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Załącznik nr 6 do Regulaminu 
uczestnictwa w Projekcie 

 

 
UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

NR ……………………….…     
 

 
zawarta w dniu ……………………………………  w Warszawie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 

 
1) Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie (02-520) przy ul. Wiśniowej 50, 

NIP: 5213842228, REGON: 381510697, reprezentowaną przez:  
gen. dr Marcina Strzelca – Rektora-Komendanta Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości,  
zwaną dalej „SWWS” lub „Uczelnią”, 
 
a 
 

2) Panią/Panem* …….………………………………………………………………………….………………………………………………….. 

zamieszkałą/-ym ……………………………………………………………..………………………………………………………………….. 

PESEL ………………………………… seria i numer dowodu osobistego …………………………………………………………… 

numer telefonu do kontaktu ……………………………………………………………………………. 

adres e-mail do kontaktu  …………………………………………………………………………………. 

zwaną/-ym w treści Umowy „Uczestnikiem Projektu” lub „Uczestnikiem”, 
 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub osobno „Stroną”, 
 
o treści następującej: 
 

§ 1 
Studia podyplomowe na kierunku Mediacje i sprawiedliwość naprawcza, zwane dalej „Studiami 
podyplomowymi”, przeznaczone dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz 
zawodowych kuratorów sądowych, prowadzone są w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości 
w ramach projektu „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie 
Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, realizowanego na podstawie umowy  
nr DFS-V.7211.5.2020 na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. 
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§ 2 
Uczestnik Projektu oświadcza, że: 
1) podejmuje studia na Studiach podyplomowych prowadzonych w roku akademickim 2021/2022; 
2) zapoznał się z dokumentami, zamieszczonymi na stronie internetowej Uczelni, pod adresem 

https://swws.edu.pl/rekrutacja-mediacje-i-sprawiedliwosc-naprawcza/ w tym: 
a) programem Studiów podyplomowych, stanowiącym załącznik Uchwały nr 58/20 senatu Wyższej 

Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia 
programu studiów podyplomowych w zakresie mediacji i sprawiedliwości naprawczej dla 
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz zawodowych kuratorów sądowych, 
zwanym dalej „Programem studiów podyplomowych”, 

b) Regulaminem uczestnictwa w Projekcie, określającym zasady organizacji oraz szczegółowe 
warunki rekrutacji  na Studia podyplomowe w zakresie mediacji i sprawiedliwości naprawczej  
dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz zawodowych kuratorów sądowych, 
prowadzone w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, stanowiącym 
załącznik do zarządzenia nr 54/21 Rektora-Komendanta Szkoły Wyższej Wymiaru 
Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu uczestnictwa 
w projekcie określającego zasady organizacji oraz szczegółowe warunki rekrutacji na studia 
podyplomowe na kierunku Mediacje i sprawiedliwość naprawcza prowadzone w Szkole Wyższej 
Wymiaru Sprawiedliwości w roku akademickim 2021/2022, zwanym dalej „Regulaminem 
uczestnictwa w Projekcie”, 

c) regulaminem studiów podyplomowych, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 44/20 
Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z dnia 27 
maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu studiów podyplomowych w Wyższej Szkole 
Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, zwanym dalej „Regulaminem studiów 
podyplomowych” 

– oraz akceptuje ich treść, jak również zobowiązuje się do przestrzegania postanowień powyższych 
aktów prawnych. 

 
§ 3 

Uczelnia oświadcza, że: 
1) w roku akademickim 2021/2022 będzie prowadziła Studia podyplomowe; 
2) Studia podyplomowe są nieodpłatne dla Uczestników Projektu. 
 

§ 4 
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości zobowiązuje się do: 
1) prowadzenia zajęć dydaktycznych określonych Programem studiów podyplomowych; 
2) dostarczenia Uczestnikowi Projektu materiałów dydaktycznych; 
3) wydania Uczestnikowi Projektu  

a) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, 
b) certyfikatu udziału w Projekcie, 
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– na zasadach określonych w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie. 

 
§ 5 

1. Uczestnik Projektu, może się ubiegać o dodatkowe wsparcie w postaci:  
a) zapewnienia bezpłatnych noclegów (z soboty na niedzielę w terminach zjazdów),  
b) wyżywienia w terminach zjazdów,  
c) zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia dydaktyczne 
– na zasadach określonych w § 7 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie.  

2. Formularz zgłoszenia określający zakres oczekiwanego wsparcia, stanowi załącznik do niniejszej 
Umowy. 

3. Uczestnik Projektu, w przypadku ubiegania się o wsparcie w postaci zapewnienia przez Uczelnię 
noclegów oraz wyżywienia w Kampusie mundurowym w Kaliszu (ul. Wrocławska 193-195, 62-800 
Kalisz) w weekendy, w które zgodnie z harmonogramem zjazdów prowadzone są zajęcia, załącza 
część A wypełnionego Formularza zgłoszenia do niniejszej Umowy i składa go wraz z podpisanym 
egzemplarzem Umowy.  

4. W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dydaktyczne, określone planem 
zajęć Uczestnik Projektu przedkłada w sekretariacie SWWS – Kampusie mundurowym w Kaliszu 
(ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz), w terminie do 14 dni po miesiącu, w którym odbywały się 
zjazdy wypełnioną część B Formularza zgłoszenia określającego zakres oczekiwanego wsparcia. 
Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dydaktyczne, które odbędą się w czerwcu 2022 r. nastąpi na 
podstawie wypełnionej części B Formularza zgłoszenia, przedłożonej w sekretariacie SWWS 
w Kaliszu (ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz) najpóźniej do dnia 17 czerwca 2022 r.  

5. Uczelnia przelewa Uczestnikowi Projektu na wskazany przeze niego rachunek bankowy należności 
z tytułu poniesionych kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca prowadzenia zajęć 
w weekendy, o których mowa w ust. 4, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 
wypełnionej części B Formularza zgłoszenia określającego zakres oczekiwanego wsparcia.  

6. Wsparcie, o którym mowa w ust. 3 i 4 przyznaje się na podstawie poprawnie wypełnionego 
Formularza zgłoszenia, przedłożonego w terminach wskazanych w powyższych ustępach.  

 
§ 6 

1. Uczestnik Projektu może odstąpić od niniejszej Umowy rezygnując tym samym z dalszego 
uczestnictwa w Studiach podyplomowych. Celem odstąpienia od Umowy, Uczestnik Projektu 
prześle na adres Uczelni podany w komparycji Umowy oświadczenie o rezygnacji z udziału 
w Studiach podyplomowych, sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności, w którego treści 
wskazane zostaną przyczyny rezygnacji. Przepis § 9 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie, stosuje 
się. 

2. W przypadku rezygnacji ze Studiów podyplomowego z innego powodu niż wymienione w § 9 ust. 2 
Regulaminu uczestnictwa w Projekcie lub w przypadku niezłożenia pisemnego oświadczenia 
o rezygnacji z udziału w Studiach podyplomowych, bądź w przypadku skreślenia z listy uczestników 
Studiów podyplomowych z innych przyczyn wskazanych w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie 
lub Regulaminie studiów podyplomowych obowiązującym w Uczelni, Uczestnik zobowiązany jest 
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do zapłaty na rzecz Uczelni kary umownej w wysokości 3 600,00 złotych (słownie: trzy tysiące 
sześćset złotych). 

3. Uczelnia wezwie Uczestnika Projektu do zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 2, wskazując 
numer rachunku bankowego Uczelni, na który powinna być dokonana wpłata oraz wyznaczając 
termin na zapłatę kary umownej nie krótszy niż 14 dni. 

4. Uczelnia może dochodzić kary umownej, o której mowa w ust. 2, także po wygaśnięciu niniejszej 
Umowy.  

 
§ 7 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 
zobowiązań wynikających z realizacji Umowy, z powodu działania siły wyższej. W szczególności 
Strony wyłączają w takim przypadku możliwość naliczania kar umownych. 

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, nagłe, zewnętrzne, niemożliwe do 
przewidzenia i do zapobieżenia, pomimo zachowania przez Strony należytej staranności, które 
wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy. 

3. Jeżeli zdarzenie stanowiące siłę wyższą w rozumieniu ust. 2 będzie przyczyną niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy przez jedną ze Stron: 
1) Strona ta niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o powstaniu i zakończeniu tego 

zdarzenia przedstawiając stosowną dokumentację potwierdzającą zaistnienie zdarzenia 
mającego znamiona siły wyższej; 

2) Strona ta niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutku tego zdarzenia. 
 

§ 8 
1. Uczelnia zastrzega sobie prawo: 

1) zmiany Programu studiów podyplomowych w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z trybem 
określonym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego; 

2) rezygnacji z kontynuowania trwających Studiów podyplomowych w przypadku niedającej się 
usunąć przeszkody w realizacji Projektu.  

2. Uczelnia niezwłocznie poinformuje Uczestnika Projektu o zaistnieniu którejkolwiek z okoliczności 
wskazanych w ust. 1. 

 
§ 9 

Umowa wygasa w razie: 
1) ukończenia Studiów podyplomowych przez Uczestnika Projektu, zgodnie z § 10 Regulaminu 

uczestnictwa w Projekcie; 
2) rezygnacji Uczestnika z dalszego uczestnictwa w Projekcie; 
3) skreślenia Uczestnika z listy uczestników Studiów podyplomowych w sytuacjach określonych 

regulaminem studiów podyplomowych lub Regulaminem uczestnictwa w Projekcie, w tym również 
na skutek zawinionego uchylania się od obowiązków, w szczególności w przypadku braku 
aktywnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych Studiów podyplomowych. 
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§ 10 
1. Zmiana treści Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym w nauce. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zaistnienia pomiędzy nimi sporu dotyczącego 
wykonania Umowy lub pozostającego w związku z jej wykonaniem, w pierwszej kolejności podejmą 
próbę polubownego rozstrzygnięcia sporu. Wszelkie spory czy roszczenia wynikające z Umowy lub 
z nią związane, których Strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie w terminie 30 dni od 
zaistnienia sporu, będą rozstrzygane przed sądem powszechnym miejscowo właściwym dla siedziby 
Uczelni. 

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się bezskuteczne lub nieważne, Strony 
zobowiązują się renegocjować Umowę i w miejsce postanowień bezskutecznych lub nieważnych, 
wprowadzić nowe postanowienia, które w pełni realizowałyby cel Umowy. 

5. Integralną częścią niniejszej Umowy jest załącznik – Formularz zgłoszenia określający zakres 
oczekiwanego wsparcia. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 
 
 

………………………………………… …………………………………………… 
Uczelnia Uczestnik Projektu 
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Załącznik  
do Umowy uczestnictwa 
w Projekcie nr ……………. 

 

Formularz zgłoszenia określający zakres oczekiwanego wsparcia – część A 

 
…………..…………………………………..……… 

                                  (miejscowość i data)   
…………………………………………..……………...  
               (imię i nazwisko)  
  
………………………………………..………………...  
                       (PESEL)  
  
.………………………………………………………... 
            (adres zamieszkania)  
 

 
Niniejszym oświadczam, że posiadam miejsce zamieszkania w miejscowości 

………………………………………………., odległej o ….……. km od Kalisza tj. od miejsca prowadzenia zajęć 
dydaktycznych na studiach podyplomowych na kierunku Mediacje i sprawiedliwość naprawcza dla 
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz zawodowych kuratorów sądowych, (Kampus 
mundurowy SWWS, ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz), a odległość ta liczona jest w oparciu o 
dojazd najkrótszą drogą publiczną (według trasy wskazanej w Google Maps, nie w linii prostej).  
 
Część A: (*niewłaściwe skreślić) 
W związku z udziałem w/w Projekcie:  

o Jestem* zainteresowana/-y skorzystaniem z zapewnianego przez Uczelnię noclegu oraz 
wyżywienia oferowanych w Kampusie mundurowym SWWS (z soboty na niedzielę, w 
weekendy, w których zgodnie z harmonogramem Studiów podyplomowych odbywają się 
zjazdy) w Kampusie mundurowym SWWS w Kaliszu (od soboty – śniadanie, obiad, kolacja, do 
niedzieli – śniadanie oraz obiad, w terminach zjazdów). 

o Nie jestem* zainteresowana/-y skorzystaniem z zapewnianego przez Uczelnię noclegu w 
Kampusie mundurowym SWWS (z soboty na niedziele, w weekendy, w których zgodnie z 
harmonogramem Studiów podyplomowych odbywają się zjazdy) oraz wyżywienia w Kampusie 
mundurowym WSKiP w Kaliszu (od soboty – śniadanie, obiad, kolacja, do niedzieli – śniadanie 
oraz obiad, w terminach zjazdów). 
 
                                                                                                   ……………………………............                                                                                                                                      
                                                                                                             (czytelny podpis)
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Formularz zgłoszenia określający zakres oczekiwanego wsparcia – część B 

 
…………..…………………………………..……… 

                                  (miejscowość i data)   
…………………………………………..……………...  
               (imię i nazwisko)  
  
………………………………………..………………...  
                       (PESEL)  
  
.………………………………………………………... 
            (adres zamieszkania)  
 
 

Niniejszym oświadczam, że posiadam miejsce zamieszkania w miejscowości 
………………………………………………., odległej o ….……. km od Kalisza tj. od miejsca prowadzenia zajęć 
dydaktycznych na studiach podyplomowych na kierunku Mediacje i sprawiedliwość naprawcza dla 
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz zawodowych kuratorów sądowych, (Kampus 
mundurowy SWWS, ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz), a odległość ta liczona jest w oparciu o 
dojazd najkrótszą drogą publiczną (według trasy wskazanej w Google Maps, nie w linii prostej).  

 
Część B: (*niewłaściwe skreślić) 
W związku z udziałem w/w Projekcie:  

o Jestem/ nie jestem* zainteresowana/-y uzyskaniem zwrotu kosztów dojazdów z miejsca 
zamieszkania do miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych tj. na 
Kampus mundurowy SWWS, ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz, na zaplanowane zajęcia 
dydaktyczne oraz powrotu do miejsca zamieszkania (w niedzielę, w którą zaplanowane są 
zajęcia dydaktyczne) na podstawie faktycznie ponoszonych i odpowiednio 
udokumentowanych wydatków do wysokości opłat za środki transportu publicznego 
szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym 
obszarze, w ramach przyjętego w Projekcie, maksymalnego limitu kosztów przejazdu w obie 
strony w terminach zjazdów, w kwocie nie przekraczającej 102 zł w ramach jednego zjazdu.  

o Oświadczam, że aktualny szacunkowy koszt dojazdu do Kalisza na Uczelnię (ustalony na 
podstawie opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego w oparciu o cennik 
biletów II klasy obowiązujący na danym obszarze) wynosi ……………..………….. złotych, a koszt 
powrotu do miejsca zamieszkania (ustalony na podstawie opłat za środki transportu 
publicznego szynowego lub kołowego w oparciu o cennik biletów II klasy obowiązujący na 
danym obszarze) wynosi ……………….…….. złotych. 

o Wobec powyższego, wnioskuję o zwrot kosztów dojazdów na zajęcia do Kalisza i powrotu do 
miejsca zamieszkania, poniesionych przeze mnie w miesiącu …………………………  w łącznej 
kwocie ……………… zł, (słownie złotych: ……………………………………………..), co odpowiada kwocie 
określonej limitem 102 zł zwrotu kosztów przejazdu na zajęcia dla jednego Uczestnika Projektu 
w ramach jednego zjazdu.  
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Należność brutto: ………………… zł (słownie złotych: ………………………………………..………………….).  
proszę przekazać na mój rachunek bankowy nr: 
……………………………..………………………………………………..………….. 
prowadzony w banku: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
……………………………............  

(czytelny podpis) 
 

 
 
Załączniki: 
(np. bilety, oświadczenia, wydruk z google maps, wydruk rozkładu jazdy oraz ceny biletu). 
1) …………………………… 
2) …………………………… 


