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Dyrektora Centrum Obslugi Pro.iekt6w Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnetznych

, analu (...tnap-. zots,.

w sprawie organizacii i zasad odbywania praktyk w Cenirum Obslugi Projekt6w Europejskich

irinisterstwa SPraw WewnetznYch

Na podstawie S 3 ust. 6 siatutu Centrum Obslugi Projekt6w Europejskich MinisteEiwa Spraw

Wewnetznych slanowiqcego zal+znik do zazqdzenia nr 62 lltinistra Spraw WewnQtznych z dnia 28

listopada 2013 roku w sprawie utwozenia pa stwowei jednostki bud2etowej Centrum obslugi

Projekt6w Europejskich Ministerstwa spraw Wewnetznych (Dz. Utz l\4in.Spr.Wewn.z2013r.poz.74)

zmienionego zazqdzeniem nr T lvlinislra Spraw Wewnetznych z dnia l6marca 2015 roku

zmieniajqcym zazqdzenie w sprawie utwozenia paistwowei iednostki bud2etowej Centrum Obslugi

Projektow Europeiskich Ministe6twa Spraw Wewnetznych (Dz. Utz Min.SpI.Wewn.z2015r.poz.8)
zaEqdza siQ, co nastqpuje:

$2.

1. PraktykQ studenckqw Centrum mo2e odbyd osoba, kt6ra:

1) stuiiuie na kierunku lub kierunkach zwiazanych z zakresem dzialalnosci kom6rki organizacyjnei

Centrum, w kt6rej ubiega siQ o praktykQ studenck4
2) ukoirczyla pierwszy rok studiow I stopnia lub rozpoczqla studia ll stopnia,

3) pzedloZyla na zadanie wazne legitymacjE studenck4
- zwana dalej ,,praktykantem'.

s3.
1. Praktyke absolwenckqw Centrum mo2e odbyd osoba, kt6ra:

1) ukoiczyla co najmniej gimnazjum,

s1.

1. W celu zapewnienia sprawnej organizacji praktyk studenckich omz absolwenckich w Centrum

Obslugi Projekt6w Europejskich lvlinisterstwa Spraw Wewnqtznych, zwanym dalei ,,Centrum", okresla

siQ w niniejszym zazdzeniu zasady organizacji praktyk.

2. Centrum umoZliwia r6wnieZ uczestniczenie w praktykach studenckich w oparciu o ptzyiQle pzez

RadQ [.4inistr6w w dniu 3 marca 2015 tokJ Zatecenia Rady Ministr,w dotyaqcyni pral<tyk studenckich

w urz@ach adninistracji aqdowei oraz w iednostkach oryanizacykych podlefuch lub nadzorowanych

w 2015 r. i w kolejnych latach na zasadach okre6lonych odpowiednio w S 24.
3. Zasady organizacji praktyk dostepne sq odpowiednio na stronie intemetowej Centrum oraz na

stronie intemeiowej Kancelarii Prezesa Rady [.4inistr6wi bip kprm.gov plw zakladce praktyki studenckie

w administracji zEdowej.
4. Celem praktyki w Centrum jesl zapoznanie sie ze specyfikq pracy jednoslki

5. Praktyki maiA charakter nieodplatny i organizowane sE w ciEgu calego roku kalendazowego'

Termin iih odbywania jest wybierany pzez uczelnie lub kandydala na praktykanta/absolwenta w

porozumieniu z Centrum.



2) w dniu rozpoczecia praktyki nie ukoiczyla 30. roku zycia,

3) plzedlo2yla na 2qdanie dyplom ukoiczenia studi6w,
- zwana dalei 

.absolwentem".

s4.
1. Centrum umo2liwia odbywanie praktyk w ramach Plogramu: 

-Praktyki w administracji z4dowej",

kt6re od bywaja sie zgod nie z Zaleceniani Rady Ministrow dotyczwmi prallyk studenckich w urzQdach

adninistracji nqdowejorczw jednostkach oryanizacyjnych podleglych lub nadzorowanych w 2015 r'

2. Informacje o praktyce, o ktorej mowa w ust. 1, w tym og6lny zakres zadai praktykanta oraz

wymagania sta\,,/iane kandydatom, podawane s4 do wiadomosci publicznej na stronie intemetowej

Centrum oraz na stronie intemetowej www.oferty.praca.gov.pl.

3. Zainteresowani ofertami praktyk studenci kontaktujE siQ z maciezystE uczelni4 ktora dokonuje

bezposrednio zgloszenia praktykant6w pzesylajEc Centrum skierowanie na praktyke studenckq W

oparciu o otzymane skierowanie kierownik Zespolu/Sekcji w porozumieniu z Dyrektorem Centrum

dokonuje weMkacjiwymagai postawionych kandydatowia nastepnie Dyrektor Centrum, po konsultacji

z odpowiednim kierownikiem kom6rek organizacyinych Centrum, podejmuje decyzje odnosnie

peyjecia praktykanta. W przypadku wyra2enia zgody na odbycie praktyki studenckiej DyrektorCentrum

wyznacza opiekuna praktykanta. Praktyka odbywa sie na podstawie pisemnego porozumienia

dotyczqcego pzyjecia na praktykg studenckq zawartego pomiedzy uczelniE a Centrum oraz pzy

odpowiednim zastosowaniu postanowien S 8. Wzory dokument6w do wykozystania w tym w

szczeg6lnosci: skierowania na praktyke, porozumienia, zaswiadczenia o ukonczeniu praktyki

sludenckiej znajdujE sie na stronie internetowei Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w: bip.kprm.gov.pl w

zakladce praktyki studenckie w adminisiracji zqdowej.

4. Praktykant kierowany pzez uczelniQ na praklykQ iest zobowiq.zany posiadai ubezpieczenie od

nastepstw nieszczesliwych wypadk6w obejmujEce okres praktyki, zapewnione pnez uczelniS lub we

wlasnym zakresie.

5. Czas trwania praktyki, o kt6rej mowa w ust. 1 podlega uzgodnieniu uczelni z Centrum, ktOre kieruiq

sig kryterium efekwnosci praktyki oraz poizebami iednostki olganizacyinei.

6. Praktyka jest nieodplatna a uczelnia kierujEc studenta na praktykq ma obowiEzek zapewnid' jego

ubezpieczenie od nastepstw nieszczQsliwych wypadk6w, pzy czym ubezpieczajEcym mo2e byd,

zardwno uczelnia jak i student indywidualnie.

7. Praktykant po ukoiczeniu praktyki otzymuie pisemne potwierdzenie odbycia praktyki zawieraiEce

m.in. zakres wykonywanych zadai oaz zakres uzyskanej wiedzy, umieietnosci oraz lozwijanych

kompetencji spolecznych.

8.Po umo2liwieniu studentom odbycia praktyk studenckich zgodnie z zaplanowanqliczbqmiejsc wedlug

Zalecei, o kt6rych mowa w ust. 1 lub w pzypadku braku zainteresowania olertqpraktyki pzez okres

jednego miesiEca od momentu ieiogloszenia, Centrum dopuszcza mo2liwo66 prowadzenia rekrutacji

oraz pr7]yigcia na praktyki praktykant6w bez po$rednictwa uczelni, odpowiednio na zasadach

okreslonych w $ 5 - 9 niniejszego zaEEdzenia
g.Dokumentacje dotycz@q praktyk, o klorych molva w ust. 1 prowadzi Zespl
Finansowo-Administracyjny.

s5.

1 . W celu pzyjecia na praktykQ studenckE praktykanta oraz w celu pzyiQcia na praktykQ absolwenckq

absolwenia w Centrum, Zespol Finansowo-Administlacyiny, w oparciu o biez4ce zapotzebowanie

okreslonych komdrek organizacyinych Centrum na praktykanta/absolwenta, po uzyskaniu zgody

Dyrektora Centrum okresla i publikuje na stronie inlernetowei Centrum ogloszenie zawierajEce

minimalne wymogi kwaliflkacyjne w odniesieniu do praktykanta/absolwenta.



2. Praktykanuabsolwent w odpowiedzi na ogloszenie wypelnia formulaz zgloszenrowy dostQpny w

ogloszeniu iprzesyla go do Centrum drogE elektronicznq za posrednictwem pocay albo sklada go w

Centrum osobiscie. Zgloszenie na praktykg jest kierowane na adres podany w ogloszeniu do

odpowiedniego Zespolu lub Sekcji Centrum, kt6rego kierownik podeimuie decyziQ w sprawie

zorganizowania Praktyki.
3. Wz6r formulan a zgloszeniowego, o kt6rym mowa w ust. 1 , okresla zalEcznik nr 1 do zazEdzenia

3.

s6.

Dokumentacje dotyczaca praktyk w Centrum prowadziZesp6l Finansowo-Administracyjny

Zespol Finansowo-Administracyjny weryfikuie zlo2ony formulaz zgloszeniowy pod wzgledem

formalnym wzakresie wymogow postawionych w ogloszeniu ipzedstawia go kierownikowi kom6*i

organizacyjnej Centrum wskazanej w tym formulaau.
W peypadku zaakceplowania zgbszenia o kt6rym mowa w S 5 ust.2, kierownik kom6rki

organizacyjnej wyznacza opiekuna merylorycznego praktykanta/absolwenta, zwanego dalei

,opiekunem merytorycznym"' i wystQpuje z wnioskiem do Dyreklora Centrum o wylazenie zgody na

odbycie praktyki pzez praklykanta/absolwenta.

1

2

1 Po wyra2eniu pzez Dyrektora Centrum

akceptuje i otzymuje jeden egzemplaz "Zgody

zgody okresla zalEcznik ri 2 do za.zqdzet'ia.
2. Po wyrazeniu pzez Dyrektora Centrum zgody

zawiera z Cenlrum UmowQ w sprawie praktyk, ktdrel

umowy okresla zalEcznik nr 3 do zanqdzenia.

s7.

zgody na odbycie praktyki studenckiei, praktykant

na pzyjgcie na praktykg", zwane dalej ,,zgodd. Wz6r

na odbycie praktyki absolwenckiej, absolwent
jeden egzemplaz otzymuie absolwent. Wz6r

s8.

1. Praktyke studenckdabsolwenckEodbywa sie pod kierunkiem opiekuna merytorycznego

2. Praktykanuabsolwent pzed dopuszczeniem do wykonywania pracy zostanie pzeszkolony w

zakresie bezpieczeistwa i hioieny pracy w tym odb9dzie instrukta2 og6lny oraz instruktaZ

stanowiskowy.

3. W odniesieniu do praktykantow/absolwenlow w zakresie powiezonych im czynnosci do

wykonywania maiq odpowiednio zastosowanie zasady Polityki Bezpieczeistwa lnformacii

obowiEzujqce w Centrum. W celu zapewnienia praktykantowii absolwentowi dostepu do system6w

informatycznych i pomieszczei Centrum opiekun merytoryczny wypelnia odpowiedni wniosek o dostQp

do system6w informatycznych i pomieszczed Centrum.

4. Opiekun merytoryczny umozliwia zapoznanie praktykanta/absolwenta z regulaminem

organizacyjnym Centrum, pzepisami dotyczEcymi zasad wstqpu do budynku, pzepisami z zaklesu

belpieczehstwa i higieny pracy oraz pzepisami o ochronie danych osobowych i informacii niejawnych.

5. Wypelnienie pzez opiekuna merytorycznego wniosku o dostQp do syslem6w informatycznych i

pomieszczei Centrum jest warunkiem otzymania karty dostqpu do pomieszczei Centrum oraz

kotzyslania z komputera w trakcie trwania praktyki

6. W ostatnim dniu praktyki praktykanuabsolwenl rozlicza siQ z opiekunem merytorycznym z kary

dostepu do pomieszczefi Cenlrum oraz z udostqpnionych mu uzqdzei i spzqtu biurowego.

7. Po zakoiczeniu praktyki Zesp6l Finansowo-Administracyjny wydale zaswiadczenie o odbyciu

praktyki na podstawie pzedstawionej pzez praktykanta/absolwenta listy obecnosci, poswiadczonej

peez Kierownika Zespolu lub Sekcji, w kt6rym odbywala sig praktyka. Wz6r za6wiadczenia oklesla

zalqcznik m 4 do zatr,dzenia.



L Rozliczenie, o kt6rym mowa w ust. 6, jest warunkiem otzymania za6wiadczenia o odbyciu praktyki.

9. Na wniosek praktykanta/absolwenla, opiekun merytoryczny moze wyslawid opinig o pzebiegu

praktyki i zadai realizowanych peez praktykanta/absolwenta.

$e.

1 . Czas tMania praktyki wynosi jeden miesiqc, z zaslzezeniem ust. 2.

2. W szczeg6lnych wypadkach Dyrektor Centrum na wniosek opiekuna merytorycznego moze

zdecydowa6 o skrdceniu lub pzedlu2eniu czasu lrwania praktyki , nie dluzej jednak ni2 na okres 3

miesiQcy w ptzypadku praktyki absolwenckej.
3. U[ ptzypadku niewykonywania pzez praktykantrabsolwenta pzydzielonych mu zadai lub

podejmowania pzez niego dzialari naruszaiqcych inleresy Centrum opiekun merytoryczny wystQpuie

do kierownika Zespolu lub Sekcii z wnioskiem o natychmiastowe zakoriczenie praktyki.

4. DecyzjQ w sprawie zakoiczenia praktyki podejmuje Dyrekior Centrum.

s10.

ZazEdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Dyrektor

Centrum Obslugi Projekt6w

Europejskich Ministerstwa Spraw

Wewneiznych

lvariusz Kaspzyk.

I

i
I

,L t
I

ZalEczniki;

1. Wz6r formulaza zgloszeniowego.

2. Wz6t zgody na Wzyjecie na praktyke siudenckA
3. Wz6r umowy',y sprawie organizacji pmktyki absolwenckiej.

4. Wz6r zaswiadczenia o odbyciu praktyki.
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NA PRAKTYKE STUOENCK4/ PRAKTYKE ABSOLWENCKAW CENTRUM OBSI.UGI PROJEKTOW

EUROPEJSKICH MINISTERSTWA SPRAW WEWNETR2NYCH

Kan 1 - 4 ZGLOSZENIA

mq Nazwsko:. .

Dala urodzeniar..................... ............
Se a inr dowodu osobisieoo
ldr.c il^ L^ro.^^.i,l.n.i

I\4o2liwost konlaktul
tel. . .. .. e-mai ,

2, PREFERENCJE KANDYOATA '':]

-rl 

rrrrsce odby"am praktykl^--. k*",i@ s!!) lub obszar za nteresowai zwiqzany z dzialalnoSclq COPE [I SW

2 2. uzasadn enie \ rybor! miejsca iglowne cele p€ktyki:

2 3 proponowany termin pGktykl:

24 uwagi i oczekiwania kandydata wobec pGktyk w CoPE I!,{SW:

3.1.

uczenia

Kierunek studiow / specjalizacja:

Rok stud ow

lnnauczelnia:
(jezeli kndtda! ukohczy! isne studia lub anualnb sludiuk na innei uczelni niz wjsana powei, nalezy wpisac: nazw uczelni,

wydzia' kierunek onz rck studi6w)

mosc

3, PROFIL KANOYOATA

slopl

-tr 

srednio zaa*alsowary ftaawansowany tr begla znajomosd

E Srednio zaawansowany E zaawansowany tr biegla znajomosc

E 6redn o zaawansowany E zaawansowany tr biegla znaiomoS6

E Srednio zaawansowany E zaawansowary tr biegla znajomosd

E angielski
E niemiecki
E fEncusk
tr nny (aki?)



3.3. umiejetno66 obslugi kompule'a (nalezy wynienii prcgtany):

3.4. lnne umieietnosci:

3.5. DoSwiadczenie zawodowe lub odbvte praKyki:

4. W celu wykorrystania danych zawadych w formular2u do cel6v, rekrutacyjnych, prosimy o podpisanie

poniiszego oSwiadczsnia:

l tyra1an zgodQ na przelwarzanie oich danych osobowych zawaft$h w niniejszqn kwestbnaiusz! w celu

przeprcwadzenia rektutacii na $aklyki w Cenlrun Obsfugi Projen'w Euopeiskich Minisle,slwa Spray WewnQlnnych

zgodnie z uslawqz 29 sbrpnia 1997 raku o ochrcnb danych osoba4ah (Dz U. z 2014 r. Nr 1 182, po2.1662 z pa2n zm.).

ldata) (czyleky potlpis)

5. Praktyki w Centrum Obslugi ProieHow Europeiskich li4SW sQ nieodMne. COPE MSW ni6 pokrywa koszt6w
prrejazdu ubezpieczenia an i zakwaterowan ia praktykanta wtrakcietflania praktyki.

Zgbszenia na pradt*e nabiy zbiyt lub przeshe na adres

Contun Obsfugi Prcie$6w Europojshich ltinisterstwa Spnw WewnQtznych

ul. Rakowiecka 2a 02-517 Werszewa, z adnalacjqna kopercle: 
"pra,tyki 

studenckto/absolvtohckio'
lub ptzeshe na adres a-neil: cope@copensw gov.pl

Dodalkawe infornacie telefonbzne (22) FA2 8105
Fomulano sqclostepne na stonie inlemolowei COPE MSw haplcoPefisw.gov.pl

Zgloszeni€ akceptuje i na opiekuna merytorycznego praktyki wyznaczam:

Kierownikkom6lki organizacyjnej COPE MSW: Dyrektorc0PE MSW



tl,a
Zdtelntl nt Z d! Ztzulani nr /t, tznt 5

Dr;krora cenlrum obsrugi Prclekd$
turopeFlv(h)4rnErcEN. Spr.{ \ (trnir/n}ch

(miejscowoS0, data)

ZGODA NA PRZYJECIE NA PMKTYKE STUDENCKA

Za^wiadczam o przyjQciu na nieodpktn4praklykQ sludenta:

lmiQ ..... ..

Nazwisko: ...............
Adres zamieszkaniar .

Uczelnia:
Wydzial:
Kierunek:
Rok studi6w:

Temat praktyki / zakres prac wspomagajqcych wykonywanie zadali przez pracownik6w CoPE

MSW:

Dokladnytermin praktyki: .............................
Wyznaczony opiekun merytoryczny:.-............,,

Warunki odbywania praktyki:

'l) praktyka jesl nieodplatna, CoPE MSW nie pokrywa kosztdw ubezpieczenia oraz

pzejazddw praktykanta oraz nie zape,,vnia i nie pokrywa kosz6w jego zakwaterowanra w czasie

odbf /ania praktykiw CoPE MSWi

2) praktykant ma obowiEzek zetelnego i starannego wykonywania powiezonych mu

obowiqzk6w podczas odbywania praktyki w COPE MSW przy czym biezEce czynnosci ma obowiqzek

wykonywa6 zgodnie z poleceniami przelozonych, zachowuiqc wlaSciwy stosunek do wsp6lpracownikow

i podmiot6w kozystajEcych z uslug CoPE MSW;

3) praktykant ma obowiEzek zapoznaC siQ z pzepisami o ochronie iajemnicy padstwowej

islu2bowej, o ochronie danych osobowych oraz zasad Polityki Bezpieczenstwa lnformacji

obowi4zujEcych w COPE l\,lSW izobowlqzuje siq je przestzegac zar6wno w trakcie odbywania praktyki

jak i po jej zakonczeniu;

4) praktykant zobowi4zuie siQ do zachowania w taiemnicy informacii uzyskanych w

zwi4zku z odbywaniem praktyki, sianowiEcych taiemnice ustawowo chronion4 otaz takich, kt6rych

ujawnienie mo2e narazio CoPE MSW na szkodQ, w szczeg6lnosci dotyczy lo zakazu:

a) zapoznawania sig z informacjami nie zwiEzanymi z powiezonymi czynnoSciami,

b) pzewlaszczania, kopiowania oraz powielania dokument6w i danychi

c) udostepniania osobom tzecim informacji i dokument6w znajduiqcych siQ w COPE ['lSW



5) praktykant zobowiqTuje siq tak e podjqg dzialania zmiezaj4c€ do ochrony informacii, o kt6rych

mowa w pkt 4, o ile w trakcie wykonywania powiezonych mi czynnosci mogloby doi56 do ujawnienia

takich informacji.

6) praktykant oswiadcza, iZ zapoznal siQ z obowiqzujEcymi pzepisami dotyczEcymi bezpieczeistwa i

higieny pracy oraz regulaminem pracy w CoPE MSW izobowiqzujQ si9 je pzestzegae.

7) praktykant oswiadcza, i2 posiada ubezpieczenie od nastQpstw nieszczqiliwych wypadk6w

obejmujEce okres odbywania praktyki w COPE MSW.

8) praktykant wyra2a zgodq na pzetwazanie swoich danych osobowych zawartych w zgloszeniu na

praktyke, zgodnie z ustawqz dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2014 r'

Nr 1182, poz. 11822pozn. z.r'.).

9) w ostatnim dniu praktyki praktykant ma obowi4zek rozliczy6 sie z opiekunem merytorycznym z ka(y
dostepu do pomieszczei Centrum oraz z udostQpnionych mu uzqdzen i spzetu biurowegoi
'10) Dyrektor CoPE MSW mo2e w ka2dym czasie cotnd zgodQ na pzyjecie na praktykQ studenck4

Dane podniotu przyjnujqcego na prakykQ:

Cenhum Oblugi Projektow Europejskich irinisterstwa Spraw WEwnQttznych

ul. Rakowiecka 2a

02-5'17 Warszawa

tel.22 542 U 05

lax.22 284 44

email: mpe@copemsw.gov.pl

DYrektor

Centrum obslugi Projektdw

Europejskich lVinisterstwa Spraw

Wewnetznych

Maiusz KasPzYk

otzymalem i oswiadczam, i2 akcepiujQ warunki odbywania praklyki:

lmiQ i nazwisko praktykanta oraz data
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Ui,OWA IiIDYWDUALNA W SPRAWE ORGAI{IZACJI PMKTYKI ABSOLWENCKIEJ W

cENTRUM OBSLUGI PROJEKToW EUROPEJSKICH irSW nr ...........................

Zawarta w dniu ............... .................. 2015r.

pomiedzyi

Centium Obslugi Proiekt6w Europejskich irinisteBtwa Splawwewn?innych, ul Rakowiecka2A,

02-517 Warszawa, NIP: 5213663715, REGON: 147027812,

reprezentowanym pzez:
Pana Mariusza Kasprzyka - Dyrektora, dzialajqcego na podstawie aktu powolania z dnia 20 grudnia

2013 r. na stanowisko Dyrektora Centrum Obslugi Projekt6w Europeiskich Ministerstwa Spraw

WewnQtznych
zwane dalej "COPE MSW",
a

PaniE/Panem .. (iniQ i nazwisko), legitymui4cym sie

donodem osobistym (seria, nume0 i numerem PESEL . ..... ,

zamieszkalym w ......... (dokladny adres), zwanym dalej ,,absolwentem",

zoslala zawarta lJnowa indryidualna w sprawie organizacji pnktyki w COPE MSW, zwana dalej

,,Umowq indywidualn{', o treSci nastepujqcej

s1.

1 . Strony zawierajE umowe o praktyke absolwenckE "zwanej dalej praktykE' na okles od dnia

............... do dnia............... roku.

2. COPE l/SW pzyjmuje absolwenta na praklykQ celem ulatwienia mu uzyskania doswiadczenia

zawodowego i nabycia umiejqtnosci praktycznych niezbednych do 
',vykonywania 

pracy.

s2.

Na podstawie niniejszei umowy absolwent w okresie odbywania praktyki w COPE IV]SW bedzie

wykonywal naslQpuj4ce czynnoScr wspomagajqce.

1. .......................................

3. ...........................

$3.
1. Tygodniowy wymiar czasu pracy w okresie odbywania praktyki wynosi maksymalnie 40 godzin.



2. W ramach praktyki absolwent bqdzie wykonywal czynno6ci, bed4ce pzedmiotem niniejszej umowy,

we wskazanych dniach igodzinach pnez opiekuna merytorycznego od poniedzialku do piqtku w

godzinach pracy COPE MSW.

$4

COPE IVSW przyjmujqc absolwenta na praktyke zobowi4zuje siQ na postawie niniejszei umowy do:

1) zapewnienia warunk6w niezbednych do odbycia praktyki;

2) wyznaczenia opiekuna merytorycznego praklyki odpowiedzialnego za organizacjq

i ptzebieg praktyki;

3) pneprowadzenia szkolenia wstepnego z zakresu bezpieczehstwa i higieny pracy oraz

ochrony pzeciwpo2arowej;

4) zapoznania praktykanta ze sirukturE organizacyjnE CoPE IVSW oraz obowiEzujacym

regulaminem pracy,

5) wydania, na wniosek absolwenta, zaswiadczenia o odbyciu plaktykiw CoPE MSW.

s5.

Absolwent zakwalifikowany do odbycia praktyki zobowi4zuje siQ na poslawie ninieiszej umowy doi

1) pzestzegania obowiEzujqcych w COPE [/SW zasad pozqdkowych, w lym regulaminu

pracy, regulaminu wewnqtznego kom6fti organizacyjnej, w kt6reiodbywa siQ praktyka' zasad

ochrony tajemnicy stuzbowej, zasad bezpieczeistwa i higieny pracy oraz ochrony

pzeciwpo2amwej;

2) starannego i terminowego wykonywania zadai zlemnych pzez opiekuna merytorycznego

praktyki.

s6

W pzypadku niewykonywania pzez absolwenta pzydzielanych mu czynnosci lub podejmowania pzez

niego dzialan naruszajEcych interesy COPE lllsw, opiekun merytoryczny praktyki wystepuie do

Dyrektora COPE l\4SW z wnioskiem o wypowiedzenie Umowy indywidualnej ze skutkiem

natychmiastowym.

s7.

1 . COPE MSW nie pokrywa koszt6w ubezpieczenia olaz pzejazd6w absolwenta oraz nie zapewnia i

nie pokrywa koszt6w jego zakwaterowania w czasie odbywania praktykiw COPE MSW.

2. Absolwent zobowiqzany jest we wlasnym zakresie ubezpieczy6 si9 od nastepstw nieszczesliwych

\,'/ypadk6w na okres odbywania praktyki w COPE lViSW. KopiQ polisy ubezpieczeniowej lub

zaswiadczenie o ubezpieczeniu od nastepstw nieszczQ6liwych wypadk6w obejmuiqce okres



odbywania praktykiw COPE MSW, absolwent ma obowiEzek na 2qdanie COPE MSW pzedlo2l6 je

do wgldu .

s8.

Praktyka ma charakter nieodplatny.

se

Umowa indywidualna mo2e zostad rozwiEzana w ka2dym czasie w trybie porozumienia stron.

s 10

1. Spory wynikle w zwiEzku z realizacjq niniejszej umowy bedzie rozsttzygal sEd powszechny

wlasciwy dla miejsca siedziby COPE [,4SW w trybie postepowania cywilnego.

2. Wszelkie zmiany postanowiei niniejszego umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem ich

niewa2nosci.

3. Umowq spozqdzono w dw6ch jednobzmiqcych egzemplazach, jeden dla COPE MSW i jeden dla

absolwenla zakwalifikowanego do odbycia praktyki w COPE MSW.

Absolwent: Dyrehor COPE MSW

Podpis Podpis



zatqcmikr 4 dozwalmian 7! lzots
Dr(lrod Uenmm Obst!er Proiehos tuopqslith
rirnsantra spm" wer nE ra tch z nno kt ,{,2rt5 r

Za6wiadczenie o odbyciu Praktyki

Zaswiadcza sie, 2e
imiQ i nazwisko

odbyl/a praktykiw Centrum Obslugi Projekt6w Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnetrrnych,
ptz y ul. Rakowieckiej 2A w Warszawie (02-517),

w terminie .......... ..... . .

(ad. do ;dzeh. niesiq'c, rok)

Dyrektor

Centrum obslugi Proiekt6w

Europejskich Ministerstwa Spraw
Wewngtznych

Mariusz Kaspzyk


