie studentow
zgodnie z program em praktyki.
4.9 W yplacic w ynagrodzenie studentom w
zaleznosci od ilosci wykonanej pracy.
5. Instytucja szkolenia w yzszego jest
zobowi^zana:
5.1 W term inie do dw och miesi^cy
przekazac stosownq. informacjq: dotycz^c^

4.2
П ризначити
наказом
кваліфікованих
спеціалістів для безпосереднього керівництва
практикою.
4.3
С творити
необхідні
умови
для
використання студентами програм практики,
не допускати використання їх на посадах та
роботах,
що
не
відповідаю ть
програмі
практики та майбутній спеціальності.
4.4 Забезпечити студентам умови безпечної
роботи на кожному робочому місці. П роводити
обов‘язкові інструктажі з охорони праці:
ввідний та на робочому місці. У разі потреби
навчати студентів-практикантів безпечних
методів праці. Забезпечити спецодягом,
запобіж ними засобами, лікувальнопрофілактичним обслуговуванням за нормами,
встановленими для ш татних працівників.

4.5 Надати студентам-практикантам і
керівникам практики від навчального закладу
можливість користуватись технічною та іншою
документацією , необхідною для виконання
програми практики.
4.6 Забезпечити облік виходу на роботу
студентів-практикантів. Про всі поруш ення
трудової дисципліни, внутріш нього розпорядку
та про інші поруш ення повідомляти виший
навчальний заклад.
4.7 Після закінчення практики дати
характеристику на кожного студентапрактиканта, в котрій відобразити якості
підготовленого ним звіту.
4.8 Забезпечити зайнятість студентів згідно
програми .
4.9 Здійсню вати оплату праці студентів згідно
виконаного о б ’єму роботи.
5. Вищ ий навчальний заклад зобов‘язується.
5.1 За два місяці до початку практики надати
базі практики для погодження програму
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рго£гаши ргакіук сеіет ]е§о шіаіепіа
ротіебгу БЦопаті огаг wskazania піе
рогпіе] піг
па Іубгіеп рггеё
гогросг^сіет іібЦ: student6w, кіоггу гоБІаІі
\vyznaczeni ёо обЬусіа ргакіукі.
5.2 2аре\\'піс przestrzeganie рггег
БШёеЩош ёуБсурИпу ргасу і гаэаё
\vewnstrznego роггдёки. Вгас гДгіа! w
Ьаёапш рггег котІБ^ Ьагу ргакіукі
wypaëk6w, Йоге гёагу!у бщ БШёеп1от
роёсгаБ ргакіукі.
5.3 2аре\¥піс ро]агёу, organizowanie
ггапэроЛи ё1а бйк1єпі6\у тагБггиІаті
г ш. >1о\¥0¥Уо1упБк - ёо т . Ryman6w, огаг
г т . Иутаполу ёо т . ИолуолуоІупБк
коБгІет Ьагу ргакіукі.
5.4 О^апіголуас иЬегріесгепіе zërowotne
kazëego эШёеМа w сгаБІе jego роЬуйі \¥
Р оібсє.
5.5 ЬІБЬа обоЬ, кіоге бд w ytypow ane ёо
ргакіукі \¥ Р оібсє zatw ierëza кагёогаго\¥о
ёугек1ог С о ї ^ е .

6. Бйкіепсі College гоЬо\уідгіуд бщ ёо:
6.1 Рггеё wyjazëem ёо РоІБкі па ргакіукі
ргоёиксуще гіогус рІБетпе одмаёсгете
БШёегДа о ёоЬго\Уо1пе] сЬ^сі jej роб^сіа.
ОБ’т аёсгеш е БШёеЩ т а оЬолуідгек гіогус
па г^се ёугекЩга College.
6.2. Рггеё гогросг^сіет ргакіукі ргге]БС
Бгкоіепіе ёЩусг^се ЬегріесгепБІ¥Уа огаг
гарогпас бі§ г бокитепіасщ ргакіукі
ргоёиксуще].
6.3. \^укопу\уас \¥БгуБІкіе wymagania
przewiëziane programem ргакіукі,
гогроггщігепіа kieгownika ргакіукі, ріап
ёша pracujдcego, przestrzegac ёуБсурНпу
ргасу.
6.4. Зблёю’^уас, рггуБ\уа]ас і surowo
przestrzegac уууп^ап regul ІесЬпікі
ЬегріесгепБІ¥/а і \vymagan ЬегріесгепБІ\уа і
higieny ргасу.
6.5. Р опобіс обоЬібід обро\¥Іебгіа1поБС га
рггекагапе пагг^бгіа і т аїегіаіу , ]ак
го\¥піег га]акоБС wykonanej ргасу.

6.6. Ро гакопсгепіи ргакіукі рггекагас
kierownikowi ргакіукі оё College
рорга\¥піе zredagowanq саід рЩггеЬпд
Бргашогёадусгд ёокитеЩасщ.
6.7. РоёсгаБ oëbywania ргоёиксуще]
ргакіукі w Р оібсє Б1иёеп1 - ргакіукапі
гасіютце prawo ёо оіггутапіа
Біурепбіит.
7. Обро\уіебгіа1поБС

бігоп

г а niew ykonanie

практики, а не пізніш е ніж за тиждень - список
студентів, які направляю ться на практику.

5.2 Забезпечити додержання студентами
трудової дисципліни і правил внутрішнього
розпорядку. Брати участь у розслідуванні
комісією бази практики нещ асних випадків,
якщо вони сталися з студентами під час
проходження практики.
5.3 Забезпечити транспортними засобами,
організувати перевезення студентів за
марш рутом м. Н овововлинськ- Риманув,
Республіка Польщ а, та Риманув, Республіка
Польща- м. Н овововлинськ за рахунок бази
практики.
5.4 О рганізовати медичне страхування кожного
студента на час перебування його в Республіці
Польща.
5.5 Перелік осіб, які направляю ться в
Республіку П ольщ а для проходження практики
затверджується наказом директора коледжу.
6. Студенти-практиканти коледжу повинні:
6.1 Підставою для відрядження на виробничу
практику на підприємство в Республіку Польщ а
є власне бажання студента, заява на ім ’я
директора коледжу.
6.2 До початку практики пройти інструктажі з
техніки безпеки, одержати бланки навчальної
документації для виробничої практики.
6.3 Виконувати всі вимоги передбачені
програмою практики, розпорядження керівника
практики, розпорядок робочого дня,
дотримуватись трудової дисципліни.
6.4 Вивчати, засвою вати і суворо дотримуватись
вимог правил техніки безпеки та
протипожежних вимог.
6.5 Нести персональну відповідальність за
доручене обладнання та інструмент, якість
виконаної роботи.
6.6 Після закінчення практики своєчасно подати
керівнику практики від коледжу правильно
оформити всю необхідну звітну документацію.
6.7 Під час виробничої практики в Республіці
П ольщ а за студентом зберігається право на
отримання стипендії.
7. Відповідальність сторін за невиконання

и т о ’л у.
7.1. Біхопу оброууіаба^ га піе\уукопапіе
рошіеггопусЬ іш оЬошцгколу со do
о ^ ап ігасіі і przeprow adzenia ргакіукі
zgodnie ustaw odaw stw em б о їу с г зс у т
ргасу икгаіпу і РоЬкі.
7.2. W szelkie ргоЬ Іету \vynikaj 4 ce г
umowy Бїїопу гоЬо\\'ідгиІ 4 бі$
rozwІ 4 zywac па drodze negocjacji.
7.3. и т о ’\уа паЬіега т о с у луцг^се] ро
робрІБапіи рггег Бїгопу і dziala do копса
окгеБи \vskazanych \у піе] ргаЙук.

8. кокаїігасіа

бїгоп.
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Хакіасі ed u k ac y jn y
РапБішоу/а \vyzsza Бгкоіа
«Nowowolynski ЕІекІготесЬапісгпу
С о ї^ е »
иІ.БгасІПагБка, 16
т . 1Чо\¥0\УОІупБк
obw 6 d ’'УоіупБкі
икгаіпа 45400
1е1.+380334і
ґакБ:+31

угоди.
7.1 Сторони відповідаю ть за невиконання
покладених на них обов'язків щодо організації і
проведення практики згідно з законодавством
про працю України та Республіки Польща.
7.2 Всі суперечки, що виникаю ть між сторонами
за цією угодою, виріш ую ться у встановленому
порядку.
7.3Угода набуває сили після її підписання
сторонами і діє до кінця практики згідно з
календарним планом.
8. М ісцезнаходження сторін і розрахункові
рахунки:
Навчального закладу
Держ авний вищий навчальний заклад
«Н ововолинський електромеханічний
коледж»
р/р 35229260002616
М ФО 820172
Банк ДКСУ
Код 04656909
П ош това адреса:
45400, м. Н ововолинськ,
вул. Ш ахтарська, 16
З 24 73,
З 24 73,

Ігнатю к М.І
2017 року
Вагу ргакїукі
Оеґепбоог Бр. г о.о.
иі. M itkowskiego 8, 38-480 Ryman6w,
РоІБка
621 210
О .О .

Т о т а в г 2161коБ

ж

База практики
О еіепйоог Бр. г о.о.
вул. М ітковського 8, 38-480 Риманув
воєводство Подкарпацьке
Руспубліка П ольщ а
Тел.. +41
(з
гЗ^АК2А0и
Оеїепр&г Зр. г о.о.
Тошавга 2о1коБІа

2017 року

2017 г.

ОеІепОоог 5р. г о.о.

ОеТепОоог 8р. г о.о.

38-480 [Іу т а п й # , иі. М ііксугекіеда 8

38480 Пуітшйм, иі. Міікошзкіер 8

НІР 6842642288

МІР 6842642268

Я Ш О Н 303405690

Я Ш О Н 363405690
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