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Uczelniane zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych oraz pracowników uczelni na szkolenia w ramach programu ERASMUS+ 

KA103 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2016/2017  

 
 

Dotyczy:  

Program Erasmus+  - Mobilność edukacyjna w sektorze Szkolnictwa Wyższego 

Zgodnie z Umową nr 2016-1-PL01-KA103-023552   

Numer PIC: 999881433 

Kod Erasmusa: PL KRAKOW04 

Umowa uczelniana: UE-20/2016/S-BPZ  

 
• Przyznana z Narodowej Agencji kwota z przeznaczeniem na wyjazdy nauczycieli akademickich w celu 

prowadzenia zajęć dydaktycznych i wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych do Krajów 

Programu wynosi 34 125 Euro.   

 
 

ZASADY  FINANSOWANIA  WYJAZDÓW 

 

1. Przy podejmowaniu decyzji o określeniu wysokości wsparcia indywidualnego (stypendium) 

uwzględniane są następujące zasady: 

-  stawki wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania ustalone na dany rok akademicki są 

stałe;  

- stawki na koszty utrzymania wypłacane są zgodnie z tabelą opracowaną przez Narodową 

Agencję na rok 2016/17; 

- okres pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium 

jest określany z dokładnością do jednego dnia. 

2. Pracownik wyjeżdżający za granicę otrzymuje stypendium w formie ryczałtu. Wsparcie to ma na 

celu dofinansowania kosztów związanych z pobytem w uczelni/instytucji przyjmującej. 

3. W roku akademickim 2016/2017, koszty podróży pracowników nie będą finansowane  

z budżetu programu Erasmus+. Poniesione koszty podróży na trasie Kraków - miejscowość 

docelowa - Kraków do maksymalnej wysokości 1200 PLN, Uniwersytet Ekonomiczny  

w Krakowie zwróci pracownikowi ze środków własnych. UEK również pokryje koszty 

ubezpieczenia pracownika na czas podróży i pobytu w instytucji przyjmującej. 
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4. Stawki obowiązujące w programie Erasmus+ ustalone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na  

r.a. 2016/2017: 

 

Kraje należące do danej grupy 

Dzienna wartość stypendium w Euro  
przy wyjazdach trwających do 14 dni* 
 

Grupa 1 
Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania 

130 

Grupa 2 
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia,  
Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, 
Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy 

110 

Grupa 3 
Hiszpania, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), 
Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia,  
Słowacja 

100 

Grupa 4 
Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia 

80 

 
Podane w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni. W przypadku wyjazdów na 
dłuższe okresy od 15 dnia pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej 
na pobyt trwający do 14 dni. 
 

OKRES FINANSOWANIA POBYTU  

1. Dofinansowanie z programu Erasmus+ wypłacane jest na okres potwierdzony przez uczelnię 

przyjmującą w dokumencie Confirmation letter nie krótszy jednak niż 2 dni i nie dłuższy niż 5 

dni. Wsparcie indywidualne z programu Erasmus+ nie przysługuje na czas podróży z wyjątkiem 

przypadków, gdy podróż odbywa się w ten sam dzień, w którym pracownik musi być obecny w 

instytucji przyjmującej. 

2. Ogólna kwota stypendium wyrażona jest w Euro i jest liczbą całkowitą. Podstawę rozliczenia wyjazdu 

stanowią następujące dokumenty: potwierdzenie pobytu wydane przez uczelnię/instytucje przyjmującą 

określające czas rozpoczęcia i zakończenia pobytu – Confirmation letter oraz wypełniona Ankieta 

Stypendysty Erasmusa+. 

3. Walutę na pobyt zagraniczny pracownicy UEK otrzymują w kasie uczelni 

 

REDYSTRYBUCJA ZWOLNIONYCH /DODATKOWYCH FUNDUSZY  

W przypadku, gdy zostaną wolne środki lub uczelnia pozyska dodatkowe fundusze, zostaną one przeznaczone 

na stypendia dla osób z listy rezerwowej.  

 

STYPENDYŚCI NIEPEŁNOSPRAWNI  
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Stypendyści niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu 

programu Erasmus+ dla osób niepełnosprawnych. Zasady wnioskowania o dodatkowe fundusze z tytułu 

niepełnosprawności wraz z formularzem są dostępne na stronie internetowej Narodowej Agencji Programu 

Erasmus+ pod adresem http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/. Dodatkowo przyznana 

kwota dofinansowania – zaliczka, rozliczana jest  jako koszty rzeczywiste czyli wymagające udokumentowania 

w postaci dowodów finansowych – faktur, rachunków, wystawionych na uczestnika mobilności.  

W uzasadnionych przypadkach akceptowane będą również inne dowody potwierdzające dokonanie zakupu. 

    

DOKUMENTY WYMAGANE DO ARCHIWIZACJI  

Dokumenty archiwizowane (dla potrzeb audytu) to:  

a) umowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem; 

b) „Indywidualny program nauczania” w przypadku wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i/lub 

„Indywidualny program szkolenia” w przypadku wyjazdu 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 stypendium dla pracownika – dokument KW (dowód wypłaty 

gotówki). 

e) sprawozdanie pracownika z pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej według wzoru  

wymaganego w programie Erasmus+.  

Dokumentację powyższą archiwizuje się przez 5 lat od daty otrzymania listu zatwierdzającego sprawozdanie 

końcowe. 

 

 

 


