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ZASADY OGÓLNE 

 

 Na wyjazd w celu odbycia szkolenia w ramach Programu Erasmus Plus będą kwalifikowani Pracownicy 

administracyjni oraz naukowo - dydaktyczni zatrudnieni w WSTiJO na umowę o pracę. 

 Kwalifikacja Pracowników na wyjazd w ramach Programu Erasmus Plus odbywa się zgodnie z zasadami 

respektującymi założenia Programu oraz postanowienia Karty ECHE (Erasmus Charter for Higher 

Education). Zasady kwalifikacji Pracowników są spójne z polityką WSTiJO w zakresie rozwoju 

współpracy międzynarodowej uczelni oraz doskonalenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych 

Pracowników. 

 Celem udziału Pracowników w programie Erasmus Plus jest szkolenie podnoszące kwalifikacje związane z 

pełnioną funkcją oraz charakterem pracy wykonywanej w Uczelni.  

 Wyjazd Pracownika w celach szkoleniowych może odbyć się do zagranicznej uczelni partnerskiej lub innej 

instytucji zagranicznej, uzasadnionej z punktu widzenia celów programu szkolenia oraz możliwości 

pomnażania kompetencji i kwalifikacji Pracownika, z uwzględnieniem spełnianych przez niego funkcji i 

obowiązków służbowych. Instytucją inną niż uczelnia może być publiczna lub prywatna organizacja 

prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży. 

Instytucja przyjmująca musi być ustanowiona w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus Plus. 

 Aktualnie WSTiJO prowadzi współpracę z kilkoma uczelniami partnerskimi oraz Domem Kultury Polskiej 

w Wilnie, do których mogą odbywać się wyjazdy szkoleniowe w ramach Programu Erasmus Plus (wykaz 

instytucji znajduje się w tabeli nr 1 na ostatniej stronie dokumentu).  

 Pracownicy zainteresowani udziałem w Programie Erasmus Plus proszeni są o złożenie Wniosku 

zgłoszeniowego - rekrutacyjnego, który będzie równoznaczny z wolą udziału w wyjeździe i szkoleniu w 

ramach Programu Erasmus Plus. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Pracownika oraz miejscu 

docelowym wyjazdu podejmą Władze WSTiJO, kierując się potrzebami Uczelni w zakresie wyszkolenia 

Kadry pracowniczej.  



 Zgodnie z postanowieniem Władz WSTiJO pobyt zakwalifikowanego Pracownika w instytucji 

przyjmującej wynosi 5 dni. W tym czasie Pracownik zobowiązany jest do realizacji ustalonego programu 

szkolenia. Program szkolenia powinien być zintegrowany ze stanowiskiem piastowanym przez Pracownika 

oraz z pełnionymi przez niego funkcjami. 

 Pobyt Pracownika w instytucji przyjmującej musi zakończyć się najpóźniej w dniu 28.09.2018 r.  

Termin wyjazdu musi zostać uzgodniony i zatwierdzony w pełnym porozumieniu z Władzami Uczelni, w 

taki sposób, aby nieobecność Pracownika miała możliwie minimalny wpływ na harmonogram pełnionych 

obowiązków, wynikających ze stosunku pracy w WSTiJO. 

 Po zakończeniu programu mobilności Pracownik jest zobowiązany do otrzymania z instytucji przyjmującej 

pisemnego potwierdzenia okresu pobytu w tej instytucji. Okres pobytu potwierdzony przez instytucję 

przyjmującą musi być taki sam, jak okres pobytu podany w indywidualnym dokumencie Staff Mobility for 

Training Mobility Agreement oraz w umowie finansowej z Pracownikiem.  

 Po zakończeniu programu mobilności w instytucji przyjmującej Pracownik jest zobowiązany do 

wypełnienia ankiety on-line – Raportu uczestnika. Narzędziem służącym do raportowania jest w tym 

przypadku Mobility Tool (informacje na ten temat są dostępne u uczelnianego Koordynatora Programu 

Erasmus). 

 Liczba Pracowników, którzy będą mogli skorzystać z wyjazdu typu STT (Staff Mobility for Training) w 

roku akademickim 2017/2018 została określona w umowie finansowej zawartej pomiędzy Narodową 

Agencją (Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji) a Wyższą Szkołą Turystyki i Języków Obcych.  

 Z każdym Pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w Programie Erasmus Plus zostanie podpisana 

umowa finansowa przed rozpoczęciem mobilności. 

 Wsparcie indywidualne (finansowe) na realizację programu mobilności wypłacane będzie zgodnie z 

formułą obliczeniową uwzględniającą wysokość dziennej stawki dla konkretnego kraju docelowego oraz 

liczbę dni objętych mobilnością. Zasady alokacji i stawki dostępne są pod adresem: 

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Zasady-alokacji-i-stawki-KA-103_2017.pdf 

 Uczestnikowi mobilności wypłacone zostanie wsparcie indywidualne na maksymalnie 7 dni, w tym 5 

dni udokumentowanego pobytu w instytucji przyjmującej oraz 2 dni spędzone w podróży. Wypłata 

wsparcia indywidualnego nastąpi przed terminem rozpoczęcia okresu mobilności. Przyznane wsparcie 

indywidualne na wyjazd ma charakter uzupełniający – jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych 

kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. Kwota dofinansowania nie 



uwzględnia ryczałtu na podróż. Szczegółowe warunki finansowe mobilności w ramach Programu Erasmus 

Plus zostaną określone w umowie finansowej zawartej pomiędzy WSTiJO a Pracownikiem. 

 

Dokumenty rekrutacyjne, które podlegać będą weryfikacji i ocenie przez uczelnianą Komisję Rekrutacyjną 

Programu Erasmus Plus ds. Mobilności Pracowników wymienione zostały w dalszej części dokumentu. 

Wzory dokumentów dostępne są w wersji do pobrania w zakładce Erasmus+ - dla Pracowników, w kolejności 

zgodnej z numeracją. 

 

ETAP I – dotyczy Pracowników zainteresowanych udziałem w Programie Erasmus Plus 

 

Wniosek zgłoszeniowy - rekrutacyjny musi zostać złożony w podpisanej teczce w Dziale Kadr. 

Rekrutacja jest otwarta – aż do wyczerpania miejsc przyznanych w umowie z Narodową Agencją. 

 

1) Wniosek zgłoszeniowy - rekrutacyjny (2.1) 

Komentarz: we wniosku zgłoszeniowym należy podać między innymi informację dotyczącą znajomości języka 

obcego. Wyjazd w celach szkoleniowych wiąże się z koniecznością znajomości języka obcego na poziomie 

umożliwiającym skuteczną komunikację i odbycie szkolenia w instytucji przyjmującej.  

Znajomość języka należy określić we wniosku zgodnie z podaną klasyfikacją:  

A1 – Beginner; A2 – Pre-Intermediate; B1 – Intermediate; B2 – Post-intermediate;  

C1 – Advanced; C2 – Nearly native-speaker level. 

Komisja przewiduje prawo do przeprowadzenia z Pracownikiem rozmowy weryfikującej znajomość języka 

obcego. Pracownicy posiadający certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość języka obcego proszeni 

są o jego dostarczenie. 

 

Decyzję o kwalifikacji Pracowników na wyjazd w celach szkoleniowych podejmuje uczelniana Komisja 

Rekrutacyjna Programu Erasmus Plus ds. Mobilności Pracowników.  

Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 

1. Potrzeby Uczelni w zakresie wyszkolenia i podnoszenia kwalifikacji Kadry pracowniczej, 

2. Fakt wcześniejszego udziału Pracownika w Programie Erasmus w ramach jego stosunku pracy z WSTiJO,  

3. Staż pracy w WSTiJO. 

 

 

 

 



Pracownicy, których kandydatury zostały zatwierdzone po I etapie rekrutacji zostaną poinformowani w 

indywidualnej korespondencji e-mailowej. 

 

ETAP II – dotyczy Pracowników zakwalifikowanych w I etapie rekrutacji 

Poniżej przedstawiony został wykaz dokumentów niezbędnych do realizacji mobilności zakwalifikowanego 

Pracownika:  

 

1) Indywidualny program szkolenia (2.2) 

Komentarz: Każdy Pracownik zakwalifikowany do wyjazdu w celach szkoleniowych zobowiązany jest do 

wypełnienia Indywidualnego programu szkolenia w porozumieniu z Władzami WSTiJO i uczelnianym 

Koordynatorem Programu. W Indywidualnym programie szkolenia należy między innymi opisać cele szkolenia 

oraz zakres czynności, które będą wykonywane podczas szkolenia, jak również przewidywane efekty i zakładany 

przyrost kompetencji zawodowych, z uwzględnieniem pełnionych przez Pracownika funkcji i obowiązków 

służbowych w WSTiJO.  

2) Staff Mobility for Training Mobility Agreement (2.3) 

Komentarz: Umowa ta stanowi porozumienie o programie szkolenia, który zostanie zrealizowany przez 

Pracownika w instytucji przyjmującej. Jej treść musi zostać uzgodniona w porozumieniu z instytucją 

przyjmującą oraz Władzami WSTiJO, a następnie podpisana przez Koordynatora Programu Rafała Wróbla. 

W pierwszej kolejności należy uzgodnić z Władzami WSTiJO termin rozpoczęcia i zakończenia mobilności. 

 

3) Kserokopia karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) oraz kserokopia dowodu 

ubezpieczenia NNW, KL i OC. Wszystkie rodzaje ubezpieczenia muszą być aktualne w całym okresie 

mobilności Pracownika.  

4) Numer rachunku walutowego Euro, na który zostanie wypłacone wsparcie indywidualne w ramach Programu 

Erasmus Plus. 

5) Umowa finansowa zawarta pomiędzy Pracownikiem a WSTiJO (bezpośrednio przed wyjazdem Pracownika). 

 

ETAP III Rozliczenie okresu mobilności ! 

Poniżej przedstawiony został wykaz dokumentów, które Pracownik musi dostarczyć bezpośrednio po zakończeniu 

okresu mobilności w ramach Programu Erasmus Plus. Jest to warunek absolutny uznania okresu mobilności. 

Niedostarczenie tych dokumentów może spowodować konieczność zwrotu części lub całości wsparcia 

indywidualnego. 

1. Pisemne potwierdzenie okresu pobytu – Confirmation of stay (2.4).  



Okres pobytu potwierdzony przez uczelnię przyjmującą musi być taki sam, jak okres pobytu podany 

w dokumencie Staff Mobility for Training Mobility Agreement oraz w umowie finansowej zawartej 

z Pracownikiem.  

2. Ankieta on-line – Raport uczestnika, który zostanie wygenerowany w narzędziu Mobility Tool i przesłany 

na podany adres e-mail Pracownika. Informacje na ten temat są dostępne u uczelnianego Koordynatora 

Programu Erasmus. 

3. Dokument podróży (bilet komunikacyjny lub tak zwane oświadczenie woli w przypadku podróży własnym 

samochodem). 

 

Uczelniana Komisja Programu Erasmus Plus ds. Mobilności Pracowników w składzie: 

 

1. Pani Kanclerz WSTiJO mgr Jadwiga Barbara Moroz 

2. Pan doc. dr Bolesław Iwan 

3. Pan dr Łukasz Zarzycki 

4. Koordynator Programu Erasmus Plus Rafał Wróbel  

Koordynator Programu Erasmus Plus 

Rafał Wróbel 

e-mail: rafal.wrobel@wstijo.edu.pl 

 

 

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia merytorycznych 

zmian w treści powyższych zasadach. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych na bieżąco 

przez Komisję Europejską, Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Ministerstwo Finansów i 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 
 

Tabela 1. Aktualni Partnerzy WSTiJO w ramach Programu Erasmus Plus 

Instytucja partnerska/ 

Kod Erasmus Uczelni 
Strona www instytucji 

University of Girona, Girona, Hiszpania 

E GIRONA02 

http://www.udg.edu/ 

 

University of Debrecen, Debreczyn, Węgry 

HU DEBRECE01 

www.agr.unideb.hu 

 

University of Granada, Grenada, Hiszpania 

E GRANADA01 
www.ugr.es 

College of Tourism and Hotel Management, Cypr 

CY NICOSIA10 
www.cothm.ac.cy 

University of Zadar  Zadar, Chorwacja 

HR ZADAR01 
www.unizd.hr 

Dom Kultury Polskiej w Wilnie, Litwa http://www.polskidom.lt/ 

H·TOP Hotels & Resorts Group http://www.htophotels.com 
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