
 

ZARZĄDZENIE NR 43/2021 

REKTORA-KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

z dnia 14 lipca 2021 r. 

 

w sprawie zasad i trybu delegowania za granicę pracowników i strażaków Szkoły Głównej 

Służby Pożarniczej w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych, w ramach 

programu Erasmus+ 
 

Na podstawie § 38 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, zatwierdzonego decyzją nr 50 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2019 r.  

(Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 36), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Określa się zasady i tryb kierowania za granicę pracowników i strażaków Państwowej Straży Pożarnej 

pełniący służbę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w celach naukowych i szkoleniowych, w ramach 

programu Erasmus+, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia. 

 

§ 2. 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

2. Traci moc zarządzenie nr 70/20 Rektora - Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 

21 sierpnia 2020 r. w sprawie podróży służbowych strażaków i pracowników oraz wyjazdów 

studentów i innych osób, którzy realizują mobilność naukową, dydaktyczną i szkoleniową  

w ramach programu Erasmus+.  

  



Załącznik do Zarządzenia nr 43/2021 
Rektora-Komendanta SGSP z dnia 14 lipca 2021 r. 

 

ZASADY I TRYB DELEGOWANIA ZA GRANICĘ PRACOWNIKÓW I  STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY 

POŻARNEJ PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W CELACH 

NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH  I SZKOLENIOWYCH,  

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 

 

§ 1.  

Zasady ogólne 

1. Na wyjazdy za granicę w ramach programu Erasmus+ w sprawach naukowych, dydaktycznych  

i szkoleniowych pracowników i strażaków Państwowej Straży Pożarnej, zatrudnionych/pełniących 

służbę (na potrzeby niniejszego zarządzenia dalej nazywanymi łącznie „pracownikami”) w Szkole 

Głównej Służby Pożarniczej (dalej „SGSP”) kieruje Prorektor właściwy ds. Kształcenia  

i Studentów.  Ogólne zasady wyjazdów pracowników za granicę określone są w Przewodniku dla 

Beneficjenta, publikowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pod adresem: 

https://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/ 

2. Podstawą delegowania pracownika do udziału w mobilności Erasmusowej jest umowa 

stypendialna, sporządzona zgodnie z wytycznymi Programu Erasmus+ . Umowa zostaje podpisana 

z delegowanym pracownikiem przez Prorektora właściwego ds. kształcenia i studentów. 

3. Umowa jest rejestrowana w księgowości przez Koordynatora Programu Erasmus+. 

4. Pracownik - beneficjent programu Erasmus+, po otrzymaniu zarejestrowanego egzemplarza 

umowy stypendialnej E+ uruchamia „Wniosek o Delegowanie Pracownika Szkoły Głównej Służby 

Pożarniczej w Podróż Służbową”. 

5. Wniosek jest procedowany za pośrednictwem elektronicznego systemu obiegu dokumentów.  

6. Pracownicy SGSP mogą być kierowani na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+, przy 

zachowaniu poniższych zasad: 

1) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub pełnią służbę w SGSP; 

2) zgodnie z zasadami programu Erasmus+ preferowani są pracownicy, którzy nie brali udziału  

w Programie Erasmus+; 

3) uczestnik mobilności Erasmusowej otrzymuje stypendium jako ryczałt na koszty utrzymania  

i koszty podróży zgodnie ze stawkami i informacją przesłaną na dany rok akademicki przez 

Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności; 

4) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd. 

7. Informację o naborze na wyjazdy pracowników i strażaków w ramach programu Erasmus+ są 

przekazywane przez Zespół ds. Erasmusa do Rektoratu SGSP, celem opublikowania na stronie 

internetowej SGSP. 

8. Pracownik zgłasza chęć udziału w mobilności E+ poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego 

/zawartego każdorazowo w informacji o naborze na wyjazdy/ drogą e-mailową do Koordynatora 

Uczelnianego, przekazując do wiadomości Koordynatorowi Wydziałowemu. 

https://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/


9. Za organizację i przeprowadzenie rekrutacji pracowników na wyjazdy zagraniczne Erasmus+ 

odpowiada Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ oraz Koordynator Wydziałowy Programu 

Erasmus+.  

§ 2. 

Kryteria formalne delegowania pracowników na wyjazdy zagraniczne w ramach programu 

Erasmus+ 

1. Pracownik biorący udział w rekrutacji na wyjazdy w ramach E+ przygotowuje zgodnie z wymogami 

programu Erasmus+: 

1) „Mobility Agreement. Staff Mobility for Training” - pracownicy administracyjni; 

2) „Mobility Agreement. Staff Mobility for Teaching” – pracownicy dydaktyczni; 

3) “Mobility Agreement. Staff Mobility for Training and Teaching” – pracownicy dydaktyczni. 

2. Dokumenty są zatwierdzane przez Koordynatora Erasmus+. 

3. Pracownik biorący udział w rekrutacji na wyjazdy w ramach E+ jest obowiązany do: 

1) otrzymania potwierdzenia gotowości przyjęcia przez uczelnię zagraniczną w formie 

podpisanego przez uczelnię przyjmującą „Mobility Agreement”; 

2) zgodę bezpośredniego przełożonego na udział w mobilności Erasmusowej; 

3) podpisanie umowy finansowej E+ w dwóch egzemplarzach;  

4) uruchomienie wniosku o delegowanie. 

4. Procedowanie wyżej wymienionych dokumentów odbywa się zgodnie z aktualną polityką 

realizacji założeń Erasmus Without Paper, zgodnie z harmonogramem wdrażania, określoną przez 

Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. 

§ 3. 

Postanowienia końcowe 

1. Podstawą delegowania pracownika, który przeszedł pomyślnie cały proces rekrutacyjny jest 

umowa stypendialna, sporządzona zgodnie z wytycznymi Programu Erasmus+. Umowa zostaje 

podpisana z delegowanym pracownikiem przez Prorektora właściwego ds. kształcenia  

i studentów, co jest równoznaczne ze skierowaniem pracownika na wyjazd za granicę. 

2. Pracownik niezakwalifikowany na wyjazd może wnieść odwołanie do Prorektora  

ds. Kształcenia i Studentów, za pośrednictwem Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, 

w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o niezakwalifikowaniu się. 

3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2021-2027, 

postanowienia umowy finansowej na dany rok akademicki, która została zawarta pomiędzy SGSP, 

a Narodową Agencją Programu Erasmus+, Przewodnik po Programie Erasmus+. 

4. Wszelkie spory lub wątpliwości będą rozstrzygane przez Rektora-Komendanta SGSP. 
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