
 
 

   

 

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż w dniu 19 grudnia 2022 r. został otwarty V 

konkurs w ramach programu Mobility PW. Regulamin konkursu po zmianach został przyjęty decyzją 

rektora nr 151/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.  

W cele Programu wpisane zostało doskonalenie kompetencji pracowników i doktorantów Politechniki 

Warszawskiej oraz stymulowanie wymiany doświadczeń. Mobility PW dysponując środkami 

przyznanymi na te cele Politechnice Warszawskiej w ramach różnych projektów, daje możliwość 

uzyskania finansowania mobilności naukowych.  

Konkurs Mobility PW V jest skierowany do doktorantów oraz pracowników PW i realizowany w 

ramach projektu IDUB oraz SEED - NAWA STER na zasadach określonych regulaminem Mobility PW. 

Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW. 

Wnioski ocenia Komisja Konkursowa Mobility PW powołana decyzją Rektora 217/2021 z dnia 1 

września 2021 r. Wynikiem postępowania konkursowego będzie lista rankingowa stworzona na 

podstawie ocen wniosków, które wpłyną w konkursie. Finansowanie otrzymają wnioski najwyżej 

ocenione przy uwzględnieniu dostępnych środków w Programie dla poszczególnych typów aktywności. 

Po ogłoszeniu wyników konkursu, uczestnicy programu Mobility PW są na dalszych etapach 

obsługiwani przez jednostki PW odpowiedzialne za poszczególne programy finansujące. 

W konkursie Mobility PW V zarówno pracownicy jak i doktoranci mogą ubiegać się o finansowanie 

następujących form mobilności: 

✓ udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach, warsztatach, stażach towarzyszących lub 

stażach przemysłowych – (od 5 dni do 3 miesięcy) 

✓ pobyt w instytucji przyjmującej w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu 

naukowego; wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym z wykorzystaniem 

dużej infrastruktury badawczej niedostępnej w Polsce; udział w przygotowaniu 

międzynarodowego wniosku grantowego – (od 5 dni do 3 miesięcy) 

Nabór wniosków w V konkursie Mobility PW jest otwarty do 30.01.2023 r. włącznie. i obejmuje 

mobilności, które rozpoczną się nie wcześniej niż 15 marca 2023 r. i nie później niż do 30 czerwca 

2023 r. Wnioski należy składać poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie 

www.csz.pw.edu.pl oraz pod linkiem https://forms.office.com/e/78qZMUd26h 

Przed złożeniem wniosków bardzo prosimy zapoznać się z regulaminem programu Mobility PW oraz 

informacjami dodatkowymi, znajdującymi się poniżej, dotyczącymi zasad finansowania wyjazdów w 

ramach Programu w zależności od przyznanego finansowania. 

UWAGA! W postępowaniu konkursowym wezmą udział tylko wnioski kompletne  

- wypełnione we wszystkich sekcjach dokumentu 

- podpisane przez wnioskodawcę, jego promotora oraz dziekana wydziału macierzystego 

- z załączonym listem zapraszającym lub potwierdzeniem udziału w konferencji (w przypadkach 

wynikających z przyjętego harmonogramu konferencji, uniemożliwiającego otrzymanie 

dokumentu w terminie zbierania wniosków konkursowych, prosimy dołączyć potwierdzenie 

zgłoszenia lub poświadczenie promotora) 

http://www.csz.pw.edu.pl/


 
 

   

 

Decyzję nt. źródła finansowania danej mobilności podejmuje Komisja Konkursowa Mobility PW w 

oparciu o informacje zawarte we wniosku nt. celu wyjazdu, jego długości oraz szczegółowych 

warunków określających beneficjentów projektów objętych programem Mobility PW.  

Pytania dotyczące konkursu proszę kierować do: 

Centrum Studiów Zaawansowanych 

Wanda Borkowska – wanda.borkowska@pw.edu.pl 

 

 
 
Informacje dodatkowe dotyczące finansowania mobilności z uwzględnieniem źródła finansowania 

 

IDUB PW 

1. Koszty podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, koszty opłat wizowych lub związanych z legalizacją 
pobytu.  

Odległość w linii prostej między miejscem zamieszkania uczestnika a 
miejscowością pobytu (w km)  

Wysokość stawki zryczałtowanej 
na osobę   

poniżej 500  1 000 zł  

500 – 999  2 000 zł  

1 000 – 2 999  3 000 zł  

3 000 – 6 000  4 000 zł  

powyżej 6 000  5 000 zł  

  

2. Koszty utrzymania.  

Liczba dni pobytu1  W przypadku wyjazdu/przyjazdu do krajów 
OECD, a także miast z krajów spoza OECD 

znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu 
MERCER2  

W przypadku pozostałych krajów  

5  4 000 zł  3 000 zł  

6  4 420 zł  3 260 zł  

7  4 840 zł  3 520 zł  

8  5 260 zł  3 780 zł  

9  5 680 zł  4 040 zł  

10  6 100 zł  4 300 zł  

11  6 520 zł  4 560 zł  
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12  6 940 zł  4 820 zł  

13  7 360 zł  5 080 zł  

14  7 780 zł  5 340 zł  

15  8 200 zł  5 600 zł  

16  8 450 zł  5 760 zł  

17  8 700 zł  5 920 zł  

18  8 950 zł  6 080 zł  

19  9 200 zł  6 240 zł  

20  9 450 zł  6 400 zł  

21  9 700 zł  6 560 zł  

22  9 950 zł  6 720 zł  

23  10 200 zł  6 880 zł  

24  10 450 zł  7 040 zł  

25  10 700 zł  7 200 zł  

26  10 950 zł  7 360 zł  

27  11 200 zł  7 520 zł  

28  11 450 zł  7 680 zł  

29  11 700 zł  7 840 zł  

30  12 000 zł  8 000 zł  

każdy następny   

1 dzień  
     400 zł      267 zł  

  

1Liczbę dni pobytu należy obliczyć w następujący sposób: liczba dni wydarzenia, w którym uczestnik bierze udział 
plus maksymalnie 2 dni (1 dzień na dojazd do miejsca odbywania kształcenia i 1 dzień na powrót).  

2https://mobilityexchange.mercer.com/Portals/0/Content/Rankings/rankings/col2018h147963/index.html  

- wszelkie inne informacje niezbędne, z punktu widzenia realizacji danego projektu, które powinny 
być podane do wiadomości wnioskodawców.   

Świadczenia wynikające z umowy na finansowanie mobilności z projektu IDUB, zgodnie z art.21 ust. 1 
pkt.16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są zwolnione z opodatkowania do wysokości 
określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167).   

W związku z powyższym osoby wyjeżdzające zobowiązane są dostarczyć potwierdzenia poniesionych 
kosztów związanych z wyjazdem. Kwota ryczałtu przekraczająca udokumentowane koszty  
i przysługujące diety za podróż podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.  



 
 

   

 

 

SEED - NAWA STER  

Wyjazdy średnio i długoterminowe dla doktorantów ze szkół doktorskich  

Uczestnikom programu Mobility PW w ramach projektu SEED – NAWA STER przysługują następujące 
świadczenia:   

1. Koszty utrzymania 12 000,00 PLN/m-c dla krajów OECD; 8 000,00 PLN/m-c dla krajów spoza OECD  
2. Ryczałt na pokrycie kosztów  podróży  

500-999 km – 2000 PLN  
(1 000-2 999) km – 3000 PLN  
Powyżej 6000 km – 5000 PLN  

 

3. Dodatek specjalny – 5000 PLN – jednorazowa wypłata na wyjazd (Koszty możliwe do pokrycia 
w ramach dodatku specjalnego: zakup surowców, półproduktów, odczynników, dostęp 
do pomieszczeń laboratoryjnych i dużej infrastruktury badawczej, zakup dostępu do zbiorów 
bibliotecznych, karta biblioteczna itp.  

 


