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Wprowadza się następujące zmiany Zasad: 
 

1. W punkcie 46 zdanie: 

„W związku z deklarowaną ekopodróżą studentowi może zostać przyznany jednorazowy dodatek w wysokości 50 EUR 
oraz stypendium na maksymalnie 2 dni na podróż przed rozpoczęciem pobytu w uczelni przyjmującej i stypendium na 
maksymalnie 2 dni na podróż po zakończeniu pobytu w uczelni przyjmującej, zgodnie ze schematem: 

• dla podróży na dystansie od 300 km do 1300 km: 1 dodatkowy dzień 

• dla podróży na dystansie powyżej 1301 km: 2 dodatkowe dni.” 

otrzymuje brzmienie: 

„W związku z deklarowaną ekopodróżą studentowi zostanie przyznany jednorazowy dodatek w wysokości 50 EUR oraz 
stypendium na maksymalnie 2 dni na podróż przed rozpoczęciem pobytu w uczelni przyjmującej i stypendium na 
maksymalnie 2 dni na podróż po zakończeniu pobytu w uczelni przyjmującej, zgodnie ze schematem: 

• dla podróży w jedną stronę na dystansie od 300 km do 1300 km: 1 dodatkowy dzień 

• dla podróży w jedną stronę na dystansie powyżej 1301 km: 2 dodatkowe dni. 

W przypadku podróży na dystansie do 300 km w jedną stronę studentowi zostanie przyznany jednorazowy dodatek w 
wysokości 50 EUR oraz stypendium na 1 dzień na podróży w obie strony.” 

 
2. W punkcie 46 zdanie: 

„Przykład 3: Student będzie realizował mobilność semestralną w uczelni zlokalizowanej we Frankfurcie nad Odrą 
(Niemcy) i deklaruje ekopodróż na trasie Bydgoszcz- Frankfurt nad Odrą-Bydgoszcz. Zgodnie z kalkulatorem KE odległość 
Bydgoszcz-Frankfurt nad Odrą wynosi 248 km. Student nie będzie miał więc przyznanego dodatkowego stypendium na 
dni podróży, ale nadal będzie miał prawo do otrzymania jednorazowego dodatku 50 EUR.” 

otrzymuje brzmienie: 

„Przykład 3: Student będzie realizował mobilność semestralną w uczelni zlokalizowanej we Frankfurcie nad Odrą 
(Niemcy) i deklaruje ekopodróż na trasie Bydgoszcz- Frankfurt nad Odrą-Bydgoszcz. Zgodnie z kalkulatorem KE odległość 
Bydgoszcz-Frankfurt nad Odrą wynosi 248 km. Student będzie miał więc przyznane stypendium na 1 dodatkowy dzień na 
podróż w obie strony.” 
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