
 
 

Załącznik nr 1 - Zasady finansowania wyjazdów pracowników Politechniki Łódzkiej w ramach 
programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna, projekt KA131 

 

1. Poniższe zasady finansowania dotyczą wyjazdów pracowników z obowiązkiem prowadzenia zajęć i wyjazdów 

szkoleniowych realizowanych w ramach umowy 2021-1-PL01-KA131-HED-000010111.  

2. Pracownicy otrzymują stypendium na dofinansowanie kosztów podróży i kosztów utrzymania ponoszonych za granicą. 

3. Wysokość wsparcia indywidualnego przeznaczonego na koszty utrzymania za granicą uzależniona jest od grupy krajów, 

do której należy kraj instytucji przyjmującej.  

Kraje należące do danej grupy 

Dzienna wartość stypendium w EURO 

przy wyjazdach trwających nie dłużej 

niż 14 dni  

GRUPA 1. Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, 

Norwegia, Szwecja. 

 

Kraje partnerskie z regionu 14: Szwajcaria, Wielka Brytania, Wyspy Owcze 

180 

GRUPA 2. Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, 

Niemcy, Portugalia, Włochy 

 

Kraje partnerskie z regionu 5: Andora, Monako, San Marino, Watykan 

160 

GRUPA 3. Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia 

Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 
140 

Kraje partnerskie z regionów 1-4 i 6-13 180 

 

4. Wysokość stypendium na podróż uzależniona jest od wybranego środka transportu oraz od odległości dzielącej miejsce 

rozpoczęcia podróży oraz miejsce docelowe i jest określona przez Komisję Europejską. Do obliczenia dofinansowania 

dla pracownika PŁ, przyjmuje się, że miejscem rozpoczęcia podróży jest Łódź jako siedziba PŁ. 

Aby obliczyć odległość należy wykorzystać kalkulator odległości. 

Odległość Podróż standardowa 
Podróż z wykorzystaniem ekologicznych 

środków transportu (Green Travel)  

od 10 do 99 km 23 € na uczestnika  

od 100 do 499 km 180 € na uczestnika 210 € na uczestnika 

od 500 do 1999 km 275 € na uczestnika 320 € na uczestnika 

od 2000 do 2999 km 360 € na uczestnika 410 € na uczestnika 

od 3000 do 3999 km 530 € na uczestnika 610 € na uczestnika 

od 4000 do 7999 km 820 € na uczestnika  

8 000 km lub więcej 1500 € na uczestnika  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 marca 2022 zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od 

osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu Erasmus+. Zaniechanie 

ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.  
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https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/programme-guide/part-a/eligible-countries
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

