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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 INFORMACJE OGÓLNE O MECHANIZMACH FINANSOWYCH 

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy to 
źródła bezzwrotnej pomocy dla Polski pochodzącej z trzech krajów EFTA (Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego) tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. 

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy powstał na mocy Memorandum of Understanding wdrażania 
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem 
Norwegii a Polską, jak również na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Polską. 

Operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 

Cel strategiczny 

Głównym celem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego jest przyczynianie się do zmniejszenia 
różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do 
wzmacniania stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w 
obszarze edukacji. 

Cel szczegółowy 

Celem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego jest wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz 
poszerzanie wiedzy poprzez: 

 zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a 
Państwami-Darczyńcami, 

 rozszerzenie oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej i partnerstw pomiędzy 
instytucjami działającymi w sferze edukacji (na poziomie szkolnictwa: podstawowego, 
wyższego, zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych) w Polsce oraz na obszarze Państw-
Darczyńców. 

Podejmowane w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działania powinny ponadto 
obejmować zagadnienia horyzontalne, które podnoszą jakość realizowanych projektów, a tym 
samym zwiększają wpływ na osiągnięcie spójności społeczno-ekonomicznej.  

Do zagadnień horyzontalnych zalicza się:  

 zrównoważony rozwój integrujący wymiar środowiskowy, ekonomiczny i społeczny,  
 równość szans kobiet i mężczyzn,  
 dobre zarządzanie, które określa udział szerokiej grupy partnerów w procesie podejmowania 

decyzji, podejmowanie decyzji zgodnie z prawem oraz przejrzystymi zasadami oraz 
przeciwdziałanie korupcji. 

Więcej informacji na temat zagadnień horyzontalnych można znaleźć w oficjalnych dokumentach 
Mechanizmów Finansowych dostępnych na stronie www.fss.org.pl 
 

http://www.fss.org.pl/
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Państwa-Darczyńcy przykładają szczególną wagę do wspierania współpracy pomiędzy Polską a 
Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. Z tego względu zostały opracowane Wytyczne w sprawie 
wzmacniania stosunków dwustronnych, które stanowią wskazówki i pomysły dotyczące sposobów 
planowania, wdrażania i raportowania wyników związanych ze wzmacnianiem stosunków 
dwustronnych w ramach Mechanizmów Finansowych.  

1.2 DOKUMENTY PROGRAMOWE 

W trakcie realizacji projektu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Beneficjent zobowiązany 
jest postępować zgodnie z zasadami opublikowanymi w dokumentach programowych: 

1. Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 
pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein oraz Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą 
Polską, podpisanym dnia 17 czerwca 2011 wraz z załącznikami, 

2. Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 
2009-2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską, podpisanym w dniu 10 
czerwca 2011 wraz z załącznikami, 

3. Regulacjami w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014 wraz z załącznikami, 

4. Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 
2014 wraz z załącznikami,  

5. Wszelkimi wytycznymi w zakresie Programu przyjętymi przez Operatora Programu, Ministra 
Rozwoju Regionalnego w ramach  Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 lub Komitet Mechanizmu Finansowego 
EOG (KMF)/ Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (NMSZ). 

2. INSTYTUCJE UPRAWNIONE W DZIAŁANIU MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW 

UCZELNI 

Wymiany studentów i pracowników uczelni wyższych realizowane w ramach działania Mobilność 
Studentów i Pracowników Uczelni są mobilnościami programu Erasmus+ projekty mobilności 
studentów i kadry szkolnictwa wyższego (dalej Erasmus+)finansowanymi z Mechanizmu Finansowego 
EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i środków krajowych, co sprawia, że zasady finansowe 
rozliczenia projektów są inne.  

1. Mobilność w działaniu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni jest realizowana 
wyłącznie przez uczelnie posiadające ważną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. 

2. W przypadku zaistnienia zmian polegających na łączeniu szkół wyższych lub przekształcania 
istniejącej szkoły wyższej w inną szkołę wyższą, uczelnia/-e znajdująca/-e się w takiej sytuacji 
są zobowiązane do poinformowania o zmianach Operatora Programu oraz EACEA (eacea-
euc@ec.europa.eu) w celu zapewnienia ciągłości realizacji działań. 

3. Wyjazdy studentów na studia (SMS) oraz  wyjazdy nauczycieli akademickich w celu 
prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) muszą być poprzedzone podpisaniem partnerskich 
umów międzyinstytucjonalnych pomiędzy uczelnią wysyłającą i przyjmującą. Minimalne 
wymagania dotyczące partnerskich umów międzyinstytucjonalnych są zawarte we wzorze 
opublikowanym na www.fss.org.pl, stanowiącym załącznik do umowy finansowej. 

4. Osoba kwalifikowana na wyjazd w działaniu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni 
może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju świata. O jej uprawnieniu do wyjazdu 
decyduje fakt przynależności do społeczności akademickiej danej uczelni (czyli powinna być 
studentem lub pracownikiem uczelni wysyłającej). Jeżeli osoba taka posiada obywatelstwo 

mailto:eacea-euc@ec.europa.eu
mailto:eacea-euc@ec.europa.eu
http://www.fss.org.pl/
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inne niż państwa członkowskiego UE lub EOG, powinna sprawdzić zasady odnoszące się do 
wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym pobytem jako uczestnik 
działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. 

5. Uczelnia zobowiązuje się do kwalifikowania kandydatów na wyjazdy w działaniu Mobilność 
Studentów i Pracowników Uczelni w oparciu o ogłoszone społeczności akademickiej zasady 
rekrutacji (studenci) i kwalifikacji (pracownicy) przestrzegające przejrzystości, 
sprawiedliwości i równego traktowania wszystkich kandydatów. Uczelnia zorganizuje nabór 
kandydatów na wyjazdy w taki sposób, by nie dopuszczać do sytuacji określanych mianem 
„konfliktu interesów”1. Uczelnia zobowiązana jest do upublicznienia zasad rekrutacji i 
kwalifikacji przed rozpoczęciem naboru. 

6. Uczelnia zobowiązuje się do prowadzenia wykazu wszystkich kandydatów, którzy złożyli 
dokumenty wymagane w procesie rekrutacji (studenci) lub kwalifikacji (pracownicy). Wykaz 
ten powinien zawierać krótką adnotację o wyniku postępowania rekrutacyjnego lub 
kwalifikacyjnego. Wyniki rekrutacji/ kwalifikacji powinny być opisane w dokumencie 
podpisanym przez osoby podejmujące decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd (np. 
studenci – protokół z rekrutacji, pracownicy – decyzja komisji kwalifikacyjnej). Kryteria 
naboru kandydatów na wyjazdy nie mogą preferencyjnie traktować obywateli polskich. 

7. Zasady alokacji środków finansowych na poszczególne typy wyjazdów w działaniu Mobilność 
Studentów i Pracowników Uczelni są opisane w dalszej części niniejszego Przewodnika. 

Uczelnia, na podstawie informacji zawartych w niniejszym Przewodniku, jest zobowiązana do 
opracowania uczelnianych zasad finansowania wyjazdów indywidualnych uczestników 
(studentów i pracowników). Zasady przejrzystości oraz równego traktowania uczestników 
muszą być przestrzegane. Uczelnia zobowiązana jest do upublicznienia zasad finansowania 
wyjazdów. 

Uczelniane zasady finansowe powinny regulować też kwestię finansowania dodatkowych 
okresów mobilności związanych z przedłużaniem pobytów przez uczestników indywidualnych 
oraz  realokacji funduszy zwalnianych w wyniku rezygnacji uczestników z wyjazdów i/lub 
uzyskania dodatkowych środków. 

8. Dofinansowanie przyznawane w działaniu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni ma 
charakter uzupełniający – jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z 
wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej (koszty podróży, ubezpieczenia, zwiększone 
koszty utrzymania za granicą). 

9. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą 
otrzymać dodatkowe fundusze.  

3. KATEGORIE DZIAŁAŃ  

W ramach projektów Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Beneficjent otrzymuje 
dofinansowanie na wymiany studentów i pracowników oraz na organizację mobilności. Na każdą z 
tych kategorii przewidziano inne stawki dofinansowania w zależności od rodzaju uczestników, czasu 
trwania i rodzaju wymiany.  

3.1 MOBILNOŚĆ STUDENTÓW 

W ramach mobilności studentów możliwa jest realizacja następujących kategorii działań:  

                                                      
1
 Zob. Artykuł 6 Warunków Ogólnych umowy finansowej 
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 wyjazdy polskich studentów oraz przyjazdy studentów z Państw ‐ Darczyńców na okres 
studiów trwający od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim, 

 wyjazdy studentów polskich na praktyki do instytucji partnerskich z Państw – Darczyńców na 
okres od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim, 

 przyjazdy studentów z Państw ‐ Darczyńców na praktyki do polskich uczelni,  

 udział w intensywnym kursie językowym, który powinien odbyć się na początku okresu 
wymiany, w kraju goszczącym. Jeśli kurs rozpoczyna się wcześniej niż studia/praktyki, student 
uprawniony jest do przedłużenia pobytu i otrzymania dofinansowania utrzymania w okresie 
nie dłuższym niż 4 tygodnie. Koszt kursu językowego nie jest finansowany ze środków FSS. 

3.2 MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW  

W ramach mobilności pracowników możliwa jest realizacja wyjazdów pracowników polskich do 
uczelni partnerskich z Państw ‐ Darczyńców i przyjazdów pracowników z Państw ‐ Darczyńców do 
Polski w celu: 

 prowadzenia zajęć dydaktycznych; 

 uczestnictwa w seminariach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach; 

 zrealizowania stażu towarzyszącego „work shadowing”. 

3.3 ORGANIZACJA MOBILNOŚCI 

Organizacja mobilności to dofinansowanie działań uczelni przyjmującej związanych z organizacją 
pobytu studentów i pracowników z uczelni partnerskiej, jej wysokość zależy od liczby przyjętych 
mobilności. 

4. ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA (SMS) I NA PRAKTYKĘ (SMP) 

1. Student zakwalifikowany na wyjazd w działaniu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni musi 
spełniać następujące kryteria formalne: 

(1) w czasie całego pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej być zarejestrowany jako student 
studiów pierwszego, lub drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich, lub jako 
słuchacz studiów doktoranckich w uczelni macierzystej;  

(2) być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego 
stopnia; wymóg ten dotyczy wyjazdów na studia; 

(3) nie może przebywać w trakcie wymiany na urlopie. 

2. Pobyt studenta w instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy   
1 lipca 2015 a 30 września 2016 r. Wszelkie płatności związane z wypłatą dofinansowania oraz 
kosztami organizacji mobilności muszą zostać zrealizowane przez uczelnię do 30 września 2016 
r. 

3. Pobyt studenta w instytucji partnerskiej (w uczelni – wyjazd na studia lub w przedsiębiorstwie – 
wyjazd na praktykę) nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełen najkrótszy cykl kształcenia  
(np. trymestr) i nie może być dłuższy niż 1, ten sam, rok akademicki. Miesiąc należy rozumieć 
jako 4 tygodnie naliczone zgodnie z tabelami załączonymi do niniejszego Przewodnika. 

Minimalny okres pobytu w uczelni partnerskiej odnosi się tylko do okresu studiowania/ praktyki  
i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego. Łączny pobyt studenta w kraju 
docelowym nie może przekroczyć 12 miesięcy (z uwzględnieniem ewentualnego przygotowania 
językowego oraz sesji egzaminacyjnych). 

Nie dopuszcza się realizacji wyjazdu w dwóch różnych lokalizacjach (uczelniach, miastach, 
krajach). Jedynym odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, w której druga lokalizacja jest filią 
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uczelni przyjmującej. Pobyt w drugiej lokalizacji powinien być uzgodniony w LA/ TA. Minimalny 
okres pobytu w każdej lokalizacji musi spełniać wymagania formalne (minimum 3 miesiące, a 
maksymalny łączny czas pobytu to jeden, ten sam, rok akademicki). 

4. Dofinansowanie w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni przyznaje się w 
celu zrealizowania w uczelni partnerskiej części określonego programu studiów licencjackich/ 
inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich prowadzących do uzyskania dyplomu uczelni 
macierzystej (wysyłającej) lub w celu odbycia praktyki związanej z kierunkiem kształcenia 
studenta. 

Praktyka może być praktyką obowiązkową lub nieobowiązkową (z punktu widzenia programu 
kształcenia), ale zawsze musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z 
kierunkiem kształcenia w uczelni macierzystej.  

Wyjazd w działaniu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni wymaga podjęcia w uczelni 
przyjmującej studiów stacjonarnych (full time), a praktyka – pracy w pełnym wymiarze godzin 
uzgodnionym z instytucją przyjmującą. 

Liczbę punktów zaliczeniowych ECTS do zgromadzenia podczas pobytu w uczelni/ instytucji 
przyjmującej określa uczelnia wysyłająca w porozumieniu z instytucją przyjmującą. 

5. W procesie rekrutacji studentów na wyjazdy uczelnia weźmie pod uwagę osiągnięcia studenta 
(wyniki w nauce) oraz poziom znajomości języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia w 
instytucji przyjmującej oraz uczelniane zasady rekrutacji.  

6. Każdy student zakwalifikowany na wyjazd powinien mieć zagwarantowane pełne zaliczenie 
okresu studiów/ praktyki zrealizowanego/-nej w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej i 
uznanie go za równoważny z okresem studiów/ praktyki w uczelni macierzystej. Sposób zaliczenia 
okresu studiów realizowanego poza uczelnią macierzystą powinien wynikać z regulaminu studiów 
lub innych uregulowań uczelnianych. 

Przed podpisaniem umowy ze studentem uczelnia macierzysta powinna się upewnić, czy 
przygotowany dla studenta program studiów/ praktyki w uczelni partnerskiej/instytucji 
przyjmującej jest wykonalny i gwarantuje respektowanie tej podstawowej zasady. 

Dla każdego studenta wyjeżdżającego w działaniu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni 
zostanie uzgodniony przed wyjazdem indywidualny program studiów/ praktyki do zrealizowania 
w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej w formie dokumentu „Porozumienie o Programie 
Zajęć” (Learning Agreement, LA)/ „Porozumienie o Programie Praktyki” (Training Agreement, TA), 
podpisany przez trzy strony: uczelnię macierzystą, instytucję przyjmującą i studenta. Wszystkie 
zmiany wprowadzane do LA/ TA przez którąkolwiek ze stron wymagają potwierdzenia na piśmie. 
Zaleca się, aby wprowadzenie ewentualnych zmian było zakończone w ciągu 1 miesiąca od 
przyjazdu studenta do uczelni przyjmującej.   

Uczelnia macierzysta studenta dołoży wszelkich starań, aby przy sporządzaniu LA nie powstawały 
takie różnice w stosunku do efektów kształcenia nabywanych w analogicznym okresie w uczelni 
macierzystej, które spowodowałyby niemożność zaliczenia. W przypadku, gdy różnic tych nie da 
się uniknąć, przedmioty do zrealizowania w uczelni macierzystej muszą być określone przed 
wyjazdem studenta, a uczelnia macierzysta i student powinni uzgodnić termin i sposób ich 
uzupełnienia na piśmie w formie przyjętej w regulacjach uczelnianych odnoszących się do toku 
studiów. Jeżeli LA zakłada zrealizowanie przez studenta większej liczby punktów ECTS niż liczba 
wymagana do zaliczenia trymestru /semestru/ roku, przed wyjazdem studenta zostanie 
uzgodniony sposób uznania punktów „dodatkowych”. 
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Jeżeli praktyka nie jest integralną częścią studiów w uczelni macierzystej, uczelnia powinna 
zadbać, by co najmniej odnotować fakt jej realizacji w suplemencie do dyplomu. Zaleca się także 
stosowanie dokumentów Europass. 

7. Do uznania osiągnięć studenta w zagranicznej uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej będą 
stosowane procedury określone w regulaminie studiów lub innych regulacjach uczelnianych, 
które powinny uwzględniać zasady opracowane dla Europejskiego Systemu Transferu i 
Akumulacji Punktów (ECTS). 

8. Student zostanie poinformowany o konieczności otrzymania z uczelni partnerskiej/ instytucji 
przyjmującej wykazu zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen w formie „Wykazu zaliczeń” 
(Transcript of Records - TR)/ potwierdzenia zrealizowania założeń programowych praktyki z jej 
oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej oraz – jeżeli do TR nie został 
wpisany okres pobytu – pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu studenta w tej uczelni/ 
instytucji. 

9. Jeżeli wszystkie uzgodnione w formie pisemnej w LA/ TA warunki zostaną przez studenta 
spełnione, okres studiów/praktyki (przedmioty/zaliczenia/egzaminy) zostaną mu uznane i 
potraktowane jako równoważne z odpowiednim okresem studiów/ praktyki (przedmiotami/ 
zaliczeniami/ egzaminami) w uczelni macierzystej.  

Decyzję o tym, czy uzgodnione warunki zostały spełnione przez studenta podejmuje uczelnia 
macierzysta po konsultacji z instytucją przyjmującą. W przypadku stwierdzenia niezgodności, 
decyzję co do zakresu zaliczenia podejmuje uczelnia macierzysta, która może także zdecydować, 
czy niespełnienie określonych warunków przez studenta rodzi konieczność zwrotu części lub 
całości otrzymanego dofinansowania. 

10. Zwrot dofinansowania nie będzie wymagany od studenta w przypadku zaistnienia okoliczności 
określonej jako „siła wyższa” (tj. sytuacja niezależna od studenta związana z poważną chorobą 
lub nieszczęśliwym zdarzeniem2). Jeżeli pobyt na wymianie trwał krócej niż 3 miesiące do 
zakwalifikowania danego przypadku do kategorii „siły wyższej” konieczne jest uzyskanie pisemnej 
zgody Operatora Programu. W tym celu uczelnia powinna skontaktować się z Operatorem bez 
zbędnej zwłoki.  

Do pisma do Operatora z prośbą o uznanie przypadku za zgodny z definicją „siły wyższej” należy 
dołączyć stosowna dokumentację (medyczną/ policyjną) potwierdzającą zaistnienie 
nieszczęśliwego zdarzenia, zaświadczenie z instytucji przyjmującej o czasie trwania pobytu na 
wymianie oraz (jeżeli dotyczy) informację o szacowanych kosztach poniesionych przez uczestnika 
w związku z wyjazdem i pobytem w kraju docelowym. Jeśli sprawa zostanie pozytywnie 
rozpatrzona, w decyzji zostanie określona maksymalna kwota dofinansowania i czas pobytu, jakie 
mogą zostać rozliczone w sprawozdaniu końcowym. 

11. Uczelnia przyjmująca nie może żądać od studenta opłat za naukę (czesne, wpisowe, opłaty 
egzaminacyjne, opłaty za korzystanie z laboratoriów, bibliotek, itp.).  

 Pobieranie pewnych opłat (ubezpieczenie, członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie  
z kserokopiarki, itp.) jest dopuszczalne w tej samej wysokości i na takiej samej zasadzie, jaka 
obowiązuje studentów lokalnych.  

Wszelkie przypadki naruszania zasady niepobierania opłat za naukę przez uczelnię przyjmującą 
powinny być zgłaszane do Operatora Programu. 

 Jeżeli student opłaca czesne za naukę w uczelni macierzystej, może on być zobowiązany  
do kontynuacji tych opłat w czasie studiów w uczelni partnerskiej. Decyzję o pobieraniu lub 

                                                      
2
 Zob. Warunki Ogólne umowy finansowej 
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zwolnieniu studentów wyjeżdżających w działaniu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni z 
opłaty czesnego podejmuje uczelnia macierzysta. Student powinien być poinformowany o 
zasadach odpłatności w uczelni macierzystej przed podpisaniem umowy finansowej na wyjazd w 
działaniu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. 

12. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, za wyniki w nauce, inne), do których student nabył 
prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. 
Student powinien mieć zagwarantowane prawo do ubiegania się o stypendia krajowe również po 
powrocie do uczelni macierzystej. 

Wszelkie przypadki naruszania zasady kontynuacji wypłat stypendiów krajowych powinny być 
zgłaszane do Operatora Programu. 

13. Student niezależnie od liczby studiowanych kierunków oraz liczby uczelni macierzystych w 
ramach obydwu programów: Erasmus+ oraz Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni może 
podczas swoich studiów otrzymać dofinansowanie zgodnie z następującymi, opisanymi poniżej 
zasadami. Studenci będą mogli wyjechać na studia lub szkolenie zagranicą na okres 
nieprzekraczający 12 miesięcy (w sumie, w ramach FSS i Erasmus+) w każdym cyklu studiów 
(licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy 
praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy 
razy po cztery miesiące). Instytucje szkolnictwa wyższego mogą jednak traktować w sposób 
uprzywilejowany studentów, którzy jeszcze nigdy nie skorzystali z mobilności za granicą. 
Wcześniejszy udział w wymianie Erasmus w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” lub 
Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni zostanie uwzględniony w przypadku studentów 
starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów.  

Na przykład, jeśli w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” lub Fundusz Stypendialny i 
Szkoleniowy dany student otrzymał w przeszłości stypendium na sześć miesięcy nauki na poziomie 
studiów magisterskich, wówczas może on jeszcze skorzystać ze stypendium na studiach 
magisterskich, ale maksymalnie do sześciu miesięcy. Jeśli jednak ten sam student podejmie studia 
doktoranckie, może on otrzymać dofinansowanie na wymianę w ramach Erasmus+ lub FSS na łączny 
okres do 12 miesięcy, ponieważ w tym przypadku chodzi o wyższy cykl studiów.  

Inne rodzaje mobilności, takie jak praktyki Leonardo da Vinci w ramach programu „Uczenie się przez 
całe życie” lub wolontariat europejski w ramach programu „Młodzież w działaniu”, nie będą brane 
pod uwagę przy obliczaniu maksymalnego okresu 12 miesięcy przypadającego na jeden cykl studiów 
wyższych lub praktyki zawodowej.  

Nie jest możliwe łączenie dofinansowania tej samej wymiany z obu programów np. pierwsze 3 
miesiące pobytu z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, a kolejne 3 miesiące z programu 
Erasmus+.    

14. Uczelnia może zdecydować o przedłużeniu pobytu studenta na wymianie. Możliwość taka 
powinna być zawarta w uczelnianych zasadach udzielania dofinansowania i ogłoszona wszystkim 
beneficjentom. Decyzję o przedłużeniu podejmuje uczelnia macierzysta po uzyskaniu akceptacji 
uczelni/ instytucji przyjmującej. Decyzja taka powinna być podjęta przed upływem pierwotnie 
planowanego okresu pobytu. Zasady finansowania przedłużonych pobytów powinny być 
ogłoszone i stosowane jednakowo w stosunku do wszystkich studentów. Przedłużenie nie może 
wykraczać poza okres obowiązywania umowy finansowej z Operatorem Programu (zob. Warunki 
szczególne).  

15. Uczelnia może zdecydować o połączeniu okresu studiów z okresem praktyki. Jest to możliwe 
jedynie w takim wypadku, kiedy praktyka będzie realizowana pod nadzorem tej samej uczelni 



Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy                        11                  Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni 

przyjmującej, a okres praktyki będzie następował bezpośrednio po okresie studiów (lub 
odwrotnie: okres studiów bezpośrednio po okresie praktyki). W przypadku takiego łączonego 
pobytu ogólny minimalny czas jego trwania to 3 miesiące. Taki wyjazd jest klasyfikowany jako 
„wyjazd na studia” (SMS) i rozliczany jest w sposób określony w uczelnianych zasadach 
finansowania tak, jak wyjazd na studia. 

16. Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w działaniu Mobilność Studentów i 
Pracowników Uczelni zostanie sporządzona pisemna umowa przygotowana na podstawie wzoru 
opublikowanego na www.fss.org.pl   

17. Każdy student wyjeżdżający w działaniu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni otrzyma 
Kartę Studenta Erasmusa. 

18. Przy wyjazdach na praktykę uczelnia macierzysta, instytucja przyjmująca i student 
zakwalifikowany na praktykę powinny zapoznać się z Kartą Jakości Praktyki Erasmusa+, czyli 
dokumentem określającym zadania i obowiązki każdej ze stron w odniesieniu do organizacji 
praktyki studenckiej. 

19. Praktyka nie może być realizowana w: 

a) instytucjach Unii Europejskiej i instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej 
(http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm ) 

b) placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta. 

Jeżeli uczelnia zdecyduje się na realizację praktyki przez studenta w polskiej instytucji 
posiadającej siedzibę za granicą, zadania stawiane studentowi podczas realizacji programu 
praktyki muszą gwarantować pracę w środowisku międzynarodowym oraz rozwój kompetencji 
właściwych dla pracy w takim środowisku. 

20. Przekazanie dofinansowania studentowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania 
przez studenta wszystkich warunków umowy. Dofinansowanie powinno zostać wypłacone w 
sposób uzgodniony pomiędzy stronami. Preferowaną formą przekazania dofinansowania jest 
przelew bankowy. Przy uzgadnianiu sposobu wypłaty dofinansowania uczelnia uwzględni 
zalecenia, aby część dofinansowania była wypłacona studentowi przed jego wyjazdem, a 
pozostała część – w ratach uzależnionych od długości pobytu. Uczelnia może zdecydować o 
wypłacaniu niewielkiej części należnego dofinansowania dopiero po powrocie studenta z uczelni 
partnerskiej i przedłożeniu przez studenta wszystkich wymaganych przez uczelnię macierzystą 
dokumentów, w tym ankiet ewaluacyjnych ex-ante i ex-post. 

21. Student powinien być poinformowany przez uczelnię macierzystą o obowiązku uzyskania 
dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium kraju odbywania 
wymiany. 

22. Student powinien być ubezpieczony (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków)  
na czas podróży i pobytu w instytucji partnerskiej. Uczelnia macierzysta powinna uzgodnić  
z instytucją przyjmującą najbardziej dogodną dla studenta formę ubezpieczenia i poinformować 
uczestnika o konieczności posiadania zalecanej formy ubezpieczenia. Uczelnia powinna uzgodnić 
konieczność posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, co jest szczególnie istotne 
w przypadku wyjazdów studentów na praktykę. 

23. Przed wyjazdem i po powrocie z instytucji przyjmującej student jest zobowiązany wypełnić 
ankietę ewaluacyjną dostępną na stronie internetowej https://ankiety.frse.org.pl/users/login 
Wypełnienie ankiety jest niezbędne do finansowego rozliczenia wyjazdu. 

  Uczelnia jest zobowiązana powiadomić studenta o konieczności wypełnienia ankiety przy 
podpisywaniu umowy dotyczącej wyjazdu w działaniu Mobilność Studentów i Pracowników 

http://www.fss.org.pl/
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
https://ankiety.frse.org.pl/users/login
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Uczelni oraz o tym, że ankieta jest obowiązkowym elementem finansowego rozliczenia 
dofinansowania. 

24. Uczelnia powinna prowadzić rejestr studentów przyjeżdżających na wymiany z Państw – 
Darczyńców w ramach projektów Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. 

4.1 ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZLICZENIA DOFINANSOWANIA – WYJAZDY STUDENTÓW (SM)  

1. Potwierdzenie wypłacenia dofinansowania studentowi i prawidłowego jego wykorzystania 
stanowią następujące dokumenty:  

a) umowa pomiędzy uczelnią a studentem; 

b) „Porozumienie o Programie Zajęć” (LA)/ „Porozumienie o Programie praktyki” (TA); 

c) „Wykaz zaliczeń” (TR)/ potwierdzenie zrealizowania programu praktyki; 

d) dokument potwierdzający pobyt w instytucji przyjmującej określający czas rozpoczęcia  
i zakończenia pobytu (o ile dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu nie są 
określone w dokumencie wymienionym w pkt. c); 

e) dokumenty potwierdzające wypłatę dofinansowania dla studenta – wyciągi z rachunku 
bankowego, kopie przelewów bankowych lub potwierdzenia odbioru kwot w gotówce; 

f) wypełnione przez studenta ankiety ewaluacyjne ex-ante i ex-post.  

2. Ogólna kwota dofinansowania musi być wyrażona w PLN.  

3. Rozliczenie ogólnej kwoty środków finansowych przyznanych uczelni na dofinansowanie dla 
studentów następuje na podstawie złożonego przez uczelnię Raportu końcowego. W Raporcie 
końcowym zostanie określona kwota wypłacona każdemu studentowi. 

 Ostateczna kwota dofinansowania wypłaconego każdemu studentowi musi być uzasadniona 
długością  pobytu studenta w instytucji przyjmującej. Przy określaniu okresu pobytu zostanie 
uwzględniony czas trwania podany w dokumencie potwierdzającym pobyt, okres finansowania 
nie może jednak wykraczać poza termin określony w umowie pomiędzy uczestnikiem 
indywidualnym a uczelnią Beneficjentem. 

Koszty przelewów bankowych ponosi uczelnia. Indywidualny uczestnik powinien otrzymać 
dofinansowanie w pełnej wysokości należnego ryczałtu, obliczonego zgodnie z zasadami 
opisanymi w rozdziale 21 niniejszego Przewodnika oraz wynikające z podpisanej z uczelnią 
umowy. 

Studenci, którzy zrealizowali wymiany w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników 
Uczelni mogą być raportowani w programie Erasmus+ jako uczestnicy z dofinansowaniem zerowym. 
W takim wypadku uczelnia Beneficjent powinna dopełnić wszelkich formalności wobec programu 
Erasmus+. 

5. ZASADY ODNOSZĄCE SIĘ DO WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW (ST)  

Zasady realizacji wyjazdów oraz przyjazdów pracowników (nauczycieli akademickich w celu 
prowadzenia zajęć dydaktycznych i przyjazdy przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorstw w celu 
prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni - Beneficjenta (STA) oraz wyjazdów i 
przyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT)):.  

1. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w działaniu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni 
musi być pracownikiem instytucji wysyłającej. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o 
pracę lub inna umowa cywilno-prawna. Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym 
traktowaniu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 
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2. Celem wyjazdu/przyjazdu pracownika w działaniu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni 
może być: 

a) prowadzenie zajęć dydaktycznych (STA); 
b) uczestnictwo w seminariach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach (STT); 
c) staż towarzyszący „work shadowing” (STT). 

3. Do kategorii STA zalicza się także przyjazdy pracowników zagranicznych przedsiębiorstw, którzy 
przyjeżdżają na zaproszenie uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami 
uczelni zapraszającej. Przedsiębiorstwo zatrudniające pracownika przyjeżdżającego do polskiej 
uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami musi być zarejestrowane w 
jednym z Państw-Darczyńców. 

4. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w działaniu Mobilność Studentów i Pracowników 
Uczelni jest ocena „Indywidualnego programu nauczania” (Individual Teaching Programme) – 
wyjazd typu STA/ „Indywidualnego programu szkolenia” (Individual Work Programme) – wyjazd 
typu STT, który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą.  

„Indywidualny program nauczania” określa: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć 
oraz oczekiwane rezultaty. 

„Indywidualny program szkolenia” określa: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego 
szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika. 

Zalecane wzory dokumentów („Indywidualny program nauczania” oraz „Indywidualny program 
szkolenia”) dostępne są na stronie internetowej www.fss.org.pl 

Udział w szkoleniach językowych, seminariach, warsztatach czy konferencjach z elementami 
szkolenia nie powinien stanowić większości realizowanych szkoleń. Ewentualna akceptacja takiej 
formy szkoleń powinna wynikać ze strategii doskonalenia kwalifikacji pracowników instytucji 
wysyłającej.  

W celu umożliwienia udziału w wymianach w ramach działania Mobilność Studentów i 
Pracowników Uczelni jak największej liczbie pracowników szkół wyższych, zdecydowanie zaleca 
się, aby pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym 
stopniu kryteria jakościowe miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Priorytetowość 
wyjazdów pracowników uczelni powinna wynikać z uczelnianych zasad kwalifikacji pracowników 
na wyjazdy w programie Erasmus+ / Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Zaleca się, aby 
wyjazdy te wpisywały się w plan podnoszenia kompetencji pracowników uczelni.  

Przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników zaleca się preferencyjne traktowanie pracowników 
etatowych uczelni (wykorzystywanie mobilności w działaniu Mobilność Studentów i Pracowników 
Uczelni do podnoszenia kwalifikacji pracowników etatowych). 

5. Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i 
zakończony w okresie pomiędzy 1 lipca 2015 r. a 30 września 2016 r. Wszelkie płatności 
związane z wypłatą dofinansowania oraz kosztami organizacji mobilności muszą zostać 
zrealizowane przez uczelnię do 30 września 2016 r. 

6. Podczas jednego wyjazdu typu STA nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia  
co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej. 

7. Pobyt nauczyciela akademickiego na wyjeździe typu STA  powinien trwać od 1 dnia do 6 
tygodni.  

http://www.fss.org.pl/
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Pobyt pracownika na wyjeździe typu szkoleniowego (STT) powinien trwać od 1 dnia do 6 
tygodni.  

8. Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w działaniu Mobilność Studentów i 
Pracowników Uczelni zostanie sporządzona pisemna umowa. 

9. Przekazanie dofinansowania pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania 
przez niego wszystkich warunków umowy. Dofinansowanie powinno być wypłacone w sposób 
uzgodniony pomiędzy stronami.  

10. Wszystkie zasady muszą być spełnione w przypadku wyjazdu każdego pracownika.  

11. Pracownik zostanie poinformowany o konieczności otrzymania z uczelni/ instytucji przyjmującej 
pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w tej uczelni/instytucji i zrealizowaniu celu wyjazdu.  

W przypadku wyjazdów typu STA zaświadczenie to powinno także zawierać informację o liczbie 
godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych.  

W przypadku wyjazdów typu STT zaświadczenie to powinno także zawierać informację o 
charakterze odbytego szkolenia.  

12. Jeżeli instytucją oferującą szkolenie jest uczelnia, jest ona traktowana jako instytucja realizująca 
szkolenie (szeroko pojęte „przedsiębiorstwo”).  

13. Przed wyjazdem i po powrocie z uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej pracownik jest 
zobowiązany wypełnić ankietę ewaluacyjną. Wypełnienie ankiety jest niezbędne do finansowego 
rozliczenia wyjazdu.   

14. Pracownik powinien być poinformowany przez uczelnię macierzystą o konieczności uzyskania 
dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium kraju odbywania 
wymiany. 

15. Pracownik powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków)  
na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej.  

5.1 ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZLICZENIA DOFINANSOWANIA – WYJAZDY I PRZYJAZDY PRACOWNIKÓW (ST) 

1. Środki finansowe przyznane w kategorii budżetowej  wyjazdy polskich pracowników mogą być 
przeznaczone jedynie na wypłatę dofinansowania dla  pracowników dydaktycznych lub 
administracyjnych uczelni zakwalifikowanych na wymianę w celu prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, uczestnictwa w seminariach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach lub 
odbycia stażu towarzyszącego.. 

2. Środki finansowe przyznane w kategorii budżetowej przyjazdy pracowników mogą być 
przeznaczone jedynie na wypłatę dofinansowania dla pracowników  instytucji  partnerskich 
przyjeżdżających do uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, uczestnictwa w 
seminariach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach lub odbycia stażu towarzyszącego. 

3. Wysokość stawek w zależności od okresu pobytu pracownika i kierunku wymiany podana jest w 
Załączniku numer 2 i Załączniku numer 3 do niniejszego Przewodnika. Każdy uczestnik 
indywidualny powinien otrzymać dofinansowanie w pełnej wysokości należnego ryczałtu, 
obliczonego zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 22 niniejszego Przewodnika oraz 
wynikające z podpisanej z uczelnią umowy. 

4. Potwierdzenie prawidłowego wykorzystania i wypłacenia dofinansowania pracownikowi przez 
 uczelnię stanowią następujące dokumenty:  

a) umowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem; 
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b) „Indywidualny program nauczania” w przypadku wymiany w celu prowadzenia zajęć 
dydaktycznych i/lub „Indywidualny program szkolenia” w przypadku wymiany w celach 
szkoleniowych; 

c) dokument potwierdzający pobyt w uczelni przyjmującej określający czas pobytu oraz liczbę 
zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych (dotyczy wyjazdu w celu prowadzenia zajęć 
dydaktycznych) lub dokument potwierdzający czas pobytu w instytucji przyjmującej  
i zrealizowanie programu szkolenia (dotyczy wyjazdu w celach szkoleniowych); 

d) dokumenty potwierdzające wypłatę dofinansowania dla pracownika – wyciągi z rachunku 
bankowego, kopie przelewów bankowych lub potwierdzenia odbioru kwot w gotówce; 

e) wypełnione przez pracownika ankiety ewaluacyjne ex-ante i ex-post. 

Pracownicy, którzy zrealizowali wymiany w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników 
Uczelni mogą być raportowani w programie Erasmus+ jako uczestnicy z dofinansowaniem zerowym. 
W takim wypadku, uczelnia - Beneficjent powinna dopełnić wszelkich formalności wobec programu 
Erasmus+. 

6. ZASADY ODNOSZĄCE SIĘ DO ORGANIZACJI MOBILNOŚCI (OM) 

Zasady realizacji działań związanych z organizacją wymiany studentów i pracowników uczelni (OM): 

1. Środki finansowe przeznaczone na organizację wymiany (OM) mogą być wykorzystane przez 
uczelnię na dofinansowanie kosztów realizacji wszelkich działań związanych z przyjęciem 
studentów i/lub pracowników. Decyzję o sposobie wykorzystania środków finansowych 
podejmuje uczelnia.  

Przykładowy wykaz działań, na dofinansowanie których mogą być wykorzystane fundusze OM: 

- działania związane z przygotowaniem, monitorowaniem i oceną wymiany studentów i 
pracowników uczelni; 

- działania związane z rekrutacją/naborem i przygotowaniem do wyjazdu zakwalifikowanych 
studentów i pracowników uczelni; 

- przygotowanie językowe studentów uczelni uczestniczących w wymianie; 
- produkcja i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych związanych z wymianą 

studentów i pracowników uczelni w działaniu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni; 
- wizyty w uczelniach posiadających ważną kartę Erasmusa+ dla Szkolnictwa Wyższego ECHE 

w celu przygotowania i/lub monitorowania i/lub oceny wymiany studentów i pracowników;  
- działania związane ze stosowaniem systemu ECTS oraz narzędzi i dokumentów 

potwierdzających udział w mobilności międzynarodowej (np. suplement do dyplomu, 
Europass i inne dokumenty); 

- działania na rzecz integracji studentów przyjeżdżających ze środowiskiem lokalnym; 
- działania podejmowane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa studentom i pracownikom 

uczestniczącym w wymianie;  
- inne działania administracyjne. 

Przykładowe typy/ rodzaje wydatków: 

- koszty zakupu usług i materiałów; 
- koszty organizacji imprez; 
- koszty podróży krajowych i zagranicznych na spotkania poświęcone mobilności, szczególnie 

w działaniu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni; 
- koszty operacji bankowych i prowadzenia rachunku dedykowanego działaniu Mobilność 

Studentów i Pracowników Uczelni; 
- koszty wynagrodzeń; 
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- koszt zakupu sprzętu biurowego/ komputerowego. 

Koszty ubezpieczenia dla osób uczestniczących w mobilności stanowią koszty związane z podróżą  
i utrzymaniem, a nie z organizacją mobilności. 

6.1 ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZLICZENIA FUNDUSZY – ORGANIZACJA WYMIANY (OM) 

Przy wykorzystaniu dofinansowania przyznanego uczelni na działania związane z organizacją wymiany 
obowiązują przepisy krajowe oraz zasady właściwe dla uczelni, która dysponuje przyznanymi 
środkami. 

Uczelnia może zdecydować o wykorzystaniu środków OM na zwiększenie puli środków na wypłaty 
dofinansowania dla studentów i/lub pracowników. Przed podjęciem takiej decyzji uczelnia jest 
zobowiązana przesłać pisemną informację do Operatora Programu. W odpowiedzi na zapytanie 
uczelni Operator prześle wskazówki dotyczące dalszego postępowania. 

Środki finansowe przyporządkowane do poszczególnych kategorii budżetowych podlegać będą 
rozliczeniu zgodnie z postanowieniami podpisanej umowy finansowej.  

Wszelkie zmiany w wysokości dofinansowania mogą być dokonywane do 30 czerwca 2016 r.  

7. ZASADY ODNOSZĄCE SIĘ DO UDZIAŁU STUDENTÓW W KURSACH JĘZYKOWYCH 

Prawo do udziału w kursach językowych mają jedynie studenci (polscy i z Państw - Darczyńców) 
zakwalifikowani na wymianę w roku 2015/2016 do kraju (zarówno do Polski jak i do Państw - 
Darczyńców), w którym organizowany jest kurs. Do rozliczenia dofinansowania przyznanego w 
związku z udziałem studenta w kursie niezbędne jest zaświadczenie o udziale w kursie wydane przez 
organizatora oraz potwierdzenie okresu jego trwania. 

Przyznanie dofinansowania na okres trwania kursu powinno zostać zapisane w umowie finansowanej 
zawieranej pomiędzy uczelnią a studentem. 

8. OKRES UZNAWALNOŚCI W PROJEKCIE  

Okres uznawalności wydatków oraz uprawnienia działań określa umowa finansowa, która została 
przygotowana na podstawie harmonogramu realizacji projektu przedstawionego we wniosku o 
dofinansowanie. Wszelkie działania w projektach Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni, w tym 
płatności związane z wypłatą dofinansowania oraz kosztami organizacji mobilności muszą zostać 
zrealizowane w okresie pomiędzy 1 lipca 2015 roku a 30 września 2016 roku. Wszelkie wydatki oraz 
inne działania realizowane poza tym okresem są nieuprawnione. 

9. ZASADY FINANSOWE – BUDŻET, CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA  

Budżet w umowie finansowej na realizację projektów Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni 
jest bardzo szczegółowy.  

W umowie finansowej podpisywanej pomiędzy Beneficjentem a Operatorem Programu budżet 
przedstawiony jest w formie tabel, które zawierają informację o planowanej liczbie wymian w 
poszczególnych kategoriach oraz wysokość kwoty, którą Beneficjent może przeznaczyć na realizację 
danej kategorii budżetowej. Realizując projekt należy pamiętać, że w umowie kwota przyznana na 
organizację mobilności (OM) nie stanowi oddzielnej kategorii budżetowej. Kwota OM 
przyporządkowana do poszczególnych wymian widoczna jest w tabelach budżetowych we wniosku 
oraz w Ankiecie Beneficjenta. Beneficjent zobowiązany jest do jej przekazania uczelniom partnerskim.  
W umowach dotyczących realizacji projektów w roku akademickim 2015/2016 wysokość 
przyznanego dofinansowania jest mniejsza od kwoty wnioskowanej pierwotnie przez Beneficjenta. 
Zapotrzebowanie finansowe wyrażone we wnioskach przewyższyło kwotę dostępnych w naborze 
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środków, w związku z tym Operator Programu zaproponował Beneficjentom pomniejszone kwoty 
dofinansowania zgodnie z przyjętymi zasadami alokacji, które zostały opublikowane na stronie 
Operatora Programu www.fss.org.pl 

10. ZASADY FINANSOWE – ALOKACJA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 

Kwota alokacji dostępna w naborze 2015/2016 wynosiła 1 600 000,00 € (6 771 840,00 PLN). 
Powyższa kwota została powiększona o środki niewykorzystane, które zostały uwolnione w wyniku 
rozliczenia końcowego projektów realizowanych w roku akademickim 2013/2014 oraz o kwotę 
uwolnioną w procesie redystrybucji funduszy po Raporcie częściowym nr 2 i aneksowania umów 
finansowych pomiędzy FRSE a Beneficjentami realizującymi projekty w roku akademickim 2014/2015.  

W poniższej tabeli przedstawiono wyliczenie puli dostępnych środków na rok akademicki 2015/2016. 

Pochodzenie środków EUR PLN 
Kurs 

przeliczeniowy 
kwota niewykorzystana i przeniesiona z naboru 
2013/2014  

494 921,05 2 061 247,17 4,1648 

kwota niewykorzystana i przeniesiona z naboru 
2014/2015 

31 275,00 132 330,78 4,2312 

kwota z naboru 2015/2016  1 600 000,00 6 771 840,00 4,2324 

razem pula środków w alokacji 2015/2016 2 126 196,05 8 965 417,95  
 
Do Operatora Programu wpłynęło 35 wniosków, w których uczelnie zawnioskowały o dofinansowanie 
w wysokości 5 032 469,00 € (21 299 421,80 PLN). W wyniku oceny formalnej zaakceptowanych 
zostało 31 wniosków wyrażających zapotrzebowanie na kwotę 4 800 519,00€ (20 317 716,62 PLN) 
znacznie przewyższającą dostępną pulę środków. 

Dostępna do wykorzystania pula środków stanowi około 43 % zapotrzebowania. Wysokość kwoty 
dofinansowania dla pojedynczych projektów została w związku z tym proporcjonalnie pomniejszona 
przy zastosowaniu opisanych poniżej zasad: 

 przyznano dofinansowanie w wysokości 43,20% środków wnioskowanych, 

 przyjęto minimalną wysokość dofinansowania w wysokości 20 000,00 € i maksymalną 
wysokość dofinansowania w wysokości 200 000,00 €, 

11. ZASADY FINANSOWE – TRANSFER FUNDUSZY POMIĘDZY KATEGORIAMI BUDŻETU 

Beneficjent nie ma prawa do samodzielnego dokonywania transferów pomiędzy kategoriami 
finansowymi budżetu przedstawionego w warunkach szczególnych umowy. Kategorie finansowe 
budżetu to: wyjazdy polskich studentów, przyjazdy studentów, wyjazdy polskich pracowników, 
przyjazdy pracowników. Wszelkie zmiany dotyczące kwot przyznanych w ramach poszczególnych 
kategorii wymian wymagają zgody Operatora Programu w formie pisemnej.  

Jedynym elementem budżetu przedstawionego w umowie, który może podlegać zmianie bez 
uzyskania pisemnej zgody Operatora Programu jest liczba wymian w poszczególnych kategoriach 
budżetowych, o ile nie prowadzi ona do przekroczenia przyznanych kwot finansowych lub do 
zakłócenia obowiązującej struktury budżetu, z której wynika, że minimum 38,84% środków 
finansowych musi zostać wykorzystane na wymiany zrealizowane z Norwegią.  

Zmiany w wysokości dofinansowania i/ lub przesunięcia funduszy pomiędzy kategoriami 
budżetowymi mogą  zostać zaakceptowane w drodze podpisania aneksu do umowy w wyniku 
deklaracji przyjęcia/zwrotu niewykorzystanych funduszy złożonej wraz z Raportem częściowym lub w 
Karcie zmian. Karta zmian może zostać złożona najpóźniej do 30 czerwca 2016 r. Każda wyrażona w 



Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy                        18                  Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni 

ten sposób prośba będzie przedmiotem indywidualnej decyzji Operatora Programu, który odniesie 
się do proponowanych zmian w formie pisemnej. 

12. ZASADY FINANSOWE – KURS PRZELICZENIOWY 

Całkowity koszt projektu stanowi sumę indywidualnych kosztów uprawnionych. We wniosku 
zapotrzebowanie na fundusze wyrażone jest w EUR. W umowie wysokość przyznanego 
dofinansowania podana jest w PLN, płatności dokonywane przez Operatora Programu na rzecz 
Beneficjenta będą realizowane w PLN. Obowiązujący kurs przeliczeniowy dla projektów Mobilność 
Studentów i Pracowników Uczelni realizowanych w roku akademickim 2015/2016, to średni 
miesięczny kurs InforEuro z lutego 2015, tj. miesiąca ogłoszenia naboru wniosków. Kurs ten będzie 
obowiązywał przez cały okres realizacji projektów i wynosi: 1 Euro = 4,2324 PLN.  

13. RACHUNEK BANKOWY 

Beneficjent jest zobowiązany do otworzenia odrębnego rachunku bankowego w PLN na potrzeby 

projektu oraz do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków 

finansowych otrzymanych na realizację projektu zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 

września 1994 r. (Dz. U. z 2002 nr 76, poz. 694 z późn. zm.) w sposób umożliwiający identyfikację 

poszczególnych operacji księgowych. 

Płatności związane z realizacją projektu muszą być dokonywane przez Beneficjenta zawsze z konta 

projektu podanego w umowie. W sytuacji, gdy środki na koncie zostaną wyczerpane, a Beneficjent 

oczekuje na wypłatę kolejnej zaliczki, uczelnia zobowiązana jest do zasilenia konta projektu ze 

środków własnych, realizacji niezbędnych płatności, a następnie - po otrzymaniu kolejnej płatności - 

do zwrotu pożyczonej kwoty na własne konto. 

14. ODSETKI WYGENEROWANE NA KONCIE PROJEKTU 

Beneficjent jest zobowiązany zwrócić Operatorowi Programu wszelkie odsetki wygenerowane na 
koncie projektu, począwszy od daty otrzymania pierwszej zaliczki do daty dokonania ostatecznego  
rozliczenia projektu. Corocznie po zakończeniu roku kalendarzowego, w okresie trwania projektu, 
nieprzekraczalnym terminem dokonania przelewu jest 9 stycznia roku następnego. Sposób zwrotu 
odsetek został dokładnie opisany w załączniku numer IX do umowy finansowej pomiędzy 
Operatorem Programu a Beneficjentem opublikowanym na stronie internetowej www.fss.org.pl 

15. WYPŁATA ZALICZEK DLA BENEFICJENTA 

Planując wysokość i harmonogram płatności dla uczestników indywidualnych, należy wziąć pod 
uwagę zasady wypłat środków na realizację projektów, które odbywać się będą w PLN, w formie 
zaliczek. 

 Pierwsza płatność – zaliczka do 50% przyznanego dofinansowania – zlecenie płatności 
zostanie złożone przez Operatora w BGK w terminie do 45 dni od podpisania umowy 
finansowej; 

 Płatność okresowa numer 1 – do 30% przyznanego dofinansowania, nastąpi po złożeniu i 
zaakceptowaniu przez Operatora Programu Raportu częściowego nr 1 wraz z wnioskiem o 
płatność. Dodatkowym warunkiem wypłaty kolejnej zaliczki jest wykorzystanie 70% pierwszej 
płatności; 

 Płatność okresowa numer 2 – w wysokości do 20 % przyznanego dofinansowania, może 
nastąpić po złożeniu Raportu częściowego nr 2 wraz z wnioskiem o płatność pod warunkiem 
wykorzystania 100% pierwszej zaliczki oraz 70% drugiej zaliczki. Trzecia płatność zaliczkowa 
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może też przyjąć formę płatności bilansującej i być wypłacona po złożeniu i zaakceptowaniu 
przez Operatora Programu Raportu końcowego; 

 Płatność bilansująca (jeśli dotyczy) jest ostatnią płatnością w projekcie, która może być 
płatnością na rzecz Beneficjenta, jednak w przypadku niewykorzystania przez Beneficjenta 
wszystkich przekazanych funduszy Operator Programu wystąpi z wezwaniem do zwrotu. 

W przypadku, gdy z Beneficjentem zostanie podpisany Aneks zmieniający dofinansowanie, kwota 
drugiej płatności zaliczkowej będzie tak wyliczona, aby wynosiła wraz z wcześniejszą płatnością 80% 
kwoty dofinansowania zmienionej Aneksem. Trzecia płatność, o ile Beneficjent zwróci się o nią przed 
złożeniem Raportu końcowego będzie dopełnieniem do 100% przyznanego umową dofinansowania. 
Płatność bilansująca będzie czwartą płatnością w projekcie i będzie stanowiła wyrównanie do 
wysokości kwoty ostatecznie zaakceptowanej w wyniku oceny Raportu końcowego. Jeśli Beneficjent 
nie zwróci się o trzecią zaliczkę przed upływem okresu uprawnienia kosztów, zostanie ona zawarta w 
płatności bilansującej. W przypadku nienależytego lub niepełnego wykorzystania wypłaconych 
środków, Operator wystąpi o ich zwrot. 

Beneficjent może wnioskować o wypłatę kolejnej zaliczki niezależnie od terminu składania Raportów 
częściowych wykorzystując dostępny w systemie on-line przez cały okres realizacji projektu wniosek o 
płatność. 
Wypłata środków będzie dokonywana na zlecenie Operatora Programu z konta Banku Gospodarstwa 
Krajowego, który działa w sesjach odbywających się przeciętnie cztery razy w miesiącu. Oznacza to, 
że od momentu złożenia wniosku o płatność, do chwili otrzymania dofinansowania przez Beneficjenta 
może upłynąć około dwóch - trzech tygodni. Terminarz płatności środków europejskich Banku 
Gospodarstwa Krajowego został opublikowany na www.fss.org.pl 
Ze względu na pochodzenie środków, z których finansowane są projekty Mobilności Studentów i 
Pracowników Uczelni (Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy oraz środki 
krajowe), Beneficjent otrzyma każdą kwotę przyznanych funduszy w 4 transzach, składających się w 
sumie na jedną płatność zaliczkową, o całkowitej wysokości zgodnej z postanowieniami podpisanej 
umowy finansowej.  

16.  UMOWY Z ZABEZPIECZENIAMI 

Każda uczelnia niepubliczna, której w procesie alokacji środków zostanie przyznane dofinansowanie 

w kwocie przewyższającej 25 000 Euro, przed podpisaniem umowy finansowej na realizację projektu 

podlega badaniu zdolności finansowej. Ocenie podlegają przesłane jako załącznik do wniosku, 

prawidłowo poświadczone za zgodność z oryginałem kopie sprawozdania finansowego z działalności 

gospodarczej za ostatnie dwa pełne i zakończone lata obrachunkowe. W zależności od wyników 

badania zdolności finansowej, Operator Programu podejmie decyzję o podpisaniu umowy zwykłej lub 

z zabezpieczeniami, którymi mogą być np.: 

 umowa z zabezpieczeniami w postaci weksla i deklaracji wekslowej; 

 umowa z zabezpieczeniem w postaci rozbicia płatności na większą liczbę zaliczek; 

 umowa z zabezpieczeniem w postaci płatności refundacyjnych (tj. płatności realizowanych 

przez Operatora Programu jako refundacji poniesionych przez Beneficjenta wcześniej i 

udokumentowanych kosztów realizacji projektu). 

17. KOSZTY UPRAWNIONE 

Za koszty uprawnione uznaje się koszty, które: 

 zostały zaakceptowane przez Operatora Programu na podstawie wniosku i podpisanej  
umowy i są bezpośrednio związane z realizowanym projektem, 



Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy                        20                  Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni 

 zostały poniesione przez Beneficjenta w okresie uprawnienia kosztów zgodnym z umową 
finansową, 

 zostały poniesione przez Beneficjenta z konta utworzonego na realizację projektu, 

 są poparte właściwymi dokumentami oraz prawidłowo zaksięgowane. 

Kategorie kosztów uprawnionych to: 

 koszty podróży i ubezpieczenia indywidualnych uczestników wymian, 

 koszty utrzymania indywidualnych uczestników wymian w okresie spędzonym za granicą, 

 koszty organizacji mobilności dla uczelni przyjmującej, w przypadku instytucji z Państw ‐ 
Darczyńców uprawnione są instytucje posiadające aktualną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa 
Wyższego. 

Beneficjent pokryje wszelkie inne koszty związane z lub wynikające z realizacji projektu. 

18. KOSZTY NIEUPRAWNIONE 

Do kosztów nieuprawnionych zalicza się: 

 podatek od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty, które w świetle przepisów prawa 
mogą być odzyskane, 

 grzywny, mandaty, kary finansowe i koszty postępowań sądowych, 

 spłaty kredytów, rat, strat,  

 opłaty z tytułu oprocentowania debetu z transakcji finansowych, 

 prowizje związane z wymianą walut i straty z tytułu różnic kursowych, 

 wydatki, na które uzyskano dofinansowanie z innych źródeł, 

 wydatki nieudokumentowane, 

 wydatki poniesione z innych kont niż konto projektu, 

 wydatki poniesione poza okresem uprawnienia kosztów podanym w umowie finansowej 
pomiędzy Beneficjentem a Operatorem Programu. 

18.1 ZAKAZ PODWÓJNEGO DOFINANSOWANIA 

Podwójne finansowanie oznacza niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego 
wydatku dwa razy ze środków publicznych – europejskich lub krajowych. 

 Podwójnym finansowaniem jest m.in.: 

 zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów 
współfinansowanych ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego lub ze środków 
Programu Erasmus+; 

 zrefundowanie kosztów podatku VAT ze środków Funduszu, a następnie odzyskanie tego 
podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dn. 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). 

19. STRUKTURA BUDŻETU 

Dofinansowanie projektów Mobilności Studentów i Pracowników Uczelni pochodzi w 38,84% z 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i w 61,16% z Mechanizmu Finansowego EOG. Środki 

przyznane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego powinny zostać wykorzystane na 

wymiany z Norwegią. Środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego EOG powinny zostać 

wykorzystane na wymiany ze wszystkimi Państwami ‐ Darczyńcami tj. Norwegią, Islandią i 

Liechtensteinem. Budżet zawarty we wniosku i umowie na realizację projektów Mobilność Studentów 

i Pracowników Uczelni odzwierciedla powyższe zasady. Jeśli Beneficjent nie wykorzysta w należyty 
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sposób przyznanych funduszy i spożytkuje na wymiany z Norwegią mniej niż 38,84% 

zaakceptowanego na podstawie Raportu końcowego dofinansowania, środki wydane na wymiany z 

Islandią i Liechtensteinem przewyższające łącznie 61,16% całkowitej wydatkowanej i zaakceptowanej  

w wyniku rozliczenia końcowego kwoty zostaną uznane za niekwalifikowane, a Beneficjent 

zobowiązuje się do ich zwrotu na żądanie Operatora Programu. 

20. DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH 

Indywidualni uczestnicy wymian otrzymują dofinansowanie jako kwoty ryczałtowe, zależne od 

długości wymiany. Operator Programu nie wymaga ich rozliczenia rachunkami, fakturami bądź 

biletami. Uczelnia – Beneficjent nie jest zobowiązana do zbierania i przechowywania tych 

dokumentów, podstawę rozliczenia okresu spędzonego za granicą stanowi potwierdzenie pobytu 

wraz z dokumentami potwierdzającymi zrealizowanie uzgodnionego wcześniej programu pobytu.  

Indywidualny uczestnik powinien otrzymać pełną kwotę dofinansowania wynikającą z podpisanej z 

uczelnią umowy. Koszty prowizji bankowych ponosi uczelnia – Beneficjent, nie mogą one pomniejszyć 

wysokości wypłaconego uczestnikom indywidualnym dofinansowania. 

21.  UCZESTNICY INDYWIDUALNI - STUDENCI 

Poniższa tabela przedstawia wysokości dofinansowania ryczałtowego należnego studentom. Aby 
prawidłowo wyznaczyć całkowitą wysokość dofinansowania w zależności od długości pobytu, należy 
dokładnie zapoznać się z przykładami prezentowanymi w niniejszym Przewodniku. 

Rodzaj kosztu  Ryczałt  

Koszty utrzymania polskich studentów wyjeżdżających do Państw-
Darczyńców na studia lub praktykę  

800 € na miesiąc/na osobę  

Koszty utrzymania studentów z Państw-Darczyńców 
przyjeżdżających do Polski na studia lub praktykę  

600 € na miesiąc/na osobę 

Dodatkowo: 500 € na osobę na koszty podróży i ubezpieczenia. Nie są wymagane faktury lub 
rachunki potwierdzające koszty podróży.  

21.1 STUDENCI Z ORZECZONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Operator Programu w trosce o zapewnienie równych szans wyjazdu studentom z orzeczoną 
niepełnosprawnością proponuje tym uczestnikom wyższe kwoty dofinansowania, przeznaczone na 
pokrycie dodatkowych kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami. O przyznanie zwiększonego 
dofinansowania może zwrócić się uczelnia już na etapie wnioskowania lub później w trakcie realizacji 
projektu, podczas składania Raportu częściowego. Należy pamiętać o dodatkowych wymogach 
dotyczących rozliczania kosztów związanych z wypłaceniem wyższego niż standardowe 
dofinansowania w związku z uczestnictwem osób o specjalnych potrzebach. 

Koszty utrzymania studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności: 

Rodzaj kosztu  
Orzeczony stopień 
niepełnosprawności  

Ryczałt  

Koszty utrzymania polskich studentów z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności wyjeżdżających do 
Państw-Darczyńców  

lekki  900 € na miesiąc/na osobę  

średni  1000 € na miesiąc/na osobę 

znaczny  1200 € na miesiąc/na osobę 

Koszty utrzymania  studentów z Państw-
Darczyńców z orzeczonym stopniem 

Zaświadczenie o 
niepełnosprawności  

800 € na miesiąc/na osobę 
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niepełnosprawności przyjeżdżających do Polski  

Dodatkowo: 500 € na osobę na koszty podróży i ubezpieczenia. Nie są wymagane faktury lub rachunki 
potwierdzające koszty podróży.  

 
Podstawą uprawniającą do przyznania zwiększonego ryczałtu na utrzymanie dla polskich studentów 
jest orzeczenie o niepełnosprawności z ZUS obejmujące okres, na który przyznano zwiększone 
dofinansowanie. 
Podstawą uprawniającą do przyznania zwiększonego ryczałtu na utrzymanie dla uczestników z 
Państw ‐ Darczyńców są dokumenty przetłumaczone na język angielski, różne w zależności od 
narodowości uczestnika: 

Norwegia 
Osoba wnioskująca o przyznanie kosztów specjalnych powinna przedstawić oba poniższe dokumenty: 

 Deklaracja potrzeb specjalnych podpisana przez uczestnika indywidualnego, w której 
wyjaśnia on swoją sytuację i uzasadnia potrzebę otrzymania zwiększonego dofinansowania 
(w języku norweskim “Egenerklæring”), 

 Dokument od lekarza lub psychologa potwierdzający potrzeby specjalne (w języku 
norweskim „Generell studiekompetanse og evt spesielle opptakskrav”). 

Islandia 

 Dokument potwierdzający potrzeby specjalne tzw. Disability Card (w języku Islandzkim 
„Örorkuskírteini”). 

Liechtenstein 

 Zaświadczenie potwierdzające potrzeby specjalne tzw. IV‐Verfügung wydawane przez Urząd 
ds. Socjalnych ‐ Amt für Soziale Dienste. 
 
Uczelnia ‐ Beneficjent zobowiązana jest zachować ww. dokumenty potwierdzające prawo do 
zwiększenia dofinansowania ze względu na potrzeby specjalne w oryginale lub kopie poświadczone 
za zgodność z oryginałem przez uczelnianego pełnomocnika do spraw niepełnosprawnych oraz 
koordynatora projektu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. 

21.2 WYZNACZANIE DŁUGOŚCI POBYTU STUDENTÓW  

Prawidłowe wyznaczenie długości pobytu warunkuje zgodne z zasadami Funduszu Stypendialnego i 
Szkoleniowego określenie kwoty ryczałtowej należnej za utrzymanie. 
Wyznaczając wysokość dofinansowania należy przyjąć zasadę, iż 1 miesiąc jest ekwiwalentem 4 
tygodni. 
Oznacza to, że 3 pełne miesiące pobytu na wymianie np. od 1 sierpnia do 31 października, są 
ekwiwalentem 12 tygodni pomimo, że okres ten odpowiada 13 tygodniom kalendarzowym. 
W przypadku niepełnych okresów ryczałtowych pobytu należy postępować zgodnie z poniższymi 
wyjaśnieniami i przykładami. 

Przykład 1 

Sposób naliczenia kwoty ryczałtowej za okres od 12 stycznia do 25 maja: najpierw należy naliczyć 4 
pełne okresy ryczałtowe stanowiące ekwiwalent 4 miesięcy, czyli 16 tygodni. 

 1 okres ryczałtowy: od 12 stycznia do 11 lutego, 

 2 okres ryczałtowy: od 12 lutego do 11 marca, 

 3 okres ryczałtowy: od 12 marca do 11 kwietnia, 

 4 okres ryczałtowy: od 12 kwietnia do 11 maja. 
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Następnie należy wyznaczyć dofinansowanie za okres od 12 do 25 maja, czyli za niepełny okres 
ryczałtowy. Składa się na niego 14 dni. Jeden tydzień jest ekwiwalentem 7 dni, czyli niepełny okres 
ryczałtowy stanowi ekwiwalent pełnych dwóch tygodni. Jako podstawę wyliczenia ryczałtu za 
utrzymanie należy przyjąć 18 tygodni. 

Przykład 2 

Wymiana od 5 stycznia do 14 kwietnia: należy naliczyć 3 pełne okresy ryczałtowe stanowiące 
ekwiwalent 3 miesięcy, czyli 12 tygodni: 

 1 okres ryczałtowy: od 5 stycznia do 4 lutego, 

 2 okres ryczałtowy: od 5 lutego do 4 marca, 

 3 okres ryczałtowy: od 5 marca do 4 kwietnia. 

Następnie należy wyznaczyć dofinansowanie za niepełny okres ryczałtowy tj. od 5 do 14 kwietnia. 
Składa się na niego 10 dni, czyli jeden pełny tydzień i 3 dni. 3 dni z rozpoczętego kolejnego tygodnia 
należy zaokrąglić w dół, zgodnie z zasadą, że od 1 do 3 dni pobytu z niepełnego tygodnia należy 
zaokrąglić w dół natomiast od 4 do 7 dni z niepełnego tygodnia należy zaokrąglić w górę. W opisanym 
przykładzie za podstawę do wyznaczenia wysokości ryczałtu należy przyjąć 13 tygodni. 
Prosimy o zapoznanie się z tabelą obrazującą w sposób graficzny przedstawione powyżej zasady, 
która stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Przewodnika. 

22. UCZESTNICY INDYWIDUALNI - PRACOWNICY 

Pobyt pracowników w uczelni partnerskiej może trwać od 1 dnia do 6 tygodni. Wysokość 
dofinansowania jest zależna od długości pobytu i jest wypłacana w postaci ryczałtu. Poniższa tabela 
obrazuje ryczałt przysługujący pracownikom uczelni. 
 

Rodzaj kosztu  Ryczałt  

Dofinansowanie dla pracowników polskich uczelni wyjeżdżających 
do Państw-Darczyńców  

250 € na dzień 
1250 € na tydzień 
2100 € na miesiąc  

Dofinansowanie dla pracowników uczelni Państw-Darczyńców 
przyjeżdżających do Polski  

150 € na dzień 
750 € na tydzień 
1250 € na miesiąc  

Dodatkowo: 500 € na osobę na koszty podróży i ubezpieczenia. Nie są wymagane faktury lub 
rachunki potwierdzające koszty podróży.  

22.1 PRACOWNICY Z ORZECZONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Operator Programu w trosce o zapewnienie równych szans wyjazdu pracownikom z orzeczoną 
niepełnosprawnością proponuje tym uczestnikom wyższe kwoty dofinansowania, przeznaczone na 
pokrycie dodatkowych kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami. O przyznanie zwiększonego 
dofinansowania może zwrócić się uczelnia już na etapie wnioskowania, lub później w trakcie realizacji 
projektu. Należy pamiętać o dodatkowych wymogach dotyczących rozliczania kosztów poniesionych 
w związku z wypłaceniem wyższego niż standardowe dofinansowania w związku z uczestnictwem 
osób o specjalnych potrzebach. 
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Rodzaj kosztu 
Orzeczony stopień 

niepełnosprawności 

Ryczałt 

Na dzień/na 
osobę 

Na tydzień/na 
osobę 

Na miesiąc/na 
osobę 

Koszty utrzymania polskich 
pracowników z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności  

lekki 281.25 € 1406.25 € 2362.50 € 

średni 312.50 € 1562.50 € 2625.00 € 

znaczny 375.00 € 1875.00 € 3150.00 € 

Koszty utrzymania pracowników 
Państw-Darczyńców z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności  

Zaświadczenie o 
niepełnosprawności 

225.00 € 1125.00 € 1875.00 € 

Dodatkowo: 500 € na osobę na koszty podróży i ubezpieczenia. Nie są wymagane faktury lub rachunki 
potwierdzające koszty podróży.  

 
Podstawą uprawniającą do przyznania zwiększonego ryczałtu na utrzymanie dla polskich 
pracowników jest orzeczenie o niepełnosprawności z ZUS obejmujące okres, na który przyznano 
zwiększone dofinansowanie. Podstawą uprawniającą do przyznania zwiększonego ryczałtu na 
utrzymanie dla uczestników z Państw ‐ Darczyńców są dokumenty przetłumaczone na język angielski, 
różne w zależności od narodowości uczestnika: 

Norwegia 

Osoba wnioskująca o przyznanie kosztów specjalnych powinna przedstawić oba poniższe dokumenty: 

 Deklaracja potrzeb specjalnych podpisana przez uczestnika indywidualnego, w której wyjaśnia 
on swoją sytuację i uzasadnia potrzebę otrzymania zwiększonego dofinansowania (w języku 
norweskim “Egenerklæring”); 

 Dokument od lekarza lub psychologa potwierdzający potrzeby specjalne (w języku norweskim 
“Generell studiekompetanse og evt spesielle opptakskrav”). 

Islandia 

 Dokument potwierdzający potrzeby specjalne – tzw. Disability Card (w języku Islandzkim 
„Örorkuskírteini”). 

Liechtenstein 

 Zaświadczenie potwierdzające potrzeby specjalne danej osoby nazywa się IV‐Verfügung, 
wydawane jest przez Urząd ds. Socjalnych ‐ Amt für Soziale Dienste. 

Uczelnia ‐ Beneficjent musi zachować ww. dokumenty poświadczające prawo do zwiększenia 
dofinansowania ze względu na potrzeby specjalne. Dokumenty te będą wymagane podczas 
rozliczenia końcowego projektu. Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem Ryczałt dla pracowników 
polskich wyjeżdżających do Państw ‐ Darczyńców w zależności od długości pobytu [Euro] oraz 
załącznikiem Ryczałt dla pracowników z Państw ‐ Darczyńców w zależności od długości pobytu [Euro] 
ułatwiającymi prawidłowe określenie wysokości dofinansowania dla mobilności pracowników z 
orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 
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23. ORGANIZACJA MOBILNOŚCI – ZASADY FINANSOWE 
 

Rodzaj kosztu  Kwota dofinansowania  

Koszty organizacji mobilności - OM  
500 € dla uczelni z Polski lub uczelni z Państwa-Darczyńcy 
za przyjęcie jednego  uczestnika indywidualnego  

 
Organizacja Mobilności to kwota ryczałtowa należna uczelni polskiej lub uczelni z Państwa ‐ 
Darczyńcy, która przyjęła uczestników w ramach Mobilności Studentów i Pracowników Uczelni i 
posiada aktualną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. Nie jest wymagane rozliczenie jej 
wydatkowania rachunkami. 

Uwaga: Kwota OM może zostać wykorzystana przez polską uczelnię ‐ Beneficjenta tylko wtedy, gdy 
przyjmie ona studentów lub pracowników z Państw ‐ Darczyńców w ramach projektu Mobilność 
Studentów i Pracowników Uczelni. 

Polska uczelnia – Beneficjent jest zobowiązana do przekazania każdej uczelni partnerskiej z Państwa ‐ 
Darczyńcy, która przyjmuje polskich uczestników, ryczałtu OM w wysokości zależnej od liczby 
przyjętych studentów i pracowników. Kwota ryczałtu za organizację mobilności nie może być 
wypłacona instytucji nie posiadającej Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE).  

24. RAPORTY – ROLA W REALIZACJI PROJEKTU 

Wymóg raportowania został ustanowiony w celu umożliwienia Operatorowi Programu 
monitorowania przebiegu realizacji projektów. Dzięki analizie złożonych sprawozdań możliwe jest 
rozliczenie projektu, kontrola bieżąca jego realizacji oraz szybka reakcja i działania naprawcze w 
wypadku stwierdzonych nieprawidłowości. Proces i zasady monitorowania projektów zostały 
szczegółowo opisane w niniejszym Przewodniku. 

24.1 RAPORTY CZĘŚCIOWE 

Beneficjenci realizujący działanie Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w roku akademickim 
2015/2016 są zobowiązani na podstawie umowy do złożenia dwóch Raportów częściowych: 

 Raport częściowy nr 1 składany do 13 listopada 2015 roku 

 Raport częściowy nr 2 składany do 15 kwietnia 2016 roku 

Raporty częściowe składane są w systemie on-line na formularzach przygotowanych przez Operatora 
dla działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Wzór takiego formularza jest 
opublikowany na stronie www.fss.org.pl Złożony w wersji elektronicznej Raport należy wydrukować, 
a następnie przesłać w jednym egzemplarzu, w oryginale, podpisany przez prawnego przedstawiciela 
uczelni oraz Kwestora/Głównego Księgowego/Dyrektora Finansowego do Operatora Programu.  

Raporty częściowe zawierają deklarację finansową umożliwiającą redystrybucję funduszy w 
projektach. Deklaracja zapotrzebowania wyrażona w Raporcie częściowym powinna być jak 
najbardziej realna. Jeśli Beneficjent zwróci się o przyznanie dodatkowych środków, których nie będzie 
mógł wykorzystać, zablokuje tym samym możliwość ich wykorzystania dla innych uczelni. Procedura 
redystrybucji funduszy dokonywana przez Operatora po akceptacji Raportów częściowych polega na 
podsumowaniu wyrażonego w Raportach zapotrzebowania odnośnie zwiększenia lub zmniejszenia 
dofinansowania przyznanego umową, a następnie przesunięciu dofinansowania pomiędzy uczelniami 
w procesie aneksowania. Proces ten musi odbywać się jednocześnie dla wszystkich Beneficjentów. 
Uczelnia – Beneficjent, która przyśle Raport wraz z deklaracją po terminie, nie zostanie uwzględniona 
w procesie redystrybucji.  

http://www.fss.org.pl/
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24.2 RAPORT KOŃCOWY  

Rozliczenie ogólnej kwoty środków finansowych przyznanych uczelni na realizację wymian następuje 
na podstawie złożonego przez uczelnię Raportu końcowego. Jest on składany w systemie online na 
jeden miesiąc po zakończeniu realizacji projektu, na formularzu przygotowanym przez Operatora 
Programu, który jest opublikowany na stronie www.fss.org.pl   

Raport końcowy zawiera informacje niezbędne do podsumowania realizacji projektu, które 
wykorzystywane są następnie w procesie raportowania dla Państw – Darczyńców. Raport składa się z 
części merytorycznej, która zawiera szczegółowe dane dotyczące każdej zrealizowanej wymiany,  
części finansowej oraz ankiety ewaluacyjnej ex-post. Złożony w wersji elektronicznej Raport należy 
wydrukować, a następnie przesłać w jednym egzemplarzu, w oryginale, po podpisaniu przez 
prawnego przedstawiciela uczelni oraz Kwestora/Głównego Księgowego/Dyrektora Finansowego do 
Operatora Programu.  

Kwota dofinansowania wypłacona każdemu indywidualnemu uczestnikowi musi być uzasadniona 
długością pobytu w instytucji przyjmującej. Długość pobytu powinna być zweryfikowana na 
podstawie dokumentu potwierdzającego pobyt, wydanego przez instytucję przyjmującą. Raport 
końcowy będzie podlegał analizie i weryfikacji, w trakcie której Operator może zwrócić się o 
wyjaśnienia, dokumenty uzupełniające oraz o ponowne wypełnienie Raportu końcowego jeśli 
stwierdzone zostaną błędy lub nieprawidłowości wymagające poprawy. Rodzaj dokumentów 
uzupełniających, o które może zwrócić się Operator oraz rodzaje kontroli, którym może podlegać 
Raport zostały opisane w rozdziale 27 niniejszego Przewodnika. W wyniku weryfikacji i akceptacji 
Raportu końcowego zostanie wyznaczony całkowity uprawniony koszt realizacji projektu, a następnie 
zostanie wyznaczona ostatnia płatność w projekcie tj. płatność bilansująca.  

25. KONSEKWENCJE NIEZŁOŻENIA RAPORTU W TERMINIE 

Operator Programu oraz Krajowy Punkt Kontaktowy nakładają na Beneficjentów dofinansowania 
płynącego z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego obowiązek 
terminowej realizacji wszelkich działań w projekcie, poczynając od składania wniosków poprzez 
Raporty częściowe i Raport końcowy oraz składanie wszelkich wymaganych uzupełnień, do których 
Beneficjent zostanie wezwany.  

Wyznacznikiem terminu złożenia danego dokumentu, który wymagany jest w oryginale, jest data 
stempla pocztowego. Niezłożenie Raportu w terminie może skutkować poważnymi konsekwencjami i 
jest naruszeniem postanowień umowy finansowej pomiędzy Operatorem Programu a Beneficjentem. 
Skutkiem niezłożenia Raportu częściowego w terminie może być wyłączenie danej uczelni z 
redystrybucji środków. Niezłożenie Raportu końcowego w terminie, może skutkować rozwiązaniem 
umowy i żądaniem zwrotu wypłaconych płatności zaliczkowych.  

26. PROJEKTY NIEUKOŃCZONE, ROZWIĄZANIE UMOWY, REZYGNACJE 

W przypadku rezygnacji Beneficjenta z realizacji projektu przed upływem okresu przewidzianego na 
jego realizację, ciąży na nim obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym Operatora wraz z 
podaniem uzasadnienia. Operator zadecyduje o wysokości środków, która podlega zwrotowi, w 
zależności od osiągniętych rezultatów i celów projektu.  

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów z tytułu rezygnacji. Jeżeli Beneficjent zrezygnuje z działania po 
podpisaniu Umowy, z powodów innych niż działanie „siły wyższej”, pokryje z własnych środków 
wszelkie koszty związane z rezygnacją 

http://www.fss.org.pl/
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27. KONTROLA I MONITORING 
 
Jednym z zadań Operatora jest monitorowanie projektów realizowanych przez Beneficjentów. Polega 
ono na systematycznym zbieraniu, raportowaniu i interpretowaniu danych opisujących postęp i 
efekty realizowanych projektów.  

Operator stosuje wobec wszystkich Beneficjentów kontrolę rutynową polegającą na analizie 
Raportów (częściowych i końcowego) przekazywanych przez Beneficjentów. W trakcie kontroli 
rutynowej Beneficjent może zostać poproszony o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających 
prawidłową realizację projektu do kontroli ”zza biurka”. Kontrola „zza biurka” oznacza, że na etapie 
oceny Raportu końcowego wybrane dokumenty lub materiały podlegają analizie w siedzibie 
Operatora Programu i są porównywane z informacjami przedstawionymi w Raporcie końcowym na 
etapie kontroli rutynowej. Wydatki zadeklarowane w Raporcie końcowym są sprawdzane na 
podstawie dokumentów źródłowych pod względem ich poprawności formalnej i rachunkowej. Pakiet 
dokumentów finansowo – księgowych przesłanych przez Beneficjenta powinny stanowić kopie 
potwierdzone za zgodność z oryginałem następujących dokumentów: potwierdzenia długości pobytu 
z uczelni przyjmującej dla uczestnika indywidualnego, umowy pomiędzy uczelnią a Beneficjentem 
indywidualnym, orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez ZUS w wypadku uczestników, 
którym przyznano dodatkowe środki na finansowanie potrzeb specjalnych obejmujący okres w jakim 
była realizowana wymiana, wyciągów bankowych potwierdzających wysokość wygenerowanych 
odsetek oraz potwierdzających inne płatności związane z realizacją projektu. Po dokonaniu ― w 
ramach kontroli „zza biurka” ― przeglądu dokumentów potwierdzających, Operator ustali końcową 
kwotę dofinansowania i płatności końcowej lub wezwie do zwrotu niewykorzystanej kwoty 
dofinansowania, jak również dokona końcowego rozliczenia projektu.  

W związku z przeprowadzaną kontrolą „zza biurka” Operator ma prawo zażądać od Beneficjenta 
dodatkowych informacji lub/i przeprowadzić dalsze kontrole (np. w siedzibie Beneficjenta). 

Przesłanką do kontroli ”zza biurka” oraz do kontroli w siedzibie Beneficjenta mogą być również 
stwierdzone nieprawidłowości w realizacji projektów. Beneficjent ma obowiązek przedstawić do 
kontroli finansowej i merytorycznej dokumenty dotyczące realizowanego projektu finansowanego ze 
środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego na każde wezwanie Operatora. 

27.1  KONTROLE PRZEPROWADZANE W SIEDZIBIE BENEFICJENTA 

Wyróżnia się następujące typy kontroli na miejscu:  

 kontrola podczas realizacji projektu, który uzyskał dofinansowanie,  

 kontrola finansowa po zakończeniu realizacji projektu.  

Kontrole na miejscu mogą odbywać się w miejscu faktycznej realizacji działań lub w miejscu, gdzie 
Beneficjent przechowuje dokumenty administracyjne i księgowe. Kontrole te mają na celu 
zapewnienie, że samo działanie jest zgodne z wnioskiem o dofinansowanie, umową o 
dofinansowanie oraz wymogami formalnymi wskazanymi w niniejszym Przewodniku, Zaproszeniu do 
składania wniosków i innymi dokumentami konkursowymi. Kontrole na miejscu w trakcie trwania 
projektu mają za zadanie zwiększenie stopnia pewności, że projekty w ramach działania Mobilność 
Studentów i Pracowników Uczelni wdrażane są we właściwy sposób. 

Kontrola w trakcie realizacji projektu 

W zakres kontroli w trakcie realizacji projektu wchodzą m.in.:  
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 poznanie ewentualnych problemów, zagrożeń, nieprawidłowości oraz ustalenie form pomocy 
w ich rozwiązaniu,  

 udzielenie Beneficjentom dodatkowych wskazówek związanych z zarządzaniem 
organizacyjnym i finansowym,  

 sprawdzenie realności i poprawności działań wspieranych przez FSS (zgodność z wnioskiem o 
dofinansowanie, zgodność z umową finansową, zgodność z zasadami Programu),  

 kontrola poprawności i legalności tych działań.  
 
Kontrola finansowa po zakończeniu projektu 
 
Kontrola finansowa po zakończeniu projektu polega na sprawdzeniu oryginalnych dokumentów i 
materiałów potwierdzających oraz sprawdzeniu ich z poszczególnymi elementami rachunkowości 
prowadzonej przez Beneficjenta (takimi jak: księga główna i księgi pomocnicze, administracja wypłat, 
system rejestracji czasu pracy, uzgadnianie transakcji bankowych itd.).  

Kontrola przeprowadzana jest w oparciu o raport z kontroli rutynowej Beneficjenta. Koszty 
uprawnione naliczone w efekcie przeprowadzania kontroli finansowej po zakończeniu działania nie 
mogą być wyższe niż koszty uprawnione, zaakceptowane w wyniku przeprowadzenia kontroli 
rutynowej. Prowadzenie kontroli po zakończeniu realizacji projektu, który uzyskał dofinansowanie, 
ma na celu sprawdzenie poprawności i rzetelności merytoryczno-finansowej zrealizowanego projektu 
i określenie końcowej kwoty dofinansowania. 

Kontrola finansowa planowana w ramach planu kontroli podstawowych będzie przeprowadzona po 
złożeniu przez Beneficjenta Raportu końcowego i jego kontroli rutynowej, a przed wypłatą płatności 
bilansującej. Natomiast kontrola finansowa jako kontrola specjalna może mieć miejsce po 
zakończeniu działań i wypłacie całości środków finansowych.  

W przypadku, gdy nie zrealizowano jeszcze płatności bilansującej oraz gdy kontrola na miejscu, która 
zostanie przeprowadzona bezpośrednio po otrzymaniu Raportu końcowego, nie wykaże problemów 
w odniesieniu do wnioskowanej kwoty płatności bilansującej, Operator dokona przelewu płatności na 
rzecz Beneficjenta niezwłocznie po zatwierdzeniu projektu sprawozdania z kontroli.  

27.2 KONTROLE SPECJALNE 

Kontrole specjalne są to kontrole dodatkowe, które Operator przeprowadza na podstawie 
zauważonych lub podejrzewanych problemów, w zależności od powagi każdego przypadku. Kontrole 
te realizowane będą ad hoc, w oparciu o zaistniałe przesłanki; mogą przybierać formę każdej z 
kontroli podstawowych, z wyjątkiem kontroli rutynowej, którą objęte są co zasady wszystkie raporty.  

W przypadku gdy: 

 Operator wykryje problem w wyniku kontroli na miejscu podczas trwania projektu, będzie to 
skutkować decyzją o organizacji kontroli „zza biurka” materiałów i  dokumentów 
potwierdzających po otrzymaniu raportu końcowego lub o organizacji kontroli finansowej na 
miejscu po zakończeniu realizacji projektu; 

 Operator wykryje problem podczas analizy raportu końcowego, będzie to skutkować decyzją 
o organizacji kontroli „zza biurka” materiałów i dokumentów potwierdzających lub o 
organizacji kontroli na miejscu przed wypłatą płatności końcowej; 

 Operator wykryje problemy podczas kontroli „zza biurka”, będzie to skutkować organizacją 
kontroli na miejscu przed wypłatą płatności końcowej. 
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28. ARCHIWIZACJA 

Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania do końca roku 2020 wszelkiej dokumentacji 
związanej z realizacją projektu, a w szczególności należy zachować w dokumentacji Potwierdzenia 
pobytu uczestników indywidualnych, które stanowią podstawę do określenia kwoty finansowania w 
Raporcie końcowym. 

29. KONTAKT Z BIUREM FSS 

Informacje na temat zasad korzystania z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego można uzyskać 
telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Operatora po uprzednim ustaleniu terminu spotkania. 
Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację projektów Mobilność Studentów i Pracowników 
Uczelni jest Magdalena Gessel: 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 
ul. Mokotowska 43 
00-551 Warszawa 
tel. 022 463 14 72 
fax. 022 622 37 08 
e-mail: magdalena.gessel@frse.org.pl      
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Kalendarium Koordynatora FSS 
 

Data Opis czynności 

2015 rok 

2 lutego Ogłoszenie Zaproszenia do składania wniosków 

2 kwietnia Zakończenie okresu składania wniosków 

maj  Ocena formalna wniosków, ogłoszenie decyzji o dofinansowaniu 

czerwiec/lipiec Podpisywanie umów pomiędzy FRSE a Beneficjentami 

29 czerwca Spotkanie informacyjne Operatora z Beneficjentami przed rozpoczęciem 
realizacji projektu 

1 lipiec Rozpoczęcie projektu, początkowa data uznawalności kosztów 

listopad Spotkanie informacyjne Operatora z Beneficjentami przed złożeniem Raportu 
częściowego nr 1 

13 listopada Ostateczny termin złożenia Raportu częściowego nr 1 

2016 rok 

maj/czerwiec Spotkanie informacyjne Operatora z Beneficjentami przed złożeniem Raportu 
końcowego 

15 kwietnia  Ostateczny termin złożenia Raportu częściowego nr 2 

30 września  Zakończenie projektów, końcowa data uznawalności kosztów 

31 października Ostateczny termin złożenia Raportu końcowego 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 1 

Wyznaczenie długości pobytu przy niepełnych okresach ryczałtowych - studenci. 

Kolejny 
tydzień 

Kolejny dzień niepełnego 
okresu ryczałtowego (nie 
równa się kolejnemu dniu 
miesiąca) 

Sposób zaokrąglenia 

I tydzień 

1 
Zaokrąglamy w dół, nie przyznajemy dodatkowego 
tygodnia 

2 
3 
4 

Zaokrąglamy w górę, przyznajemy dodatkowy jeden 
tydzień 

5 
6 
7 

II tydzień 

8 
Zaokrąglamy w dół, Beneficjent wciąż ma przyznany 
tylko jeden tydzień z niepełnego okresu ryczałtowego 

9 
10 
11 

Zaokrąglamy w górę, przyznajemy dodatkowy kolejny 
tydzień. Beneficjentowi przysługują już dwa tygodnie z 
niepełnego okresu ryczałtowego. 

12 
13 
14 

III tydzień 

15 
Zaokrąglamy w dół, Beneficjentowi przysługują nadal 
tylko dwa tygodnie z niepełnego okresu ryczałtowego. 

16 
17 
18 

Zaokrąglamy w górę, Beneficjentowi przysługują już trzy 
tygodnie z niepełnego okresu ryczałtowego. 

19 
20 
21 

IV tydzień 

22 
Zaokrąglamy w dół, Beneficjentowi przysługują nadal 
tylko trzy dodatkowe tygodnie. 

23 
24 
25 

Zaokrąglamy w górę: Beneficjent otrzymuje cztery 
dodatkowe tygodnie z niepełnego okresu ryczałtowego. 

26 
27 
28 i kolejne dni 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 2  

Ryczałt dla pracowników polskich wyjeżdżających do Państw-Darczyńców w zależności od okresu 
pobytu [Euro] 

Dzień Tydzień 
Osoba 
pełnosprawna 

Orzeczenie I stopnia, 
zwiększenie o 12,5% 

Orzeczenie II stopnia, 
zwiększenie o 25% 

Orzeczenie III stopnia 
zwiększenie, o 50% 

1  250.00 281.25 312.50 375.00 

2  500.00 562.50 625.00 750.00 

3  750.00 843.75 937.50 1125.00 

4  1000.00 1125.00 1250.00 1500.00 
5   1250.00 1406.25 1562.50 1875.00 
6   1250.00 1406.25 1562.50 1875.00 
7   1250.00 1406.25 1562.50 1875.00 
8   1250.00 1406.25 1562.50 1875.00 
9   1250.00 1406.25 1562.50 1875.00 
10   1250.00 1406.25 1562.50 1875.00 
11   1533.00 1724.63 1916.25 2299.50 
12   1533.00 1724.63 1916.25 2299.50 
13   1533.00 1724.63 1916.25 2299.50 
14   1533.00 1724.63 1916.25 2299.50 
15   1533.00 1724.63 1916.25 2299.50 
16   1533.00 1724.63 1916.25 2299.50 
17   1533.00 1724.63 1916.25 2299.50 
18   1817.00 2044.13 2271.25 2725.50 
19   1817.00 2044.13 2271.25 2725.50 
20   1817.00 2044.13 2271.25 2725.50 
21   1817.00 2044.13 2271.25 2725.50 
22   1817.00 2044.13 2271.25 2725.50 
23   1817.00 2044.13 2271.25 2725.50 
24   1817.00 2044.13 2271.25 2725.50 
25   2100.00 2362.50 2625.00 3150.00 
26   2100.00 2362.50 2625.00 3150.00 
27   2100.00 2362.50 2625.00 3150.00 
28   2100.00 2362.50 2625.00 3150.00 
29   2100.00 2362.50 2625.00 3150.00 
30   2100.00 2362.50 2625.00 3150.00 
31   2100.00 2362.50 2625.00 3150.00 
1   2382.00 2679.75 2977.50 3573.00 
2   2382.00 2679.75 2977.50 3573.00 
3   2382.00 2679.75 2977.50 3573.00 
4   2382.00 2679.75 2977.50 3573.00 
5   2382.00 2679.75 2977.50 3573.00 
6   2382.00 2679.75 2977.50 3573.00 
7   2382.00 2679.75 2977.50 3573.00 
8   2666.00 2999.25 3332.50 3999.00 
9   2666.00 2999.25 3332.50 3999.00 
10   2666.00 2999.25 3332.50 3999.00 
11   2666.00 2999.25 3332.50 3999.00 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 3 

Ryczałt dla pracowników z Państw-Darczyńców w zależności od okresu pobytu [Euro] 

 

Dzień Tydzień 
Pracownik 
pełnosprawny 

Pracownik z orzeczoną 
niepełnosprawnością 

1      150.00      225.00 
2      300.00      450.00 
3      450.00      675.00 
4      600.00      900.00 
5      750.00      1125.00 
6      750.00      1125.00 
7      750.00      1125.00 
8      750.00      1125.00 
9      750.00      1125.00 

10      750.00      1125.00 
11      917.00      1375.50 
12      917.00      1375.50 
13      917.00      1375.50 
14      917.00      1375.50 
15      917.00      1375.50 
16      917.00      1375.50 
17      917.00      1375.50 
18      1083.00      1624.50 
19      1083.00      1624.50 
20      1083.00      1624.50 
21      1083.00      1624.50 
22      1083.00      1624.50 
23      1083.00      1624.50 
24      1083.00      1624.50 
25      1250.00      1875.00 
26      1250.00      1875.00 
27      1250.00      1875.00 
28      1250.00      1875.00 
29      1250.00      1875.00 
30      1250.00      1875.00 
31      1250.00      1875.00 
1      1416.00      2124.00 
2      1416.00      2124.00 
3      1416.00      2124.00 
4      1416.00      2124.00 
5      1416.00      2124.00 
6      1416.00      2124.00 
7      1416.00      2124.00 
8      1584.00    2376.00 
9      1584.00    2376.00 
10      1584.00    2376.00 
11      1584.00    2376.00 
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ZAŁĄCZNIK NUMER  4 

Lista dziedzin akademickich obowiązująca w Funduszu Stypendialnym i Szkoleniowym*  

Agriculture 
Anthropology 
Archaeology 
Architecture, design and applied arts 
Area studies 
Business 
Chemistry 
Computer sciences 
Cultural studies and ethnic studies 
Earth sciences 
Economics 
Education (including teacher training/education) 
Engineering 
Environmental studies and Forestry 
Family and consumer science 
Gender and sexuality studies 
Geography 
Health sciences (medicine, nursing, dentistry, etc.) 
History 
Journalism, media and communication 
Languages and linguistics 
Law 
Library and museum studies 
Life sciences (including biology) 
Literature 
Mathematics 
Military sciences 
Performing arts 
Philosophy 
Physics 
Political science 
Psychology 
Public affairs 
Religion 
Social work 
Sociology 
Space sciences 
Systems science 
Theology 
Transportation 
Visual arts 
 
*Lista dziedzin akademickich została podana w języku angielskim ze względu na nomenklaturę 

wymaganą przez Państwa – Darczyńców w celach sprawozdawczych. 
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