
Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia studentów otrzymujących 

stypendium socjalne. Rok akademicki 2014/15. 

Zasady przedstawione w „Przewodniku po programie Erasmus+”, odnoszące się do dodatkowego 

wsparcia finansowego dla osób pochodzących ze środowisk defaworyzowanych (czyli znajdujących 

się w trudnej sytuacji materialnej)  w wysokości 200 € na miesiąc – zwanego dalej „dodatkiem 

socjalnym” zostały zawarte w „Zasadach alokacji i wykorzystania środków na działania 

zdecentralizowane programu Erasmus+. Wyjazdy edukacyjne (mobilność) – szkolnictwo wyższe. Rok 

akademicki 2014/15” w następujący sposób: 

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

będzie otrzymywała z budżetu przyznanego uczelni dodatkowo 200 € na każdy miesiąc pierwotnie 

zaakceptowanego pobytu. Przynależność do tej grupy będzie definiowana przez fakt kwalifikowania się 

w macierzystej uczelni do stypendium socjalnego albo otrzymywania tego stypendium w semestrze trwającym 

lub zakończonym tuż przed wyjazdem za granicę. O wyborze semestru: „trwający” czy „zakończony” decydować 

będzie uczelnia. Zasady przyznawania stypendiów socjalnych są określone w ustawie „Prawo o szkolnictwie 

wyższym” (rozdział 2: prawa i obowiązki studentów).  

Biorąc powyższe pod uwagę Narodowa Agencja, w uzgodnieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, definiuje następujące zasady: 

1. „Dodatek socjalny” przysługuje studentom, którzy w terminie wyznaczonym przez uczelnię mają 

prawo do otrzymywania stypendium socjalnego, zdefiniowanego w art. 173, pkt. 1.1 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym „Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków 

przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego” 

2. W zasadach finansowania wyjazdów stypendialnych studentów na studia uczelnia musi 

zdefiniować termin, w którym podejmowana będzie decyzja, czy student ubiegający się o 

wyjazd na studia w programie Erasmus+  ma prawo do otrzymywania stypendium socjalnego. 

Informacja o podjętej decyzji musi być dostępna dla wszystkich potencjalne zainteresowanych 

osób. 

3. Udokumentowanie prawa do otrzymywania stypendium socjalnego, zgodnie z regulacjami 

uczelnianymi, a tym samym prawa do „dodatku socjalnego” w programie Erasmus+ może 

nastąpić (do wyboru przez uczelnię): 

a) w chwili wnioskowania studenta o wyjazd na studia w programie Erasmus+ (informacja  

w formularzu wniosku dla studenta ubiegającego się o wyjazd w programie Erasmus+). 

Uczelnia potwierdza to prawo, zawierając odpowiednie zapisy w protokole z postępowania 

kwalifikacyjnego, którego wynikiem jest utworzenie listy osób zaakceptowanych na wyjazd i 

umieszczenie na liście głównej lub rezerwowej; 

b) w chwili podejmowania przez komisję rekrutacyjną/kwalifikacyjną decyzji o kwalifikacji. 

Uczelnia potwierdza to prawo w sposób opisany w pkt. a) powyżej; 

c) w chwili rozpoczęcia mobilności. Uczelnia potwierdza to prawo, sporządzając 

protokół/zestawienie studentów, którzy na dzień określony jako pierwszy dzień okresu 

mobilności posiadali prawo do otrzymywania „dodatku socjalnego”; 

d) w innym, określonym przez uczelnię terminie gwarantującym równe traktowanie 

wszystkich zainteresowanych. Uczelnia potwierdza to prawo, sporządzając protokół/ 



zestawienie studentów, którzy na dzień określony w ogłoszeniu posiadali prawo do 

otrzymywania „dodatku socjalnego”. Jeżeli ten termin jest późniejszy niż termin rozpoczęcia 

mobilności, prawo do „dodatku socjalnego” przysługuje od dnia podjęcia przez uczelnię 

decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego. 

 

4. Uczelnia ustala, czy w celu udokumentowania prawa do otrzymywania stypendium socjalnego, 

zgodnie z regulacjami uczelni, zobowiązuje studenta do złożenia dokumentu potwierdzającego 

posiadanie tego prawa, czy wykorzystuje dane zawarte w wydziałowych/uczelnianych bazach 

danych. 

5. Otrzymywanie „dodatku socjalnego” jest gwarantowane od początku trwania wyjazdu 

stypendialnego lub od dnia podjęcia decyzji, o której mowa w pkt. 3, do końca okresu 

finansowania ustalonego w umowie na wyjazd stypendialny pomiędzy uczelnią i studentem.  

6. Nabycie przez studenta prawa do otrzymywania stypendium socjalnego poza terminem,  

o którym mowa w pkt. 3, nie nakłada na uczelnię obowiązku wypłaty dodatku socjalnego. 

Uczelnia może jednak przyznać „dodatek socjalny”, o ile będzie w stanie zachować zasady 

równego traktowania wszystkich stypendystów. 

7. Jeżeli uczelnia zezwala studentowi na przedłużenie wyjazdu stypendialnego z otrzymywaniem 

„wsparcia indywidualnego”, to ma obowiązek wypłacić także „dodatek socjalny”. 

8. Jeżeli student posiadający prawo do stypendium socjalnego decyduje się na wyjazd  

z dofinansowaniem zerowym, nie przysługuje mu wypłata „dodatku socjalnego” w wysokości 

200 € na miesiąc. 

9. Zasady naliczania oraz rozliczania „dodatku socjalnego” są takie same jak kategorii budżetowej 

„wsparcie indywidualne”. 

10. Uczelnia podejmuje wszelkie inne decyzje w sprawach nieuregulowanych niniejszymi 

„Warunkami”. Przy podejmowaniu decyzji uczelnia ma obowiązek zagwarantować równe 

traktowanie wszystkim studentom – uczestnikom wyjazdów znajdującym się w takiej samej 

sytuacji. 

Po uruchomieniu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), zarówno „wsparcie 

indywidualne" jak i „dodatek socjalny” dla studentów wyjeżdżających na studia do krajów UE, 

otrzymujących stypendia  socjalne, będą przyznawane z budżetu PO WER. 

11. Umowa finansowa pomiędzy NA a uczelnią będzie zawierała klauzulę o finansowaniu wszystkich 

wyjazdów na studia studentów spełniających definicję osoby znajdującej się w trudnej sytuacji 

materialnej z funduszu PO WER i traktowaniu tych wyjazdów jako wyjazdów w programie 

Erasmus+ ze  „wsparciem indywidualnym” równym zero. 

12. Do czasu podpisania umowy finansowej pomiędzy NA a uczelnią w PO WER wypłaty „dodatku 

socjalnego” będą mogły być dokonywane przez uczelnię z budżetu programu Erasmus+.  

Po podpisaniu umowy finansowej pomiędzy NA a uczelnią w PO WER nastąpi przeksięgowanie 

wypłaconych środków z budżetu programu Erasmus+ od początku okresu uprawnionego dla PO 

WER – po kursie ustalonym przez NA. 


