
 
 

Zasady realizacji wyjazdów pracowników dydaktycznych WSIiE TWP  

w Olsztynie w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu ERASMUS+ w roku 

akademickim 2019/2020 

 
1. Zasady ogólne 
 

1.1. Wyjazdy w programie Erasmus+ mogą być realizowane w: 
 

1.1.1. Krajach członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, 
Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, 
Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, 
Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 
 

1.1.2. Krajach spoza Unii Europejskiej: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja oraz Była 
Jugosłowiańska Republika Macedonii 

 
1.2. Osoba kwalifikowana na wyjazd w programie Erasmus+ może posiadać dowolne 

obywatelstwo. 
 

1.3. Organizacja przyjmująca musi być instytucją szkolnictwa wyższego kraju uczestniczącego w 
programie Erasmus+ (patrz pkt 1.1) posiadającą Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, z 
którą WSIiE TWP w Olsztynie podpisała umowę bilateralną dotyczącą współpracy w ramach 
programu Erasmus+. Lista partnerskich uczelni, w których pracownicy WSIIE TWP w Olsztynie 
mogą realizować wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych znajduje się na stronie 
www.wsiie,olsztyn.pl w zakładce Erasmus+.  
 

1.4. Pracownik dydaktyczny może zrealizować wyjazd w kraju uczestniczącym  
w programie (pkt. 1.1), innym niż kraj uczelni macierzystej (WSIiE TWP) i kraj zamieszkania 
pracownika. 
 

1.5. W czasie pobytu za granicą można łączyć działania w zakresie nauczania i szkolenia. 
 
2. Zasady kwalifikacji pracowników WSIiE TWP na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych 
 
2.1. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd STA w programie Erasmus+ jest:  

 
2.1.1. Znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie zajęć 

(minimum B2), 
2.1.2. Ocena Indywidualnego programu nauczania (STAFF MOBILITY FOR TEACHING – 

MOBILITY AGREEMENT), który musi zostać zaakceptowany zarówno przez uczelnię 
macierzystą, jak i uczelnię przyjmującą.  

 
2.2. Wymagane dokumenty: 

 
2.2.1. Kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej uczelni macierzystej, 

bądź w biurze uczelnianego koordynatora programu Erasmus+. 

http://www.wsiie,olsztyn.pl/


 
 

2.2.2. Indywidualny program nauczania, którego druk dostępny jest na stronie 
internetowej uczelni w zakładce Erasmus+ oraz w biurze uczelnianego koordynatora 
(WSIiE TWP, ul. Jagiellońska 59, pok. 115). 

2.2.3. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego. Minimalny poziom znajomości 
języka obcego uprawniający do realizacji wyjazdu to B2.  

2.2.4. Potwierdzenie ubezpieczenia na czas podróży i pobytu za granicą (ubezpieczenia 
zdrowotnego - np. w formie Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, 
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej 
na czas podróży i pobytu w instytucji zagranicznej). 

 
2.3. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2.2. należy składać w Biurze współpracy zagranicznej, 

mieszczącym się w budynku WSIiE TWP w Olsztynie, ul. Jagiellońska 59, pok. 115. 
 

2.4. Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych mogą 
trwać od 2 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży) przy założeniu realizacji 
minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu (lub dowolnym krótszym okresie 
pobytu). Planując czas pobytu należy wziąć pod uwagę, że uczelnia zapewnia dofinansowanie 
z programu Erasmus+ do 5 dni mobilności zagranicznej. 

 
2.5. Pierwszeństwo wyjazdu mają pracownicy etatowi uczelni oraz ci, którzy wyjeżdżają po raz 

pierwszy. 
 

2.6. Termin przyjmowania zgłoszeń nauczycieli akademickich zainteresowanych wyjazdem w celu 
prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020 to 30 października 2019 – 
rekrutacja ciągła ze skutkiem na koniec każdego miesiąca. 

 
2.6.1. W przypadku niewykorzystania puli środków, rezygnacji z wyjazdu osób 

zakwalifikowanych lub pozyskania dodatkowych funduszy uczelnia może ogłosić 
dodatkową rekrutację, której terminy określone zostaną odrębnie na stronie 
internetowej uczelni w zakładce programu Erasmus+. 

 
2.7. Decyzja o zakwalifikowaniu na wyjazd następuje w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty 

zakończenia rekrutacji, a podejmuje ją Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna w składzie: 
 
2.7.1. Rektor – Przewodniczący Komisji, 
2.7.2. Dziekan Wydziału, którego pracownikiem jest osoba ubiegająca się o 

wyjazd, 
2.7.3. Uczelniany Koordynator programu Erasmus+. 
 

2.8. Ewentualne odwołania  można składać w Biurze współpracy zagranicznej do 7 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania decyzji.  

 
2.9. W przypadku, gdy instytucja zagraniczna nie zatwierdzi propozycji zajęć, pracownikowi 

przysługuje prawo do ponownego złożenia swej aplikacji w innej uczelni zagranicznej.  
 
3. Zasady finansowania wyjazdów  

 
3.1. Z każdym pracownikiem wyjeżdżającym w celu prowadzenia zajęć  zostanie podpisana 

umowa określająca warunki, sposób finansowania i rozliczenia wyjazdu. 
 

3.2. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd otrzyma stypendium w wysokości zależnej od kraju 
wyjazdu: 



 
 

 
 
Tabela 1  Stawki dzienne na wyjazdy pracowników uczelni przy wyjazdach trwających nie dłużej 
niż 14 dni 

 

Grupy krajów 
Dzienna wartość stypendium przy 

wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 
dni 

Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, 
Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, 
Wielka Brytania 

130 EURO 

Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, 
Włochy 

110 EURO 

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, 
FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), 
Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, 
Turcja, Węgry 

100 EURO 

 
3.3. Uczelnia zapewnia dofinansowanie na pobyt trwający nie dłużej niż 5 dni (nie licząc czasu 

podróży).  
 
3.3.1. Osoby planujące dłuższe wyjazdy dydaktyczne muszą liczyć z brakiem dofinansowani 

na pobyt trwający dłużej niż 5 dni (nie licząc czasu podróży). 
3.3.2. Finansowanie wyjazdów dydaktycznych trwających dłużej niż 5 dni (nie licząc czasu 

podróży) jest możliwe wówczas, gdy  dostępna pula na dzień zakończenia rekrutacji 
jest wystarczająca na pokrycie dofinansowania wyjazdów wszystkich 
zakwalifikowanych osób. 
 

3.4. Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus+ przeznaczone jest na dofinansowanie 
części, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem zagranicznym. 
 

3.5. Dodatkowo, w odniesieniu do wyjazdów pracowników, uczelnia wypłaca ryczałt na koszty 
podróży – zgodny z kalkulatorem odległości, opracowanym przez Komisję Europejską, który 
znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/education/tools/distance_en.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ec.europa.eu/education/tools/distance_en.htm


 
 

3.5.1. Stawki ryczałtu na dofinansowanie kosztów podróży dla pracowników uczelni  
 

Tabela 2  Stawki ryczałtowe na dofinansowanie podróży pracowników 
 

Liczba kilometrów  
(wg kalkulatora odległości) 

Kwota dofinansowania na 1 uczestnika 

od 10 do 99 20 EURO 

od 100 do 499 180 EURO 

od 500 do 1999 275 EURO 

od 2000 do 2999 360 EURO 

od 3000 do 3999 530 EURO 

od 4000 do 7999 820 EURO 

8000 i więcej 1500 EURO 

 
 

3.6. W przypadku wyczerpania środków stypendialnych, osoby zainteresowane mają możliwość 
wyjazdu do uczelni partnerskiej w celu prowadzenia zajęć bez grantu. 
 

3.7. Przekazanie stypendium pracownikowi nastąpi po podpisaniu umowy finansowej z uczelnią 
macierzystą. Wysokość stypendium będzie wyrażona w EURO, a sposób wypłaty zostanie 
uzgodniony pomiędzy stronami. 

 
3.8. Pracownik ma obowiązek ubezpieczenia się na czas podróży i pobytu w instytucji 

partnerskiej (ubezpieczenie zdrowotne, np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, 
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej). 
 

3.9. Uczestnik wyjazdu posiadający polskie obywatelstwo jest zobowiązany zarejestrować się w 
serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (link do serwisu: 
https://odyseusz.msz.gov.pl). 
 

3.10. Uczestnik zobowiązany jest również do zapoznania się z informacjami pod hasłem 
„Bezpieczny wyjazd zagraniczny”, do których linki znajdują się w zakładce Erasmus+ dla 
pracowników uczelni. 

 
4. Rozliczenie wyjazdu 

 
4.1. Pracownik zobowiązany jest do uzyskania dokumentu potwierdzającego okres pobytu i 

realizację zajęć określonych w Porozumieniu o programie zajęć, sporządzonego przez uczelnię 
przyjmującą na jej papierze firmowym, podpisanego przez osoby upoważnione. 
 

4.2. Obowiązkiem powracającego ze stypendium pracownika jest wypełnienie Indywidualnego 
Raportu Uczestnika (w formie ankiety on-line), do którego dostęp otrzyma automatycznie w 
ostatnim dniu pobytu na podany w zgłoszeniu adres e-mail. 

 

https://odyseusz.msz.gov.pl/

