Komunikat BWZ nr 13/20/SMS/SMP 2019/2020

“Erasmus - Mobilność edukacyjna (KA103/2019)”
ROZLICZANIE KOSZTÓW MOBILNOŚCI STUDENTÓW, KTÓRE Z POWODU PANDEMII COVID-19
ZOSTAŁY ANULOWANE, ZAWIESZONE LUB ZAKOŃCZONE PRZED CZASEM
Poniższe informacje dotyczą możliwości występowania przez studentów o zwrot poniesionych
kosztów (na podstawie komunikatów Narodowych Agencji Programu Erasmus oraz Komisji
Europejskiej - stan na 5 maja 2020 r.). Sprawdź, w której z poniższych 3 sytuacji się znalazłeś.
SYTUACJA 1 – NIE WYJECHAŁEŚ ZA GRANICĘ, ALE PONIOSŁEŚ KOSZTY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ

WYJAZDU.

W takim przypadku możesz złożyć wniosek o zwrot poniesionych kosztów:
1. podróży;
2. innych bezzwrotnych kosztów wyjazdu, który został odwołany (np. kaucja za akademik, wiza,
ubezpieczenie).
Rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające komplet następujących dokumentów:
1. podanie z prośbą o uznanie przypadku za działanie siły wyższej;
2. podpisane przez wszystkie strony LA BEFORE the mobility;
3. potwierdzenie poniesienia kosztów (np. paragon, faktura, bilet z widoczną ceną);
4. potwierdzenie, że tego kosztu nie udało się odzyskać (np. wyciąg z taryfy przewoźnika,
korespondencja e-mail.
Skan wniosku z kompletem dokumentów prześlij na adres: sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl .
Decyzję o zwrocie kosztów i jego wysokości podejmie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (FRSE-NA), na podstawie specjalnego wystąpienia BWZ
UW.
SYTUACJA 2 –

WYJECHAŁEŚ ZA GRANICĘ I Z POWODU COVID-19 WRÓCIŁEŚ DO KRAJU.

1. Jeżeli kontynuujesz zdalnie naukę w uczelni zagranicznej lub praktykę w instytucji zagranicznej,
ostateczna wysokość Twojego stypendium Erasmus będzie uzależniona od zaświadczenia o okresie
studiowania wystawionego przez uczelnię zagraniczną (studia) lub LA After the mobility (praktyki).
Zachowujesz prawo do stypendium, ale nie możesz wnioskować o zwrot dodatkowych kosztów
(np. kaucji za akademik).
2. Jeżeli wróciłeś do kraju i przerwałeś studia w uczelni zagranicznej lub praktykę zagraniczną,
wysokość stypendium Erasmus zostanie obliczona na podstawie zaświadczenia o okresie
studiowania (Letter of Confirmation – studia) lub LA After the mobility (praktyki).
Jeżeli wydatki przekroczyły kwotę przyznanego Ci w indywidualnej umowie stypendialnej
należnego stypendium (np. zostałeś obciążony kosztami za zakwaterowanie za kolejne miesiące),
możesz ubiegać się o dodatkowe środki. W tym celu prześlij do BWZ:
Rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające komplet następujących dokumentów:
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1. podanie z prośbą o uznanie przypadku za działanie siły wyższej;
2. zaświadczenie o okresie studiowania (Letter of Confirmation – studia) lub LA After (praktyka).
3. potwierdzenie poniesienia kosztów (np. paragon, faktura);
4. potwierdzenie, że tego kosztu nie udało się odzyskać (np. korespondencja e-mail).
Decyzję o zwrocie kosztów i jego wysokości podejmuje FRSE-NA, na podstawie specjalnego
wystąpienia BWZ UW.
Koszty podróży:
Jeżeli nie kupiłeś wcześniej biletu powrotnego do Polski wynikającego z daty zakończenia
mobilności, uznanie kosztów biletu zakupionego z powodu COVID-19 nie jest możliwe.
Jeżeli miałeś już wykupiony bilet powrotny do Polski (np. na 1 lipca) i nie udało Ci się uzyskać od
przewoźnika (np. linii lotniczej) zwrotu za ten bilet, uznanie kosztów kupna dodatkowego biletu
z powodu COVID-19 będzie możliwe tylko wtedy, gdy nie możesz pokryć takiego kosztu
z otrzymanego/zachowanego stypendium Erasmus.
W takiej sytuacji prześlij do BWZ na adres sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl:
1. skan dowodu, że nie udało Ci się odzyskać poniesionych wcześniej kosztów zakupu biletu
powrotnego,
2. skan(y) dowodów potwierdzających, że nie byłeś w stanie pokryć kosztu dodatkowego biletu
z otrzymanego/zachowanego stypendium (np. oświadczenie, kalkulacja poniesionych wydatków
w zestawieniu z otrzymanym stypendium).
SYTUACJA 3 – WYJECHAŁEŚ ZA GRANICĘ, STUDIOWAŁEŚ/ PRACOWAŁEŚ ZDALNIE I NIE MOŻESZ WRÓCIĆ DO KRAJU
Jeżeli po zakończeniu tzw. mobilności nie możesz wrócić do Polski z powodu ograniczeń
nałożonych przez władze kraju, w którym przebywasz lub Polski, masz prawo zachować
stypendium Erasmus za czas kształcenia w uczelni/instytucji zagranicznej zgodnie z wydanym
zaświadczeniem o okresie studiowania (studia) lub LA After the Mobility (praktyki) oraz dodatkowo
złożyć wniosek o przyznanie stypendium na czas oczekiwania na powrót do Polski.
Uwaga! Decyzja o przyznaniu dodatkowych funduszy musi być wydana w okresie obowiązywania
zawartej wcześniej indywidualnej umowy stypendialnej. Sprawdź jej daty w Twoim profilu
USOSweb: wyjazdy>podgląd> dane szczegółowe wyjazdu.
Aby uzyskać fundusze prześlij do BWZ na adres p. Moniki Satały (monika.satala@adm.uw.edu.pl):
 informację o nowej dacie planowanego powrotu, wraz z uzasadnieniem wyboru tej daty;
 dowód świadczący o braku możliwości powrotu do Polski (korespondencja lub zrzut ze
strony placówki dyplomatycznej RP, ministerstwa, linii lotniczej itp.) ;
 informację o anulowaniu przez przewoźnika (np. linię lotniczą) rejsu / podróży.
O zwrot kosztów biletów mogą ubiegać się studenci na zasadach opisanych w sytuacji nr 2.
Warszawa, 07.05.2020 r.
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