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Інформаційний лист щодо умов стажування 

в Польщі на 2016 рік 
 

Пропонуємо до вашої уваги стажування у Польщі терміном на 3 місяці на 
сільськогосподарських підприємствах різних напрямків (садівництво, овочівництво, 
квіткарство, тваринництво, догляд за худобою, механізація, робот на полях з великою 
сільськогосподарською технікою, збір врожаю на полях та теплицях, зберігання та 
транспортування продукції). Розміщення наявні протягом року. 

Тривалість робочого тижня складає в середньому 40 годин (із розрахунку 8 годин 
на день протягом 5 робочих днів). Зазвичай, практиканти отримують стипендію 
(приблизно 1000 злотих, з яких відраховується вартість проживання та харчування), або 
кишенькові гроші (від 25 до 40 злотих на день, якщо харчування та проживання 
сплачується фермером), понаднормова праця оплачується за узгодженням з 
фермером. 

Програма є практичною, не робочою, розрахована виключно на студентів 
сільськогосподарських закладів освіти. Проживання: надається на території ферми, 
зазвичай окремо, у каравані з іншими практикантами, або, у випадку, я якщо ферма 
невелика, разом з господарями у окремій кімнаті. Також – харчування надається 
фермером, або практикант купує продукти та готує їжу самостійно. Після закінчення 
практики студенти отримують сертифікат-рекомендацію щодо проходження практики. 

 
 Вимоги: 
 Студент аграрного закладу освіти, базові знання англійської або польської мови, 

бажання проходити практику у аграрній сфері, знання умов програми (не робоча, 
а практична програма) 

 
Необхідні документи для участі в програмі: 
 
ДЛЯ ПОДАННЯ НА РОЗГЛЯД ФЕРМЕРУ: 
 копія першої сторінки закордонного паспорту та всіх шенгенських віз 
 4 фото шенгенського зразку Резюме англійською мовою (зразок можна отримати 

у вашому міжнародному відділі або за запитом електронною поштою).  
 Копія квитанції про сплату першого внеску (200 грн.) 
 Підписаний інформаційний лист з умовами програми (Ви зараз його читаєте) 

 
   !!! Документи у Візовий центр Вам необхідно подати самостійно за місцем 
проживання, детальну інформацію можна отримати за запитом або на сайті візового 
центру Польщі в Україні. Подання документів через туристичні або посередницькі  
фірми заборонено !!!! 
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ДЛЯ ПОДАННЯ У ВІЗОВИЙ ЦЕНТР потрібно
(для отримання шенгенської візи класу С): 

!!!!   Спочатку сплачується візовий збір та вартість  послуг візового центру (разом сума 
складає приблизно 60 євро у гривнях по курсу, встановленому посольством, на день 
сплати). Оплата здійснюється виключно через Кредо Банк або Идеа Банк (найбільш 
актуальна інформація наявна на сайті візового центру - http://www.polandvisa-
ukraine.com/index.html ) 
Після оплати потрібно зателефонувати у кол-центр  та призначити дату подачі !!!!! 

 Запрошення (ми відправимо його Вам на імейл)
 закордонний паспорт (оригінал та копія)
 внутрішній паспорт (оригінал та копія)
 2 фото шенгенського зразку (80% обличчя, розмір 3,5 на 4,5 на світлому фоні)
 Довідка з учбового закладу (в якій має бути обов’язково вказано, що учбовий

заклад не заперечує проти стажування, та після закінчення терміну практики
студент повертається до навчання)

 Довідка з банку про наявність коштів на рахунку (бажано, від 5000 грн. та більше)
 Оригінал та копія страхового полісу (оформлюється перед поданням у візовий

центр у страхового агента або в будь-якій акредитованій страховій компанії,
перелік яких є на сайті візового центру Польщі)

 Копія договору, який підписано між Польським університетом та Міжнародним
інформаційним центром (надається після отримання запрошення на Ваше ім’я)

Вартість програми складає: екв. 270 євро + вартість візи та послуг візового центру          
+ вартість страхування (приблизно 30-35 євро) +  проїзд 

Я____________________________________________(ПІБ), ознайомлений з умовами 
та вимогами програми стажування в Польщі на 2016 рік, прочитав (ла) та зрозумів (ла) 
зміст програми повністю. 

Дата ___________________ Підпис __________________ 


