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Rozdział 1 

ZASADY OGÓLNE 

 
1. Dokument określa podstawowe zasady przeprowadzania rekrutacji i kwalifikacji pracow-

ników Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, zwanej dalej Uczelnią, na 
wyjazdy stypendialne w celach szkoleniowych za granicą w ramach programu ERASMUS 
PLUS. 

2. Realizacja wyjazdów w celach szkoleniowych za granicą odbywa się zgodnie z zasadami 
określonymi w Karcie Uczelni ERASMUS ECHE oraz zasadami określanymi corocznie w 
umowie zawartej pomiędzy Uczelnią a Narodową Agencją Programu ERASMUS PLUS w 
Warszawie.  

3. Rekrutacja Kandydatów jest przeprowadzana w oparciu o umowy bilateralne zawarte po-
między Uczelnią a uczelniami partnerskimi za granicą w ramach programu ERASMUS 
PLUS. Wykaz uczelni partnerskich jest dostępny na stronie internetowej Uczelni. 

4. Za koordynację działań w ramach programu ERASMUS PLUS odpowiedzialny jest Uczel-
niany Koordynator, zwany dalej Koordynatorem. 

5. Za kwalifikację Kandydatów do udziału w programie odpowiedzialna jest Komisja Kwalifi-
kacyjna na czele z Przewodniczącym, zwana dalej Komisją, powoływana zarządzeniem 
przez Rektora Uczelni. 

6. Nabór zgłoszeń na wyjazdy szkoleniowe będzie odbywał się w sposób ciągły, rozpatry-
wany sekwencyjnie do momentu wykorzystania środków. Dokumenty należy składać naj-
później 1,5 miesiąca przed terminem wyjazdu. 

7. Ilość dostępnych miejsc oraz wysokość przyznawanych stypendiów uzależniona jest od 
wysokości dofinansowania przyznawanego Uczelni corocznie przez Narodową Agencję 
Programu ERASMUS PLUS w Polsce. Informacja o wysokości stypendium ogłaszana jest 
przez Uczelnię w dokumencie "Zasady alokacji i stawki na rok akademicki 2019/2020”. 
Dokument dostępny jest na stronie internetowej Uczelni.www.wsb.net.pl 

8. Ze stypendiów w ramach programu ERASMUS PLUS mogą skorzystać pracownicy 
Uczelni zatrudnieni na umowę o pracę. Wymagana długość wyjazdu to 2 dni pobytu (pełne 
dni) bez dni podróży. Dofinansowanie jest przyznawane na pobyt oraz na koszty podróży 
według stawek określonych w dokumencie "Stawki stypendium na rok akademicki 
2019/2020”. Stypendium można otrzymać tylko za taki okres, jaki rzeczywiście spędziło 
się w uczelni zagranicznej, potwierdzony pisemnie przez uczelnię partnerską. Wyjazd w 
ramach programu ERASMUS PLUS może odbywać się również bez dofinansowania – 
stypendium zerowe. 

9. Celem wyjazdu jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem 
pracy wykonywanej w Uczelni. Przed wyjazdem pracownik jest zobowiązany określić pro-
gram szkolenia realizowany w instytucji partnerskiej poprzez wypełnienie dokumentu Staff 
Mobility for Training – Mobility Agreement (Indywidualny program szkolenia), który musi 
zostać zatwierdzony zarówno przez uczelnię wysyłająca jak i instytucję przyjmującą. W 
programie szkolenia konieczne jest przedstawienie zakładanych celów, oczekiwanych re-
zultatów, szczegółowego programu szkolenia i zadań pracownika. 

10. Wyjazdy na konferencje, seminaria nie są możliwe. 
11. Ostateczna kwota dofinansowania zostanie obliczona w następujący sposób: suma ilo-

czynu liczby dni mobilności (bez dni podróży) i stawki dziennej dla danego kraju przyjmu-
jącego (wsparcie indywidualne) plus kwota ryczałtowa określona na podróż.  

12. Dofinansowanie otrzymane przez pracownika jest przeznaczone na dofinansowanie kosz-
tów związanych z podróżą i pobytem w instytucji zagranicznej. Dofinansowanie ma cha-
rakter uzupełniający i nie musi pokrywać pełnych kosztów wyjazdu. 

13. W trakcie trwania umowy pracownik uprawniony do stypendium ERASMUS PLUS nie 
może pobierać żadnego innego stypendium przyznawanego w ramach działalności Komi-
sji Europejskiej lub innych programów Unii Europejskiej. 

 

 

http://www.wsb.net.pl/
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Rozdział 2 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE PRZED OKRESEM MOBILNOŚCI 

 
1. Kandydat winien stosować się do procesu rekrutacji opisanego szczegółowo na stronie 

internetowej Uczelni. Główne etapy procesu rekrutacji przedstawiają się następująco: 
1) Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy oraz formularz Staff Mobility for Training – 

Mobility Agreement dostępny na stronie internetowej Uczelni; 
2) Kandydat przesyła formularze Koordynatorowi; 
3) Koordynator ustala możliwość wyjazdu Kandydata w celach szkoleniowych  

z Koordynatorem Uczelnianym instytucji zagranicznej; 
4) po uzyskaniu zgody instytucji zagranicznej, Koordynator informuje o tym Przewodni-

czącego Komisji Kwalifikacyjnej, który zwołuje posiedzenie Komisji celem rozpatrzenia 
zgłoszenia Kandydata;  

5) na posiedzeniu Komisja Kwalifikacyjna decyduje o dopuszczeniu lub odrzuceniu Kan-
dydata; 

6) w przypadku odrzucenia Kandydat ma prawo do odwołania. Odwołanie powinno zo-
stać złożone u Koordynatora w formie pisemnej w przeciągu 14 dni od decyzji Komisji; 

7) w przypadku zaakceptowania udziału w programie przez Komisję, Rektor Uczelni pod-
pisuje formularz Staff Mobility for Training – Mobility Agreement oraz Umowę finan-
sową, na mocy której następuje wypłata stypendium na wyjazd. 

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone przez Uczelnianą Komisję Kwalifikacyjną od-
bywa się z uwzględnieniem następujących kryteriów:  
1) ocena indywidualnego programu szkolenia (Staff Mobility for Training – Mobility Agree-

ment); 
2) ocena oczekiwanych korzyści z wyjazdu dla pracownika i uczelni wysyłającej; 
3) list motywacyjny; 
4) od Kandydata wymaga się znajomości języka obcego, w którym prowadzone będzie 

szkolenie, w stopniu umożliwiającym swobodne porozumienie się. 
3. Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia osób, które w latach poprzednich nie korzystały 

z tej formy wyjazdów oraz osób, które będą miały ustalone z instytucją partnerską szcze-
góły swojego pobytu w momencie aplikowania do programu. 

4. Kandydaci będą mogli zostać zakwalifikowani na więcej niż jeden wyjazd jedynie w przy-
padku, gdy ogólna liczba kandydatów na wyjazdy będzie mniejsza niż przewidywana 
liczba wyjazdów do zrealizowania w roku 2019/2020. 

5. Udział w programie ERASMUS PLUS powinien być traktowany jako forma wyróżnienia za 
dotychczasową pracę, dorobek oraz rozwój pracownika. Dlatego proces kwalifikacji 
uwzględnia możliwość typowania Kandydatów przez ich bezpośrednich przełożonych w 
ramach Wydziałów lub innych jednostek organizacyjnych Uczelni. Przełożeni winni prze-
słać listę kandydatów do Koordynatora, który następnie przekaże ją Przewodniczącemu 
Komisji Kwalifikacyjnej. Po rozpatrzeniu listy kandydatów, Komisja zaproponuje wyjazdy 
nauczycielom akademickim zasługującym na to wyróżnienie. 

6. Każdy stypendysta ERASMUS PLUS musi posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego wydawaną przez oddział wojewódzki NFZ właściwy dla miejsca zameldo-
wania stypendysty. EKUZ jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń 
zdrowotnych podczas pobytu w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w pań-
stwach należących do EFTA. Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpiecze-
niem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dlatego stypendysta powinien wykupić 
dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). 

7. Kandydat, który rezygnuje z wyjazdu, powinien pisemnie poinformować o tym Koordyna-
tora najpóźniej na 14 dni przed pierwszym dniem mobilności w zagranicznej uczelni part-
nerskiej.  

8. Naruszenie określonego w pkt. 7 terminu lub brak stosownej informacji ze strony Kandy-
data skutkuje wykluczeniem możliwości ponownego skorzystania przez tę osobę z wy-
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jazdu w ramach programu ERASMUS PLUS realizowanego przez Uczelnię, poinformo-
waniem osoby przełożonej oraz koniecznością zwrotu stypendium (jeżeli zostało ono wy-
płacone). 

9. Konsekwencje naruszenia przez Kandydata obowiązków określonych w pkt. 7 nie będą 
zastosowane w przypadku zaistnienia okoliczności od Kandydata niezależnych (tzw. zda-
rzenia losowe). 

Rozdział 3 

POSTĘPOWANIE ROZLICZENIOWE PO OKRESIE MOBILNOŚCI 

 
1. Pracownik, który przeszedł prawidłowo proces rekrutacji oraz skorzystał z mobilności zo-

bowiązany jest dostarczyć Koordynatorowi List potwierdzający czas pobytu w instytucji 
zagranicznej (Letter of Confirmation) w terminie do 14 dni od daty zakończenia wyjazdu, 
pod rygorem zwrotu całości lub części stypendium. 

2. Pracownik zobowiązany jest do wypełnienia raportu stypendysty niezwłocznie po powro-
cie ze stypendium zagranicznego. 

 

 
 

 

REKTOR 
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