Załącznik nr 9 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 wykonywaniu świadczeń wolontariatu
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 Panią/Panem ………………………………….. legitymującą/ym się dowodem osobistym
nr ………..……., PESEL …………………..……., zamieszkałą/ym: ………………………..
………..…………………………………..…………..., zwaną/ym dalej „wolontariuszem”,
§ 1.
1. Sąd powierza wykonanie wolontariuszowi, pod nadzorem opiekuna merytorycznego
wyznaczonego przez Sąd, a wolontariusz dobrowolnie podejmie się wykonania na rzecz Sądu
następujących czynności:
1.
2.
3.
4.

.……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

2.Czynności, o których mowa wyŜej będą wykonywane w następujący sposób:
1.
2.
3.
4.

.……………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………...
§ 2.

1. Strony porozumienia uzgadniają, Ŝe czynności, o których mowa w § 1, będą wykonywane
w okresie od dnia ………….. do dnia …………………….. r.
2. Miejscem wykonywania czynności będzie …………………………………………..
Wydział / Oddział………………………………..
§ 3.
1. Obowiązki, o których mowa w § 1, wolontariusz będzie wykonywał od poniedziałku do
piątku w / w następujących dniach *: ……………………………………………… w
godzinach pracy Sądu tj. od 8:00 do 16:00 / w następujących godzinach *:
…………………………………… …..

* - niepotrzebne skreślić
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2. Wolontariusz zobowiązuje się do potwierdzania własnoręcznym podpisem na liście
obecności faktu przybycia i opuszczenia Sądu w kaŜdym dniu świadczenia wolontariatu.
§ 4.
Wolontariusz oświadcza, Ŝe jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym i ubezpieczeniem od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
§ 5.
Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu:
1) wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia;
2) wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności
z zachowaniem naleŜytej staranności, przyjętej przy ich realizowaniu.

osobiście

§ 6.
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.
3. Za waŜne przyczyny strony uznają w szczególności:
- nieprzestrzeganie przez wolontariusza przepisów organizacji pracy, procedur
wewnętrznych i innych obowiązujących w Sądzie;
- odmowę odbycia szkoleń, uzyskania upowaŜnień, zapoznania się z aktami prawa
wewnętrznego lub odmowę poświadczenia faktów, o których mowa w § 23
zarządzenia;
- wykonywanie czynności świadczenia wolontariatu bez zachowania naleŜytej staranności
lub w sposób naraŜający Sąd Rejonowy na straty;
- przyczyny losowe leŜące po stronie wolontariusza, uniemoŜliwiające mu dalsze
świadczenie wolontariatu;
- podjęcie pracy przez wolontariusza, w dniach i godzinach, o których mowa w § 19 i 20
niniejszego zarządzenia.
§ 7.
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem niewaŜności.
§ 8.
Do spraw w niej nieuregulowanych stosuje się Zasady organizacji świadczeń wolontariatu
zawarte w Zarządzeniu Nr 20/2012 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ
w Warszawie z dnia 31 maja 2012 r., przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 9.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron.

...............................................
(podpis wolontariusza)
* - niepotrzebne skreślić

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

