
Załącznik nr 2 do Regulaminu realizacji Programu Erasmus+ w Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkole Wyższej  

 

 

Zasady kwalifikacji pracowników do wyjazdów w Programie Erasmus+ (działanie 

KA103 – Mobilność edukacyjna pomiędzy krajami programu)
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1. Kandydat do wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ (zwanego dalej Programem) musi 

być pracownikiem Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej (zwanej dalej CM lub 

Uczelnią). 

2. Podstawą zatrudnienia pracownika musi być umowa o pracę. 

3. Celem wyjazdu pracownika może być: 

a. wyjazd typu STA – prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej, 

b. wyjazd typu STT – udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem 

pracy wykonywanej na Uczelni.  

4. Podstawą kwalifikacji pracownika do wyjazdu jest ocena „Porozumienia o programie 

nauczania” („Mobility Agreement. Staff Mobility for Teaching”) – w przypadku wyjazdu 

typu STA, lub ocena „Porozumienia o programie szkolenia” („Mobility Agreement. Staff 

Mobility for Training”) – w przypadku wyjazdu typu STT, które są uzgodnione z 

uczelnią/instytucją przyjmującą oraz kompetencje językowe (poziom znajomości języka 

obcego, który będzie językiem roboczym podczas wyjazdu). 

5. „Porozumienie o programie nauczania” określa: zakładane cele nauczania, zawartość 

programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. 

„Porozumienie o programie szkolenia” określa: zakładane cele i oczekiwane rezultaty 

realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika. 

6. Dokumenty „Porozumienie o programie nauczania” oraz „Porozumienie o programie 

szkolenia” dostępne są na stronie www Uczelni oraz u Koordynatora Erasmus+. 

7. Podczas jednego wyjazdu typu STA nauczyciel akademicki zobowiązany jest do 

przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni 

przyjmującej w przypadku wyjazdu trwającego do 5 dni. W przypadku wyjazdu dłuższego 

liczba godzin dydaktycznych do zrealizowania jest proporcjonalnie wydłużana. 

8. Wyjazdy typu STA i STT nie mogą trwać krócej niż 2 dni robocze i nie dłużej niż 5 dni 

roboczych. 

9. Warunkiem koniecznym udziału w programie jest ustalenie zastępstw na Uczelni na czas 

wyjazdu przez pracownika oraz pisemna zgoda przełożonego. 

10. Kandydatury pracowników, którzy ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy oraz zgłoszenia 

kadry młodszej stażem traktowane są priorytetowo. 

12. Wyjazdy pracowników CM muszą być rozpoczęte i zakończone w tym samym roku 

akademickim. 

13. Pracownik chcący wziąć udział w programie składa: 

Kwestionariusz na wyjazd zagraniczny oraz „Porozumienie o programie nauczania” lub 

„Porozumienie o programie szkolenia” Koordynatorowi Erasmus+ do 30 września danego 

roku akademickiego. 

14. O zakwalifikowaniu do wyjazdu w programie decyduje  Uczelniana Komisja 

Kwalifikacyjna na podstawie oceny „Porozumienia o programie nauczania” lub 

„Porozumienia o programie szkolenia” oraz poziomu znajomości języka obcego. 
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dotyczy umowy finansowej z NA nr 2016-1-PL01-KA103-023877 na lata 2016-2018  

 



15. Pracownik zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu do wyjazdu w programie przez 

Koordynatora drogą mailową. 

19. W kwestiach nie objętych niniejszymi zasadami decyzję ostateczną podejmować będzie 

Rektor CM. 

 

 

Zasady wykorzystania i rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na wyjazdy 

pracowników w Programie Erasmus+ (działanie KA103 – Mobilność edukacyjna 

pomiędzy krajami programu)
2
 

 

 

 

1. Środki finansowe dla uczelni przeznaczone na wypłatę stypendiów dla pracowników 

uczelni mogą być przeznaczone jedynie na wypłatę stypendiów dla pracowników 

zakwalifikowanych na wyjazdy typu STA oraz typu STT. 

2. Środki finansowe przyznane w kategorii STA mogą być przeznaczone jedynie na wypłatę 

stypendiów dla pracowników naukowo-dydaktycznych zakwalifikowanych na wyjazd do 

uczelni partnerskiej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub na wypłatę stypendium dla 

pracownika zagranicznego przedsiębiorstwa zaproszonego w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych ze studentami. 

3. Środki finansowe przyznane w kategorii STT mogą być przeznaczone jedynie na wypłatę 

stypendiów dla pracowników uczelni wyjeżdżających w celach szkoleniowych. 

4. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości stawek stypendium będą uwzględniane 

następujące zasady: 

a) wysokości stawek stypendium wypłacane przy wyjazdach do tych samych krajów dla 

pracowników wszystkich wydziałów uczelni będą takie same; 

b) stawki dziennego stypendium ustalone w poniższej tabeli nie podlegają zmianom w okresie 

trwania roku akademickiego; 

c) okres pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia 

stypendium będzie określany z dokładnością do jednego dnia; 

d) będą respektowane sztywne limity stawek stypendium przeznaczonego na koszty 

utrzymania opublikowane na stronie:  

 

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

 Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie 

 

Wysokość stawek na 1 dzień przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni*: 

 

Grupa I 
Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania 

130 EUR 

 

Grupa II 
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, 

Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy 

110 EUR 
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http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/


Grupa III 
Hiszpania, Łotwa, Malta, FYROM, Niemcy, Portugalia, Słowacja 

100 EUR 

 

 

Grupa IV 
Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia 

80 EUR 

 
* W przypadku pobytów dłuższych w 15-stym i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% 

stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14-stu dni. 

 

e) Pracownik otrzymuje dofinansowanie na wsparcie indywidualne na cały okres pobytu za 

granicą. Wysokość dofinansowania na wsparcie indywidualne zależy od kraju docelowego 

oraz liczby dni pobytu w uczelni partnerskiej. Wsparcie indywidualne jest częściowym 

dofinansowaniem kosztów związanych z zakwaterowaniem oraz utrzymaniem podczas 

pobytu na uczelni partnerskiej.  

f) Na etapie rozliczenia wyjazdu czas pobytu określa się na podstawie zaświadczenia 

wydanego przez instytucję przyjmującą licząc dni od daty rozpoczęcia pobytu do dnia 

zakończenia pobytu. Zaświadczenie musi być podpisane przez organizację przyjmująca z 

podaniem imienia i nazwiska uczestnika, celu działania za granicą, daty jego rozpoczęcia i 

zakończenia. 

5. CM w ramach przyznanego przez NA dofinansowania może w formie ryczałtu 

dofinansować pracownikom koszty podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości 

między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym na podstawie kalkulatora 

odległości dostępnego na stronie:  

 

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

 Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie 

 

 

 

Odległość Kwota 

od 100 do 499 km: 180 € na uczestnika 

od 500 do 1 999 km: 275 € na uczestnika 

od 2 000 do 2 999 km: 360 € na uczestnika 

od 3 000 do 3 999 km: 530 € na uczestnika 

od 4 000 do 7 999 km: 820 € na uczestnika 

8 000 km lub więcej 1100 € na uczestnika 

 

 

6. Jednostkowa stawka ryczałtowa, której wysokość zależna jest od dystansu, stanowi kwotę 

dofinansowania podróży z miejsca wyjazdu do miejsca przyjazdu i z powrotem. Jako miejsce 

wyjazdu uważa się adres instytucji wysyłającej, a jako miejsce przyjazdu – siedzibę instytucji 

przyjmującej.   

 

7. Zwrot kosztów podróży może nastąpić tylko w przypadku, gdy CM dysponuje środkami 

finansowymi pozwalającymi na zwrot. 

 

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


8. Ogólna kwota stypendium musi być wyrażona w euro. Przyznane i wypłacone 

pracownikowi stypendium musi być liczbą całkowitą i musi zgadzać się ze stawkami 

określonymi w punkcie 4d. 

 

9. Wszelkie płatności na rzecz indywidualnych stypendystów są szczegółowo określone w 

umowie finansowej pomiędzy pracownikiem a Uczelnią.  

 

10. Pracownicy niepełnosprawni wyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub 

w celach szkoleniowych mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie ze środków 

Programu Erasmus+. Wysokość dodatkowej kwoty, jaką otrzymuje uczestnik mobilności jest 

określana na podstawie specjalnego wniosku złożonego do Narodowej Agencji Programu 

Erasmus+. Wniosek musi być wysłany do NA najpóźniej na 4 tygodnie przed rozpoczęciem 

mobilności pracownika i musi szczegółowo określał potrzeby uczestnika wynikające z 

niepełnosprawności. Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania 

dofinansowania wyjazdów pracowników niepełnosprawnych znajdują się na stronie: 

 

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

 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów pracowników niepełnosprawnych  

 Wniosek o dofinansowanie wyjazdu pracownika niepełnosprawnego 

 

10. W kwestiach nie objętych niniejszymi zasadami decyzję ostateczną podejmować będzie 

Rektor CM. 

 

 

 

http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/
http://www.en.mazovia.edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/Wniosek-o-dofinansowanie-wyjazdu-pracownika-niepe%C5%82nosprawnego.pdf

