
 

 

ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW 

ADMINISTRACYJNYCH I KADRY DYDAKTYCZNEJ POWIŚLAŃSKIEJ SZKOŁY 

WYŻSZEJ W CELU REALIZACJI SZKOLEŃ (STT) ORAZ W CELU REALIZACJI ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH (STA) 

1. 

Wyjazdy pracowników administracyjnych na szkolenia - STT 

Program Erasmus+ oferuje pracownikom administracyjnym uczelni oraz innym pracownikom 

nie prowadzącym zajęć dydaktycznych, wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji 

partnerskich. Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje 

związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.  

Mobilność kadry - szkolenia (STT) to działanie zapewniające wsparcie w zakresie 

doskonalenia zawodowego pracowników w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem 

konferencji) i praktycznego doświadczenia edukacyjnego (Job Shadowing). 

Organizacją przyjmującą może być instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę 

Erasmusa (ECHE) oraz każda prywatna lub publiczna organizacja prowadząca działalność na 

rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży w kraju 

uczestniczącym w programie. 

Pracownik zakwalifikowany na wyjazd musi być pracownikiem Powiślańskiej Szkoły 

Wyższej w Kwidzynie (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna). W miarę wolnych miejsc i 

posiadanych środków dopuszcza się kwalifikację osób zatrudnionych na umowę cywilno-

prawną. 

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd szkoleniowy jest program szkolenia, który 

określa ogólne cele mobilności, wartość dodaną z tytułu mobilności (zarówno dla instytucji 

wysyłającej i przyjmującej oraz dla pracownika), działania, które należy podjąć, a także 

oczekiwane rezultaty. Program szkolenia w instytucji przyjmującej zawarty w dokumencie 

Staff  Mobility for Training – Mobility Agreement powinien być uzgodniony pomiędzy 



stronami przed wyjazdem pracownika, a także być zgodny z programem szkoleń 

zawodowych pracowników administracyjnych Powiślańskiej Szkoły Wyższej. 

Przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria 

jakościowe priorytetowo będą traktowane osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. 

Ograniczone środki finansowe warunkują liczbę osób zakwalifikowanych do finansowania w 

ramach Erasmus+. Osoby niezakwalifikowane zostaną umieszczone na liście rezerwowej, a 

realizacja ich wyjazdów będzie uzależniona od dostępnych środków (rezygnacje osób 

zakwalifikowanych lub pozyskane dodatkowe fundusze). Istnieje także  możliwość realizacji 

wyjazdu szkoleniowego w ramach programu Erasmus+ ze stypendium zerowym, korzystając 

z własnych środków. 

Nabór pracowników administracyjnych ma charakter ciągły do wyczerpania środków. 

Warunkiem jest złożenie zaakceptowanego przez instytucję przyjmującą Staff Mobility 

Agreement for Training. 

2. 

Wyjazdy kadry dydaktycznej w celu prowadzenia zajęć – STA 

1. Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana wyłącznie z uczelnią 

posiadającą Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE – Erasmus Charter for 

Higher Education) ważną w danym roku akademickim, z którą Powiślańska Szkoła Wyższa 

ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną przewidująca wymianę nauczycieli. Lista 

uczelni partnerskich jest stale aktualizowana, a dostępna jest na stronie uczelni, a także w 

Biurze programu Erasmus+.  

2. Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi spełniać 

kryterium formalne: być pracownikiem dydaktycznym uczelni wysyłającej. 

3. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla 

studentów uczelni partnerskiej. Od 2018 roku można łączyć działania w zakresie nauczania 

i szkolenia, które pozwolą pracownikom dydaktycznym rozwijać umiejętności pedagogiczne 

oraz w zakresie opracowywania programów nauczania. 

 



4. Przed wyjazdem powinien być uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć, które ma 

przeprowadzić nauczyciel w uczelni partnerskiej – program nauczania (Agreement 

for Staff Mobility for Teaching. Niezbędnymi elementami przedstawionego programu 

nauczania są: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. 

5. Potwierdzony przez uczelnię zagraniczną AKTUALNY dokument Agreement 

for Staff Mobility for Teaching oraz znajomość języka obcego stanowią podstawę 

kwalifikacji nauczyciela akademickiego na wyjazd w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w 

równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. 

Zaleca się, aby wyjazdy te wpisywały się w plan podnoszenia kompetencji pracowników 

Uczelni. 

6. Po zakończeniu kwalifikacji wszyscy kandydaci zostaną poinformowani mailowo o 

wynikach. Z każdym nauczycielem akademickim zakwalifikowanym na wyjazd w programie 

Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa. 

7. Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni zagranicznej musi być rozpoczęty i 

zakończony w okresie obowiązywania danej umowy finansowej. Okres pobytu nauczyciela 

akademickiego w uczelni partnerskiej określany jest indywidualnie – zapisy znajdują 

odzwierciedlenie w umowie finansowej pomiędzy Uczestnikiem a PSW. W uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się pobyt krótszy (min. 2 dni z wyłączeniem czasu podróży przy 

zachowaniu wymaganej ilości godzin), a stosowne wyjaśnienie w tej sprawie powinno być 

skierowane do Koordynatora Uczelnianego przed wyjazdem. Podczas jednego wyjazdu 

nauczyciel akademicki jest zobowiązany przeprowadzić min. 9 godzin 

zajęć dydaktycznych. Jeśli działanie dydaktyczne jest łączone ze szkoleniem, wówczas 

minimalna liczba to 4 godziny. 

8. Przekazanie wsparcia indywidualnego oraz ryczałtu na koszty podróży nauczycielowi 

akademickiemu może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez nauczyciela 

wszystkich warunków umowy. Wsparcie to zostanie wypłacone w formie grantu przelewem 

na konto (zalecane – przelew na konto w euro). 

9. Wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania) 

przyznawane jest na określoną liczbę dni roboczych  w wysokości określonej wg stawek 

dziennych, określanych przez Narodową Agencję w poszczególnych latach (szczegóły wg. 



obowiązujących umów uszczegółowiane przez Koordynatora programu Erasmus+ przed 

realizacją wyjazdu). 

10. Uczestnik otrzyma dodatkowo ryczałt na koszty podróży, a jego kwota uzależniona jest 

od odległości. Do obliczania odległości wykorzystuje się oficjalny kalkulator opracowany 

przez Komisję Europejską dostępny na stronie http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/distance-calculator 

11. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a 

miejscem docelowym (pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby 

obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony) 

12. Ostateczne rozliczenie wyjazdu nastąpi po powrocie na podstawie potwierdzenia z uczelni 

przyjmującej zgodnie z rzeczywistymi datami pobytu. Nie są wymagane rachunki za 

wyżywienie i noclegi. Rozliczeniem ryczałtu na koszty podróży będzie rzeczywiste odbycie 

przez uczestnika podróży, udokumentowane w/w dokumentami. 

13. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany przez uczelnię macierzystą do 

uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium 

UE. Nauczyciel akademicki powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstwa 

nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. 

14. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany dostarczenia do Biura program Erasmus+ 

pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w uczelni zagranicznej wraz z informacją o 

liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych/ zaświadczeniu o zrealizowanym 

szkoleniu. 

15. Po powrocie z uczelni zagranicznej nauczyciel akademicki jest zobowiązany 

do wypełnienia obowiązkowego raportu (on-line EU survey), do którego link zostanie 

przesłany automatycznie po zakończeniu mobilności na wskazany wcześniej adres mailowy. 

Uczestnik, który nie złoży raportu po zakończeniu wyjazdu zostanie zobowiązany przez 

uczelnię do pełnego zwrotu otrzymanego stypendium. 

16. Nauczyciele niepełnosprawni z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą 

ubiegać  się o dodatkowe fundusze.  W tym celu należy poinformować Biuro programu 

Erasmus+. 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator
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17. Obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2016 r. 

zgodnie, z którym „zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób 

fizycznych od dochodów z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu 

„Erasmus+” ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz 

kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (…)”. 

 


