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REGULAMIN FUNKCJONOWANIA 

PROGRAMU Erasmus+ KA131 

W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ 

 

WYJAZDY PRACOWNIKÓW NA SZKOLENIA (STT) 

 w roku akademickim 2022/2023 

 

 

Od roku akademickiego 2021/2022 funkcjonuje nowa edycja programu Erasmus+.  
Czas trwania Programu Erasmus + obejmuje lata 2021-2027 (2027/28 – ostatni 

rok akademicki objęty programem). 

 
Erasmus+ jest programem stypendialnym umożliwiającym pracownikom wzięcie 

udziału w szkoleniach za granicą, które są istotne z punktu widzenia ich codziennej 
pracy. Wyjazd może mieć formę szkoleń lub wizyty typu work shadowing. 
Pracownicy dydaktyczni i administracyjni mogą korzystać ze szkoleń w zakresie 

umiejętności cyfrowych, które umożliwią im wykorzystanie technologii cyfrowych 
podczas zajęć i do celów cyfryzacji administracji. 

 
Do udziału w programie Erasmus+ uprawnione są: 

 państwa członkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, 

Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, 
Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 

Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, 
 kraje programu spoza UE: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Republika 

Macedonii Północnej, Serbia, Turcja.  

 kraje partnerskie określone dla danego projektu   

 

I. OGÓLNE ZASADY  

 

Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu podnoszącym  
i doskonalącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej  

w uczelni macierzystej np. udział w seminarium, warsztatach z elementami 
szkolenia, wizyta typu work shadowing, udział w mieszanych kursach 
intensywnych (BIPs) łączących mobilność fizyczną z częścią wirtualną  

(z wyłączeniem konferencji). 
 

Podstawą ubiegania się o wyjazd jest przygotowanie indywidualnego programu 
szkolenia (Staff Mobility for Training Mobility Agreement 
http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-pracownik/wyjazdy-na-szkolenia-

podnoszace-kwalifikacje-zawodowe-stt/dokumenty/), który musi zostać 
zaakceptowany przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą. Program 

szkolenia powinien zostać podpisany przez wszystkie trzy strony (2 instytucje  
i pracownika). 
 

 

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-pracownik/wyjazdy-na-szkolenia-podnoszace-kwalifikacje-zawodowe-stt/dokumenty/
http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-pracownik/wyjazdy-na-szkolenia-podnoszace-kwalifikacje-zawodowe-stt/dokumenty/
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Pracownik zobowiązany jest do zrealizowania szkolenia zadeklarowanego   
w zgłoszonym programie szkoleniowym, podpisanym przez Dziekana/Kierownika 

Jednostki. 
 
Wysokość przyznanego grantu jest ściśle związana z zadeklarowanym  

w zgłoszeniu krajem, w którym odbędzie się szkolenie. 
 

Pracownicy samodzielnie poszukują instytucji partnerskiej, w której chcą odbyć 
szkolenie. Instytucje te muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie 
Erasmus+. 

 
 

II. OKRES POBYTU PRACOWNIKA  W INSTYTUCJI PARTNERSKIEJ 
 

Pobyt pracownika w instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony  

w okresie pomiędzy 1 października 2023r. a 30 września 2023r.,  

z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu zakończenia mobilności w przypadku 

przedłużenia projektu bądź wystąpienia siły wyższej. Informacja o zmianie terminu 

zakończenia mobilności będzie umieszczana na stronie internetowej 

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl 

 

 Długość pobytu to minimum 4 dni, w tym 2 dni przeznaczone na podróż, 

a maksymalna to 7 dni, w tym 2 dni na podróż. W przypadku mobilności do 

krajów partnerskich czas trwania musi wynosić 5 dni + maksymalnie 2 dni 

przeznaczone na podróż. Minimalna liczba dni musi obejmować dni kolejno 

następujące po sobie.  
 Dla BIPs długość pobytu to 5 dni mobilności fizycznej + maksymalnie 2 dni 

przeznaczone na podróż, połączone z obowiązkową częścią wirtualną (min.  
i max. czas trwania części wirtualnej nie jest określony.  

 
 

III. REKRUTACJA PRACOWNIKÓW   
 
Na wyjazd w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się pracownicy 

zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną. 
 

Pracownicy składają zgłoszenia na wyjazd do Centrum Spraw Międzynarodowych 

(pawilon C-1, skrytka CSM) do dnia 15.08.2022r. Zgłoszenie musi być 

zaakceptowane przez Dziekana Wydziału / Kierownika Jednostki. 

 

Przy kwalifikacji  pracowników na wyjazdy, priorytetowo będą traktowane osoby:  

 ubiegające się o wyjazd po raz pierwszy  

 posiadające krótszy staż pracy 

 związane z uczelnią umową o pracę 

 ubiegające się o wyjazd w celu podnoszenia kompetencji dydaktycznych lub 

cyfrowych 

 

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/
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Na liście rezerwowej znajdują się osoby, które: 

 złożyły zgłoszenie na wyjazd po terminie (15.08.2022)  

 złożyły drugie zgłoszenie na wyjazd 

 

Listy zbiorcze: listę zasadniczą pracowników zakwalifikowanych na wyjazd oraz 

listę rezerwową, zatwierdza Prorektor ds. Współpracy po wcześniejszej akceptacji 

przez Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+. 

Osoba, która nie została zakwalifikowana na wyjazd w celach  szkoleniowych może 

odwołać się od decyzji do Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+. 

 

Jeżeli ilość zgłoszeń będzie mniejsza niż przyznane w danym projekcie środki 

finansowe, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia kwalifikacji uzupełniającej. 

 

Jeżeli ilość zgłoszeń będzie większa niż przyznane w danym projekcie środki 

finansowe, dopuszcza się możliwość realizacji wyjazdów osób z listy rezerwowej, w 

ramach wolnych środków z otwartych programów lat ubiegłych. 

Wszelkie zmiany mogą nastąpić tylko w losowych przypadkach i wymagają 
każdorazowej zgody Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+. 

 

 

IV. WYMAGANIA JĘZYKOWE  

 

Znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym udział w szkoleniu.  

 

V.      REZYGNACJA Z WYJAZDU  
 

Pracownik rezygnujący z wyjazdu zobowiązany jest do złożenia w CSM, pisemnej 

rezygnacji wraz z uzasadnieniem. 

 
W przypadku rezygnacji z wyjazdu pracownika z listy zasadniczej,  

o wyjazd mogą ubiegać się pracownicy znajdujący się na liście rezerwowej. Osobie 
tej przysługuje stypendium według warunków finansowych przyjętych w danym 
roku akademickim. 

 

VI. REGULAMIN ROZDZIAŁU ŚRODKÓW  

 

Stypendia przyznawane w Programie Erasmus+ mają charakter uzupełniający – są 

przeznaczone na dofinasowanie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych  

z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. 

 

W trakcie otrzymania stypendium Erasmus+, pracownik nie może otrzymać innego 

dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej, na pokrycie podobnych kosztów. 
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1. Wysokość stypendium 

 

Wysokość stypendium ustalana jest przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. 

Ustalone kwoty dofinansowania nie ulegną zmianie, nawet w przypadku rezygnacji 

pracowników z wyjazdów.  

 

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ 

wysokość dziennej stawki stypendium Erasmus+, przy wyjazdach trwających nie 

dłużej niż 14 dni wynosi: 

 
 

Kraj docelowy Stawka dzienna  

w EUR 

 

Grupa 1- Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, 

Luksemburg, Norwegia, Szwecja 
oraz kraje regionu 14  

180 € 

 

Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr,  Francja, Grecja, Hiszpania, 

Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 
oraz kraje regionu 5** 

 

160 € 

 

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika 

Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia,  

Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 

 

 

140 € 

*  Kraje regonu 14 – Wyspy Owcze, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo 

** Kraje regionu 5 – Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino 

 

Wysokość przyznanego stypendium jest ściśle związana z ilością zadeklarowanych 

w zgłoszeniu dni pobytu w instytucji przyjmującej oraz państwem. 

2. Warunki dofinansowania 
 

Data rozpoczęcia okresu mobilności będzie pierwszym dniem, a data zakończenia 

mobilności będzie ostatnim dniem, w jakim pracownik – zgodnie z przyjętym do 

realizacji indywidualnym programem nauczania – musi być obecny w instytucji 

przyjmującej. 

Maksymalnie jeden dzień następujący bezpośrednio przed oraz maksymalnie jeden 

dzień następujący bezpośrednio po okresie mobilności  będzie dodany do okresu 

mobilności. Na okres tych maksymalnie dwóch dni będzie wypłacone pracownikowi 

stypendium.  
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Ostateczna kwota za cały okres mobilności będzie określona poprzez pomnożenie 
liczby dni wynikających z dat pobytu pracownika za granicą  przez  stawkę dzienną 

przysługującą w danym kraju.   

Jeżeli potwierdzony okres pobytu w uczelni przyjmującej  będzie krótszy niż 
ustalony w  umowie pierwotnej okres dofinansowania, wysokość dofinansowania 
zostanie odpowiednio obniżona.  

Jeżeli potwierdzony okres pobytu będzie dłuższy niż uzgodniony z Uczelnią  okres 

dofinansowania, wysokość dofinansowania nie zmieni się, a dofinansowanie na 
okres przekraczający ten uzgodniony okres  zostanie uznane za dofinansowanie 
zerowe. 

 

3. Warunki płatności 

 

Stypendium będzie wypłacane na podstawie wniosku na podróż służbową poza 
granicę kraju w formie ryczałtowej zgodnie ze stawką ustaloną dla danego kraju. 

 

 

VII. DOKUMENTY WYMAGANE PRZED WYJAZDEM 

 

Przed wyjazdem pracownik  zobowiązany jest do: 

 podpisania umowy pracownik - AGH (2 egzemplarze) 

 
złożenia w CSM uzgodnionego pomiędzy stronami indywidualnego programu 

szkolenia Staff Mobility for Training Mobility Agreement 

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-pracownik/wyjazdy-w-celu-

prowadzenia-zajec-dydaktycznych-sta/dokumenty/ 

 złożenia do CSM wniosku na podróż służbową poza granice kraju co 

najmniej 7 dni roboczych przed planowanym dniem wyjazdu  

(4 egzemplarze).  
Dokumenty dostępne na stronie: https://wnioski.dwz.agh.edu.pl 

 
 

Przed wyjazdem pracownik zobowiązany jest zarejestrować się  
w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych. 

 

Pracownik AGH musi być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w instytucji 

przyjmującej. Ubezpieczenie zapewnia Uczelnia na podstawie złożonego wniosku 

wyjazdowego. 

 

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-pracownik/wyjazdy-w-celu-prowadzenia-zajec-dydaktycznych-sta/dokumenty/
http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-pracownik/wyjazdy-w-celu-prowadzenia-zajec-dydaktycznych-sta/dokumenty/
https://wnioski.dwz.agh.edu.pl/
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VIII. DOKUMENTY WYMAGANE PO POWROCIE  
 

Po powrocie ze szkolenia pracownik  zobowiązany jest do: 
 

 wypełnienia indywidualnego raportu z wyjazdu w systemie EU CORPORATE 

NOTIFICATION SYSTEM. Pracownik otrzyma wezwanie do złożenia raportu 

drogą mailową bezpośrednio z platformy. 

 

 przedłożenia zaświadczenia potwierdzającego czas pobytu wraz  

z informacją o zrealizowanym szkoleniu w instytucji przyjmującej. 

Zaświadczenie to powinno być sporządzone na papierze firmowym instytucji 

przyjmującej. 

 

 złożenia w CSM druku rozliczenia wyjazdu w terminie do 14 dniu od daty 

powrotu wraz z potwierdzeniem otrzymania środków. 

Dokumenty dostępne na stronie: https://wnioski.dwz.agh.edu.pl 
 
 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Integralną część niniejszego regulaminu stanowią załączniki: 

 

 wzór zgłoszenia pracownika na wyjazd szkoleniowy w ramach programu 

Erasmus+ KA131 w roku akademickim 2022/2023 

 wzór umowy AGH-pracownik 

 Mobility Agreement Staff Mobility For Training  

 

Dostępne na stronie:  

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-pracownik/wyjazdy-w-celu-

prowadzenia-zajec-dydaktycznych-sta/dokumenty/ 

 

 

https://wnioski.dwz.agh.edu.pl/
http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-pracownik/wyjazdy-w-celu-prowadzenia-zajec-dydaktycznych-sta/dokumenty/
http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-pracownik/wyjazdy-w-celu-prowadzenia-zajec-dydaktycznych-sta/dokumenty/

