Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 20/2012
Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zasad organizacji praktyk absolwenckich, praktyk studenckich oraz
świadczeń wolontriatu

POROZUMIENIE ……/……
o praktyki studenckie

Zawarte w dniu …………………………… pomiędzy:
Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15a, 03 –
813 Warszawa, zwanym później „Sądem”, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko – stanowisko słuŜbowe)

a
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… ……..
(nazwa i adres szkoły wyŜszej)

zwaną dalej „szkołą”, reprezentowaną przez:
...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko – stanowisko słuŜbowe)

§ 1.
Szkoła kieruje do Sądu – ........................................................................................................
(nazwa komórki organizacyjnej Sądu)

Studenta…………………………………..……………… ……..roku studiów
(imię i nazwisko studenta)

na Wydziale ….………………. ………………………, do odbycia praktyki studenckiej.
(nazwa wydziału szkoły wyŜszej)

§ 2.
1. Strony porozumienia uzgadniają, Ŝe praktyka będzie odbywać się w okresie od dnia
………………………….. do dnia …………………….. r.
2. Miejscem wykonywania czynności będzie …………………………………………..
Wydział / Oddział *………………………………..

* - niepotrzebne skreślić
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3. Praktyka będzie odbywać się w wymiarze ………… godzin dziennie, od poniedziałku do
piątku / w następujących dniach * :…………… w godzinach pracy Sądu tj. od 8:00 do
16:00 / w następujących godzinach *: ………………………………….
4. Praktykant zobowiązuje się do potwierdzania własnoręcznym podpisem na liście
obecności faktu przybycia i opuszczenia Sądu w kaŜdym dniu odbywania praktyk
studenckich..
§ 3.
W ramach praktyk praktykant będzie wykonywał, pod nadzorem opiekuna merytorycznego,
następujące czynności:
1.
2.
3.
4.
5.

……….……….……….……….……….…….……….……….……….……….……….
……….……….……….……….……….…….……….……….……….……….……….
……….……….……….……….……….…….……….……….……….……….……….
……….……….……….……….……….…….……….……….……….……….……….
§ 4.

Sąd zobowiązuje się do:
1) wyznaczenia opiekuna merytorycznego praktyki studenckiej, zapewniającego nadzór nad
wykonywaniem przez studenta zadań wynikających z programu praktyki studenckiej;
2) zapewnienia odpowiedniego stanowiska pracy studentowi, zgodnego z załoŜeniami
programowymi praktyki studenckiej;
3) zapoznania studenta z regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy,
instrukcją przeciwpoŜarową oraz ryzykiem zawodowym a jeśli program praktyki tego
wymaga – z przepisami o ochronie danych osobowych;
4) wystawienia zaświadczenia o odbyciu przez studenta praktyki studenckiej przez osobę
wskazaną w niniejszym porozumieniu jako reprezentującą Sąd.
§ 5.
Szkoła zobowiązuje się do:
1) opracowania szczegółowego programu praktyki studenckiej i zapoznania z nim studenta;
2) sprawowania kierownictwa dydaktycznego nad praktyką studencką oraz kontroli i oceny
praktyki studenckiej.
§ 6.
Praktykant obowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków na czas trwania porozumienia o praktyki studenckie i zawodowe. Umowę
ubezpieczenia moŜe w imieniu studenta zawrzeć takŜe szkoła wyŜsza kierująca na praktykę.
§ 7.
1. Porozumienie moŜe być rozwiązane przez kaŜdą ze stron za 7-dniowym
wypowiedzeniem.
2. Porozumienie moŜe być rozwiązane przez kaŜdą ze stron bez wypowiedzenia z waŜnych
przyczyn z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
* - niepotrzebne skreślić
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3. Za waŜne przyczyny strony uznają w szczególności:
- nieprzestrzeganie przez praktykanta przepisów organizacji pracy, procedur
wewnętrznych i innych obowiązujących w Sądzie. JeŜeli naruszenie dyscypliny pracy lub
zasad bhp spowodowało zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia, Sąd moŜe, bez uprzedniego
porozumienia ze szkołą, nie dopuścić studenta do kontynuowania praktyki studenckiej. O
powyŜszym Sąd zawiadamia pisemnie szkołę, która skierowała praktykanta, podając przy
tym przyczynę jej wycofania;
- odmowę odbycia szkoleń, uzyskania upowaŜnień, zapoznania się z aktami prawa
wewnętrznego lub odmowę poświadczenia faktów, o których mowa w § 38 zarządzenia;
- wykonywanie czynności w ramach porozumienia o praktyki studenckie i zawodowe bez
zachowania naleŜytej staranności lub w sposób naraŜający Sąd Rejonowy na straty;
- przyczyny losowe leŜące po stronie praktykanta, uniemoŜliwiające mu dalsze odbywanie
praktyki.
§ 8.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§ 9.
Do spraw w niej nieuregulowanych stosuje się Zasady organizacji praktyk studenckich i
zawodowych zawarte w Zarządzeniu Nr 20/2012 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy
Pragi – Północ w Warszawie z dnia 31 maja 2012 r. i przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
– Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
§ 10.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron.

...........................................................
(podpis osoby reprezentującej szkołę)

* - niepotrzebne skreślić

..............................................
(podpis osoby reprezentującej sąd)

