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Decyzja Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej z dn. 10.03.2020 r. 

 
w sprawie: zasad realizacji projektu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna 
doktorantów i kadry akademickiej w roku akademickim 2019/2020 w związku z 
wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego związanego z ryzykiem zachorowania na 
COVID-19 (zapaleniem płuc spowodowanym nowym koronawirusem SARS-CoV-2) 
 
 
W związku z Zarządzeniem nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. 
oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dotyczącymi 
zagrożenia epidemiologicznego związanego z ryzykiem zachorowania na COVID-19 
(zapaleniem płuc spowodowanym nowym koronawirusem SARS-CoV-2), Uczelniana Komisja 
Kwalifikacyjna ds. projektu PROM podejmuje następujące decyzje w sprawie dalszej 
realizacji projektu: 
 

§ 1 - Wyjazdy doktorantek i doktorantów PŁ za granicę 
 

1. Wstrzymuje się wyjazdy doktorantek i doktorantów PŁ w ramach projektu PROM do 
odwołania (patrz Zarządzenie nr 21/2020 Rektora PŁ). 

2. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani są do uzgodnienia z 
ośrodkami goszczącymi możliwości realizacji mobilności w terminie późniejszym (np. 
w okresie lipiec – wrzesień 2020) oraz o poinformowanie Biura Projektu o wynikach 
tych uzgodnień w terminie do 30.04.2020 r. Przypominamy, że realizacja mobilności 
musi zostać zakończona do 30.09.2020 r.  

3. W trosce o bezpieczeństwo Uczestników projektu odwołuje się możliwość wyjazdów 
doktorantek i doktorantów PŁ celem realizacji zorganizowanej formy kształcenia tj. 
aktywnego udziału w konferencji, szkole letniej, itp., które były planowane w 
okresie marzec – czerwiec 2020 r. Doktoranci PŁ zakwalifikowani do udziału w 
projekcie celem realizacji mobilności w ww. celach uzyskują możliwość realizacji 
innej wybranej mobilności w następujący sposób: 
a) Doktorantka / doktorant uzyskuje możliwość realizacji nowej wybranej formy i 

miejsca mobilności na okres (wyrażony liczbą dni) równoważny lub krótszy niż 
wynikający z przyznanego dofinansowania oraz do ośrodka w kraju, do którego 
koszty podróży nie przekraczają przyznanego dofinansowania; 

b) W celu zmiany formy, miejsca i terminu mobilności doktorantka / doktorant 
dokonuje indywidulanych uzgodnień z wybraną instytucją goszczącą, a decyzję o 
możliwości realizacji wyjazdu (z podaniem miejsca, celu, planowanego terminu 
wraz z zaświadczeniem ośrodka przyjmującego o zgodzie na przyjęcie) przekazuje 
do Biura Projektu nie później niż 31.06.2020 r. 
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4. Zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, celem 
ograniczenia szkód finansowych spowodowanych działaniem siły wyższej* w 
związku z realizacją projektu, doktoranci realizujący mobilność są zobowiązani do 
wykupowania biletów lotniczych z możliwością bezkosztowego ich zwrotu lub 
zmiany terminu, rezerwacji pobytu w miejscu realizacji krótkiej formy kształcenia z 
możliwością bezkosztowej jej anulacji etc. 

5. W przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie 
mobilności: 
a) Uczestnicy są zobowiązani niezwłocznie (ale nie później niż w ciągu 3 dni 

roboczych) powiadomić Biuro Projektu o zaistniałej sytuacji; 
b) Uczestnicy projektu ponoszący koszty związane z realizacją wyjazdu po 

podpisaniu umowy z PŁ, są zobowiązani do przekazania do Biura Projektu 
potwierdzeń poniesionych kosztów (np. faktura za zakup biletu lotniczego, 
rezerwację hotelu, opłatę konferencyjną) oraz wszelkich informacji i 
dokumentów potwierdzających zaistnienie siły wyższej oraz informacji o 
podjętych przez Uczestnika środkach zaradczych; 

c) Kandydaci, którzy ponieśli koszty związane z realizacją wyjazdu przed 
podpisaniem umowy z PŁ, ponoszą za nie indywidualną odpowiedzialność 
finansową. 

 
§ 2 – Przyjazdy doktorantek i doktorantów z zagranicy do PŁ 

 
1. Wstrzymuje się przyjazdy doktorantów i doktorantek w ramach projektu PROM na 

Politechnikę Łódzką do odwołania (patrz Zarządzenie nr 21/2020 Rektora PŁ). 
2. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani są do uzgodnienia z 

osobą ich przyjmującą na PŁ możliwości realizacji mobilności w terminie 
późniejszym (np. w okresie lipiec – wrzesień 2020) oraz o poinformowanie Biura 
Projektu o wynikach tych uzgodnień w terminie do 30.04.2020 r. Przypominamy, że 
realizacja mobilności musi zostać zakończona do 30.09.2020 r.  

3. Zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, celem 
ograniczenia szkód finansowych spowodowanych działaniem siły wyższej* w 
związku z realizacją projektu, doktoranci realizujący mobilność są zobowiązani do 
wykupowania biletów lotniczych z możliwością bezkosztowego ich zwrotu lub 
zmiany terminu, rezerwacji pobytu w miejscu realizacji krótkiej formy kształcenia z 
możliwością bezkosztowej jej anulacji etc. 

4. W przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie 
mobilności: 
a) Uczestnicy są zobowiązani niezwłocznie (ale nie później niż w ciągu 3 dni 

roboczych) powiadomić Biuro Projektu o zaistniałej sytuacji; 
b) Uczestnicy projektu ponoszący koszty związane z realizacją wyjazdu po 

podpisaniu umowy z PŁ, są zobowiązani do przekazania do Biura Projektu 
potwierdzeń poniesionych kosztów (np. faktura za zakup biletu lotniczego, 
rezerwację hotelu, opłatę konferencyjną) oraz wszelkich informacji i 
dokumentów potwierdzających zaistnienie siły wyższej oraz informacji o 
podjętych przez Uczestnika środkach zaradczych; 

c) Kandydaci, którzy ponieśli koszty związane z realizacją wyjazdu przed 
podpisaniem umowy z PŁ, ponoszą za nie indywidualną odpowiedzialność 
finansową. 
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5. Potwierdza się otwarcie kolejnej tury rekrutacji do udziału w projekcie dla 
kandydatek / kandydatów z zagranicy (termin zgłoszeń do 31.03.2020 r.), zgodnie z 
informacją zamieszczoną na stronie projektu z dn. 03.03.2020 r. 
https://www.ife.p.lodz.pl/pl/promobility. Zaleca się jednocześnie planowanie 
pobytu w PŁ w okresie lipiec – wrzesień 2020. 

 
§ 3 – Inne postanowienia 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Decyzją stosuje się Regulamin 

uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Politechnikę Łódzką w ramach 
programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry 
akademickiej finansowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.  

2. Kolejne decyzje Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie realizacji projektu 
będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. 

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński 
Prorektor ds. nauki 

 
 
 
 
 
 
* Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Uczestnika, które 
uniemożliwiają lub poważnie utrudniają realizację mobilności. 
 
 
 
 


