
Data 

wystawienia 

dokumentu/ó

w (rrrr-mm-

dd)

Kwota 

zatwierdzona 

przez FRSE 

zgodnie z 

wnioskiem 

studenta w PLN

Kwota/suma 

kwot z 

dowodu/ów

Waluta 

wystawienia 

dokumentu/ó

w

Kurs do 

przeliczenia 

na PLN 

Łączna kwota 

wydatków 

potwierdzonych 

dowodami finansowymi 

(PLN)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Informacje do raportu końcowego

- wsparcie indywidualne 0,00 zł

Rzeczywista długość pobytu (liczba dni)

Niewykorzystana kwota:

Rozliczenie szczegółowe

0,00 zł

Dodatkowe środki przyznane w związku z niepełnosprawnością dla studentów wyjeżdżających na studia lub praktykę 

Koszty podróży osoby towarzyszącej i 

wspierającej uczestnika mobilności 

podczas pobytu (jeżeli dotyczy)

Koszty pobytu (utrzymanie, 

zakwaterowanie) osoby towarzyszącej i 

wspierającej uczestnika mobilności 

podczas pobytu w uczelni/ instytucji 

przyjmującej (jeżeli dotyczy)

Koszty wynagrodzenia profesjonalnego 

opiekuna miejscowego, wspierającego 

uczestnika mobilności (jeżeli dotyczy)

Uwaga! Możliwe do dofinansowania 

wyłącznie w sytuacji, kiedy uczestnik 

mobilności nie ma osoby towarzyszącej 

Karta rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta.                                                    

Umowa 2017

[model rekomendowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji]

Rozliczenie dofinansowania

Kwota przyznana z budżetu POWER , w tym:

 - dodatkowe środki związane z niepełnosprawnością 

Planowana długość pobytu (miesiące)

Nazwisko i imię uczestnika

Rodzaj wyjazdu (studenta na studia/studenta na praktykę)

Instytucja przyjmująca (z kodem Erasmusa)

0,00 zł

0,00 zł

- dodatkowe środki związane z niepełnosprawnością

Rodzaj kosztu
Rodzaj i numer 

dokumentu/ów

Data wyjazdu : Data powrotu:

- wsparcie indywidualne 0,00 zł

0,00 zł

Rozliczona kwota dofinansowania, w tym: 0,00 zł

Koszty podróży uczestnika mobilności do i 

z uczelni/instytucji przyjmującej (jeżeli 

dotyczy)

Koszty specjalnych materiałów 

dydaktycznych dla uczestnika mobilności, 

np. materiały w brajlu, specjalnie 

powiększone kopie (jeżeli dotyczy)

Koszty specjalnej opieki medycznej dla 

uczestnika mobilności w kraju uczelni/ 

instytucji przyjmującej, np. opieka 

lekarska, fizjoterapia, zabiegi medyczne, 

itp. (jeżeli dotyczy)

Koszty specjalnego ubezpieczania dla 

uczestnika mobilności (jeżeli dotyczy)
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0,00 zł

0,00 zł

Dodatkowe wyjaśnienia do rozliczenia

Data oraz podpis  osoby zatwierdzającej rozliczenieData oraz podpis osoby sporządzającej rozliczenie 

Uwaga: W kolumnie K założona jest formuła do prawidłowego przeliczenia kosztów poniesionych w walutach obcych na PLN. Prosimy nie usuwać formuły. Łączna kwota kosztów 

uznanych w rozliczeniu nie może przekraczać ogólnej kwoty dofinansowania przyznanej studentowi. Dopuszcza się możliwość przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami 

zatwierdzonymi przez FRSE, ale łączna kwota rozliczonego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty zatwierdzonej przez FRSE

Suma ogólna (do wysokości zatwierdzonego przez FRSE dofinansowania)

Inne koszty wnioskowane przez uczestnika 

mobilności, jeżeli są zalecone w orzeczeniu 

o niepełnosprawności lub 

przez lekarza prowadzącego
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