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1. W związku z przyznaniem dofinansowania 33 650,00 euro w podziale na: 

wyjazdy doktorantów na studia SMS: 3 wyjazdy 
wyjazdy doktorantów na praktyki/ staże SMP: 8 wyjazdów 
wyjazdy pracowników w celach prowadzenia zajęć dydaktycznych STA: 5 wyjazdów 
wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych STT: 5 wyjazdów, 
 
ustalamy kryteria przyznawania stypendium dla osób zakwalifikowanych do wyjazdu zgodne z 
wytycznymi Agencji Narodowej Programu Erasmus.  
 

Tabela A. Wyjazdy studentów na studia (SMS) i na praktykę (SMP) – stawki miesięczne 

Kraje należące do danej grupy Studia 
Praktyka 

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, 
Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka 
Brytania 

500 € 600 € 

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 

450 € 550 € 

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM 
(była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, 
Serbia (pod warunkiem podpisania stosownej umowy 
pomiędzy UE i Serbią), Rumunia, Słowacja, Słowenia, 
Węgry, Turcja 

400 € 500 € 

 

Tabela B. Wyjazdy pracowników (ST) w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, (STA) oraz wyjazdy 
pracowników w celach szkoleniowych (STT) – stawki dzienne 

Kraje należące do danej grupy 

Mobilność 
trwająca nie 
dłużej niż 14 
dni 

Mobilność 
trwająca 
powyżej  
14 dni* 



Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, 
Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka 
Brytania 

180 € 126 € 

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160 € 112 € 

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, 
FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, 
Łotwa, Rumunia, Serbia (pod warunkiem podpisania 
stosownej umowy pomiędzy UE i Serbią), Słowacja, 
Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 

140 € 98 € 

* W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka 
dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni, tj. odpowiednio: 91, 77, 70 €. 
 
2. Stypendium będzie przekazane na konto stypendysty w jednej racie przed wyjazdem. Dane 
do przelewu będą wpisane do umowy finansowej zawartej przed wyjazdem. 
3. Maksymalna długość pobytu z dofinansowaniem z programu Erasmus plus to: 12 miesięcy w 
przypadku wyjazdów SMS, 3 miesiące w przypadku SMP, 5 dni roboczych w przypadku STT i STA. 
4. Pracownikom wyjeżdżającym na  STT i STA zostanie doliczony jeden dzień na podróż, na 
który zostanie wypłacone  stypendium. 
5. Pracownicy wyjeżdżający na  STT i STA otrzymają dodatkowo ryczałt na koszty podróży 
zgodny z poniższymi stawkami. 
 

Tabela C. Ryczałt na koszty podróży – dotyczy tylko i wyłącznie wyjazdów pracowników 

  

Odległość Kwota 

od 10 do 99 km: 20 € na uczestnika 

od 100 do 499 km: 180 € na uczestnika 

od 500 do 1 999 km: 275 € na uczestnika 

od 2 000 do 2 999 km: 360 € na uczestnika 

od 3 000 do 3 999 km: 530 € na uczestnika 

od 4 000 do 7 999 km: 820 € na uczestnika 

8 000 km lub więcej: 
1500 € na uczestnika 

 
 
6. Stypendium rozstanie rozliczone na podstawie zaświadczenia z instytucji przyjmującej 
wskazującego faktyczną długość pobytu. 
 
7. Ewentualne niewykorzystane fundusze powstałe w wyniku rezygnacji z wyjazdu, skrócenia 
pobytu utworzą budżet rezerwowy na dofinansowanie ewentualnych przedłużeń pobytu lub 
finansowanie wyjazdów większej niż planowano liczby osób.  
 
 
Zatwierdziła Komisja ds. Programu Erasmus plus, w dniu 01.06.2019r.  


