
Zasady funkcjonowania Programu ERASMUS+ w Politechnice Warszawskiej w roku
akademickim 2015 1201 6 - rvymiana nauczycieli akademickich (STA)

1. Informacje dotyczące wyjazdów nauczycie|i akademickich w roku akademickim
f0|5l20l6 są publikowane na stronie internetowej Centrum Współpracy
Międzynarodowej (www.cwm.pw.edu.pl) otaz ptzekazywane wydziałowym
Pełnomocnikom ds' programu ERASMUS+.
Wyjazd moźrc być realizowany wyŁącznie do uczelni zagranicznej, z którą darry
wydział ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną w ramach programu
ERASMUS+, przewidującą wymianę kadry akademickiej. Uczelnia ta musi
posiadaó KARTĘ ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) przyznaną
przęz Komisj ę Europej ską wuŻnąw roku akademickim 20 I 5 l 201 6, uprawniaj ącą
do uczestnictwa w programie.
Listy kandydatów na vtyjazdy, z określeniem czasu i terminu ich pobytu za
granicą przygotowują Pełnomocnicy wydziałowi. Po zaakceptowaniu przez
Dziekana, Pełnomocnicy przesyŁają ww. listy do koordynatora projektu
w Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych CwM, który podejmuje
ostateczną decyzję' o wszelkich zmianach koordynator powinien byó
zawiadamiany p i s emnie.
Rekrutacja pracowników powinnazostaó zakonczona do końca grudnia 2015 roku.
Pierwszeństwo przy lrwalifikacji na wyjazdy naucrycieli spełniających
w równym stopniu kryteria jakościowe' będą miaĘ osoby wyjeżdżając€ po
raz pierwsry i deklarujące wyjazd do jednej uczelni.
Nauczyciel zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu ERASMUST musi
byó pracownikiem Politechniki Warszawskiej. Podstawązatrudnienia powinno być
mianowanie lub umowa o pracę.
Przy kwalifikacji na wyjazdy nauczycieli preferencyjnie traktowani będą
praco wni cy związani z r eaItzacj ąPro gramu ERA S MU S +.
Podstawą kwalifikacji nauczyciela na wyjazd STA jest ocena ind1rvidualnego
programu nauczanra (STAFF MOBILITY FOR TEACHING - MOBILITY
AGREEMENT), który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą. Wnioski
wyjazdowe bez ww. dokumentu nie będą rozpatrywane. oceny programu
dokonuje osoba odpowiedzialna na wydziale lub w jednostce zatrudniającej
beneficjenta.
Programy wykładów i innych zajęó dydaktycznych ustalają zainteresowani
beneficjenci, a po zatwierdzeniu ich przez uczelnię partnerską oraz Wydział lub
jednostkę PW zatrudntającą beneficjenta, przedstawiają ję koordynatorowi
projektu ERASMUS+ w UAPE CWM.
Minimalny okres podlegający dofinansowaniu to 2 dni robocze, a maksymalny - 5
dni robocrych (z wyłączeniem czasu podróĘ, gdyż na dni podróiy
dofinansowanie pobyu nie jest przyznawane). Kazdy nauczyciel akademicki
wyjeżdżający na wykłady w ramach programu ERASMUS+ zobowiązany jest do
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przeprowadzenia w czasie pobytu minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych ze
studentami dane.i uczelni.

10. Stypendium przyznawane w programie ERASMUS* na wyjazd typu STA ma
charakter uzupelniający i stanowi dofinansowanie kosztów pobytu i podróży.

11. Po uzyskaniu akceptacji Dziekana i/lub Dyrektora danej jednostki, wnioski
wyjazdowe (.,Wniosek _ Skierowanie za granicę, wzór S'') wtaz z indywidualnym
programem nauczania na|eŻy złożyć w Uczelnianej Agencji Programów
Edukacyjnych. wówczas koordynator projektu przygotuje umowę między osobą
v,ry j eŻdŻaj ącą a Pol itechniką Warszawską.

l2,Po załatwieniu pov'ryższych formalności i Po PODPISANIU UMowY z PW,
osoba wyjezdzająca dokonuje zakupu biletu. Wydatek ten jest dofinansowany
z ftlnduszy progfamu ERASMUS+ w postaci ryczattu. osoba wyjezdŻająca jest
zobowięana przeclstawic ptzed wyjazdem kopię biletu, a po powrocie _ oryginał
orazkarty pokładowe'
JeŻe|i podróz odbywa się samochodem, wypłata tyczałtu moze nastąpić na
podstawie oświadczenia złoŻonego ptzez uczestnika. JeŚli samochodem
podrózowało więcej osób, ryczałt wypłacany jest tylko jednej osobie.
Ryczałt za podróŻ wyliczany jest za pomocą kalkulatora odległości, opracowanego
ptzęz Komisję Europej ską.

13. Ryczałt na podróz moŻna wypłacać jedynie w przypadku, kiedy podtóŻ będzie
związana bezpośrednio z pobytem na uczelni zagtanicznej w ramach programu
ERASMUS+. Zgodnie zzasadami finansowymi i umownymi obowiązującymi
w programie ERASMU9+ ,,1Ą/ przypadku gdy podróz nie odbyła się lub została
sfinansov,ana z innych źródeł, niz te przyznane w* ral7laCh Programu Erasmusł
(np uczestnik byl już wcześniej w miejscu docelowym, u, kraju organizacji
przyjmującej, s,tł zll,iązku z innymi działaniami, niż te dofinansowane v, ra,mach
{Imolay)' Beneficjent będzie zobowiązany do sprawozdania w systemie Mobility
Tool kazdego takiego przypadku, zgodnie ze jego stanem .faktycznym. W ww.
przypadkach, doJinans ow ani e ko szt ów Po elróży ni e b ędz ie przyznane,,.'

l4,Wyjazdy realizowane w ramach proglamu ERASMUS+ nie mogą być
równocześnie dofinansowane z innych funduszy Unii Europejskiej.

15. osoba v,,ryjeŻdŻĄąca zobowiązana jest do ubezpieczenia się na czas podróŻy
i pobytu w uczelni przyjmującej' Pakiet powinien obejmować ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej (oC), ubezpieczenie od następstw nieszczęŚli!\Ych
wypadków (}.INW) oruzkoszty |eczenia (KL).

16. Kwoty wsparcia indywidualnego na poby obliczane są na podstawie poniŻszej
tabeli:

Kraj przyjmujący

Dzienna stawka wsparcia
indywidualnego na pobyt

w EURO - prTy wyjazdach trwających
do 14 dni

Dania, Holandia. klandia" Szwecja, Wielka
Brvtania

130

Atlstr ia, BeIgia, Bt lłgaria, Cvpr '  Czechy, r r0



Fin landia, Francja, Grec.ia, lslandia"
Liechtenstein. Luksem burg, Nor"wegia,
Po|ska. Rumunia. Turcia. Węgrv ' Włochv
Hiszpania, FYROM (b. Republika
Jugosławii Macedonia), Łotwa, Malta'
Nienrcy' Por1ugalia. Słowacia

r00

Chorwacia' Estonia, Litwa' Słowenia 80

KwoĘ określone rł,Tabeli nie uwzględniająryezahu na podróz

Stypendium otrzymywane z programu ERASMUS+ jest zwolnione z opodatkowania
na podstawie:

o Ar1. 2l ust. l pkt 23a lit a Ustawy o podatku dochodowym od osób ftzycznych
z dnta 26 |ipca 1 99 1 r., (Dz. U . z 2a1f t. poz. 3 61, z pożn. zm.):

Art. 21. ]. Wolne od podatku dochodov,ego Są'.
r 1
.23Ą 

część tlochodóyl, osób, o których mowavł art. 3 ust. ]' przeby,tlaiących cza'so}Ąo
za granicą i ttzyskttjqcych dochody z lytułu..
a) stypendiól,v _ yy y,ysokości stanovliącej równowartość diety z tytułu podrózy
służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz
v,arunkólą, tłstalania należności przysługujących pracov,nikol,vi zatrudnionentu
w pańshl,ov,ei lub samorządowej jednostce sJbry budzetowej z tytutu podró4,
,slużbou,ej poza granicami kraju' za kazdy dzień, u, którym było otrzymy1Ą}ane
sQpendiunt.

otaz

o Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 l sierpnia f015 t. (Dz. U. z 2a15
r.. poz. 1176):

$ 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodov,ego od osób ./izycznych od
dochodóv, osób fizycznych z tytułu sQpendiól,v na wyjazdy zagraniczne otrzymywanych
v, ramach programu ,,Erasmus*,,, .lu części przel<raczającej dochody zwolnione od
pockłtku na podstałrie art. 2] ust. I pkt 23a lit. a ustau,y z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób./izycznych (Dz, U. z 2012 r. poz, 361, z późn, zm,2).
$ 2. Zaniechanie, o którym mov)tł w $ 1' ma Zastosov,anie do dochodóul (przychodóv,)
uzy,skanych od dnia I stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

17. Po powrocie nauczyciel akademicki składa (w ciągu 10 dni roboczych od dnia
zakończenia pobytu) w Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych CWM
następujące dokumenty:
a. Zaświarlczenie z uczelni partnerskiej zawierające informację o długości

pobytrr (z dokładnymi clatami od dnia... do dnia...) oruz potwierdzenie
wykonan'vch zajęć (minimum 8 godzin zaj ęć dydaktycznych)"

ź+



b. Sprawozdanie z pobytu w systemie on-line (kaŻda osoba wyjezdzająca
otrzyma maila z informacją dotyczącą sposobu dostępu do ankiety, wysłanego
przez system Mobility Tool),

c. Bilety i karĘ pokładowe.
18. Bez rcz|iczenia wcześniejszego wyjazdu na STA lub innego w ramach

ERASMUS* nie mozna ubiegaó się o ponowny wyjazd.
19.Szczegołowe informacje dotyczące wymiany nauczycieli akademickich znajdują

się w Kontrakcie Uczelnianym podpisanym z Narodową Agencją Programu
ERASMUS+' w Karcie ECHE, w Umowie między Beneficjentem a Ucze|niąoraz
w Przewodniku po Programie ERASMUS+.

Inne wyjazdy nauczycieli akademickich i persone|u administracyjnego (Działanie
Organizacja Wymiany - OS)

20. W ramach Programu ERASMUS+ mozliwe są równiez inne rodzaje wyjazdów
nauczycieli akademickich i personelu administracyjnego, np. :
a. Wizyty monitoringowe w celu dokonania oceny postępu w nauce danego

studenta/studentów i poznania warunków studiów na uczelni partnerskiej,
b. Spotkania partnerów uczestniczących w programie ERASMUS+.
Wyjazdy te są finansowane z funduszu Programu ERASMUS+ na organizację
wymiany studenckiej i kadry dydaktycznej (oS). obowiązują te same zasady
finansowania, co w przypadku innych wyjazdów nauczycieli akademickich
i personelu administracyjnego Politechniki Warszawskiej.

fl, Za|eca się wyjazdy nie dłuzszę niŻ 2-5 dni przy zastosowaniu najnizszych kosztów
podrózy. osoby wyjeż,dżające na tego typu wyjazdy są zobowiązane do
zamawiania biletów przezBwz CWM.

22. Informację o planowanych wizytach monitoringowych i wizytach
przygotowawczych przygotowuje Pełnomocnik Dziekana na danym Wydziale,
a po akceptaeji przez Dziekana, informacja ta zostaje ptzesłana do koordynatora
projektu w UAPE CWM, który podejmuje ostatęczną decyzję. o wszelkich
zmianach koordynator projektu powiadamiany jest pisemnie.

23. w terminie dziesięciu dni od zakończenia pobytu uczestnik programu sporządza
sprawozdanie z v,ryjazdu, które składa wraz z zaświadczeniem o długoŚci pobytu
(zdatami od dnia.... do dnia....) u koordynatora projektu irozlicza koszty
wyjazdu w Kwesturze PW.

24,Bez roz|iczenia poprzedniego wyjazdu nie mozna ubiegać się o następny wyjazd.
Pracownicy uczelni wyjeidŻający na wizyty monitoringowe lub na spotkania
partnerów wypełniają ',Wniosek _ Delegacja za granicę, wzór D,,.
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