
 
 

 

 
 

 

 

 

Zarządzenie 
Rektora Politechniki Gdańskiej 
nr 65/2020 z 24 września 2020 r. 

 
 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora PG 41/2020 z 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany nazw 
programów oraz nadanie nazw przyszłym programom w ramach realizacji programu „Inicjatywa 
Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) oraz zmiany Zarządzenia Rektora PG nr 44/2020  
z 13 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu EUROPIUM SHORT-TERM 
OUTGOING.  
 
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz.U. z 2020. 85 t.j. z późn. zm.) oraz §24 ust. 3 Statutu PG zarządzam, co następuje:  
 
§1 W Zarządzeniu Rektora PG 41/2020 z 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany nazw programów oraz 

nadanie nazw przyszłym programom w ramach realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości – 

Uczelnia Badawcza” (IDUB) nazwę programu „EUROPIUM SHORT-TERM OUTGOING” 

zmienia się na „EUROPIUM SHORT-TERM OUTGOING VISITS”. 

§2 Zmieniam Regulamin programu EUROPIUM SHORT-TERM OUTGOING VISITS (poprzednia 
nazwa EUROPIUM SHORT-TERM OUTGOING), zwanego dalej EUROPIUM, nadając mu treść 
stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 
§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 
 
 
 
 
 
Rektor 

 
 

  
--------------------------------------- 
prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN
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Załącznik  
do Zarządzenia Rektora PG 
nr 65/2020 z 24 września 2020 r.  

 

 

REGULAMIN PROGRAMU 
EUROPIUM SHORT-TERM OUTGOING VISITS 

 
§1 

Założenia ogólne programu 

1. Program EUROPIUM SHORT-TERM OUTGOING VISITS, zwany dalej Programem, stanowi 
element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej 
uczelni, Działania IV.2. (System wspierania mobilności naukowców i rozwiązań work-life balance). 

2. Program realizowany będzie w ramach działalności centrów priorytetowych obszarów badawczych 
Politechniki Gdańskiej, zwanych dalej Centrami POB, powołanych na uczelni do koordynacji  
i koncentracji badań w POB. 

3. Celem Programu jest zwiększenie kompetencji naukowych pracowników PG, zwłaszcza młodych 
naukowców, w wyniku odbycia przez nich krótkoterminowych pobytów w czołowych zagranicznych 
ośrodkach naukowych. Konsekwencją tych wyjazdów powinno być także nawiązanie współpracy 
badawczej pomiędzy grupą badawczą, w skład której wchodzi osoba wyjeżdżająca a grupą 
zagraniczną.  

4. W ramach Programu możliwe jest sfinansowanie kosztów krótkoterminowych (od 1 tygodnia do  
3 miesięcy) pobytów naukowców z PG w zagranicznych ośrodkach naukowych o wysokiej renomie 
międzynarodowej. 

 
§2  

Warunki uczestnictwa w Programie 

1. Wnioskodawcą w Programie może być pracownik PG, którego podstawowym miejscem pracy jest 
Politechnika Gdańska. 

2. Wniosek o uzyskanie dofinansowania w Programie może złożyć pracownik badawczy lub 
badawczo-dydaktyczny uczelni posiadający stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, 
zwany dalej „Wyjeżdżającym”. 

 
§3  

Zasady finansowania kosztów wizyty 

1. Koszty krótkoterminowych wyjazdów w ramach Programu finansowane są ze środków projektu 
IDUB w części dotyczącej działania IV.2. Wielkość ogólna funduszu Programu w danym roku oraz 
jego podział na części w dyspozycji poszczególnych Centrów POB określana jest przez rektora po 
zasięgnięciu opinii Rektorskiej Komisji Efektywności Naukowej.  

2. Finansowanie kosztów wyjazdu i pobytu obejmuje: ryczałt na pokrycie kosztów noclegów 
i codziennego utrzymania w wysokości 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące PLN) na tydzień oraz 
zwrot kosztów przejazdów i dojazdów na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowej (Dz.U. z 2013, poz. 167). 
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3. Świadczenia, o których mowa w ust. 2, w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz.U. 2019.1387 t.j. z późn. zm) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych oraz odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne. 

 
§4 

Tryb przygotowania i oceny wniosków o finansowanie 

1. Nabór wniosków w ramach Programu ma charakter ciągły. Wzór wniosku stanowi Załącznik 1 do 
Regulaminu. 

2. Wniosek składany jest drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej do Działu Międzynarodowej 
Współpracy Akademickiej (DMWA) zgodnie z instrukcjami opublikowanymi na stronie internetowej 
Uczelni.  

3. DMWA przeprowadza weryfikację formalną wniosku i w razie potrzeby zaleca jego odpowiednią 
modyfikację lub uzupełnienie. Następnie, w ciągu 5 dniu roboczych od wpłynięcia wniosku, 
przekazuje go do zaopiniowania przez radę Centrum POB właściwą dla specjalności naukowej 
Wyjeżdżającego. Rada Centrum POB wydaje opinię w ciągu 20 dni roboczych od dnia otrzymania 
wniosku. 

4. Wniosek po zaopiniowaniu przez Radę kierowany jest do rektora, który podejmuje decyzję  
o przyznaniu albo odmowie finansowania. W przypadku skierowania przez rektora wniosku do 
korekty Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia skorygowanego wniosku w ciągu 10 dni 
roboczych.  

5. DMWA przekazuje informacje o przyznaniu finansowania oraz wszystkie niezbędne dane do 
Zespołu ds. realizacji projektu IDUB. 

 
§5 

Realizacja i rozliczenie wizyty 

1. Obsługę administracyjną i finansową realizacji wizyty zapewnia Dział Międzynarodowej 
Współpracy Akademickiej. 

2. Bezpośrednie monitorowanie realizacji zadania pełni rada właściwego Centrum POB,  
a nadzorowana jest przez prorektora ds. umiędzynarodowienia i innowacji. 

3. W terminie 15 dni roboczych od daty powrotu do kraju Wyjeżdżający składa do DMWA 
sprawozdanie (załącznik nr 2 do regulaminu) zawierające opis efektów wizyty, ze szczególnym 
odniesieniem do stopnia spełnienia celów Centrum POB. Sprawozdanie powinno być 
zaopiniowane przez dziekana wydziału, którego pracownikiem jest Wyjeżdżający. DMWA 
w terminie 5 dni roboczych od otrzymania sprawozdania weryfikuje jego kompletność i przekazuje 
je do rady właściwego Centrum POB.  

4. Rady Centrów POB składają na koniec każdego roku raporty z realizacji Programu do prorektora 
ds. umiędzynarodowienia i innowacji.  

5. Jeżeli efektem wyjazdu i badań przeprowadzonych przez Wyjeżdzającego w zagranicznej 
jednostce naukowej będzie publikacja naukowa, należy zawrzeć adnotację o treści „This work was 
supported in part by the Excellence Initiative – Research University project of Gdańsk University of 
Technology” lub równoważnej. 

 
§6 

Postanowienia końcowe 

1. Obowiązujący regulamin wraz z załącznikami zamieszczany jest na stronie internetowej Uczelni 
Badawczej. 

2. Wszystkie dokumenty i wnioski składane są do DMWA. 
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3. Zmiana treści załączników do niniejszego regulaminu, jak również dodanie nowych wzorów, nie 
wymagają wprowadzenia zarządzeniem rektora. Aktualne wzory załączników dopuszczonych do 
stosowania zamieszczane będą na stronie internetowej Uczelni Badawczej.
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu programu EUROPIUM  
 

Wniosek w programie  
EUROPIUM SHORT-TERM OUTGOING VISITS 

 

A. DANE REJESTRACYJNE 

1. Wnioskodawca: nazwisko  
i imię, stopień/tytuł 
naukowy, stanowisko, dane 
kontaktowe (telefon, e-mail) 
 

Wydział, Katedra  

 

2. Centrum POB właściwe 
dla tematyki badawczej 
wnioskodawcy 

 

3. Wypełnia DMWA 
Nr rejestracyjny: ………………………………….. 

Data wpłynięcia wniosku: ………………..…… 

4. Uwagi: 

 

 

B. INFORMACJE OGÓLNE 

 

C. OPIS SYLWETKI WYJEŻDŻAJĄCEGO, W TYM PROFIL BADAWCZY, 
DOROBEK NAUKOWY 
 
 
 

D.  OPIS SYLWETKI RENOMOWANEGO NAUKOWCA WRAZ 
Z POTWIERDZENEM JEGO WYSOKIEJ RENOMY W SKALI ŚWIATOWEJ 
Z ZAGRANICZNEGO OŚRODKA NAUKOWEGO, KTÓRY PODEJMIE SIĘ 
PRZYJĘCIA WYJEŻDŻAJĄCEGO 
 
 

 

Planowany okres wizyty  
 Data rozpoczęcia wizyty: 
 
 Data zakończenia wizyty: 
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E. OPIS ZAGRANICZNEGO OŚRODKA NAUKOWEGO 
 
 

 

F. PLANOWANE DZIAŁANIA WYJEŻDŻAJĄCEGO PODCZAS WIZYTY 
W ZAGRANICZNYM OŚRODKU NAUKOWYM I PRZEWIDYWANE KORZYŚCI 
DLA UCZELNI WYNIKAJĄCE Z ODBYCIA TEJ WIZYTY (W SZCZEGÓLNOŚĆI 
MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA BADAŃ Z WYKORZYSTANIEM 
UNIKATOWEJ APARATURY I/LUB POZYSKANIA UNIKATOWEGO KNOW-
HOW) 

 

 

G. KOSZTORYS  

Rodzaj kosztów 
Stawka 

tygodniowa 
Liczba tyg. 

Kwota razem 
(PLN) 

 Diety pobytowe  3 000 PLN   

Szacowane koszty podróży  
(do miejscowości i z 
miejscowości docelowej)  

– –  

Koszty razem  

.  

H. OŚWIADCZENIA I PODPISY 

Oświadczenie Wyjeżdżającego  

Oświadczam, że zobowiązuję się do rozliczenia wyjazdu i złożenia sprawozdania 
z wizyty w określonym terminie. 
 
 

…………………………………………. 
podpis Wyjeżdżającego, data 

 

Opinia i oświadczenia dziekana 

1. Opinia dotycząca zasadności wyjazdu  

…………………….…………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wyjazd w terminie określonym we wniosku. 

Dziekan 

 

…………………………………………. 
podpis, pieczęć, data
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu programu EUROPIUM  
 

SPRAWOZDANIE W PROGRAMIE 
EUROPIUM SHORT-TERM OUTGOING VISITS 

 

A. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Wyjeżdżający: nazwisko  
i imię, stopień/tytuł naukowy, 
stanowisko, dane kontaktowe 
(telefon, e-mail) 
 

Wydział, Katedra 

 

Numer rejestracyjny projektu  

Data złożenia sprawozdania 
(wypełnia DMWA) 

 

 

B. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WIZYTY: (maksymalnie 5000 znaków ze 

spacjami) 

 

 

C.WYMIERNE EFEKTY WIZYTY, ZE SZCZEGÓLNYM ODNIESIENIEM DO 

REALIZACJI CELÓW PROGRAMU 

 

 

 

 

…………………………………….. 
Podpis Wyjeżdżającego, data 

D. OPINIA DZIEKANA 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

 
 
 Dziekan 
 

…………………………………………….. 
podpis, pieczęć, data 

 

 

 

 



   
 

str. 2 
 

E. ROZLICZENIE FINANSOWE WIZYTY (wypełnia DMWA) 

 

 

Sprawozdanie sporządzono w dniu ……….. i przekazano do Centrum 

POB…………………………… 

 

 
………………………………….. 
data i podpis kierownika DMWA 

 

 

Koszty 

Rodzaj kosztów Planowane Poniesione 

Diety pobytowe    

Koszty podróży  
(finansuje bezpośrednio PG) 

  

Koszty ogółem   


