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LICZBA UCZELNI, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI  

KA103 W KONKURSIE 2020 – PORÓWNANIE Z 2019 

 



UCZELNIE REALIZUJĄCE UMOWĘ KA103-2020 



LICZBA PRZYZNANYCH MOBILNOŚCI SM I ST  
W UCZELNIACH PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH W 2019 I 2020 

Łącznie: 28 441 Łącznie: 26 676 



LICZBA UCZELNI REALIZUJĄCYCH RÓŻNE SKALE  
MOBILNOŚCI W 2020 



PORÓWNANIE ALOKOWANYCH FUNDUSZY NA SMS, SMP, STA, STT 
POMIĘDZY ROKIEM 2018, 2019 I 2020 – KA103 

dane w mln € 



 

 

 

Możliwość rezygnacji z części przyznanego dofinansowania 



Zasady finansowania mobilności edukacyjnej  

z krajami programu (KA103)  

w konkursie 2020   



https://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/ 
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https://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/ 
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https://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/ 
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WARUNKI SZCZEGÓŁOWE (WS) UMOWY KA103-2020 
(ZMIANY W STOSUNKU DO UMOWY 2019) 
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refundacja  

 

 

 

     zwrot 

    



WARUNKI SZCZEGÓŁOWE (WS) UMOWY KA103-2020 
(ZMIANY W STOSUNKU DO UMOWY 2019) -2  
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dotacja    dofinansowanie  



WARUNKI SZCZEGÓŁOWE (WS) UMOWY KA103-2020 
(ZMIANY W STOSUNKU DO UMOWY 2019) -3  
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WARUNKI SZCZEGÓŁOWE (WS) UMOWY KA103-2020 
(ZMIANY W STOSUNKU DO UMOWY 2019) - 4  
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WARUNKI SZCZEGÓŁOWE (WS) UMOWY KA103-2020 
(ZMIANY W STOSUNKU DO UMOWY 2019) - 5  
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WARUNKI SZCZEGÓŁOWE (WS) UMOWY KA103-2020 
(ZMIANY W STOSUNKU DO UMOWY 2019) - 6 
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WARUNKI SZCZEGÓŁOWE (WS) UMOWY KA103-2020 
(ZMIANY W STOSUNKU DO UMOWY 2019) - 7 
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DODATEK NR 1 DO WARUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH UMOWY 

KA103-2020 
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DODATEK NR 1 DO WARUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH UMOWY 

KA103-2020 (2) 
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ZAŁĄCZNIK III: Zasady finansowe i umowne KA103-2020 
(zmiany w stosunku do 2019) 

23 

udział ryczałtowy    

  

jednostkowe stawki ryczałtowe 



UMOWA UCZELNIA – STUDENT (zmiany w stosunku do 2019) 
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PODPISANIE UMOWY FINANSOWEJ POMIĘDZY FRSE-NA  

A INSTYTUCJĄ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

25 

• Umowy finansowe KA103 i KA107 wraz z Dodatkiem nr 1 do danej umowy są/będą 

udostępnione w systemie OnLine FRSE: https://online.frse.org.pl 

• Umowę i Dodatek nr 1 należy: 

 przeczytać uważnie i sprawdzić w nich dane instytucji; 

 wydrukować całość w dwóch egzemplarzach;  

 podpisać – podpis przedstawiciela/i prawnego/ych zgodnie z aktualną reprezentacją  

w miejscach wskazanych w dokumencie (strona „zero”, ostatnia strona umowy, 

ostatnia strona dodatku); 

 parafować każdą stronę umowy i dodatku oraz wpisać datę i nazwę miejscowości  

na stronach z podpisami przedstawiciela/i prawnego/ych w każdym egzemplarzu;  

 złączyć w sposób nietrwały (bez zszycia, bindowania czy zgrzewania);  

 

 

 

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


PODPISANIE UMOWY FINANSOWEJ POMIĘDZY FRSE-NA  

A INSTYTUCJĄ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (2) 
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• Do Umowy z Dodatkiem 1 należy dołączyć dokumenty wymagane do podpisania 

umowy zgodnie z sytuacją prawną instytucji na dzień podpisania umowy: 

A. od uczelni/instytucji  publicznych: 

a. dokument potwierdzający nadanie funkcji rektora, chyba że w umowie jako przedstawiciela 
prawnego wpisano inną osobę niż rektor, to wówczas należy przysłać: 

 imienne pełnomocnictwo. 

B. od uczelni niepublicznych: 

a. dokument powołujący na stanowisko prawnego przedstawiciela; 

b. statut (z zaznaczeniem miejsca wskazującego na uprawnienie osoby wskazanej w umowie jako 

przedstawiciel prawny do zaciągania zobowiązań i podpisywania umów finansowych); 

c. jeżeli uprawnienie osoby wpisanej jako przedstawiciel prawny nie wynika ze statutu uczelni 

wówczas wymagane jest imienne pełnomocnictwo. 

 

 

 

 

 



PODPISANIE UMOWY FINANSOWEJ POMIĘDZY FRSE-NA  

A INSTYTUCJĄ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (3) 

27 

— załączniki wymagane do podpisania umowy należy przesłać w oryginale lub jako 

kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.  

o kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” musi być opatrzona czytelnym podpisem 
(lub pieczęcią i podpisem) i datą dzienną. W dniu podpisania umowy przez NA 
poświadczenie nie może być starsze niż 3 miesiące. 

• Dwa egzemplarze Umowy z Dodatkiem nr 1 oraz ww. dokumentami niezbędnymi  

do podpisania należy wysłać – w ciągu 21 dni - listem poleconym na adres NA: 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Program Erasmus+ 

ul. Aleje Jerozolimskie 142A 

02-305 Warszawa 

z dopiskiem „Umowa KA103-2020” 



FORMY ZABEZPIECZENIA UMOWY FINANSOWEJ KA103  

Z UCZELNIĄ NIEPUBLICZNĄ 
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• Umowy finansowe nie podlegające badaniu wiarygodności finansowej  

z kwotą dofinansowania do 60 tysięcy euro - weksel in blanco  

z deklaracją wekslową; 

• Umowy finansowe podlegające badaniu wiarygodności finansowej  

z kwotą dofinansowania powyżej 60 tysięcy euro – najczęściej jedna z poniższych 

opcji: 

— weksel in blanco z deklaracją wekslową;  

— weksel in blanco z poręczeniem z deklaracją wekslową do weksla  

z poręczeniem; 

— płatności zaliczkowe oraz weksel in blanco z deklaracją wekslową; 

— raty refundowane; 

— gwarancja bankowa; 



WYSTAWIENIE WEKSLA I DEKLARACJI WEKSLOWEJ  

DO UMOWY FINANSOWEJ PRZEZ UCZELNIĘ NIEPUBLICZNĄ 
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https://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze  

• Wzór weksla in blanco i deklaracji do weksla in blanco wraz ze wskazówkami 

wystawienia; 

• Wzór weksla in blanco z poręczeniem i deklaracji do weksla in blanco  

z poręczeniem wraz ze wskazówkami wystawienia; 

 

 

 

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


WYSTAWIENIE WEKSLA I DEKLARACJI WEKSLOWEJ  

DO UMOWY FINANSOWEJ PRZEZ UCZELNIĘ NIEPUBLICZNĄ (2) 
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• Wzór weksla in blanco i deklaracji do weksla in blanco różni się od wzoru 

weksla in blanco z poręczeniem oraz deklaracji do weksla in blanco z 

poręczeniem; 

• Do każdej deklaracji do weksla należy wpisać numer umowy finansowej,  

do której jest ona wystawiana; 

• Data podpisania umowy finansowej z NA to data złożenia podpisu przez 

przedstawiciela prawnego FRSE; 

• Weksel i deklaracja powinny być poświadczone notarialnie lub mogą być 

podpisane w siedzibie FRSE w obecności pracownika Biura Szkolnictwa 

Wyższego (BSW);   

 

 

 



PODPISANIE WEKSLA I DEKLARACJI WEKSLOWEJ  

DO UMOWY FINANSOWEJ PRZEZ UCZELNIĘ NIEPUBLICZNĄ 

W SIEDZIBIE FRSE 

31 

Z uwagi na pandemię niezbędne jest: 

• zgłoszenie przez uczelnię chęci podpisania dokumentów przez przedstawiciela/i 

prawnego/ych uczelni w siedzibie FRSE i ustalenie daty  

oraz godziny wizyty z osobą do kontaktu w BSW; 

• wydrukowanie przez uczelnię właściwego weksla i właściwej deklaracji wekslowej 

oraz wpisanie numeru umowy finansowej do deklaracji; 

• przekazanie przedstawicielowi/m prawnemu/ym właściwego weksla  

wraz z deklaracją wekslową z uzupełnionym numerem umowy finansowej przed 

wizytą w FRSE; 

• posiadanie przez przedstawiciela/i prawnego/ych właściwego weksla  

wraz z deklaracją wekslową oraz dowodu osobistego i pieczęci uczelni; 



KA103-2020: TYPY MOBILNOŚCI I ICH CHARAKTERYSTYKA 

 SMS - wyjazdy studentów na studia 

 

 SMP – wyjazdy studentów na praktykę lub absolwentów na staż 

 

 STA – wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia 

 zajęć/przyjazdy zagranicznych ekspertów z przedsiębiorstw  

 w celu prowadzenia zajęć 

 STT – wyjazdy pracowników administracyjnych w celach 

  szkoleniowych 



KA103-2020: STAWKI STYPENDIALNE - STUDENCI 

SMS SMP 

Grupa 1 - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, 

Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, 

Wielka Brytania 
520 620 

Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, 

Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, 

Włochy 
500 600 

Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, 

Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, 

Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 
450 550 



KA103-2020: STAWKI STYPENDIALNE - PRACOWNICY 

STA/STT 

<= 14 dni 

STA/STT  

>14 dni 

Grupa 1 - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, 

Liechtenstein, 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, 

Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, 

Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 
140 98 



KA103-2020: WSPARCIE ORGANIZACYJNE (OS) 

Uzależnione od skali mobilności: 

<= 100 osób 350 €/osobę 

>100 osób 200 €/osobę 



KA103: KOSZTY PODRÓŻY 

dystans stawka 

10 - 99 km 20 

100 - 499 km 180 

500 - 1999 km 275 

2000 - 2999 km 360 

3000 - 3999 km 530 

4000 - 7999 km 820 

> 8000 km 1500 

Ryczałt wg kalkulatora odległości: 

http://ec.europa.eu/programmes/er

asmus-plus/tools/distance_en.htm 

 

KA103 – tylko do pracowników 

 

Ryczałt na podróż ≠ Stawka wsparcia 

indywidualnego na dzień podróży 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


KA103: ZASADY FINANSOWANIA 

KA103 

SMS 90 dni 

SMP 60 dni 

STA 2 dni 

STT 2 dni 

• Przedłużenie mobilności 

a kapitał mobilności 

 

• Skrócenie mobilności  

a 5-dniowa elastyczność 

 

• Siła wyższa 

 

• PO WER – dotyczy tylko 

studentów KA103 

 



PODSTAWOWE ZASADY PO WER 

• dotyczy mobilności SMS i SMP, z wyjątkiem absolwentów 

 

• studenci z niepełnosprawnością i z prawem do otrzymania „dodatku socjalnego” 

 

• identyczne zasady realizacji wyjazdów, w tym jeden „kapitał mobilności” 

 

• stypendysta PO WER jest studentem z dofinansowaniem zerowym w Erasmus+ 
(komentarz w „Uwagach ogólnych” danej mobilności w MT+) 

 

• mobilności PO WER są wliczane do ogólnej liczby wyjazdów w Erasmus+  
i kwoty na wsparcie organizacyjne (OS) 



KA103: PRZESUNIĘCIA (1) 

SMS   STA 

       OS 

SMP   STT 
 

 

100% 100% 
100% 100% 

X 



KA103: PRZESUNIĘCIA (2) 

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE (WS) UMOWY KA103-2020 



ZMIANY W UMOWIE FINANSOWEJ – Z ANEKSEM 

Wymagają aneksowania umowy: 

• zmiana okresu realizacji umowy 

• zmiana rachunku bankowego 

• dodanie nowej uczelni partnerskiej w projekcie KA107 

• zmniejszenie/zwiększenie dofinansowania (w wyniku redystrybucji środków, 

na wniosek uczelni) 



ZMIANY W UMOWIE FINANSOWEJ – BEZ ANEKSU 

Nie wymagają aneksowania umowy: 

• zmiana nazwy uczelni 

• zmiana adresu uczelni 

• zmiana prawnego przedstawiciela uczelni 

• zmiana koordynatora (zgłosić NA, EACEA; Online FRSE, MT+, OLS) 

 

oficjalne pismo  

do NA 

aktualizacja 

danych w ORS 

ankieta 

Beneficjenta  

w Online FRSE 



HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY FINANSOWEJ 

• podpisanie umowy (i dostarczenie zabezpieczenia do umowy, jeśli dotyczy) 

• zlecenie pierwszej płatności zaliczkowej – w ciągu 30 dni kalendarzowych od wejścia w 
życie umowy lub dostarczenia wymaganego zabezpieczenia (wyjątek – raty refundowane) 

• druga/kolejna płatność zaliczkowa: po wykorzystaniu 70% z poprzedniej płatności – 
zlecona w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty wpływu do NA oryginału wniosku  
o płatność (OnLine FRSE) 

• realizacja umowy i rejestracja mobilności (MT+) 

• 31 stycznia 2021 r. – potwierdzenie otrzymania środków finansowych  
(Online FRSE) 

• raporty przejściowe: wniosek o kolejną płatność, wniosek o dodatkowe środki, zmiana 
liczby licencji OLS w KA103 (Online FRSE) 

• raport końcowy: wniosek o płatność końcową (MT+) 



RAPORT KOŃCOWY 

• raport generowany w MT+ 

• należy złożyć w ciągu 60 dni od daty zakończenia umowy 

• część statystyczno-finansowa (na podstawie indywidualnych raportów 
uczestników) oraz opisowa przygotowywana przez uczelnię 

• najczęściej popełniane błędy: 

 przesunięcie nie uwzględnione w zakładce budżet lub w raporcie końcowym 

 organizacje – podwójne, uczelnie bez kodu Erasmusa 

 kraj organizacji przyjmującej różny od kraju przyjmującego 

 kapitał mobilności (148/30 tj. 4,93 miesiąca a nie 4,28 miesiąca) 

 stypendyści PO WER 

 język polski jako główny język mobilności 

 poziom kształcenia: ISCED-5/ISCED-9 

 



Czas trwania umowy finansowej KA103 z NA 

 

Czas trwania 

  

(16) 01.06.2020 – 30.09.2021 

(24) 01.06.2020 – 31.05.2022 

I raport 

przejściowy 
 15.11.2020 

II raport 

przejściowy 
15.04.2021 

Raport końcowy 
(16) 29.11.2021 

(24) 30.07.2022  

45 



Umowa KA103 

Czas trwania umowy 16 albo 24 miesiące 

Elastyczność realizacji umowy tak 

Naliczanie OS tylko wyjazdy  

Czas mobilności = czas finansowania nie 

Czas trwania wyjazdów ST 
2 dni  

– 2 miesiące 

Finansowanie mobilności przyjazdowej 

nie (z wyjątkiem 

przyjazdu pracownika 

zagranicznego 

przedsiębiorstwa na STA) 



Narzędzia informatyczne w obsłudze umów 

KA103 

47 



• Konto w EU Login (dawniej ECAS) 

• Mobility Tool (MT) 

• Online Linguistic Support (OLS) 

• Online FRSE 

48 



MOBILITY TOOL+ 

Dostęp do narzędzia: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility 

Więcej informacji na stronie: 
http://erasmusplus.org.pl/raportowanie/ 

49 
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ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS) 
https://erasmusplusols.eu/ 



ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS) 

 OLS to narzędzie oceny kompetencji językowych i doskonalenia 

znajomości języków obcych dla uczestników mobilności 

(studia/praktyki) w programie Erasmus+; 

 Test językowy „przed”– obligatoryjny dla wszystkich studentów. 

Test językowy „po” – fakultatywny. Wypełnienie testu 

językowego w OLS nie jest obowiązkowe dla studenta, dla 

którego głównym językiem studiów/środowiska pracy jest język 

dostępny na platformie – native speaker. 

 Kurs językowy - ustalenia indywidualne uczelnia-student. 

Zalecamy udział studenta w kursie, jeśli ten uzyskał wynik z 

testu A1 czy A2. 
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OLS - ROLA UCZELNI 

 Przyznanie licencji na test biegłości językowej uczestnikom mobilności (wpisanie 

uczestników do OLS, określenie języka testu i terminu ważności licencji); 

uczestnik otrzymuje informację z systemu z zaproszeniem do wypełnienia testu 

biegłości językowej; 

 

 Zaproszenie uczestników mobilności do udziału w kursie językowym (automatyczne 

zaproszenie w przypadku wyniku z testu na poziomie A1-B1); 

 

 Monitorowanie wykorzystania liczby licencji OLS i realokacja. 
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OLS - ROLE I ZADANIA UCZESTNIKÓW MOBILNOŚCI 

 Wypełnienie obowiązkowego piewszego testu biegłości językowej w terminie określonym 

przez uczelnię - po otrzymaniu informacji z OLS;  

 Udział w kursie językowym on-line wyłącznie w języku, w którym został wypełniony test 

biegłości językowej (dostęp do kursu językowego będzie możliwy przez taki czas jaki 

został podany przez uczelnię w OLS jako czas trwania stypendium licząc od pierwszego 

logowiania;  

 Wypełnienie drugiego testu biegłości językowej po otrzymaniu informacji z OLS 

(fakultatywnie). Ta wysyłana jest na 15 dni przed okresem zakończenia mobilności 

wprowadzonego do systemu. Ważność linku – 30 dni od momentu otrzymania 

powiadomienia; 

 Udział uczestnika w więcej niż jednej mobilności oznacza konieczność wypełnienia testu 

biegłości językowej dla każdej mobilności osobno, nawet jeśli język komunikacji podczas 

mobilności będzie identyczny. 
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ETAPY DZIAŁANIA W OLS 

Aktywacja 
konta 

Pierwszy test 
biegłości językowej 

 

 (obowiązkowy przed 
rozpoczęciem mobilności) 

Kurs 
językowy 

 

(jeżeli dotyczy) 

68 



Co student ma robić w przypadku braku wiadomości z OLS? 

 Sprawdzić folder SPAM 

 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 następujące adresy support@erasmuplusols.eu, 

noreply@erasmusplusols.eu  

 Otrzymaną już korespondencję oznaczyć jako „nie-spam” 

 

69 
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Sprawy różne 



NOWA FAZA PROGRAMU ERASMUS  

Termin ogłoszenia wyników wniosków o ECHE – październik 2020 

Webinarium 17 lipca 2020 link do nagrania: https://youtu.be/Vao08XEqroA 

72 

https://youtu.be/Vao08XEqroA


• Erasmus + FRSE. Edukacja przyszłości + Przyszłość edukacji.  

     III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji, 2 października 2020 r.   

     https://kongres.frse.org.pl/ 

 

 

• IV BIEG ERASMUSA  – e-Bieg od 15 do 17 października 2020 w formie 

rywalizacji zdalnej 4-osobowych drużyn sztafetowych: 

https://erasmusplus.org.pl/wydarzenia-specjalne/bieg/ 

https://www.facebook.com/BiegErasmusa 

 

• DNI ERASMUSA 15-17 października 2020  

https://erasmusplus.org.pl/wydarzenia-specjalne/erasmusdays-2020/ 
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Najbliższe webinaria organizowane przez Biuro Szkolnictwa Wyższego w 2020 r: 

 

 wrzesień 2020, Umowa KA107 – wprowadzenie do realizacji 

 wrzesień/październik 2020 – Przygotowanie raportu końcowego  

z realizacji umów finansowych KA103 i KA107 – 2019 

 

 

 

 Inne webinaria – Ankieta…?  

 



STRONA POLSKIEJ NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS+ 

http://erasmusplus.org.pl/  
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STATYSTYKI – GDZIE ZNALEŹĆ 

https://www.frse.org.pl/badania/ 



INNE WAŻNE I CIEKAWE RAPORTY ORAZ ANALIZY 

https://www.frse.org.pl/badania/ 



KONTAKT 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z opiekunem uczelni 

w NA lub pisząc na adres naszej skrzynki ogólnej: he@erasmusplus.org.pl 
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ŻYCZYMY POWODZENIA PODCZAS 
REALIZACJI PROJEKTÓW MOBILNOŚCIOWYCH 


