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Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich  
Politechniki Krakowskiej  im. T. Kościuszki  

w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu  Erasmus „+” Akcja 1: Mobilność 
edukacyjna z krajami programu w roku akademickim 2018/2019 

 
1. Wyjazdy nauczycieli akademickich – pracowników PK, spełniających  kryteria zawarte w umowie 

pomiędzy Politechniką Krakowską a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – operatorem  programu 
Erasmus „+” oraz kryteria ustalone przez władze uczelni, realizowane są na Politechnice Krakowskiej 
w roku akademickim 2018/2019.  
  

2. Do ubiegania się o dofinansowanie wyjazdu dydaktycznego uprawnione są osoby zatrudnione na 
stanowisku nauczyciela akademickiego w Politechnice Krakowskiej  im. T. Kościuszki . Nauczyciele 
aplikujący o wyjazd muszą posiadać odpowiednie kompetencje językowe. Osoby ubiegające się o 
wyjazd po raz pierwszy  traktowane są priorytetowo.  

 
3. Wyjazd może być zrealizowany jedynie do uczelni zagranicznej, będącej instytucją szkolnictwa 

wyższego z kraju programu posiadającą Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego lub instytucją 
szkolnictwa wyższego z kraju partnerskiego uznaną przez właściwe organy z którą wydział 
macierzysty posiada podpisaną (zgłoszoną do Działu Współpracy Międzynarodowej  Sekcja Programu 
Erasmus) umowę w ramach Programu Erasmus”+” przewidującą wymianę kadry akademickiej 
podpisaną , zanim mobilność zostanie zrealizowana. 
 

4. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów 
uczelni partnerskiej.  Przed wyjazdem wykładowcy do uczelni partnerskiej,  strony  uzgadniają 
program zajęć, który będzie przeprowadzony przez nauczyciela akademickiego w uczelni 
partnerskiej. Ustalony program musi być podpisany, na wzorze dokumentu  STAFF MOBILITY FOR 
TEACHING - MOBILITY AGREEMENT, będącego obowiązkowym dokumentem programu Erasmus 
„+”. 
 

5. Niezbędnymi elementami przedstawionego programu nauczania są: zakładane cele nauczania, 
zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. Program zawarty w dokumencie  STAFF 
MOBILITY FOR TEACHING - MOBILITY AGREEMENT stanowi podstawę kwalifikacji nauczyciela 
akademickiego na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.  

 
6. Pobyt wykładowcy w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony pomiędzy 15 

października 2018 r.,  a 28 czerwca 2019 r. 
 

7. Standardowy okres pobytu nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej to 5 dni roboczych, ale 
dopuszcza się pobyt krótszy, podczas którego wykładowca jest zobowiązany przeprowadzić co 
najmniej 8  godzin zajęć dydaktycznych. Maksymalny okres pobytu w uczelni partnerskiej to okres 6 
tygodni. Ze względu na ograniczone środki,  jakimi dysponuje uczelnia, maksymalne wsparcie 
finansowe  na wyjazd naliczane jest na 5 dni pobytu.  
 

8. Nauczyciele akademiccy zainteresowani wyjazdem zobowiązani są złożyć w Dziale Współpracy 
Międzynarodowej Sekcja Programu Erasmus do dnia 12 października 2018r., następujące dokumenty 
(oryginały w wersji papierowej)  wymagane zasadami programu Erasmus”+”: 
przed wyjazdem:   
- Dokument  STAFF MOBILITY FOR TEACHING - MOBILITY AGREEMENT podpisany przez dziekana 
(dostępny na www.erasmus.pk.edu.pl);  
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MOBILITY AGREEMENT musi być podpisany przez wszystkie 3 strony przed rozpoczęciem 
mobilności. 
- Wniosek o wyjazd zagraniczny (dostępny w serwisie dla pracowników); 
 

Po 12 października 2018 r.  zgłoszenia będą przyjmowane jeżeli uczelnia będzie posiadała wolne środki. Na 
działanie – wyjazdy nauczycieli w celach dydaktycznych programu „Erasmus +” Politechnika Krakowska w 
roku akademickim 2018/2019, otrzymała dofinansowanie  15  wyjazdów  w kwocie 14 025 Euro.  Nie później 
niż w dniu 18.10.2018r. zostanie ustalona  lista osób, które otrzymały dofinansowanie. Ze względu na ochronę 
danych osobowych, osoby które aplikowały o wyjazd, otrzymają informacje o dofinansowaniu indywidualnie. 

 
O przyznaniu środków na wyjazd decyduje Prorektor ds. Kształcenia biorąc pod uwagę  treść programu 
zapisanego w dokumencie „STAFF MOBILITY FOR TEACHING - MOBILITY AGREEMENT”, rekomendacje 
wydziału, kolejność zgłoszeń oraz dostępne środki. 

Odwołania od decyzji o przyznaniu dofinansowania wyjazdu można składać w Sekretariacie Rektora 
Politechniki Krakowskiej  do końca października 2018 r.; Po tym terminie, listę realizujących wyjazdy uważa 
się za zamkniętą, a dofinansowania będą przyznawane tyko w przypadku posiadania przez uczelnię wolnych 
środków;   

9. Niekompletne zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
 

10. Jedna osoba może złożyć zgłoszenie na jeden wyjazd. 
 

11. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o 
dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób 
niepełnosprawnych. Wnioski o dodatkowe środki należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem 
Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Wniosek pracownika z niepełnosprawnością o 
dofinansowanie określonych kosztów rozpatruje Narodowa Agencja Programu Erasmus. 
 

12. Pracownicy  zakwalifikowani na wyjazd zobowiązani są złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej 
Sekcja Programu Erasmus  następujące dokumenty: 
 
 
 Przed wyjazdem (oprócz dokumentów wymienionych w punkcie 8): 

 Oświadczenie finansowe (dokument dostępny w  Dziale Współpracy Międzynarodowej 
Sekcja  Programu Erasmus) 

 Umowa finansowa na wyjazd w ramach programu Erasmus „+” (dokument dostępny w  
Dziale Współpracy Międzynarodowej Sekcja  Programu Erasmus), 

Przekazanie wsparcia finansowego nauczycielowi może nastąpić tylko pod warunkiem 
zaakceptowania wszystkich warunków umowy. Umowę podpisuje się najpóźniej 2 tygodnie przed 
planowanym wyjazdem. 

 
13. W celu rozliczenia wyjazdu, po powrocie należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej  Sekcja 

Programu  Erasmus następujące dokumenty: 

 oryginalny dokument sporządzony na papierze firmowym uczelni przyjmującej, podpisany przez jej 
uprawnionego przedstawiciela, potwierdzający zrealizowanie celu pobytu oraz określający termin 
pobytu i liczbę godzin zrealizowanych zajęć. Wyjazdy w czasie których nie zrealizowano co najmniej 
ośmiu godzin dydaktycznych nie mogą być rozliczone. Przy pobytach dłuższych niż 5 dni roboczych w 
działaniu 2018/2019 istnieje konieczność przeprowadzenia proporcjonalnie większej liczby godzin 
zajęć niż 8. Właściwym jest następujący schemat: (8/5)*liczba dni powyżej jednego tygodnia. Na  
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przykład: dla pobytu od 1 do 10 danego miesiąca, tj. dla pobytu 10-dniowego:  1,6*3=4,8 
(zaokrąglone do 5 godz.), co daje łącznie 13 godzin (8+5). 

 kopia biletu ze wskazaną datą wyjazdu i powrotu; 

 dokument finansowy potwierdzający poniesienie kosztów podróży wystawiony na Politechnikę 
Krakowską, 

 sprawozdanie z pobytu w instytucji przyjmującej - ankieta on–line składana na serwerze Komisji 
Europejskiej na podstawie zaproszenia przesyłanego przez system Mobility Tool KE,   – dokument 
składany elektronicznie. 
 

14. Nauczyciele akademiccy zgłoszeni do wyjazdu w roku akademickim 2018/2019  zobowiązani są do 
podpisania umowy finansowej na wyjazd najpóźniej do dnia 03.06.2019r. Po przekroczeniu tego 
terminu dany wyjazd traktuje się jako niezrealizowany.  
 

15. Wyjazdy realizowane z dofinansowaniem programu Erasmus”+” nie mogą  być równocześnie 
dofinansowane z innych źródeł. 

 
16. Pracownik jest zobowiązany do posiadania karty aktualnej EKUZ oraz polisy ubezpieczeniowej na czas 

podróży i pobytu w uczelni przyjmującej obejmującej co najmniej transport medyczny, ubezpieczenie 
NNW.  
 

17. Pracownicy którzy w ramach swoich obowiązków służbowych wyjeżdżają do państw Unii 
Europejskiej, mogą ubiegać się o potwierdzenie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego. 
A-1 to zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym 
zastosowanie do osoby uprawnionej. Zaświadczenie to wydaje się w celu potwierdzenia, któremu 
ustawodawstwu zabezpieczenia społecznego pracownik podlega, oraz poświadczenia, że pracownik 
nie jest zobowiązany do opłacania składek w innym państwie. Formularz A1 jest podstawą do 
wydania europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ).  
Właściwe dane potrzebne do wypełnienia zaświadczenia A1 należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych 
i Socjalnych Politechniki Krakowskiej co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem wyjazdu 
służbowego. Zaświadczenie jest potwierdzane przez ZUS w terminie do 7 dni roboczych. 
 

18. Wsparcie finansowe otrzymane przez pracownika jest przeznaczone na pokrycie częściowych 
kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej. Nie jest ono przewidziane na 
pokrycie pełnych kosztów związanych z realizacją wyjazdu. 
 

19. Pracownik ma możliwość zrealizowania wyjazdu bez wsparcia indywidualnego z budżetu Programu 
Erasmus+ (tzw. wyjazdy bez wsparcia indywidualnego), wówczas wszystkie zasady, z wyjątkiem tych 
odnoszących się do przyznanego wsparcia indywidualnego, muszą być spełnione. 
  

20. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w „Przewodniku programu Erasmus+" 
Narodowa Agencja Programu Erasmus „+”  w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego ustaliła i przyjęła na rok akademicki 2018/2019 następujące stawki stypendiów: 
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Mobilność pracowników – maksymalne wsparcie indywidualne na dzień w zależności od kraju 
przyjmującego: 

Kraj przyjmujący Kwota na dzień w walucie EURO 
 

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

130 

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

110 

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

100 

Ze względu na ograniczony budżet programu maksymalne dofinansowanie może być przyznane na pięć dni 
mobilności. 

 
21.  W roku akademickim 2018/2019 w ramach programu Erasmus „+” możliwe jest także finansowanie 

kosztów podróży. Podstawą jest dokument finansowy wystawiony na Politechnikę Krakowską. 
Koszt podróży nie może przekraczać stawek, obliczonych przez kalkulator odległości, które zostały 
ustalone przez Komisję Europejską.   
 
Kalkulator dostępny jest pod adresem: 
 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
 

Odległość Kwota 

od 10 do 99 km: 20 € na uczestnika 

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 

 
Jeżeli podróż odbywa się samochodem, którym podróżuje kilku uczestników, zwrot kosztów podróży 
przysługuje tylko jednej osobie.  
 

22. Przed wyjazdem uczestnik Programu zobowiązany jest zarejestrować swoją podróż w serwisie 
Odyseusz https://odyseusz.msz.gov.pl prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 
 

23. Informacje dotyczące możliwości wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach 
programu  Erasmus „+” Akcja 1: Mobilność edukacyjna z krajami programu w roku akademickim 
2018/2019  podane są do wiadomości dziekanom, publikowane na uczelnianej stronie internetowej 
www.erasmus.pk.edu oraz udzielane przez Dział Współpracy Międzynarodowej Sekcja Programu 
Erasmus   ( tel: 2512).  

 
 
 

 
 

Kraków, 01.10.2018 r. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://www.erasmus.pk.edu/

