
        Załącznik do zarządzenia Nr 66/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej 

                we Włocławku 

z dnia 1 czerwca 2021 r.  

 

 

Zasady podziału grantu na wyjazdy zagraniczne pracowników w celu 

prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia w ramach Erasmus+  

w roku akademickim 2020/2021 w sytuacji występowania COVID-19 
 

1. Grant na wyjazd pracownika wypłacany z programu Erasmus+ w roku akademickim 

2020/2021 stanowi sumę kwot wsparcia indywidualnego i ryczałtu na koszty podróży. 

2. Kwota wsparcia indywidualnego stanowi iloczyn dni pobytu za granicą oraz stawki 

dziennej ustalonej na wyjazdy do danego kraju przez Komisję Europejską. 

3. Dzienna stawka zróżnicowana jest w zależności od kraju wyjazdu. 

4. Kwota ryczałtu na koszty podróży zależna jest od odległości między siedzibą uczelni 

macierzystej i siedzibą uczelni/instytucji zagranicznej i została ustalona przez Komisję 

Europejską. 

5. Ustala się, że odległość z pkt. 4 mierzona specjalnym kalkulatorem przygotowanym 

przez Komisję Europejską będzie obejmowała zawsze jako miejsce wyjazdu 

Włocławek, a jako miejsce docelowe siedzibę główną uczelni/instytucji zagranicznej. 

6. Do kwoty wsparcia indywidualnego doliczana będzie stawka dzienna ustalona na 

wyjazdy do danego kraju przez Komisję Europejską na dwa dni podróży. Dodatkowe 2 

dni na podróż (dzień przed rozpoczęciem pracy i dzień po jej zakończeniu) będą 

dodawane do terminu wyjazdu zawartego w umowie w celu usprawiedliwienia 

nieobecności pracownika w pracy. 

7. Możliwa jest zmiana uczelni, terminu, a tym samym kraju na wyjazd w stosunku do 

danych zawartych w aplikacji. 

8. Odmrażanie mobilności do poszczególnych krajów będzie następowało w uczelni 

automatycznie, po otwarciu granic danych państw dla obywateli Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

9. Z powodu COVID-19 wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych będą 

realizowane wyłącznie online. 

10. Wyjazdy szkoleniowe realizowane będą w formie tradycyjnej i w formie online. 

11. W sytuacji COVID-19 dla wyjazdów tradycyjnych znosi się zasadę wyjazdu tylko 2 

osób do tej samej uczelni w tym samym terminie. Dowolna liczba pracowników może 

wyjechać na mobilność w tym samym czasie do tej samej uczelni pod warunkiem 



realizacji programu szkolenia odpowiadającego zajmowanym stanowiskom przez 

poszczególnych uczestników mobilności. 

12. Standardowa długość wyjazdu tradycyjnego wynosić 5 dni roboczych. Możliwa jest też 

realizacja szkoleń trwających 2 dni. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Rektora 

dopuszcza się również realizację pobytów powyżej 5 dni roboczych, jeśli pracownik 

otrzyma akceptację uczelni/instytucji przyjmującej. 

13. Dopuszcza się realizację mobilności o różnej długości wyjazdu tradycyjnego w tym 

samym czasie do tej samej uczelni – pobyty różnych osób mogą się na siebie nakładać. 

14. Standardowa długość szkolenia online wynosi 2 dni robocze, ale mogą być też 

realizowane szkolenia o długości 5 dni roboczych. 

15. Szkolenia online będą realizowane przez pracowników, którzy wybiorą tę formę 

szkolenia, lub przez pracowników, którzy z różnych względów nie będą mogli odbyć 

szkolenia w sposób tradycyjny.  

16. Pracownik, który do końca roku nie zrealizuje szkolenia w żadnej z proponowanych 

form, będzie wykluczony z udziału w programie Erasmus w przyszłym roku 

akademickim. 

17. Mobilności mogą rozpoczynać się w każdym dniu tygodnia od poniedziałku do piątku. 

18. Wyjeżdzający pracownik zobowiązany będzie do przestrzegania zasad sanitarnych 

obowiązujących w kraju szkolenia oraz w instytucji goszczącej. 

19. Dokumenty stanowiące podstawę do rozliczenia grantu w programie Erasmus+ to    

teaching/training program, zaświadczenie o długości pobytu w uczelni/instytucji 

zagranicznej, ankieta oceniająca wyjazd. 

 


