
ZARZĄDZENIE NR 93/20 

REKTORA-KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu projektu  

„Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” 

nr POWR.03.05.00-00-Z089/18-00 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W zarządzeniu nr 35/19 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 8 października 

2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu projektu „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju 

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” nr POWR.03.05.00-00-Z089/18-00, zmienionego Zarządzeniem  

nr 40/19 Rektora-Komendanta SGSP z dnia 6 listopada 2019 r. oraz Zarządzeniem nr 44/19  

Rektora-Komendanta SGSP z dnia 19 listopada 2019 r., zmianie ulega Załącznik A do Regulaminu 

wsparcia dla studentów, Załącznik A Regulaminu wsparcia dla kadry dydaktycznej, administracyjnej  

i zarządczej oraz dodaje się Załącznik B do Regulaminu wsparcia dla kadry dydaktycznej, 

administracyjnej i zarządczej w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik A 

do Regulaminu wsparcia dla studentów 

 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr             /…… 
MODUŁ I KOMPETENCJE 

 
zawarta w dniu ........................................................ w Warszawie pomiędzy: 
 
Panią/Panem*.........................................................................., zamieszkałym/ą w …………………………….. 
przy ul. …………………………………………………… kod pocztowy ……………………………, PESEL………………………… 
zwanym/ą* dalej „Uczestnikiem projektu” 
a 
Szkołą Główną Służby Pożarniczej, ul. Juliusza Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa,  
NIP 118-00-35-927, REGON 000173410, reprezentowaną przez: 
 ……………………………………………………… , zwaną dalej „Beneficjentem”, 

 
§ 1 

Informacje ogólne 
Projekt „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” 
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 
III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020. 
Projekt realizowany jest przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej na podstawie umowy  
o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z89/18-00 z dnia 19 czerwca 2019 roku zawartej  
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – Instytucją Pośredniczącą dla osi priorytetowej III Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

 
§ 2 

Przedmiot umowy (forma wsparcia) 
Uczestnik projektu zobligowany jest do wzięcia udziału w kursie/szkoleniu/warsztacie* w formie 
stacjonarnej/zdalnej* …………………………………………………….. w wymiarze ……….. jednostek lekcyjnych  
w roku akademickim …………………….. 
Uczestnik projektu zobligowany jest do udziału w egzaminie końcowym (opcjonalnie) 

 
§ 3 

Warunki udziału w formie wsparcia w ramach projektu 
1. Uczestnik zobligowany jest do: 

a) regularnego, punktualnego i aktywnego Uczestnictwa we wszystkich zajęciach w ramach 
kursu/szkolenia/warsztatu* w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, 

b) potwierdzania własnoręcznym podpisem udziału w zajęciach, w tym otrzymania m. in. 
materiałów szkoleniowych oraz poczęstunku - w przypadku kursów/szkoleń/warsztatów 
stacjonarnych, 

c) przystąpienia do egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji w zakresie 
kursu/szkolenia/warsztatu*, w którym brał udział (jeśli dotyczy), 

d) wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu i monitoringiem jego późniejszych 
rezultatów w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu, 
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e) informowanie o ewentualnych zmianach danych wskazanych w dokumentacji rekrutacyjnej  
i umowie szkoleniowej, 

f) przestrzeganie zapisów niniejszej umowy szkoleniowej. 
2. Uczestnik projektu winien być dyspozycyjny pod względem czasowym na okres trwania 

kursu/szkolenia/warsztatu*. 
3. W przypadku zmiany terminu realizacji kursu/szkolenia/warsztatu* lub egzaminu (jeśli dotyczy) 

uczestnik projektu zostanie o tym poinformowany bez względnej zwłoki. 
4. (dotyczy studentów:) W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą uczestnik projektu 

zobowiązuje się dostarczyć zaświadczenie lekarskie - wówczas nieobecność jest usprawiedliwiona 
i uczestnik może odrobić udział w kursie/szkoleniu/warsztatu* w danym dniu szkoleniowym  
w innym terminie. 

5. W przypadku istotnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby, co wymaga 
udokumentowania, uniemożliwiającej kontynuowanie udziału w projekcie uczestnik projektu 
składa pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie. Beneficjent zastrzega sobie 
prawo do oceny istnienia przesłanek, o których mowa, uzasadniających rezygnację uczestnika 
projektu. 

6. Jeżeli uczestnik projektu z własnej winy nie ukończy kursu/szkolenia/warsztatu* i nie przystąpi do 
egzaminów końcowych w ramach kursów, w których brał udział (jeżeli dotyczy), Beneficjent może 
wystąpić za porozumieniem z Instytucją Pośredniczącą o zwrot pełnych kosztów poniesionych za 
udział w projekcie na drodze sądowej. 

7. Informacje o projekcie, w tym m.in. aktualny harmonogram kursów dostępny będzie na stronie 
internetowej projektu  https://power2019.sgsp.edu.pl. 

8. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników projektu, w przypadkach 
rażącego naruszenia porządku organizacyjnego, a w szczególności w przypadku naruszenia 
nietykalności cielesnej innego uczestnika projektu, trenera, egzaminatora, pracownika 
Beneficjenta, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu oraz zachowania utrudniającego 
udział w formach wsparcia innym uczestnikom projektu oraz nie wywiązywania się z warunków 
niniejszej umowy. 

9. W przypadku udziału w kursach osoby z niepełnosprawnościami Beneficjent ustali zakres 
dodatkowych usprawnień niezbędnych do uczestnictwa w przewidzianej w projekcie formie 
wsparcia i za porozumieniem z Instytucją Pośredniczącą dokona wydatków w ramach 
mechanizmu racjonalnych usprawnień. 

10. Beneficjent zapewni podczas realizacji form wsparcia: 
a) wykwalifikowaną kadrę trenerską o udokumentowanym doświadczeniu w tematyce 

realizowanych kursów, 
b) sprzęt komputerowy (jeżeli dotyczy) - w przypadku kursów/szkoleń/warsztatów 

stacjonarnych, 
c) materiały szkoleniowe, 
d) poczęstunek tj. obiad i przerwy kawowe - w przypadku kursów/szkoleń/warsztatów 

stacjonarnych, 
e) zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia/warsztatu*, w którym uczestnik brał udział. 

11. Uczestnik projektu zobowiązuje się do przekazania informacji o sytuacji po zakończeniu udziału  
w projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych przez 
Beneficjenta zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania. 

 
 

§ 4 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie spory wynikające z umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w przypadku 

nieosiągnięcia porozumienia poddadzą je rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla 
siedziby Beneficjenta. 

http://www.power2019.sgsp.edu.pl/
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3. Umowa obowiązuje przez okres trwania kursu/szkolenia/warsztatu*. 
4. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beneficjent: 
 
 
…………………………………………… 
(czytelny podpis osoby reprezentujące i pieczęć firmy) 

  
                     Uczestnik projektu: 
 
 
                    …………………………………………… 
                    (podpis uczestnika projektu) 
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Załącznik A 

do Regulaminu wsparcia  

dla kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządczej 

 

 
UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr             /…. 

MODUŁ I KOMPETENCJE 
 
zawarta w dniu ........................................................ w Warszawie pomiędzy: 
 
Szkołą Główną Służby Pożarniczej, ul. Juliusza Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa,  
NIP 118-00-35-927, REGON 000173410, reprezentowaną przez …………………………………………………., 
zwaną dalej „Beneficjentem”, 
a 
Panią/Panem*.........................................................................., zamieszkałym/ą w …………………………….. 
przy ul. …………………………………………………… kod pocztowy ……………………………, PESEL………………………… 
zwanym/ą* dalej „Uczestnikiem projektu” 

 
§ 1 

Informacje ogólne 
1. Projekt „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” 

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi 
priorytetowej III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

2. Projekt realizowany jest przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej na podstawie umowy  
o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z89/18-00 z dnia 19 czerwca 2019 roku zawartej  
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – Instytucją Pośredniczącą dla osi priorytetowej III 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

 
§ 2 

Przedmiot umowy (forma wsparcia) 
1. Uczestnik projektu zobligowany jest do wzięcia udziału w kursie/szkoleniu* w formie 

stacjonarnej/zdalnej* …………………………………………………….. w wymiarze ……….. jednostek 
lekcyjnych (jeden dzień/dwa dni* szkoleniowe) w terminie ………………….. 

2. Uczestnik projektu zobligowany jest do udziału w egzaminie końcowym (opcjonalnie) 
 

§ 3 
Warunki udziału w formie wsparcia w ramach projektu 

1. Uczestnik zobligowany jest do: 
1) regularnego, punktualnego i aktywnego Uczestnictwa we wszystkich zajęciach w ramach 

kursu/szkolenia* w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta; 
2) potwierdzania własnoręcznym podpisem udziału w zajęciach, w tym otrzymanie m. in. 

materiałów szkoleniowych oraz poczęstunku - w przypadku kursów/szkoleń stacjonarnych; 
3) przystąpienia do egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji w zakresie kursu/szkolenia*, 

w którym brał udział (jeśli dotyczy); 
4) wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu i monitoringiem jego późniejszych 

rezultatów w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu; 
5) informowanie o ewentualnych zmianach danych wskazanych w dokumentacji rekrutacyjnej  

i umowie szkoleniowej; 
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6) przestrzeganie zapisów niniejszej umowy szkoleniowej. 
2. Uczestnik projektu winien być dyspozycyjny pod względem czasowym na okres trwania 

kursu/szkolenia*. 
3. W przypadku zmiany terminu realizacji kursu/szkolenia* lub egzaminu (jeśli dotyczy) uczestnik 

projektu zostanie o tym poinformowany bez względnej zwłoki. 
4. (dotyczy studentów:) W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą uczestnik projektu 

zobowiązuje się dostarczyć zaświadczenie lekarskie - wówczas nieobecność jest usprawiedliwiona 
i uczestnik może odrobić udział w kursie/szkoleniu* w danym dniu szkoleniowym w innym terminie 

5. W przypadku istotnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby, co wymaga 
udokumentowania, uniemożliwiającej kontynuowanie udziału w projekcie uczestnik projektu 
składa pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie. Beneficjent zastrzega sobie prawo 
do oceny istnienia przesłanek, o których mowa, uzasadniających rezygnację uczestnika projektu. 

6. Jeżeli uczestnik projektu z własnej winy nie ukończy kursu/szkolenia* i nie przystąpi do egzaminów 
końcowych w ramach kursów, w których brał udział (jeżeli dotyczy), Beneficjent może wystąpić za 
porozumieniem z Instytucją Pośredniczącą o zwrot pełnych kosztów poniesionych za udział  
w projekcie na drodze sądowej. 

7. Informacje o projekcie, w tym m.in. aktualny harmonogram kursów dostępny będzie na stronie 
internetowej projektu https://power2019.sgsp.edu.pl 

8. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników projektu, w przypadkach 
rażącego naruszenia porządku organizacyjnego, a w szczególności w przypadku naruszenia 
nietykalności cielesnej innego uczestnika projektu, trenera, egzaminatora, pracownika 
Beneficjenta, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu oraz zachowania utrudniającego 
udział w formach wsparcia innym uczestnikom projektu oraz nie wywiązywania się z warunków 
niniejszej umowy. 

9. W przypadku udziału w kursach osoby z niepełnosprawnościami Beneficjent ustali zakres 
dodatkowych usprawnień niezbędnych do uczestnictwa w przewidzianej w projekcie formie 
wsparcia i za porozumieniem z Instytucją Pośredniczącą dokona wydatków w ramach mechanizmu 
racjonalnych usprawnień. 

10. Beneficjent zapewni podczas realizacji form wsparcia: 
1) wykwalifikowaną kadrę trenerską o udokumentowanym doświadczeniu w tematyce 

realizowanych kursów; 
2) sprzęt komputerowy (jeżeli dotyczy) - w przypadku kursów/szkoleń stacjonarnych; 
3) materiały szkoleniowe; 
4) poczęstunek tj. obiad i przerwy kawowe - w przypadku kursów/szkoleń stacjonarnych; 
5) zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia*, w którym uczestnik brał udział. 

11. Uczestnik projektu zobowiązuje się do przekazania informacji o sytuacji po zakończeniu udziału  
w projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych przez 
Beneficjenta zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania. 

 
§ 4 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie spory wynikające z umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w przypadku 

nieosiągnięcia porozumienia poddadzą je rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla 
siedziby Beneficjenta. 

3. Umowa obowiązuje przez okres trwania kursu/szkolenia*. 
4. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

http://www.power2019.sgsp.edu.pl/
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Beneficjent: 
 
 
…………………………………………… 
(czytelny podpis osoby reprezentujące i pieczęć firmy) 

  
                     Uczestnik projektu: 
 
 
                    …………………………………………… 
                    (podpis uczestnika projektu) 
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Załącznik B 

do Regulaminu wsparcia  

dla kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządczej 

 

 

ANEKS DO UMOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr             /…. 
MODUŁ I KOMPETENCJE z dnia ……………., zwanej dalej „Umową” 

 
zawarty w dniu ........................................................ w Warszawie pomiędzy: 
 
Szkołą Główną Służby Pożarniczej, ul. Juliusza Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa,  
NIP 118-00-35-927, REGON 000173410, reprezentowaną przez ……………………………………………………., 
zwaną dalej „Beneficjentem”, 
a 
Panią/Panem*.........................................................................., zamieszkałym/ą w …………………………….. 
przy ul. …………………………………………………… kod pocztowy ……………………………, PESEL………………………… 
zwanym/ą* dalej „Uczestnikiem projektu” 

 
§ 1 

Informacje ogólne 
1. Projekt „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” 

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi 
priorytetowej III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

2. Projekt realizowany jest przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej na podstawie umowy  
o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z89/18-00 z dnia 19 czerwca 2019 roku zawartej  
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – Instytucją Pośredniczącą dla osi priorytetowej III 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

 
§ 2 

Przedmiot umowy (forma wsparcia) 
Ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie:  
„Uczestnik projektu zobligowany jest do wzięcia udziału w kursie/szkoleniu* 
…………………………………………………….. w formie stacjonarnej/zdalnej*w wymiarze ……….. jednostek 
lekcyjnych (jeden dzień/dwa dni* szkoleniowe) w terminie ………………….” 

 
§ 3 

Warunki udziału w formie wsparcia w ramach projektu 
1. ust. 1 pkt 2 Umowy otrzymuje brzmienie: 

„2) potwierdzania własnoręcznym podpisem udziału w zajęciach, w tym otrzymanie m. in. materiałów 
szkoleniowych oraz poczęstunku - w przypadku kursów/szkoleń/ stacjonarnych”; 

2. ust. 10 Umowy otrzymuje brzmienie: 
„10. Beneficjent zapewni podczas realizacji form wsparcia: 

1) wykwalifikowaną kadrę trenerską o udokumentowanym doświadczeniu w tematyce 
realizowanych kursów; 

2) sprzęt komputerowy (jeżeli dotyczy) - w przypadku kursów/szkoleń/ stacjonarnych; 
3) materiały szkoleniowe; 
4) poczęstunek tj. obiad i przerwy kawowe - w przypadku kursów/szkoleń/ stacjonarnych; 
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5) zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia*, w którym uczestnik brał udział.” 
 

§ 4 
Postanowienia końcowe 

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. 
2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 
3. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Beneficjent: 
 
 
…………………………………………… 
(czytelny podpis osoby reprezentujące i pieczęć firmy) 

  
                     Uczestnik projektu: 
 
 
                    …………………………………………… 
                    (podpis uczestnika projektu) 
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