
 

  

Komunikat  BWZ nr 11/21/SMS/2021/2022 

“Erasmus - Mobilność edukacyjna (KA131/2021)” 

Wyjazd na częściowe studia Erasmus 2021/22 z finansowaniem z projektu KA131/2021 

 
  
Biuro Współpracy z Zagranicą informuje, że Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i 

Europejskiego Korpusu Solidarności (NA) nadal nie udostępniła wzoru umowy finansowej w języku 
polskim. 

   
W związku z zaistniałą sytuacją, studentów, którzy posiadają wystarczające środki finansowe          

aby podpisać umowę z opóźnieniem, uprzejmie prosimy o cierpliwe oczekiwanie na ogłoszenie 
przez BWZ możliwości zawierania umów i zasady realizacji programu (umowę będzie można 
podpisać korespondencyjnie, z zagranicy). 

 
Studentom, którzy bez wypłaty stypendium nie są w stanie rozpocząć mobilności, 

proponujemy następujące rozwiązania: 
 

1) Studenci, którzy wstępnie deklarowali „zieloną podróż” (ekopodróż) i/lub ostatecznie 
podróżują samolotem mogą otrzymać stypendium z budżetu projektu KA103/2020, przy 
jednoczesnej rezygnacji z dodatku na „zieloną podróż” (ekopodróż) i z obowiązkiem 
wypełnienia testów biegłości językowej (OLS). Miesięczne stawki stypendium są takie 
same jak w projekcie KA131/2021 i wynoszą: 

 
a) 520 EUR – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia,  

                                Szwecja;  
b) 500 EUR – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,    
                        Niemcy, Portugalia, Włochy;  

c) 450 EUR – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia  
                        Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry. 

 
2) Studenci uprawnieni do otrzymania dodatku socjalnego UW, mogą otrzymać 

stypendium z budżetu projektu KA103/POWER/2020, przy jednoczesnej rezygnacji z 
dodatku na „zieloną podróż” (ekopodróż) i z obowiązkiem wypełnienia testów biegłości 
językowej (OLS). Stypendium wypłacane jest w PLN, a umowa musi zostać podpisana 
przed rozpoczęciem mobilności. Miesięczne stawki stypendium zawierają już dodatek 
socjalny i wynoszą: 
 
a) 3069 PLN – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,  
                          Norwegia, Szwecja;  

b) 2984 PLN – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,    
                          Niemcy, Portugalia, Włochy;  

c) 2771 PLN – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia  
                          Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry. 
 

3) Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą otrzymać stypendium z 
budżetu projektu KA103/POWER/2020 dla studentów z niepełnosprawnością, przy 
jednoczesnej rezygnacji z dodatku na „zieloną podróż” (ekopodróż) i z obowiązkiem 



wypełnienia testów biegłości językowej (OLS). Stypendium wypłacane jest w PLN, a 
umowa musi zostać podpisana przed rozpoczęciem mobilności (po zaakceptowaniu 
przez NA wniosku o dodatkowe środki). Miesięczne stawki stypendium wynoszą: 
 
a) 2 217 PLN – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,  
                          Norwegia, Szwecja;  

b) 2 131 PLN – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,    
                          Niemcy, Portugalia, Włochy;  

c) 1 918 PLN – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia  
                          Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry. 

 
Jednocześnie, aby otrzymać podstawowe stypendium z tego projektu konieczne jest 
złożenie wniosku o dodatkowe środki z tytułu niepełnosprawności co najmniej w 
kategorii podróż beneficjenta do i z uczelni partnerskiej. Wniosek musi zostać 
zaakceptowany przez NA.  
 

     Przypominamy, że wysokość stawek stypendialnych w projekcie KA131/2021 dot. roku 
akademickiego 2021, znajduje się na stronie BWZ:  http://bwz.uw.edu.pl/wp-
content/uploads/sites/358/2021/07/2021_Komunikat-dla-studentow-otrzymujacych-stypendium-z-
projektu-2021-22.pdf 

   
Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość przełożenia mobilności na sem. letni, a w 

przypadku wyjazdów rocznych – skrócenia mobilności do sem. letniego, za zgodą jednostki 
macierzystej i uczelni przyjmującej.  

 
  W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji ze stypendium wypłacanego z budżetu 
KA131/2021, chęć przyjęcia środków z projektu 2020 lub zmiany semestru wyjazdu, prosimy 
zgłosić emailowo do 30.09.2021r.na adres: sylwia.wojsa@adm.uw.edu.pl. 
Prosimy o przemyślaną decyzje, ponieważ po podpisaniu umowy finansowej nie będzie 
możliwości przywrócenia finansowania z projektu 2021. 
 
 
 Warszawa, 21.09.2021 r.    Zespół Sekcji Erasmus 

Biuro Współpracy z Zagranicą 
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