
Zasacly funkcjonowania Programu ERASMUS+ w Politechnice Warszawskiej w roku

akademickim 20t5 12016 _ wy jazdy pracowników w ce|ach szko|eniowych (STT)

l . Intbrmacje dotyczące wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych w roku

akademickim 20l5l2a|6 sąpublikowane na stronie internetowej Centrum Współpracy

Międzynarodowej (www.cwm.pw.edu.pl) oraz ptzekazywane wydziałowym

Pełnomocnikom ds. programu ERASMUS+.
Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ musi być
pracownikiem Politechniki Warszawskiej, a podstawą zatrudnienia powinna być

umo\l'a o placę.
Rekrutacja pracowników. powinna zostac zakończona do końca grudnia 2015 r.

Pierwszeństwo przy kwa|ifikacji będą miaĘ osoby wyjeżdż'ające po raz pierwszy.

W przypadku kilku zgłoszeń o podołlnej jakości programu, decyduje ko|ejność
wpĘnięcia wniosku.
Listy kandydatów na wyjazdy przygotowują Pełnomocnicy wydziałowi. Po

zaakceptowaniu ptzez Dziekana, Pełnomocnicy przesyłają ww. listy do koordynatora
projektu w Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych CwM, który podejmuje

ostateczną decyzję. o wszelkich zmianach koordynator powinien być zawiaclanriany
pisemnie.
Ce|em wyjazdu pracownika w ramach dział.ania STT w programie ERASMUS+ ma
być udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy

wykonywanej w uczelni macierzystej.
Podstawą kwalitikacji pracownika na wyjazd jest ocena indywidualnego proglamu

szkolenia (STAFF MOBILITY BOR TRAINING - MOBILITY AGREEMENT),
ktory jest uzgodniony z instytucjąprzyjmującą. Program szkolenia określa za|<ładane

cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy
i zadania pracownika. Oceny programu dokonuje osoba odpowiedzialna na wyclziale
lub w jednostce zatrudniającej beneticjenta.
Przy kwalifikacji pracowników za|ęca się preferencyjne traktowanie osob zwtązanych
z t ea|izacjąPro gramu ERASMUS+.
organizacją przyjmującą moze byó instytucja szkolnictwa wyŻszego posiadająca

KARTĘ ECHE (Erasmus Charter Jbr Higher Education) ptzyznaną ptzez Komisję
Errropejską waŻnąw roku akademickim 2015Dal6lub kazda publiczna lub prywatna

organizacja prowadząca dziatd.naść na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia,
szkolenia i na rzecz młodzieŻy.
lldział w seminariach i konferencjach w ramach tego działania jest

nieuprawniony.
Minimalny okres podlegający dofinansowaniu to 2 dni ro|rocze. a maksymalny - 5
dni ro|roczych (z wyłączeniem czasu podrózy. gdyŻ na dni podrózy dofinansowanie
kosztóu. pobytu nie jest przyznawane),

SĘ'pendium przyznawane w programie ERASMUS+ na wyjazd Ępu STT ma
charakter uzupełniający i stanowi dofinansowanie kosztów pobytu i podróży.

Po uz.vskaniu akceptacji Dziekana i/lub Dyrektora danej jednostki, wnioski
rr1'iazdolve (."Wniosek - Skierclwanie za granicę, wzór S'') wraz Z indywidualnym
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plogramem szkolenia na|ezy ńoŻyć w UAPE CwM, wówczas koordynator projektu
przygotuje umowę między osobą wyjeidiającą a Politechniką Warszawską.

l3. Po załatwieniu pov,\lŻszych formalności i Po PODPISANIU UMOWY z PW, osoba
wyjeŻdŻająca dokonuje zakupu bilętu. Wydatek ten jest dofinansowany Z funduszy
programu ERASMUS+ w postaci ryczałtu. osoba v,ryjeidiĄąca jest zobowiązana
przedstawić przed wyjazdem kopię biletu, a po powlocie _ oryginał oraz karty
pokladowe.
.Iezeli podroŻ odbywa się samochodem, wypłata ryczałtu moze nastąpić na podstawie
oświadczenia złoŻonego przez uczestnika. Jeśli samochodęm podrózowało więcej
osób, ryczałt wypłacany jest tylko jednej osobie.
Ryczatt za podrói vry|iezany jest za pomocą kalkulatora odległości, opracowanego
ptzez Komi sj ę Europej ską.

14. Ryczałt na podróŻ moina wypłacac jedynie w przypadku, kiedy podróz będzie
związana bezpośrednio z pobyem w ramach programu ERASMUS+ w organizacji
goszczącej. Zgodnie zzasadami finansowymi i umownymi obowiązującymi
wprogramie ERASMUS+ ,,wprzypadku gdy podróż nie odbyła się lub została
sfinansowana z innych źródeł, niż te przyznane w ramach Programu Erasmus* (np,
uczestnik był już wcześniej w miejscu docelowym, w krcłju orgcłnizacji przyjmującej,
w zwiqzku z innymi dziataniąmi, niz te dofinansowane w ramach Umowy), Beneficient
będzie zobowiązany do sprawozdania w systemie Mobilit1, Tool kazdego takiego
przypadku. zgodnie ze jego stanem faktycznym. Www. przypadkach, dofinansowanie
kosztów Podróży nie będzie przyznane,,.

l5' Wyjazdy rea|izowane w ramach programu ERASMUS+ nie mogą być równocześnie
dotinansow ane z irny ch funduszy Unii Europej skiej.

l6. osoba v,ryjeŻdżająca zobowięana jest do ubezpieczenia się na czas podrózy i pobytu
w organizacji przyjmującej. Pakiet powinien obejmowaó ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej (oC)' ubezpieczenie od następstw nieszczęŚliwych
rłypadkow orNW) onzkoszty |eczenia (KL).

17. Kwoty wsparcia indywidualnego na poby obliczane sąna podstawie poniższej tabeli:

Kraj prryjmujący Dzienna stawka wsparcia indywidualnego
na pobyt

w EURO - przy wyjazdach trwających do
14 dni

Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka
Brytania

130

Austria, Belgia, Bułgaria. Cypr' Czechy,
Finlandia, Francja, Grecja, Islandia,
Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia,
Polska. Rumunia, Turcja. Węgry, Włochy

l l 0

Hiszpania, FYROM (b. Republika Jugosławii
Macedonia), Łotwa, Ma|ta, Niemcy,
Pornrgalia, Słowacja

t00

Chorrvacja, Estonia, Litwa' Słowenia 80

Krvot1'określone w Tabeli nie uwzględniająryczahu na podróz

?



Stypendium otrzymywane z programu ERASMUS+
na podstawie:

jestzwolnione z opodatkowania

o Art. 2l ust. I pkt23a lit a Ustawy o podatku dochodowym od osób t1zycznych
z dnia26|ipca 199| r., (Dz,U, z20l2 t. poz.36l,zpóŹn, zm,):

Art. 21. ] ' Wolne od podatku dochodowe7o Są..
t l
23a) część dochodów osób' o którychmowaw art. 3 ust, I, przebywającychczctsowo
za granicąi uzyskujqcych dochody z tytułu.,
a) stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z Ętułu podróty
służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz
warunków ustalania należności przystugujqcych pracownikowi zatrudnionemu
w* państu;ovłej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podroży
stużbowei poza granicami lcraju, za każdy dzień, w którym byto otl,zymwane
sQpendium,

oraz

o Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 1 sierpnia 20|5 r. (Dz. U. z 2015
t . ,poł.1176):

$ 1. Zarządza się ząniechanie poboru podatku dochodov,ego od osób fizycznych od
dochcldow osób fizycznych z tytułu stypendiów ną ylyjazdy zagraniczne otrzymyl4,anych
w ramach prog,amu ,,Erasmusł'', w części przekraczajqcej dochody nl,olnione od
podatku na podstavtie art. 2l ust. I pkt 23a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób'fizycznych (Dz' U, z 2012 r. poz. j61, z późn, zm.2)'

$ 2. Zaniechanie, o którym mowa }? $ l, ma zastosowanie do dochodów (przychodów)
uzyskanych od dnia I stycznia 2015 r. do dnią 31 grudnia 2016 r,

18. Po powrocie ze szkolenia w uczelni/instytucji przyjmującej pracownik przedstawia
w Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych CWM (w ciągu 10 dni roboczych
od dnia zakończenia pobytu) następujące dokumenty:

o Zaświadczenie o okresie pobytu w tej uczelni/insty.tucji (z dokładnymi
datami od dnia... do dnia. ..), zawierające informację o charakterze odb1tego
szkolenia. Zaśwndczenie powinno byó sporządzone na papierze firmowym
ins$,.tucj i przyj muj ącej,

o Sprawozdanie z pobytu w systemie on.line (kaŻda osoba wyjeŻdiająca
otrzyma maila z intbrmacj ądotyczącą sposobu dostępu do ankiety, wysłanego
przez system Mobility Tool),

. Bilety i karĘ pok|adowe.
19,Bęz toz|iczenia wcześniejszego v,ryjazdu na STT lub innego w ramach ERASMUS+

nie mozna ubiegać się o ponowny wyjazd.

Ę. Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów pracowników znajdują się
w Kontrakcie Uczelnianym podpisanym z Narodową Agencją Programu
ERASMUS+' w Karcie ECHE, w Umowie między Beneficjenter4' a. Uczk}InĘ
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