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Zasady finansowania wyjazdów pracowników za granicę w 
ramach LLP-Erasmus w roku akademickim 2012/13 

(działania ST) 
 
 

 
 W roku akademickim 2012/13 w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania (dalej: 

Uczelnia) w Poznaniu stosuje się następujące zasady dotyczące finansowania wyjazdów 

pracowników za granicę realizowanych w ramach LLP-Erasmus (działanie ST obejmujące 

kategorie: STA – wyjazdy w celu prowadzenia zajęć za granicą – oraz STT – wyjazdy 

szkoleniowe za granicę): 

 

 

1. Środki finansowe przekazane przez Narodową Agencję LLP-Erasmus (dalej: NA) na 

działanie ST mogą być wykorzystane tylko na ten rodzaj działania. 

 

 

2. Jako wiążący przyjmuje się pierwotny podział środków finansowych między kategorie 

wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA) oraz wyjazdy w celu szkolenia (STT) 

zapisany w umowie finansowej podpisanej z NA przez Uczelnię. W przypadku 

niezrealizowania zakładanej w umowie finansowej liczby wyjazdów STA lub STT 

dopuszcza się przesunięcie środków finansowych między tymi kategoriami. 

 

 

3. Pracownikom wyjeżdżającym do tych samych krajów wypłacane będą te same stawki 

stypendium. 

 

 

4. Wysokość stypendium należnego pracownikowi ustala się na podstawie faktycznej 

długości jego pobytu za granicą, z dokładnością co do jednego dnia, z zachowaniem 

zasad dotyczących stawek maksymalnych dla poszczególnych krajów określonych w 

„Przewodniku dla Beneficjenta” dostępnym pod adresem: 
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http://www.erasmus.org.pl/sites/erasmus.org.pl/files/2012_Przewodnik-dla-

Beneficjenta.pdf. 

 

 

5. W przypadku, gdy podróż pracownika odbywała się poza okresem potwierdzonym 

przez instytucję przyjmującą, Uczelnia może doliczyć do rozliczenia maksymalnie 

jeden dzień na podróż „tam” i jeden dzień na podróż „z powrotem” pod warunkiem 

udokumentowania tych dni dokumentami podróży z widocznymi datami. 

 

 

6. Obliczenie środków należnych pracownikowi nastąpi: 

- w odniesieniu do kosztów noclegów i utrzymania - z zastosowaniem, w formie 

ryczałtu, górnych limitów stawek dla poszczególnych krajów wskazanych w ww. 

„Przewodniku dla Beneficjenta”, 

- w odniesieniu do kosztów podróży i wiz – na podstawie kosztów rzeczywistych, 

udokumentowanych i przeliczonych na euro w sposób określony w ww. „Przewodniku 

dla Beneficjenta”. 

 

 

7. Ogólna kwota stypendium musi być wyrażona w euro i musi być liczbą całkowitą. 

 

 

8. Całkowite koszty przelewów bankowych ponosi Uczelnia. 

 

 

Poznań, 01 października 2012 roku    /-/ mgr Andrzej Piekarzewski 

         Kanclerz WSKiZ 

 

 

 

 


