Erasmus +
Wyjazdy pracowników
Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych informuje pracowników Instytutu o możliwości
wyjazdu dydaktycznego w ramach programu „Erasmus +” do uczelni partnerskich. W czasie
wyjazdu, który obejmuje maksymalnie 5 dni (dwa dni na podróż i trzy dni pobytu w uczelni
partnerskiej) nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum 8 godzin
zajęć dydaktycznych. Program tych zajęć ustalony musi być przed wyjazdem z
koordynatorem w uczelni partnerskiej.
Naszemu Instytutowi przyznano w tym roku tylko 4 miejsca i w sumie 3100 euro na te
wyjazdy.
A zatem pieniądze, jakie pracownik otrzyma na wyjazd, to około 775 euro (szczegółowe dane
podane są w tabelkach poniżej). Z tych pieniędzy pracownik opłaca podróż i wszelkie koszty
pobytu – hotel, wyżywienie.
Preferowani będą pracownicy, którzy nie wyjeżdżali jeszcze w ramach programu Erasmus.
Chętni proszeni są o kontakt mailowy z dr. Markiem Kuliszem - mkulisz@interia.pl
Prosimy o zgłoszenia do 22 stycznia. W tym roku terminy są napięte, ponieważ stosowne
informacje dotarły do Instytutu bardzo późno, a np. bilety lotnicze stają coraz droższe w
miarę zbliżania się daty rezerwacji. Jeżeli więc teraz ktoś chce zarezerwować bilet na
kwiecień, to ma szansę kupić go tanio; za miesiąc ceny będą już wyraźnie wyższe.
Nasze uczelnie partnerskie to:
York, Ulster, Essen/Duisburg, Eastern Finland, Rzym, Leon, Tarragona, Lille, Baleary,
Denizli (Turcja)

Dane dotyczące finansowania wyjazdu:
1. Finansowanie wyjazdu ze środków Erasmus+ i rozliczenie wyjazdu:
Kwota dofinansowania indywidualnego dla Uczestnika (czyli wyjeżdżającego pracownika) zostanie
obliczona w następujący sposób: suma iloczynu liczby dni mobilności (maksymalnie 5 dni,
minimalny okres pobytu (bez dni podróży) – 2 dni) i stawki dziennej dla danego kraju
przyjmującego oraz kwoty ryczałtowej określonej na podróż.
Stawki dofinansowania indywidualnego:
Stawka dzienna na koszty zakwaterowania i utrzymania:
Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania - 130 EUR

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein,
Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy - 110 EUR
Hiszpania, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia,
Słowacja - 100 EUR
Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia - 80 EUR
Stawka ryczałtu na koszty podróży:
od 100 do 499 km - 180 EUR
od 500 do 1999 km - 275 EUR
od 2000 do 2999 km - 360 EUR
od 3000 do 3999 km - 530 EUR
od 4000 do 7999 km - 820 EUR
powyżej 7999 km - 1100 EUR
W celu przyjęcia właściwej stawki, zależnej od pokonanego dystansu, należy użyć kalkulatora online,
dostępnego
pod
adresem
internetowym
Komisji
Europejskiej
(KE):
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.
Miejscem wyjazdu z kraju organizacji wysyłającej (uczelni wysyłającej) będzie miejsce jej
lokalizacji, natomiast analogicznym miejscem przyjazdu, będzie lokalizacja organizacji
przyjmującej (uczelni/instytucji przyjmującej).

Dofinansowanie indywidualne jest zwolnione z opodatkowania do wysokości jednej diety
dziennie (wg. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2012 r.) za każdy
dzień, na jaki zostało przyznane i rozliczone dofinansowanie. Od całej pozostałej kwoty
dofinansowania zostanie pobrana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wyjeżdżający nauczyciel akademicki otrzyma
dofinansowanie indywidualne wypłacone przelewem na wskazane przez niego konto,
pomniejszone o wartość wskazanych powyżej potrąceń. W przypadku podjęcia przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych stosownej, zezwalającej decyzji Uczelnia odstąpi od potrącania i
odprowadzania od wspomnianej wyżej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Wysokość stawek diet wg. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
19.12.2012 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu
w
państwowej
lub
samorządowej
jednostce
sfery
budżetowej
z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, Dz. U. 2003 r. nr 236 poz. 1991 z późniejszymi zmianami.
kraj
Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Szwecja
Włochy
Chorwacja

dieta
52
48
40
43
41
406 DKK
41
48
459 SEK
48
42

kraj
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Lichtenstein
Litwa
Turcja
W. Brytania
Szwajcaria

dieta
50
48
50
50
52
56
88 CHF
39
39
35 GBP
88 CHF

kraj
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Węgry
Norwegia

dieta
48
57
43
49
49
38
43
41
44
451 NOK

2. Warunkiem uznania wyjazdu za uprawniony i jego rozliczenia jest również – obok złożenia w
Dziale Współpracy z Zagranicą – Biurze Programu Erasmus+ KA1 zaświadczenia potwierdzającego
realizację wyjazdu zgodnie z zatwierdzonym planem i terminem – wypełnienie przez Uczestnika
raportu-ankiety on-line, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego
złożenia. Złożenie ankiety w wymaganej formie jest warunkiem uznania wyjazdu za uprawniony.
Uczestnik, który nie złoży w terminie raportu-ankiety zostanie zobowiązany do pełnego zwrotu
otrzymanego dofinansowania UE.
Wezwanie do złożenia raportu-ankiety zostanie przesłane na adres e-mail Uczestnika wskazany w
umowie pomiędzy Uczestnikiem a Uczelnią.
3. Uczestnik przyjmie do wiadomości i zgodzi się, że maksymalny okres finansowania mobilności, to
jest wyjazdu i pobytu w ramach programu Erasmus+ KA1 HE, w celu prowadzenia zajęć
dydaktycznych lub uczestnictwa w szkoleniu (realizacji szkolenia) wynosi 5 dni, to jest 5 stawek
dziennych (oraz ryczałt na koszty podróży) bez względu na rzeczywisty okres pobytu (w
przypadku wyjazdu łączącego pobyt z dofinansowaniem z programu oraz pobyt (powyżej 5 dni)
bez dofinansowania).

