
ZARZĄDZENIE NR 6/21 

REKTORA-KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw koordynacji prac określonych w Karcie 

Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education) na lata 2021-2027 

 

Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

zatwierdzonego decyzją nr 50 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2019 r. 

(Dz.U. MSWiA poz. 36), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Powołuje się Zespół zadaniowy do spraw koordynacji prac określonych w Karcie Erasmusa dla 

Szkolnictwa Wyższego (ECHE) realizowanych w ramach programu Erasmus+, ustanowionego 

unijnym programem na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, zwany dalej „Zespołem”.  

2. W skład Zespołu wchodzą: 

1) mgr Marianna Ceglińska – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+; 

2) st. kpt. dr inż. Szymon Ptak – Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+; 

3) st. kpt. dr inż. Agata Walczak – Z-ca Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+; 

4) przedstawiciel Samorządu Studenckiego SGSP. 

 

§ 2. 

Zespołowi, o którym mowa w § 1, powierza się wykonywanie następujących zadań: 

1) koordynowanie współpracy SGSP z innymi uczelniami realizującymi zadania w ramach 

programu Erasmus+; 

2) prowadzenie rekrutacji wśród studentów, pracowników i funkcjonariuszy SGSP oraz działań 

wspomagających na rzecz realizacji mobilności w ramach programu Erasmus+; 

3) współpraca z Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji, stanowiącą Narodową Agencję Programu 

Erasmus+; 

4) współpraca z uczelniami mundurowymi w ramach konsorcjum KONSMUND; 

5) zapewnienie zabezpieczenia środków na wyjazdy studentów niepełnosprawnych; 

6) realizację innych zadań wynikających z zobowiązań Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego; 

7) współpracę z Domem Studenckim SGSP w kwestiach związanych z zakwaterowaniem 

studentów i gości z zagranicy, realizujących mobilności w ramach programu Erasmus+; 

8) organizację realizacji programu Erasmus+ w SGSP. 

 

§ 3. 

Zobowiązuje się Samorząd Studencki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej do wyznaczenia stałego 

przedstawiciela Samorządu do składu Zespołu i zapewnienia skutecznej współpracy. 

 

§ 4. 

Zobowiązuje się Kwesturę SGSP do wyznaczenia pracownika ds. obsługi finansowej realizacji programu 

Erasmus+ oraz jego zastępcę. 

 

§ 5. 

Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne SGSP do udzielenia koniecznego wsparcia realizacji 

programu Erasmus+ na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej oraz programów kształcenia. 



 

§ 6. 

Traci moc zarządzenie nr 54/17 Rektora-Komendanta SGSP z dnia 27 października 2017 r. w sprawie 

powołania Zespołu zadaniowego do spraw koordynacji prac określonych w Karcie Erasmusa dla 

Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education) realizowanych w ramach programu 

Erasmus+. 

 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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