
Zarządzenie nr 51/2016 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 08 lipca 2016 roku 
 

w sprawie: zmiany w zarządzeniu Rektora nr 47/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku. 

 

Na podstawie: art. 66 ust. 2  Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 4 Regulaminu organizacji współpracy 

międzynarodowej oraz warunków i trybu kierowania za granicę studentów i pracowników 

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, zarządza się co następuje: 

 

 

§1 

 

Wprowadza się następujące zmiany do zarządzenia Rektora nr 47/2015 z dnia 31 sierpnia 

2015 roku w sprawie wprowadzenia Zasad podziału dotacji na działania w ramach programu 

ERASMUS + na okres 01.06.2015 – 31.05.2017: 

 

1) Do § 1 dodaje się punkty 6 i 7 w brzmieniu: 

 

„6.  Dokonuje się ponadto podziału dotacji na podstawie umów finansowych  

2015-1-PL01-KA107-015258 (kwota dofinansowania 47 810,00 EUR) oraz 

2015-2-PL01-KA107-022779 (kwota dofinansowania 30 030,00 EUR) 

przeznaczonych na realizację projektu pt. Mobilność edukacyjna w sektorze 

szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi (Chiny, Ukrainy i Syria). 

7. Rekrutacja na przyjazdy do Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  

w Jeleniej Górze prowadzona jest w uczelniach wysyłających z krajów 

partnerskich.” 

 

2) Dodaje się § 4 i 5 w brzmieniu: 

„§ 4 

Przyjazdy studentów z krajów partnerskich do KPSW 

1. Kwota ryczałtowa na miesiąc dla studentów przyjeżdżających z krajów partnerskich 

do KPSW to 750 Euro.  

2. Przekazanie stypendium studentowi następuje po zaakceptowaniu przez studenta 

wszystkich warunków umowy z uczelnią i po jej podpisaniu. Stypendium jest 

wypłacane w trzech ratach – 50 %, 30 % i 20 %, poprzez przelew na rachunek 

bankowy studenta prowadzony w walucie EUR lub PL lub w gotówce. 

3. Kwota stypendium jest wyrażona w EUR. Przyznane i wypłacone studentowi 

stypendium musi być liczbą całkowitą. 

4. Jeśli okres pobytu na stypendium, określany z dokładnością do 1/30 dnia miesiąca, 

będzie krótszy o nie więcej niż 5 dni, kwota stypendium zapisana w umowie ze 

studentem nie ulegnie zmianie.  

5. Fundusze zwolnione w wyniku krótszych pobytów niż przyjęte przed wyjazdem, 

wysłania mniejszej liczby studentów niż planowana, rezygnacji z wyjazdów  

z przyczyn losowych, zwiększeniu kwoty dofinansowania na wyjazdy lub innych 

zdarzeń będą przyznawane: 



1) w pierwszej kolejności kandydatom na wyjazd przeniesionym na listę główną  

z listy rezerwowej w uczelniach macierzystych,  

2) w następnej kolejności studentom, którym przedłużono pobyt na stypendium. 

 

§ 5 

Przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych 

oraz pracowników uczelni w celach szkoleniowych z krajów partnerskich do 

KPSW z krajów partnerskich 

1. Stypendia są przeznaczone na pobyty 5-dniowe, jednak w uzasadnionych przypadkach 

można przedłużyć pobyt. Nie będzie to miało wpływu na otrzymaną kwotę ryczałtową 

na Uczestnika (980 Euro).  

2. Kwotą ryczałtową na Uczestnika dysponuje Uczelnia, która zapewnia im utrzymanie  

i podróż o odpowiednim standardzie oferowanych usług. Uczestnicy mogą 

samodzielnie ponosić koszty niezbędne do realizacji przyjazdu i otrzymać za nie zwrot 

od Uczelni. Nastąpi on po przedstawieniu przez Uczestników dokumentacji 

potwierdzających poniesienie kosztów. Uczelnia może również samodzielnie wykupić 

produkty lub usługi przeznaczone dla Uczestników. Otrzymają oni ponadto kwotę  

100 Euro na dodatkowe drobne wydatki podczas pobytu w Polsce.  

3. Przekazanie kwoty 100 Euro pracownikowi może nastąpić tylko po zaakceptowaniu 

przez pracownika wszystkich warunków umowy z uczelnią i po jej podpisaniu. 

4. Fundusze przeznaczone dla pracowników, zwolnione w wyniku rezygnacji  

z wyjazdów z przyczyn losowych lub innych zdarzeń oraz dodatkowe fundusze 

przyznane przez FRSE będą przeznaczone na:  

1) przyjazdy pracowników wyłonionych w kolejnych konkursach przez uczelnię 

macierzystą, 

2) przesunięcie środków pomiędzy działaniem: Wyjazdy nauczycieli akademickich 

 w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych a działaniem: wyjazdy pracowników 

uczelni w celach szkoleniowych, w zależności od liczby złożonych wniosków na 

dany typ mobilności. 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

          


