
 

 

UMOWA O UDZIELENIE AKREDYTACJI PROFESJONALNEJ SBP 

Nr ……….. 

 

 

zawarta w Warszawie, dnia ……………………………….. pomiędzy: 

 

1. Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie (00-335) 
przy ul. Konopczyńskiego 5/7, NIP 526-000-19-15, KRS 0000081477, adres do korespondencji: 
AL. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, reprezentowanym przez dr Annę Grzecznowską - 
Dyrektora Biura Zarządu Głównego SBP, 

 zwanym dalej Zleceniobiorcą 

a 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………., 
zwanym dalej Zleceniodawcą 

następującej treści: 

§1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przeprowadzenie przez Zleceniobiorcę procedury 
akredytacyjnej na wniosek Zleceniodawcy, złożony dnia………………. 

Procedura akredytacyjna dotyczy usługi szkoleniowej: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zgodnie z raportem samooceny usługi szkoleniowej, złożonym przez Zleceniodawcę. Raport 
samooceny usługi szkoleniowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Zleceniodawca oświadcza, iż jest mu znana treść „Podręcznika akredytacji profesjonalnej 
SBP” (dostępnej na stronie internetowej pod adresem: 
www.sbp.pl/repository/dokumenty/podrecznik-akredytacja.pdf) i że zobowiązuje się 
stosować do jego postanowień oraz ustalonych w nim zasad. 

 

http://www.sbp.pl/repository/dokumenty/podrecznik-akredytacja.pdf


§2. Zobowiązania stron: 

1. Zleceniobiorca 

1) Dyrektor Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP), na 
podstawie złożonej przez Zleceniodawcę dokumentacji podejmuje w ciągu 7 dni 
roboczych decyzję o wszczęciu procedury akredytacyjnej. 

2) Dyrektor Biura Zarządu Głównego SBP w porozumieniu z przewodniczącym Komisji 
Akredytacji Profesjonalnej SBP powołuje zespół oceniający w ciągu 10 dni roboczych od 
daty rejestracji wniosku. 

3) W skład zespołu oceniającego wchodzi dwóch ekspertów wyznaczonych przez 
Zleceniobiorcę stosownie do zakresu usługi szkoleniowej. 

4) Zespół oceniający dokonuje oceny usługi szkoleniowej w terminie uzgodnionym ze 
Zleceniodawcą, nie wcześniejszym niż data rozpoczęcia usługi szkoleniowej i nie 
późniejszym niż 60 dni od daty powołania zespołu, o którym mowa w pkt. 3. 

5) Decyzja Komisji Akredytacji Profesjonalnej SBP podejmowana jest na podstawie raportu z 
oceny usługi szkoleniowej przygotowanego przez zespół oceniający. Decyzja Komisji wraz 
z raportem jest przekazywana Zleceniodawcy.  Decyzja Komisji jest ostateczna. 

6) W przypadku pozytywnej oceny Komisji Akredytacji Profesjonalnej SBP informacja o 
certyfikowanej usłudze szkoleniowej  umieszczona zostaje w rejestrze usług 
szkoleniowych akredytowanych przez SBP w ciągu 2 dni roboczych od daty przyznania 
certyfikatu. 

7) Akredytacja profesjonalna SBP udzielana jest na okres 3 lat, z zastrzeżeniem pkt. 8. 

8) W przypadku stwierdzenia odstępstw od ustalonych standardów, SBP ma prawo do 
odebrania przyznanej akredytacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Akredytacji 
Profesjonalnej SBP. Decyzja ta jest ostateczna a Zleceniodawcy nie przysługuje 
jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu 

 

2. Zleceniodawca: 

1) Zobowiązuje się do wniesienia opłaty akredytacyjnej. Wysokość opłaty ustalana jest 
indywidualnie i uwzględnia: honoraria dla ekspertów, koszty przejazdu i zakwaterowania 
zespołu oceniającego, koszty administracyjne Biura Zarządu Głównego SBP. Kalkulacja 
kosztów stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Opłatę akredytacyjną Zleceniodawca wnosi 
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę, w terminie 14 dni od jej 
otrzymania, na konto SBP prowadzone Credit Agricole Bank Polska S.A., nr 46 1940 1076 
3122 4176 0000 0000. 

2) Zobowiązuje się wnieść  opłatę w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc zł.) na 
poczet kosztów procedury akredytacyjnej na konto SBP w ciągu 7 dni roboczych od dnia 
podpisania niniejszej Umowy. 



3) Zobowiązuje się poinformować Zleceniobiorcę w formie pisemnej o wszelkich zmianach 
mogących mieć wpływ na realizację niniejszej Umowy, w tym również o zmianie nazwy, 
formy prawnej prowadzonej firmy bądź adresu w terminie 14 dni od zdarzenia 
stanowiącego podstawę tego obowiązku. 

4) Zobowiązuje się do zamieszczenia logo akredytacji profesjonalnej SBP we wszystkich 
materiałach informacyjnych i szkoleniowych dotyczących usługi szkoleniowej objętej 
akredytacją. 

5) Ma prawo cytować opinię zespołu oceniającego, zawartą w raporcie z oceny usługi 
szkoleniowej, jako rekomendację swojej usługi, która uzyskała akredytację profesjonalną 
SBP. 

6) Zobowiązuje się do zachowania i udostępniania zespołowi oceniającemu SBP na każde 
jego żądanie wszystkich danych dokumentujących procedury świadczenia usługi 
szkoleniowej. 

§3. Zmiany w umowie 

1. Wszystkie zmiany w Umowie i jej załącznikach wymagają obustronnej zgody oraz zachowania 
formy pisemnej i są wprowadzane w drodze aneksu, z wyjątkiem zmian dotyczących danych 
teleadresowych Zleceniodawcy.  

§4. Rozwiązanie umowy 

1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę, bez podania przyczyny zachowując 30 
dniowy okres wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Zleceniobiorcy 
przysługuje prawo do potrącenia kosztów procedury akredytacyjnej poniesionych do dnia 
wypowiedzenia Umowy z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2.2.  

2. Jeśli rozwiązanie Umowy nastąpi na wniosek Zleceniodawcy po rozpoczęciu prac zespołu 
oceniającego, Zleceniodawcy nie przysługuje zwrot opłaty akredytacyjnej, o której mowa w § 
2 ust. 2 pkt. 2.1. 

3. Zleceniobiorca może jednostronnie rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, bez 
obowiązku zwrotu opłaty, o której mowa w §2, ust. 2, pkt. 1., jeżeli Zleceniodawca naruszył 
postanowienia Umowy i w terminie 14 dni od otrzymania wezwania SBP do zaprzestania 
naruszeń albo wykonania ciążącego zobowiązania, nie przedstawił pisma wyjaśniającego 
zaistniałą sytuację lub w określonym terminie nie złożył dodatkowych dokumentów i 
wyjaśnień. 

4. W przypadku nie przyznania akredytacji opłata, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2.1., nie 
podlega zwrotowi.  

 

§5. Postanowienia końcowe 

1. Umowa podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 



2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez strony. 

3. Umowa została przygotowana w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

4. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla Zleceniobiorcy. 

 

Zleceniodawca       Zleceniobiorca 

 

 


