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PREZESA I DYREKToRA SĄDU REJoNowEGo
W TOMASZOWIE LUBELSKIM
z dnia 19 maja 2015 roku
w sprawie warunków oraz zasad odbywania prakĘk studenckich, prakĘk
absolwenckich i wolontariatu w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie
Lubelskim

$1
kadrowych

i

w

Tomaszowie Lubelskim w ramach swoich możliwości
lokalowych, umozliwia odbycie praktyk studenckich, praktyk

Sąd Rejonowy

absolwenckich i wolontariatu.

Rozdział I - praktyki studenckie.
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W celu uzyskania zgody na odbycie praktyk studenckich w Sądzie Rejonowym
w Tomaszowie Lubelskim wymagane jest:
|. Przygotowanie kompletu dokumentów w tym:
a) podanie studenta skierowane do Pręzęsa Sądu Rejonowego w Tomaszowie
Lubelskim zprośbąo umozliwienie odbycia praktyki, które powinno zawięrac
,/ imię i nazwisko studenta ze wskazaniem adresu kontaktowego, adresu
mailowego oraz numeru telefonu,
/ rok studiów oraznazwę uczelni na której student studiuje,
/ proponowany termin rozpoczęcia praktyki,
/ proponowany okres odbywania praktyki,
/ wskazanie wydziału lub oddziału, w którym student chciałby odbyć
praktykę;
b) skierowanie z uczelni z podpisem osoby kierującej na praktykę (rektor,
dziekan, kierownik do spraw szkolenia uczelni, itp.) wraz z planem i zakresem
praktyki dla danego studenta sporządzonego przez uczelnię.
2. Nadesłanie dokumentów na adres:
Sąd Rejonowy W Tomaszowie Lubelskim
o ddział Admi n i stracyj ny
ul. Lwowska 55
22-600 Tomaszów Lubelski
z dopiskiem,,Praktyka studencka"

lub

złoŻenię osobiście w oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego

w Tomas zowre Lubelskim.
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Nabór składa się z dwóch etapów:
1) etap pierwszy - selekcja wstępna zgłoszen kandydatów pod kątem spełnienia
wymogów formalnych;
2) etap drugi - rozmowa kwalifikacyjna.
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IJczelnia przygotowuje projekt Umowy, która ma zostac zawarta między
uczelnią a Prezesem Sądu Rejonowego w Tomaszowię Lubelskim W 2
jednobrzmiących egzemplarzach i przesyła je do oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim.

ss
oddział Administracyjny ptzekanąe dokumenty do opinii Prezesa Sądu
Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, który po ich akceptacji podpisuje
Umowę. Jeden egzemp|arz Umowy zostaje zwrócony uczelni.
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l. Umowa powinna spełniać następujące Wymogi formalne:

/
ł
/
/
/

./

{
/

nazwa Uczelni, która kieruje studenta na praktykę,
imię i nazwisko studenta,

terminrozpoczęcia,
okres trwania praktyki,
szczególne warunki odbywania praktyki'
sąd i wydział, w którym student ma odbywać praktykę'
prawa i obowiązki obu Stron,
klauzula o nieodpłatnościpraktyki.

Wzór umowy stanowi załqcznik nr ] do niniejszego Zarzqdzenia.
2. Praktykant kierowany przez uczelnię na praktykę zobowiązany jest posiadać
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące okres
praktyki, zapewnione przęz uczelnię lub we własnym zakresie.
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Komplet dokumentów winien być dostarczony do Sądu Rejonowego
w Tomaszowie Lubelskim co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem
praktyki. D,okumenty niekompletne nie będą honorowane.
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Z uwagi na uwarunkowania kadrowe i lokalow e złoŻenie kompletu dokumentów
w zakreślonym terminie nie gwarantuje odbycia praktyk w Sądzie Rejonowym
w Tomaszowie Lubelskim (ilośó miejsc dla osób' które chcą odbyć praktykę
w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim jest ograniczona).

se
Student przed rozpoczęciem praktyki studenckiej zgłasza się do oddziału
Administracyjnego Sądu w celu dokonania niezbędnych formalności:
a) złożeniaoświadczeniazobowiązującego do zachowania tajemnicy prawnie
chronionej,

b) zapoznania się z Regulaminem Pracy Sądu Rejonowego w Tomaszowie
Lubelskim, Regulaminem Uzytkownika Systemów Teleinform aty czny ch Sądu
Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim,
c) nadania upowaŻntenia do przetwarzania danych osobowych, jeŻeIi jest to
niezbędne do realizacji programu praktyki studenckiej,
d) odbycia szkolenla z zakesy bhp i p. poż.
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Praktyka studencka odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
Sądu, tj. od 7:30 do 15:30.
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Sąd zapewnia praktykantowi' na dotyczących pracowników

określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne
odbywania praktyki.

i

zasadach
higieniczne warunki

Rozdział II - prakĘki absolwenckie.
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Na praktykę absolwencką może zostac przyjęta osoba, która ukończyła co

najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęciapraktyki nie ukończyła30 roku życta.
W przypadku osób posiadających świadectwo ukończenia szkoły za granicą
uznaje się je za równorzędne świadectwu ukończenia polskiej szkoły średniejna
zasadach określonych w przepsach dotyczących systemu oświaty.
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Praktyka moŻe być odbywana odpłatnie lub nieodpłatnie. W przypadku praktyki
odpłatnej, od wynagrodzenia praktykanta odprowadzany jest podatek
dochodowy wg najnizszej stawki, nie opłaca się natomiast składek ZUS.
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Kwalifikacja praktykantów do odbycia praktyki absolwenckiej

w

Sądzie
Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim odbywa się na następujących zasadach:
1. osoba ubiegająca się o praktykę absolwencką składa:
a) podanie skierowane do: Dyrektora Sądu Rejonowego w Tomaszowie
Lubelskim (w przypadku praktyki odpłatnej)l Prezesa Sądu Rejonowego w
Tomaszowie Lubelskim (w przypadku praktyki nieodpłatnej), z prośbąo
umozliwienie odbycia praktyki' które powinno zawięrac;
ł imię i nazwisko wraz Z numerem dowodu osobistego i numerem PESEL
oraz wskazanie adresu kontaktowego, adresu mailowego oraz numeru
telefonu,
/ proponowany termin rozpoazęcia praktyki,
/ proponowany okres trwania praktyki,
/ tygodnionry wymiar czasu pracy w ramach praktyki,
/ wskazanię wydziału lub oddziału, W którym osoba chciałaby odbyć
praktykę.
b) list motywacyjny,
c) Ąciorys,

lub wypełnia formularz zatytułowany ,,,Zgłoszenie na praktykę absolwencką''
umieszczony na stronie internetowej Sądu, Załqcznik 2ą do niniejszego
Zarzqdzenia
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Dokumenty, o ktorych mowa w $ 14 pkt 1,na|eży składać co najmniej na dwa
tygodnie przed przewidywanym terminem rozpoczęcia praktyki,
w przypadku gdy praktyka ma być odbywana nieodpłatnie na adres:
1.

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim
o ddział Adm i n i stracyj ny
ul. Lwowska 55
22-600 Tomaszów Lubelski

(z

adnotacją na kopercie: ,,praktyka abso1wencka'') lub złoŻyc osobiście
w oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego W Tomaszowie Lubelskim.
2. W przypadku gdy praktyka ma być odbywana w sposób odpłatny, dokumenty
o których mowa w $ 14 ust. l naleŻy przesłać w terminie 14 dni od ukazania się

na Stronie internetowej Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim naboru na
praktykę absolwencką.

s16
1.

Nabor na praktykę absolwencką nieodpłatną i odpłatną składa się z dwóch

etapów:

,,/ ętaP pierwszy

-

selekcja wstępna zgłoszen kandydatów pod kątem

spełnienia wymogów formalnych
etap drugi - rozmowa kwalifikacyjna.
2.w prz7,padkuzgłoszenia się większej liczby chętnych niŻprzewidziana ilośó
miejsc, rekrutacja na praktykę absolwencką odpłatną składa się z dodatkowego,
trzeciego etapu w postaci konkursu przeprowadzonego na zasadach określonych
przęz Dyrektora Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim.

,,/

s17
1. Po Wrażeniu pozytywnej opinii przez Dyrektora Sądu Rejonowego w
Tomaszowie Lubelskim, zawierana jest umowa o praktykę absolwencką
odpłatną. Umowę podpisują: w imieniu Sądu Rejonowego w Tomaszowie

Lubelskim - Dyrektor Sądu orazpraktykant.
2. Po wyrazeniu pozy{ywnej opinii przez Prezesa Sądu Rejonowego w
Tomaszowie Lubelskim, zawietana jest umowa o praktykę absolwencką
nieodpłatną. Umowę podpisują: w imieniu Sądu Rejonowego w Tomaszowie
Lubelskim - Prezes Sądu orazpraktykant.
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l.Umowa określa prawa i obowiązki obu stron, zakres, wynagrodzenlę (w
przypadku umowy o praktykę absolwencką odpłatną), czas trwania praktyki
absolwenckiej oraz komórkę organizacyjną Sądu' w której zgodnie ze

zgłoszeniem praktykanta, odbywać się będzie praktyka absolwencka.
2.Praktykant obowlązany jest podpisać umowę najpóźniej w dniu rozpoczęcia
praktyki absolwenckiej.
3.W przypadku, gdy praktyka odbywana jest:
a) nieodpłatnie - umowa moŻębyc rozwiązana na piśmiew kazdym czasie,
b) odpłatnie - umowa moŻe być rorwiązana na piśmiez zachowaniem
siedmiodniowego terminu wypowie dzęnla.
Wzór (}mowy stąnowi załqcznik nr 2 do niniejszego Zarzqdzenia.
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Umowa nie może być zawarta na okres dłuŻszy niŻ 3 miesiące. Zawarcię

kolejnej umowy/kolejnych umów pomiędzy Sądem a praktykantem mozliwe jest
tylko nałączny okres nie dłuższyniż 3 miesiące.
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Praktykant przedrozpoczęciem praktyki absolwenckiej zgłasza się do oddziału
Administracyjnego Sądu w cęlu dokonania niezbędnych formalności:
a) złożeniaoświadczenia zobowiązującego do zachowania tajemnicy prawnie
chronionej,
b) zapoznania się z Regulaminem Pracy Sądu Rejonowego w Tomaszowie
lubelskim, Regulaminem Uzytkownika Systemów Teleinformatycznych Sądu
Rejonowego w Tomaszowię Lubelskim,
c) nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to
niezbędne do reali zacji programu praktyki absolwenckiej'
d) odbycia szkoleniaz zabęsy bhp l p. poŻ.
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Praktyka absolwencka odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
Sądu, tj. od 7:30 do 15:30.
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Sąd zapewnia praktykantowi, na dotyczących pracowników

określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne
odbywania praktyki.

i

zasadach
higieniczne warunki
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Praktykant obowiązany jest ubezpieczyc się indywidualnie od następstw
nieszczęśliwych wypadkóW na okres odbywania praktyki absolwenckiej

.
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Po zakończeniu praktyki absolwenckiej, na wniosek praktykanta, Sąd wystawia
zaświadczenle o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych
w czasie odbywania praktyki.

Rozdział Iil _ wolontariat
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Wykonywanie świadczeńwoluntarystycznych polega na dobrowolnym
i nieodpłatnym wykonywaniu, przęZ osobę Zwaną dalej ,,wo1ontariuszem'''

czynnościnarzęcz Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim' zwanego dalej
,,Sądem''.
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Wolontariuszem może byc osoba, która spełnia następujące warunki:
/ posiada zdolnoścdo czynności prawnych,
r' nie była dotychczas karana za przestępstwo umyślnei umyślne
przestępstwo skarbowe'
/ maukończone 18 lat,
/ posiada umiejętnośćobsługi komputera i szybkiego pisania,
/ posiada umiejętnośćpracy w zespole,
/ posiad a ubezpieczenie zdrowotne.
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Kwalifikacja kandydatów do odbycia wolontariatu następuje

po

złoŻeniu

podania, które powinno zawięrac
ł imię i nazwisko osoby ubiegającej się o odbycie wolontariatu, numer
dowodu osobistego, numer PESEL, adres kontaktowy, adres mailowy
i numer telefonu,
/ termtnrozpoazęala)
/ okres trwania wolontariatu (nie krótszy niż 30 dni),
{ wydział lub oddział, w ktorym osoba chciałaby wykonywać świadczenia
wolontarystyczne,
/ oraz naIeży dołącryc: list motywacyjny, zyciorys oraz dokument
p otwi erdz aj ący p o s i adan i e ubezp i e czenia zdrowotne go
lub poprzęz wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na
stronie internetowej Sądu: ,,Zgłoszente na wykonywanie świadczeń
wolontarystycznych", załqcznik nr 3ą do niniejszego Zarzqdzenia.
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Dokumenty, o których mowa w $ 26 naleĘ przesłac co najmniej l4 dni przed
przewidywanym terminem r ozpoczęcia wolontariatu na adre s
:

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim
o ddział Admini stracyj ny
ul. Lwowska 55
22-600 Tomaszów Lubelski

(z adnotacją na kopercie:

lub złoŻyc bezpośredniooddziale

',wo1ontariat'')
Administracyjnym Sądu Rejonowego w Tomaszowię Lubelskim.
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Weryfikacji dokumentów, o których mowa w $ 26 pod względem formalnym
dokonuje oddział Administracyjny Sądu, a następnie przekazuje Prezesowi
Sądu lub osobie przęz niego wyznaczone1.
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Po vłyraŻentu pozytywnej opinii przez Prezesa Sądu lub osobę przez niego
wryznaczoną, zawierane jest porozumienie, o którym mowa w $ 30.
2. W przypadku opinii negatywnej oddział Administracyjny informuje osobę
1.

zaintęresowaną o braku mozliwości przyjęcla na wolontariat.
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1. Wykonywanie świadczeń wolontarystycznych w Sądzie odbywa się na
podstawie pisemnego porozumienia' które zawięra Sąd i wolontariusz.

2. Porozumienie określaprawa i obowiązki stron, zakres, okres wykonywania
świadczeń wolontarystycznych oraz komórkę organizacyjną Sądu, w której
zgodnte zę zgłoszeniem wolontariusza, będą wykonywane świadczenia.
3. Wolontariusz obowiązany jest podpisać porozumienie najpóźniej w dniu
r o zp o częai a wykonywani a świadczeń wo l ontary stycznych.
Wzór Porozumienia określazałqcznik nr 3 do niniejszego Zarzqdzenia.
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Sąd zawieta porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych na
okres nie krótszy niż 30 dni.
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1. Porozumienie moŻę być rozwięane przez kaŻdą ze stron za l4-dniowym
wypowiedzeniem.
2' Porozumienie moŻe być rozwlązane przezkaŻdą ze stron bez wypowiedzenia
z ważnych przyczyn.
3. Waznymi przyczynami, o których mowa w ust. 2 Są w szczególności:
a) nieprzestrzeganie przez wolontariusza obowiązujących w Sądzie przepisów,
b) wykonywani e uzgodnionych czynno ści b ez zachowan ia naleĄtej staranno ści,
c) przyczyny losowe dotyczące wolontariusza uniemożIiwiające świadczenie
wolontariatu,
d) podjęcie przez wolontariusza zatrudnienia, w dniach i godzinach, o ktorych
mowa w $ 31.
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Swiadczenia wolontarystyczne wykonywane Są w siedzibie Sądu Rejonowego
w Tomaszowie Lubelskim od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Sądu,
tj. od 7:30 do 15:30.
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Wolontariusz przed rozpoczęciem wykonywania świadczeń zgłasza się do
oddziału Administracyjnego w celu dokonania niezbędnych formalności,tj.:
a) złoŻenia oświadczeniazobowiązującego do zachowania tajemnicy prawnie
chronionej,

b) nadania upowaznienia do przetwarzanta danych osobowych, jeżeli jest

niezbędne do realizacji programu wykonywania świadczeń wolontarystycznych,
c) zapoznania się z Regulaminem Uzytkownika Systemów Teleinformatycznych
Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim,
d) odbycia szkolenia z zahesu bhp t p. poż.
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1. Po zakonczeniu wykonywania świadczeń wolontarystycznych, na wniosek
wolontariulsza, Sąd wystawia zaświadczenie o wykonywaniu świadczen przez
wolontari'gsza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń.
2. Na prośbęwolontariusza Sąd moŻe wydać pisemną opinię o wykonywaniu
świadcze n przez wo lontari usza.
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Niniejsze zarządzenie wchodziw życte z dniem 19 maja20l5r.

