


Spotkanie  

dla koordynatorów uczelnianych programu 

Erasmus+ i osób kontaktowych  

z krótkim stażem pracy 

Podstawowe informacje z zakresu realizacji umowy 
finansowej „Mobilność studentów i pracowników szkół 
wyższych” KA103 i KA107 

Warszawa, 21 maja 2019 r. 



INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE  
W ZARZĄDZANIE PROGRAMEM 
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Komisja Europejska, Directorate-General for Education, Youth, Sport and 

Culture (DG Edukacja i Kultura) 

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora 
Audiowizualnego, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

(EACEA) 

narodowe agencje w krajach programu, National Agency (NA) 

  krajowe biura programu w niektórych krajach partnerskich  
National Erasmus+ Offices (NEO) 

 

 

 



ZESPOŁY W NA 
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ZADANIA NA 

 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu wniosków: 

• informacje dla wnioskodawców o zasadach konkursu (www, webinaria, 
spotkania), formularze w wersji PL 

• Ocena formalna (i jakościowa), komitet selekcyjny, alokacja funduszy, 
badanie wiarygodności finansowej,  

 Przygotowanie i podpisanie umów z beneficjentami: 

• Umowy z załącznikami w wersji PL, Ankieta beneficjenta, udostępnienie 
umów w https://online.frse.org.pl/ 

 Monitorowanie realizacji umowy i wsparcie dla beneficjentów: 

• Spotkanie otwierające umowę (kick-off), spotkania tematyczne, dla 
dedykowanej grupy odbiorców, międzynarodowe, webinaria, 

• Osoby do kontaktu w NA, codzienne kontakty, wizyty monitorujące, 
monitoring telefoniczny, skrzynka he@reasmusplus.org.pl, 

• Raporty przejściowe, redystrybucja, aneksowanie umów, 

 Udział w zewnętrznych przedsięwzięciach, grupach roboczych  KE, na zaproszenia 
uczelni, innych organizacji, NAs, NEOs 

 Budżetowanie, monitorowanie budżetu, sprawozdawczość do ministerstw i KE, 
opracowywane danych statystycznych 

 (…) 
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https://online.frse.org.pl/
https://online.frse.org.pl/
mailto:he@reasmusplus.org.pl


Zespół Erasmus+  
Szkolnictwo wyższe - Mobilność 

Beata Skibińska – dyrektor biura szkolnictwa wyższego 

Dorota Rytwińska – koordynator 
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Grupa uczelni 
Osoba do kontaktu w NA 

od: do: 

PL BIALA01 PL CZESTOC05 Anna Rogowicz-Pierzchała, wew. 250 

PL DABROWA01 PL KATOWIC01 Karolina Stopczyńska, wew. 493 

PL KATOWIC02 PL KRAKOW05 Piotr Nozdryń-Płotnicki, wew. 492 

PL KRAKOW06 PL LODZ07 Renata Smolarczyk, wew. 245 

PL LODZ09 PL OPOLE04 Tomasz Jasiński, wew. 247 

PL OSTROLE02 PL PRZEMYS01 Magdalena Kazińska, wew. 251 

PL PRZEMYS02 PL TARNOW01 Katarzyna Żochowska, wew. 248  

PL TARNOW02 PL WARSZAW21 Joanna Jóźwik, wew. 491 

PL WARSZAW33  PL WARSZAW87 Sylwia Iżyniec, wew. 473 

PL WARSZAW89 PL ZIELONA01 Renata Decewicz, wew. 243 

Konsorcja Sylwia Iżyniec, wew. 473 



OGÓLNE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 

MOBILNOŚCI ERASMUS+ 

SZKOLNICTWO WYŻSZE 
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STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ 

 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS+  

Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, 

Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych, Młodzież 

 

AKCJA 1. AKCJA 2. AKCJA 3. 

Mobilność 

edukacyjna 

(wyjazdy  

w celach 

edukacyjnych) 

 Współpraca na 

rzecz innowacji i 

dobrych praktyk 

Wsparcie dla 

reform  

w obszarze 

edukacji 



Etapy realizacji umowy z NA 
Mobilność 

studentów 

Mobilność 

pracowników 

Złożenie wniosku o dofinansowanie do NA 
x 

Podpisanie umowy finansowej z NA 

Ogłoszenie naboru, przyjmowanie dokumentów ν ν 

Postępowanie kwalifikacyjne ν ν 

Program pobytu indywidualnego uczestnika ν ν 

Pierwszy test biegłości językowej ν x 

Ubezpieczenie ν ν 

Zmiany program pobytu w trakcie mobilności ν x 

Potwierdzenie pobytu ν ν 

Drugi test biegłości językowej  (ν) x 

Indywidualny raport uczestnika ν ν 

Raport(y) przejściowe do NA (v) 

Rozliczenie mobilności ν ν 

Raport końcowy do NA x 
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ZOBOWIĄZANIA UCZELNI  

WYNIKAJĄCE Z ECHE 

 Zasady odnoszące się do mobilności: 

• przed wyjazdem; 

• w trakcie pobytu; 

• po powrocie. 

 Zasady odnoszące się do udziału w projektach wielostronnych; 

 Zasady odnoszące się do promocji i upowszechniania 

rezultatów. 
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KARTA ERASMUSA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO – 

ZOBOWIĄZANIA UCZELNI W ZAKRESIE MOBILNOŚCI 

Uczelnia zobowiązuje się do: 

• pełnego respektowania zasad niedyskryminacji 

• pełnego zaliczenia wszystkich pozytywnie ocenionych przedmiotów, 

na które student uczęszczał podczas okresu studiów za granicą 

• niepobierania od studentów przyjeżdżających jakichkolwiek opłat za 

naukę, opłat rejestracyjnych, opłat za egzaminy, korzystanie  

z laboratoriów lub bibliotek. 
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…PRZED ROZPOCZĘCIEM MOBILNOŚCI 

 publikowania na stronie internetowej oraz regularnego i terminowego 

aktualizowania katalogów przedmiotów, aby zapewnić przejrzystość 

informacji dla wszystkich zainteresowanych i umożliwić studentom – 

kandydatom do wyjazdu – dokonanie właściwych wyborów odnoszących się do 

programu kształcenia za granicą; 

 realizowania mobilności w oparciu o zawarte uprzednio umowy 

międzyinstytucjonalne; umowy te określają rolę i obowiązki każdej ze stron  

i zobowiązują do przestrzegania uzgodnionych kryteriów jakościowych 

stosowanych podczas naboru kandydatów, przygotowania uczestników 

mobilności, ich przyjęcia w instytucji zagranicznej oraz integracji z lokalną 

społecznością; 

 zapewnienia uczestnikom mobilności dobrego przygotowania do wyjazdu,  

w tym przygotowania językowego pozwalającego na osiągnięcie 

odpowiedniego poziomu biegłości; 
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…PRZED ROZPOCZĘCIEM MOBILNOŚCI 

 realizowania mobilności edukacyjnej studentów i pracowników na podstawie 

przygotowanych i zatwierdzonych przed wyjazdem porozumień (o programie 

studiów/praktyki w przypadku studentów oraz o programie 

nauczania/szkolenia w przypadku pracowników), uzgodnionych przez 

instytucję wysyłającą, przyjmującą i uczestnika mobilności; 

 zapewnienia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom mobilności 

pomocy związanej z uzyskaniem wizy, jeżeli jest wymagana;  

 zapewnienia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom mobilności 

pomocy związanej z uzyskaniem ubezpieczenia, jeżeli jest wymagane; 

 zapewnienia przyjeżdżającym uczestnikom mobilności wsparcia związanego 

ze znalezieniem zakwaterowania; 
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…PODCZAS MOBILNOŚCI 

• zapewnienia równego traktowania studentów i pracowników miejscowych 

oraz przyjeżdżających uczestników mobilności pod kątem akademickim  

i w odniesieniu do innych świadczonych usług;  

• włączenia przyjeżdżających uczestników mobilności do codziennego życia 

instytucji przyjmującej i integrowania ich z lokalną społecznością 

akademicką; 

• oferowania przyjeżdżającym uczestnikom mobilności odpowiedniego 

doradztwa i wsparcia; 

• udzielania przyjeżdżającym uczestnikom mobilności odpowiedniego 

wsparcia językowego. 
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…PO ZAKOŃCZENIU MOBILNOŚCI  

• uznania wszystkich działań studenta wymienionych w porozumieniach  

o programie studiów/praktyki – pod warunkiem ich pozytywnego 

zrealizowania – za część składową programu kształcenia prowadzącego do 

uzyskania dyplomu uczelni macierzystej; 

• terminowego przekazania przyjeżdżającym uczestnikom mobilności oraz ich 

instytucjom macierzystym zaświadczeń zawierających pełny i dokładny 

zapis ich osiągnięć; 

• wspierania reintegracji powracających uczestników mobilności oraz 

umożliwiania im wykorzystania uzyskanych doświadczeń dla dobra instytucji 

i innych studentów/ pracowników; 

• uznania działań dydaktycznych i szkoleniowych podjętych przez 

pracowników podczas okresu mobilności zgodnie z wcześniej zawartym 

porozumieniem. 
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…W PRZYPADKU UDZIAŁU W PROJEKTACH WSPÓŁPRACY 

zadbania o to, by podejmowana współpraca prowadziła do trwałych rezultatów 

przynoszących korzyści wszystkim partnerom; 

udzielania odpowiedniego wsparcia uczestniczącym w projektach pracownikom 

i studentom; 

wykorzystywania rezultatów projektów w taki sposób, aby zapewnić jak 

największy ich wpływ na indywidualnych uczestników i instytucje, jak również 

popierać wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń w obrębie szerszej 

wspólnoty akademickiej. 
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…W CELU PROPAGOWANIA INFORMACJI 

zamieszczenia Karty ECHE wraz z deklaracją polityki uczelni Erasmusa na 

stronie internetowej uczelni; 

konsekwentnego promowania działań podejmowanych w programie i ich 

rezultatów.  

W imieniu instytucji przyjmuję do wiadomości, że wdrażanie postanowień 

Karty będzie monitorowane przez Komisję Europejską i że naruszenie 

którejkolwiek z wyżej wymienionych zasad lub któregokolwiek ze zobowiązań 

może prowadzić do anulowania Karty. 

Podpis prawnego przedstawiciela uczelni 
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* * *  
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UMOWY MIĘDZYINSTYTUCJONALNE 
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UMOWY MIĘDZYINSTYTUCJONALNE 

 Kiedy i kto podpisuje umowy międzyinstytucjonalne? 

 Dwa wzory umów: 

– współpraca z krajami programu – KA103 

– współpraca z krajami partnerskimi – KA107 

 Okres obowiązywania umowy międzyinstytucjonalnej 

 Sposób wprowadzania zmian do umowy 

międzyinstytucjonalnej 

 Archiwizowanie umów międzyinstytucjonalnych  
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 PODPISYWANIE UMÓW MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH – 

CO POWINNO BYĆ UZGODNIONE I/LUB SPRAWDZONE? 

 Kierunek studiów, poziom studiów 

 Język studiowania 

 Dostępność aktualnego Katalogu przedmiotów ECTS 

 „Wykonalność” zaliczenia okresu studiów 

 Minimalne wymagania co do biegłości językowej 

uczestników 

 KA107: podział grantu OS (warunki i czas) 

 Osoby do kontaktu 
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 DZIAŁANIA, JAKIE POWINNY BYĆ PODJĘTE W UCZELNI 

PO UZGODNIENIU ZAKRESU WSPÓŁPRACY W UMOWACH 

MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH 

 Informacja do wydziałów/ jednostek organizacyjnych 

o dostępnej dla nich liczbie miejsc 

 Wyznaczenie terminów kwalifikacji 

 Wytyczne co do zasad kwalifikacji i sposobu 

udokumentowania wyników naboru (protokół i lista 

złożonych wniosków) 

 Wyznaczenie terminów podjęcia decyzji 

kwalifikacyjnych 

 

 



UPOWSZECHNIANIE 

REZULTATÓW PROJEKTU 
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UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW 

PROJEKTU 

25 

W raporcie końcowym składanym do NA należy podać przykłady: 

 dobrych praktyk i historie sukcesu dla zrealizowanych mobilności; 

 działań upowszechniających (≠promocyjnych) prowadzonych 

w uczelni i poza nią; 

 dzielenia się doświadczeniem przez uczestników wymiany  

z innymi osobami. 

 



SEKCJA W RAPORCIE KOŃCOWYM POŚWIĘCONA 

UPOWSZECHNIANIU REZULTATÓW  
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 Które z rezultatów okazały się wartymi podzielenia się? Prosimy o 

podanie konkretnych przykładów dobrych praktyk i historii sukcesów 

związanych z działaniami. 

 Prosimy opisać działania jakie zostały podjęte w celu podzielenia się 

rezultatami projektu w organizacjach uczestniczących i poza nimi. 

Jakich grup docelowych dotyczyły działania rozpowszechniające 

rezultaty? 

 Jeżeli dotyczy, prosimy o podanie przykładów, w jaki sposób uczestnicy 

dzielili się swoimi doświadczeniami z osobami z wewnątrz Państwa 

organizacji i poza nią. 



UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW MOBILNOŚCI 

(PROMOCJA KORZYŚCI Z MOBILNOŚCI) 

Źródła danych o korzyściach z mobilności edukacyjnej: 

 dla uczelni oraz NA: indywidualny raport uczestnika 

mobilności 

 dla NA: raport końcowy beneficjenta 

 dla uczelni: inne (np. spotkania z powracającymi ze 

stypendium uczestnikami) 
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NARZĘDZIA UPOWSZECHNIANIA 
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Przykładowe narzędzia wykorzystywane do 

upowszechniania rezultatów: 

 media tradycyjne (radio, telewizja); 

 Internet – strony internetowe (własne oraz branżowe); 

 media społecznościowe (np. Facebook, Twitter, 

Instagram, Pinterest); 

 materiały drukowane (raporty, broszury, ulotki, prasa 

branżowa); 

 wydarzenia (konferencje, wernisaże, wystawy, gale, 

seminaria, targi, sympozja). 



29 

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW  

I PRACOWNIKÓW 



CZAS TRWANIA UMOWY FINANSOWEJ Z NA 

  KA103-2018 KA107-2018 

 

Czas trwania 

  

(16) 01.06.2018 – 30.09.2019 

(24) 01.06.2018 – 31.05.2020 

  

(16) 01.06.2018 – 30.09.2019 

(26) 01.06.2018 – 31.07.2020 

I raport 

przejściowy 
 14.12.2018  30.06.2019 

II raport 

przejściowy 
15.04.2019 Brak 

Raport 

końcowy 

(16) 29.11.2019 

(24) 30.07.2020  

(16) 29.11.2019 

(26) 29.09.2020 
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MOBILNOŚĆ STUDENTÓW 

Wyjazd/przyjazd na studia 

 studia łączony z praktyką 

Wyjazd/przyjazd na praktykę  

 „recent graduates” – tylko KA103 
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ZASADY REALIZACJI MOBILNOŚCI STUDENTÓW 

Minimalny okres pobytu studenta w zagranicznej uczelni lub 

przedsiębiorstwie: 

• Studia: od 3 do 12* miesięcy 

• Praktyka: od 2 do 12* miesięcy 

Możliwość wielokrotnych wyjazdów studenckich w ramach 

posiadanego kapitału mobilności 
 

*max 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich 
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Studia/praktyka w uczelni: 
 

KA103 - tylko do uczelni, które posiadają kartę ECHE; 

obowiązek podsiadania umowy międzyinstytucjonalnej (IIA*) 

w przypadku realizacji wyjazdów na studia 
 

KA107 - uczelnia macierzysta musi mieć podpisaną umowę 

międzyinstytucjonalną z uczelnią, w której są realizowane 

studia/praktyka 

 
*Inter-institutional agreements 
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WYJAZDY STUDENTÓW – ECHE  

I UMOWA  MIĘDZYINSTYTUCJONALNA 



 rekrutacja na ostatnim roku studiów 

 kapitał mobilności przypisany do stopnia studiów (I, II lub III), na 

którym odbywa się rekrutacja 

 wyjazd musi zakończyć się w ciągu 12 m-cy od ukończenia studiów.  

 baza praktyk http://erasmusintern.org/  
 

Organizacje, w których nie ma możliwości odbycia praktyki: 

  instytucje UE 

  organy UE, w tym wyspecjalizowane agencje 

  organizacje zarządzające programami UE 
 

Wykaz instytucji: http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/index_pl.htm 
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WYJAZDY STUDENTÓW NA STAŻE ABSOLWENCKIE (KA103) 

http://erasmusintern.org/
http://erasmusintern.org/
http://erasmusintern.org/
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm


 W oparciu o uczelniane zasady rekrutacji studentów podpisane 
przez prawnego przedstawiciela uczelni i podane do publicznej 
wiadomości 

 Rekrutacja w określonym terminie/nabór ciągły 

 Kryteria kwalifikacji (np. średnia, znajomość języka obcego, 
motywacja do wyjazdu) 

 Udokumentowanie procesu kwalifikacji studentów (wykaz osób, 
które ubiegały się o wyjazd, protokół z rekrutacji, lista 
rezerwowa) 

 Procedura odwoławcza 

 KA107 – udział polskiej uczelni w  kwalifikację uczestników z 
uczelni partnerskiej 
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KWALIFIKACJA STUDENTÓW - WYMAGANIA MINIMALNE 



FINANSOWANIE MOBILNOŚCI STUDENTÓW 

Rodzaje finansowania: 

 dofinansowanie z programu Erasmus+ 

 TYLKO W KA103 dofinansowanie z programu Erasmus+ 

połączone z dofinansowaniem zerowym (minimalny okres 

finansowania – 3 miesiące w przypadku SMS, 2 miesiące  

w przypadku SMP) 

 dofinansowanie zerowe 
 

KA107: okres pobytu = okres finansowania 
 

Stypendysta PO WER jest uczestnikiem z dofinansowaniem 

zerowym w programie Erasmus+ 
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FINANSOWANIE MOBILNOŚCI 

• Stawki ryczałtowe obliczane w Mobility Tool+  

• Podział na grupy krajów (KA103) 

• Schemat finansowania, mobilność z grantem zerowym 

• Czas pobytu, a okres finansowania 

• Czas pobytu planowany w umowie, a potwierdzony przez instytucję 

przyjmującą 

• Rozliczenie stypendium: 

• Indywidualny raport uczestnika 

• Dwa testy OLS (tylko studenci w KA103) 

• Brak możliwości zwiększenia kwoty stypendium po zakończeniu 

mobilności 
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PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 

zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów 

(przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+” 

 

Zaniechaniem poboru podatku objęto stypendia z programu „Erasmus+” otrzymywane 

przez osoby fizyczne: 

1) na wyjazdy zagraniczne, w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku 

na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.);  

2) przyjeżdżające do Rzeczypospolitej Polskiej z państw partnerskich uczestniczących 

w programie „Erasmus+”. 

 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i ma zastosowanie do 

dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 

2023 r. 
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RODZAJE MOBILNOŚCI STUDENTÓW 

FINANSOWANE Z UMOWY E+ POLSKIEJ UCZELNI 

KA103 KA107 

wyjazd studenta polskiej uczelni na studia do uczelni 

zagranicznej 
V V 

wyjazd studenta polskiej uczelni na praktykę do uczelni 

zagranicznej 
V V 

wyjazd studenta polskiej uczelni na praktykę do 

zagranicznego przedsiębiorstwa 
V V 

przyjazd studenta z zagranicznej uczelni na studia do 

polskiej uczelni 
X V 

przyjazd studenta z zagranicznej uczelni na praktykę do 

polskiej uczelni 
X V 

przyjazd studenta z zagranicznej uczelni na praktykę do 

polskiego przedsiębiorstwa X V 
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MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW 
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Staff mobility for teaching (STA): 

o Mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych; 

o Mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych łączona ze szkoleniem; 

o Mobilność pracowników przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych dla studentów szkół wyższych; 

 

Staff mobility for training (STT): 

o Mobilność pracowników szkół wyższych w celu szkoleniowym. 

 



WYBRANE ZASADY REALIZACJI MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW  

 Pobyt pracownika w zagranicznej instytucji lub przedsiębiorstwie 

może trwać: 

o od 2 dni do 2 miesięcy (KA103) 

o od 5 dni do 2 miesięcy (KA107) 

 Przed wyjazdem niezbędne jest przygotowanie indywidualnego 

programu mobilności (Mobility Agreement) dotyczącego 

nauczania/szkolenia za granicą, który musi zostać zatwierdzony przez 

uczelnię wysyłającą i goszcząca  

 Wyjazdy STA – minimum 8 godzin zajęć/ tydzień 

 Uprawnieni partnerzy polskiej uczelni: 

o KA103: STA i STT: uczelnia z ECHE, STT: przedsiębiorstwo, 

o KA107: STA i STT: uczelnia z umowy finansowej. 
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MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW:  

WYMAGANIA MINIMALNE – KWALIFIKACJA 

W oparciu o uczelniane zasady 

 W określonym terminie/ nabór ciągły 

 Wymagania stawiane kandydatom 

 Udokumentowanie procesu kwalifikacji 

42 



RODZAJE MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW FINANSOWANE  

Z UMOWY E+ POLSKIEJ UCZELNI: STA 

KA103 KA107 

Wyjazd nauczyciela polskiej uczelni w celu prowadzenia 

zajęć dydaktycznych w uczelni zagranicznej 
V V 

Przyjazd pracownika zagranicznego przedsiębiorstwa do 

polskiej uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla 

studentów 
V V 

Wyjazd nauczyciela akademickiego z polskiej uczelni w celu 

prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów w uczelni 

zagranicznej łączony ze szkoleniem 
V V 

Przyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia 

zajęć dydaktycznych w polskiej uczelni 
X V 

Wyjazd pracownika polskiego przedsiębiorstwa do 

zagranicznej uczelni w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych dla tamtejszych studentów 
X V 

Przyjazd nauczyciela akademickiego z zagranicznej uczelni w 

celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w polskiej uczelni 

łączony ze szkoleniem 
X V 
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RODZAJE MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW FINANSOWANE  

Z UMOWY E+ POLSKIEJ UCZELNI: STT 

KA103 KA107 

Wyjazd pracownika polskiej uczelni na szkolenie do 

zagranicznej uczelni 
V V 

Wyjazd pracownika polskiej uczelni na szkolenie do 

zagranicznego przedsiębiorstwa V X 

Przyjazd pracownika zagranicznej uczelni na szkolenie do 

polskiej uczelni X V 

Przyjazd pracownika zagranicznej uczelni na szkolenie do 

polskiego przedsiębiorstwa  
X V 
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SYSTEMY I APLIKACJE 

INTERNETOWE 
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Dostęp do narzędzia: 

1. Założenie konta w systemie, 

2. E-mail do osoby kontaktowej w NA. 
 

https://online.frse.org.pl/ 





APLIKACJA MOBILITY TOOL+ (MT+) 
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https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility 
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MT+ - PODSTAWOWE INFORMACJE 

 Właścicielem i głównym administratorem narzędzia jest KE 

(Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury); 

 Głównymi użytkownikami MT+ są uczelnie koordynujące projekt; 

 Obowiązkowa rejestracja i systematyczna aktualizacja wszystkich 

mobilności rozliczanych w danej umowie finansowej, m.in.: 

• Dane osobowe uczestników, 

• Wysokość stypendium dla uczestnika (!), 

• Monitorowanie złożenia indywidualnego raportu uczestnika,  

• Wykaz instytucji partnerskich, 

 Przedstawiciele uczelni mający dostęp do MT+ 

• Dostęp do MT dla uczelni partnerskich  (wgląd do danych  

i eksport). 
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PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ MT+  
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Przewodniki i wskazówki na temat MT+ 

https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/raportowanie/ 



PRAKTYCZNE ASPEKTY 

MOBILNOŚCI 

52 



 Kluczowy dokument dla uznawalności akademickiej 

(recognition)  

 Przygotowanie na podstawie Katalogu Przedmiotów ECTS/ 

dwustronnych ustaleń 

Wszelkie ustalenia ze studentem wyjeżdżającym  

– PRZED PODPISANIEM UMOWY (przed wyjazdem)  

 Ustalenia wymagają formy pisemnej  
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POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIÓW/PRAKTYKI (LA) 
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Składowe dokumentu wypełniane... 

przed wyjazdem: 

 tabela A – przedmioty do zrealizowania w uczelni przyjmującej 

 tabela B – przedmioty automatycznie zaliczone w uczelni                  
wysyłającej (po zrealizowaniu programu z tabeli A) 

 zbieżność efektów kształcenia a nie nazwy lub samej treści przedmiotów 

podczas mobilności: 

 tabela A2 – zmiany do tabeli A 

 tabela B2 – zmiany do tabeli B 

po zakończeniu mobilności: 

 tabela C – wykaz zaliczeń z uczelni przyjmującej 

 tabela D – potwierdzenie uznania akademickiego przez uczelnię 
    wysyłającą 

POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIÓW 



POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIÓW 
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Składowe dokumentu wypełniane... 

przed wyjazdem: 

 tabela A – informacje nt. praktyki (m.in. program, efekty   
kształcenia, poziom znajomości języka) 

 tabela B – zobowiązanie uczelni wysyłającej do zaliczenia   
praktyki (obowiązkowej, dodatkowej lub absolwenckiej) 

 tabela C – uzgodnienia odnośnie ewentualnego wynagrodzenia, 
ubezpieczenia oraz wsparcia. Zobowiązanie organizacji 
przyjmującej do wydania zaświadczenia o odbyciu praktyki.  

podczas mobilności: 

 tabela A2 – zmiany do tabeli A 

po zakończeniu mobilności: 

 tabela D – zaświadczenie o odbyciu praktyki 

POROZUMIENIE O PROGRAMIE PRAKTYKI 



57 

POROZUMIENIE O PROGRAMIE PRAKTYKI 
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WSKAZÓWKI DO LA 

https://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/ 



POROZUMIENIE O PROGRAMIE NAUCZANIA/SZKOLENIA (MA) 
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 Przygotowywane zazwyczaj przez samych pracowników jako jeden  

z elementów procesu kwalifikacji 

 Zwracanie uwagi przede wszystkim na klarowny opis celów, 

programu nauczania/szkolenia, przewidywanych rezultatów, 

wpływu i korzyści z planowanej mobilności  

 UNIKAĆ LAKONICZNOŚCI I ZBYT OGÓLNYCH TREŚCI 

 Wszelkie ustalenia z wyjeżdżającym pracownikiem  

– PRZED PODPISANIEM UMOWY (przed wyjazdem)  

 Ustalenia wymagają formy pisemnej  

 

 

 

      

 



POROZUMIENIE O PROGRAMIE NAUCZANIA 
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POROZUMIENIE O PROGRAMIE NAUCZANIA  - JAK CZASEM JEST… 



STRONA INTERNETOWA (DOKUMENTY) 
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Warunki ogólne i załączniki: 

 https://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/ 



 Wzór umowy SM/ST stanowi załącznik do umowy finansowej pomiędzy NA  

a uczelnią 

 Wzór dla danego konkursu wniosków 

 Pola wymagające edycji ze strony uczelni (oznaczone kolorami) 

 Dodatkowe informacje (nie objęte wzorem) 

 Data i podpis 

 Informacja o numerze projektu, w ramach którego realizowany jest wyjazd 

MODEL UDOSTĘPNIANY PRZEZ KE ZA POŚREDNICTWEM NA STANOWI MINIMALNE 

WYMAGANIA, TJ. MOŻNA DODAWAĆ DODATKOWE ELEMENTY DO TREŚCI UMOWY, 

ALE NIE MOŻNA ZMIENIAĆ JUŻ ISTNIEJĄCYCH! 
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UMOWA UCZELNIA-STUDENT/PRACOWNIK 



Kluczowe aspekty do wyboru/uzupełnienia: 

 Wybór opcji finansowania (stypendium na cały okres trwania 
mobilności; grant „0” czy stypendium połączone  
z dofinansowaniem zerowym); 

 W KA107 nie ma możliwości przyznania stypendium połączonego  
z dofinansowaniem zerowym; 

 Planowany okres trwania mobilności (dzień rozpoczęcia  
i zakończenia); 

 Wysokość stypendium i okres finansowania; 

 Warunki płatności (wysokość i liczba płatności zaliczkowych); 

 Ubezpieczenie 

 Wsparcie językowe on-line (OLS) 
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UMOWA UCZELNIA-STUDENT 
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UMOWA UCZELNIA-STUDENT 
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Kluczowe aspekty do wyboru/uzupełnienia: 

 Wybór opcji finansowania (stypendium na cały okres trwania mobilności; grant 

„0” czy stypendium połączone z dofinansowaniem zerowym); 

 W KA107 nie ma możliwości przyznania stypendium połączonego  

z dofinansowaniem zerowym; 

 Planowany okres trwania mobilności (dzień rozpoczęcia  

i zakończenia); 

 Koszty podróży (czy uczestnik otrzymuje wsparcie indywidualne na dni 

przeznaczone na podróż – maksymalnie 2); 

 Liczba godzin zajęć dydaktycznych (tylko w przypadku STA lub łączonej 

mobilności STA z STT); 

 Opcja finansowania (trzy do wyboru); 

 Warunki płatności (wysokość i liczba płatności zaliczkowych); 

 Ubezpieczenie 

 

66 

UMOWA UCZELNIA-PRACOWNIK 
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UMOWA UCZELNIA-PRACOWNIK 



UMOWA UCZELNIA-PRACOWNIK 

 Opcja I 

Wypłata dofinansowania w kwocie wynikającej  

z określonych dla wyjazdów polskich pracowników kwot 

ryczałtowych;   

  Opcja II 

Zapewnienie świadczeń o porównywalnej jakości; 

  Opcja III 

Wypłata jednej składowej (wsparcie indywidualne lub 

podróż) przy jednoczesnym zapewnieniu świadczeń  

o porównywalnej jakości drugiej składowej (podróż lub 

wsparcie indywidualne). 
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MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW – FINANSOWANIE – 

OPCJA 1 

69 

Uczestnik ma wpisane do umowy: ryczałt na koszty utrzymania (zależny od 

liczby finansowanych dni) oraz, jeśli dotyczy, ryczałt na koszty podróży 

wynikający z kalkulatora odległości.  

=> uczestnik otrzymuje obie składowe przelewem/gotówką 



MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW – FINANSOWANIE – 

OPCJA 2 

70 

Nie ma wpisanej do umowy żadnej kwoty – zawarty jest jedynie akapit o 

zapewnieniu przez uczelnię utrzymania i podróży  

=> uczestnik otrzymuje obie składowe wg stawek zgodnych z wewnętrznymi 

zasadami uczelni (zwykle są to diety wg zasad delegacji zagranicznej oraz 

rzeczywiste koszty podróży albo jest wykupiony bilet przez uczelnię tak jak  

w delegacji zagranicznej) 



MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW – FINANSOWANIE – 

OPCJA 3 
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Jest to połączenie dwóch wcześniejszych opcji, tj. uczestnik ma wpisaną do 

umowy, zależnie od decyzji uczelni, jedną składową w formie dofinansowania 

wg ryczałtu E+ (np. koszty utrzymania), a drugą składową dofinansowania  

w formie zapewnia uczelnia (np. uczelnia kupuje bilet) 
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UMOWA UCZELNIA-PRACOWNIK 

Niezależenie od tego, którą opcję uczelnia stosuje (opcję 1/2/3), to w MT+ 

sprawozdaje się wyłącznie ryczałty E+: 

 

 W opcji 1 uczestnik otrzymuje taką kwotę, jaka jest wyliczana przez MT+,  

w tym ryczałt na koszty podróży.  

 

 W opcji 2 i 3 w MT+ może istnieć rozbieżność między danymi w MT (ryczałty 

E+), a rzeczywistymi kosztami ponoszonymi przez uczelnię – jest to ryzyko 

uczelni decydującej się na opcję 2 lub 3, że koszty rzeczywiste przewyższą 

kwotę przyznaną przez NA.  

Jeżeli koszty rzeczywiste są wyższe - uczelnia wyrównuje różnicę ze środków 

innych/własnych. Jeżeli koszty rzeczywiste są niższe niż ryczałty E+, zaleca 

się, aby tę nadwyżkę przeznaczyć na dobro projektu.  



 dane osób do kontaktu dla studentów  

w uczelni macierzystej i przyjmującej 

 przygotowanie językowe (w tym OLS) 

 przygotowanie kulturowe 

 ubezpieczenie, wiza 

 częstotliwość i forma kontaktów  
 

73 

WSPARCIE STUDENTÓW PRZED WYJAZDEM 



MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW – WYMAGANIA 

MINIMALNE – PRZYGOTOWANIE DO WYJAZDU 

 Decyzja o zakwalifikowaniu 

 Umowa (minimalne wymagania) 

 Informacje logistyczne 

 Wsparcie językowe (jeśli potrzebne) 

 Ubezpieczenie 
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UBEZPIECZENIE 

 Wymóg posiadania uregulowany treścią umowy finansowej uczelnia-

student/pracownik (ARTYKUŁ 5 – UBEZPIECZENIE) 

 Minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje podstawowe 

ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków 

 W przypadku SMP dodatkowo wymagane ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej  

 Uzgodnienie strony odpowiedzialnej za zawarcie ubezpieczenia 

 Wymogiem jest zobowiązanie uczestnika do złożenia przed wyjazdem 

kopii polisy w dokumentacji dotyczącej wyjazdu. 
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UBEZPIECZENIE 
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http://erasmusplusols.eu/ 

Online Linguistic Support (OLS) 



  

OLS - role i zadania uczelni (KA103) 

• przyznanie licencji na test biegłości językowej wszystkim zaakceptowanym 

studentom (wyjątek: native speakers) - uczelnia określa język i termin ważności 

licencji; 

• przyznanie licencji na kurs on-line wybranym studentom na podstawie wyników 

testu biegłości językowej (osobom, które chcą wziąć udział w kursie, zgodnie z ich 

językowymi potrzebami); 

• monitorowanie wykorzystania licencji (dostęp do wyników testów biegłości  

i rezultatów kursów językowych) i realokacja licencji pomiędzy uczestnikami. 

Zwiększone zapotrzebowanie na licencje na testy biegłości językowej i/lub kursy 

językowe należy wykazać w raporcie przejściowym albo bezpośrednio osobie 

kontaktowej w NA. 



OLS-ROLE I ZADANIA UCZESTNIKÓW MOBILNOŚCI 

• wypełnienie obowiązkowego pierwszego i drugiego* testu biegłości językowej w 

terminie określonym przez uczelnię (*wynik pierwszego testu na poziomie C2 zwalnia z 

obowiązku wykonania drugiego testu językowego); 

• fakultatywny udział w kursie językowym on-line:  

 wynik pierwszego testu nie wyższy niż B1: kurs przydzielany automatycznie  

w języku, w którym został wypełniony test; 

 wynik pierwszego testu na poziomie pomiędzy B2 lub C2: kurs dobrowolny,  

z możliwością wyboru języka, w którym został wypełniony test lub lokalnego  języka kraju 

przyjmującego; 

• na dwa tygodnie przed końcem pobytu uczestnik, który wypełnił pierwszy test biegłości językowej, 

otrzyma powiadomienie z linkiem do drugiego testu; 

 

Udział studenta w więcej niż jednej mobilności oznacza konieczność wypełnienia testu 

biegłości językowej dla każdej mobilności osobno, nawet jeśli kolejny wyjazd następuje 

w krótkim odstępie czasu lub też język komunikacji podczas mobilności będzie 

identyczny. 

 



ETAPY DZIAŁANIA W OLS 

Aktywacja 
konta 

Pierwszy test 
biegłości 
językowej 

 

 (obowiązkowy przed 
rozpoczęciem 

mobilności, oprócz 
native speakers) 

Kurs 
językowy 

 

(jeżeli 
dotyczy) 

Drugi test 
biegłości 
językowej 

 

 (obowiązkowy na 
zakończenie mobilności, 
chyba że pierwszy test 

z wynikiem C2) 



AKTYWACJA KONTA 

UCZELNIA 

• Uczelnia wprowadza do OLS adres  
e-mail uczestnika zakwalifikowanego 
na wyjazd na studia/praktykę  
w ramach programu Erasmus+ 

OLS 
• OLS wysyła na wskazany adres  

e-mail wiadomość zawierającą 
login oraz hasło do platformy 

UCZESTNIK 

• Uczestnik loguje się do 
platformy klikając w link 
aktywujący 



CO POWINIEN ZROBIĆ STUDENT W PRZYPADKU 

BRAKU WIADOMOŚCI Z OLS? 

I. Sprawdzić folder SPAM 

II. Skontaktować się z uczelnią macierzystą w celu 

weryfikacji poprawności adresu e-mail 

Jak UNIKNĄĆ oznaczenia jako spam wiadomości otrzymywanych z OLS?  

 Dodać do listy kontaktowej adresy: support@erasmuplusols.eu, 

noreply@erasmusplusols.eu (najlepiej jako „bezpiecznych nadawców”) 

 Otrzymaną już korespondencję oznaczyć jako „nie-spam” 
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 https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/wsparcie-jezykowe/ 

PRZEWODNIKI I WSKAZÓWKI NA TEMAT OLS 



 https://erasmusplusols.eu/  

PRZEWODNIKI I WSKAZÓWKI NA TEMAT OLS 



 Potwierdzenie przybycia na miejsce 

 Kontakt z koordynatorem w uczelni przyjmującej/mentorem 

w przedsiębiorstwie  

 Zmiany do uzgodnionego przed wyjazdem porozumienia  

o programie studiów lub praktyki (kiedy? w jaki sposób?) 
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MONITOROWANIE I KONTAKT ZE STUDENTEM  

W TRAKCIE POBYTU W INSTYTUCJI ZAGRANICZNEJ 



ZMIANY DO LA W TRAKCIE TRWANIA MOBILNOŚCI 

87 

 Każda strona może poprosić o wprowadzenie zmian do LA w terminie do 5 tygodni od 

rozpoczęcia danego semestru.  

 W przypadku zmian wynikających z przedłużenia okresu mobilności prośba studenta 

powinna być złożona najpóźniej na 30 dni przed pierwotnym terminem zakończenia 

mobilności. 

 Zmiany powinny być wpisane do tabel A2 i B2, natomiast tabele A i B nie powinny być 

modyfikowane. Wszystkie tabele (A, B, A2, B2) powinny być przechowywane w teczce 

studenta w uczelni wysyłającej. Tabelę B2 należy sporządzić tylko w przypadku kiedy 

zmiany opisane w tabeli A2 wpłyną na zakres przedmiotów, jakie są wpisane w tabeli 

B. 

 Wszystkie strony muszą zaakceptować zmiany do LA. Dopuszcza się elektroniczną 

wymianę dokumentów (np. e-mail, skan podpisanego dokumentu) bez potrzeby 

dostarczania ich oryginałów/ z podpisem w oryginale (zgodnie z regulacjami 

krajowymi). 
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ZMIANY DO UMOWY FINANSOWEJ UCZELNIA-

STUDENT/PRACOWNIK W TRAKCIE TRWANIA MOBILNOŚCI 

 Najczęściej w przypadku przedłużenia mobilności (zmiana okresu trwania  

i, jeśli dotyczy, zmiana wysokości dofinansowania) 

 Akceptacja nie później niż na 30 dni przed pierwotnym terminem 

zakończenia mobilności 

 Wymóg posiadania oryginalnego podpisu 

 Krótszy pobyt i w konsekwencji niższe stypendium nie wymaga podpisania 

aneksu (kwestia uregulowana treścią umowy finansowej)  

Po zakończeniu mobilności uczestnika nie wolno dokonywać żadnych zmian 

w umowie uczelnia-stypendysta. Wszelkie zmiany, w tym finansowe,  

w indywidualnej umowie z uczestnikiem mobilności mogą być dokonywane 

wyłącznie w okresie trwania mobilności.  

 

 



FINANSOWE ROZLICZENIE WYJAZDU STUDENTA  
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- Proporcjonalne 
zmniejszenie kwoty 

- 5-dniowa 
elastyczność* 

Kwota bez zmian 
 

(za wyjątkiem aneksu podpisanego  
w trakcie trwania mobilności) 

POWRÓT PRZED TERMINEM POWRÓT PO TERMINIE 

Rozliczenie: 

 ostateczna kwota za cały okres mobilności wyliczona w Mobility Tool+  

 okres mobilności to rzeczywista data rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności 

zapisana w „Wykazie zaliczeń” lub „Zaświadczeniu o odbyciu praktyki” 

* nie dotyczy minimalnego okresu pobytu 



MERYTORYCZNE ROZLICZENIE WYJAZDU STUDENTA (1) 
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Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) 

Instytucja zobowiązuje się do: 

 - pełnego zaliczenia przedmiotów lub praktyki zagranicznej;  

 - włączenia osiągnięć studenta do jego dorobku w uczelni macierzystej. 

 

Karta Studenta Erasmusa+ 

Zgodnie z Twoim porozumieniem o programie studiów/praktyki masz prawo do 

pełnego uznania przez Twoją uczelnią macierzystą wszystkich przedmiotów 

pomyślnie ukończonych podczas okresu mobilności. 

 

Umowa między uczelnią a studentem 

ARTYKUŁ 1 – CEL UMOWY 

1.2 Uczestnik (…) zobowiązuje się zrealizować program mobilności uzgodniony 

w Załączniku I w celu zrealizowania studiów/praktyki/ studiów i praktyki.  
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Wymagania: 

 „Wykaz osiągnięć (zaliczeń)”/ ”Zaświadczenie o odbyciu 

praktyki” z podaniem rzeczywistych dat rozpoczęcia  

i zakończenia okresu mobilności 

 indywidualny raport uczestnika (link wysyłany automatycznie 

do uczestnika z MT+) 

 test biegłości językowej OLS 

MERYTORYCZNE ROZLICZENIE WYJAZDU STUDENTA (2) 
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 studia: zaliczenie przedmiotów zrealizowanych  

w uczelni przyjmującej i przypisanych im punktów ECTS 

bez konieczności ponownego sprawdzenia efektów 

kształcenia 

 praktyka: uznanie praktyki zgodnie z zobowiązaniami 

podjętymi przed wyjazdem 

Zgodnie z regulaminem studiów 

Wpis do suplementu do dyplomu 

 

ZALICZENIE OKRESU STUDIÓW/PRAKTYKI 



ROZLICZENIE WYJAZDU PRACOWNIKA 

 Potwierdzenie pobytu wydane przez instytucję przyjmującą 

– wskazane daty pobytu od-do (STA: liczba godz. zajęć) 

 Weryfikacja danych w Mobility Tool+ 

 Indywidualny raport uczestnika 

 Uczelnia powinna zadbać o to, by efekty kształcenia kadry 

uczestniczącej w wymianie zostały odpowiednio uznane, 

upowszechnione i szeroko wykorzystane w ramach danej 

instytucji 

 Brak możliwości zwiększenia kwoty stypendium po 

zakończeniu mobilności. 
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ZADANIA UCZELNI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ  

STUDENTÓW PRZYJEŻDŻAJĄCYCH 

 Katalog przedmiotów ECTS 

 Wsparcie językowe  

 Przygotowanie kulturowe 

 Ubezpieczenie, wizy 

 Zakwaterowanie 

 Mentoring i wsparcie, zwłaszcza w pierwszych dniach pobytu 

 Równe traktowanie i włączenie do codziennego życia instytucji 

 Terminowe przekazanie pełnego i dokładnego „Wykazu zaliczeń” 
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ  
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