
 

ZARZĄDZENIE NR 325/ 2020 

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 2 marca 2020 r. 

 

w sprawie przyznawania stypendiów studentom wyjeżdżającym na studia ramach projektu 

„Zagraniczna mobilność studentów – niepełnosprawnych oraz znajdującym się trudnej sytuacji 

materialnej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój 2020-2021 (PO WER), 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 

2019 r. którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 234/ 2019 Senatu Akademii Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 grudnia 2019r, zarządzam co następuje: 

§ 1 

Uczestnik mobilności znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej 

1. W przypadku studentów wyjeżdżających na studia (SMS), osoba znajdująca się w trudnej sytuacji 

materialnej będzie otrzymywała z budżetu przyznanego uczelni zryczałtowaną miesięczną stawkę 

stypendium w PLN, zróżnicowaną w zależności od grupy kraju docelowego.  

2. Prawo do otrzymania dodatku socjalnego z projektu PO WER będą mieli studenci, którzy na dzień 

30 kwietnia 2020 roku nabędą uprawnienia do stypendium socjalnego z funduszu uczelni. 

3. Uczelnia potwierdza prawo do otrzymywania „dodatku socjalnego”, sporządza protokół/ zestawienie 

studentów, którzy na dzień określony w punkcie 2. mają prawo do otrzymania „dodatku socjalnego”.  

4. Kolejność w przyznawaniu „dodatku socjalnego” z projektu PO WER będzie ustalana przy 

uwzględnieniu liczby zdobytych punktów w procesie kwalifikacyjnym do Programu Erasmus 

5. Szczegółowe warunki przyznania dofinansowania wyjazdów znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej są dostępne na stronie  Narodowej Agencji 

(http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/  w sekcji „Zagraniczna mobilność 

studentów PO WER”) 

§ 2 

Niepełnosprawny uczestnik mobilności 

1. Osoba niepełnosprawna, zwana dalej „uczestnikiem mobilności”, realizująca mobilność w programie 

Erasmus+ w roku akademickim 2020/21 ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie 

uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności. 



Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana przez uczelnię na podstawie specjalnego wniosku, 

złożonego przez osobę niepełnosprawną do uczelnianego koordynatora programu Erasmus. 

2. We wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z 

niepełnosprawnością uczestnik musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające z 

niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas 

pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia, 

określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego 

przewidywana kwota wydatków została skalkulowana. Ostateczne rozliczenie następuje na podstawie 

rachunków, umów itp. 

3. Wniosek należy złożyć Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+ nie później niż 6 tygodni 

przed wyjazdem.  

4. Kolejność w przyznawaniu wsparcia dla uczestników ze specjalnymi potrzebami z projektu POWER 

będzie ustalana przy uwzględnieniu liczby zdobytych punktów w procesie kwalifikacyjnym do 

Programu Erasmus+ 

5. Szczegółowe warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych są dostępne na 

stronie Narodowej Agencji (http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/ w sekcji 

„Zagraniczna mobilność studentów PO WER” 

§ 3 

W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż możliwości sfinansowania wyjazdów, 

Akademia Pedagogiki Specjalnej zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania wszystkich zgłoszeń. 

 

§ 4 

Stawki ryczałtowe obowiązujące  dla wyjazdów finansowanych z projektu „Zagraniczna mobilność 

studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3 PO WER 

 

A. WYJAZDY STUDENTÓW Z PRAWEM DO DODATKU SOCJALNEGO  
   

Kraj Miesięczna stawka stypendium w PLN dla 
studenta wyjeżdżającego na studia lub na 
praktykę z prawem do „dodatku socjalnego” 

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

3 069 PLN 

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

2 984 PLN 

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, 
Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, 
Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, 
Węgry 

2 771 PLN 

 

 
 

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


 
 
 
B. WYJAZDY STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 

Kraj Miesięczna stawka 
stypendium w PLN dla 
studenta wyjeżdżającego 
na studia 

Miesięczna stawka 
stypendium w PLN dla 
studenta wyjeżdżającego 
na praktykę 

 

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, 

Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, 

Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania  

 

2 217 PLN 2 643 PLN 

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

2 131 PLN 2 558 PLN 

 
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, 
Estonia, Republika Macedonii Północnej, 
Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, 
Słowenia, Węgry, Turcja 

1 918 PLN 2 345 PLN 

 
Dodatkowa kwota wynikająca  

z potrzeb osoby niepełnosprawnej 

 
W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do 

FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, 
również aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta 
podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych 

 

                                                                                                                                                                                            


