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W związku z otrzymaniem nowych wytycznych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ punkt 24 otrzymuje 
brzmienie: 

a) Student może zadeklarować podróż do uczelni przyjmującej zrównoważonymi środkami transportu (ekopodróż). 
Deklaracja może być złożona przez studenta wyłącznie przed podpisaniem umowy indywidualnej na wyjazd.  

b) Uznawanymi w programie Erasmus+ ekologicznymi środkami transportu są: autobus, pociąg, rower, carpooling - 
wspólna podróż osób na tej samej trasie (więcej informacji o systemie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Carpooling).  

c) Do ekopodróży nie kwalifikuje się podróż: samolotem, statkiem (łodzią, promem), samochodem w pojedynkę, 
motocyklem. 

d) Podróż zrównoważonymi środkami transportu (ekopodróż) musi odbyć się w obie strony. 

e) W celu zadeklarowania podroży zrównoważonymi środkami transportu student wypełni oświadczenie 
(„Oświadczenie o planowanej ekopodróży”) według wzoru dostępnego na stronie 
www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/studenci-studia/dokumenty/.  

Podpisane przez studenta „Oświadczenie o planowanej ekopodróży” musi zostać dostarczone/przesłane do 
DMPiME/DNiP CM w formie oryginału lub skanu.  

f) 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 podróż w obie strony. 

g) Do wyliczenia odległości stosowany będzie kalkulator Komisji Europejskiej dostępny na stronie: 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator 

h) Wybór środka transportu spośród kwalifikujących się do ekopodróży należy do studenta. UMK rekomenduje wybór 
publicznego transportu zbiorowego. W przypadku wyboru przez studenta wspólnej podróży samochodem 
osobowym (carpooling) -  taka podróż nie będzie podróżą służbową, do której mogłoby mieć zastosowanie 
zarządzenie Nr 226 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie 
używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. UMK nie odpowiada za szkody, które mogą powstać w majątku studenta w trakcie takiej podróży. 

i) Stypendium na dni podróży będzie naliczane zgodnie ze standardowymi stawkami miesięcznymi Erasmus+ 
obowiązującymi dla kraju, w którym zlokalizowana jest uczelnia przyjmująca danego studenta i według kalkulatora 
dostępnego w narzędziu sprawozdawczym tj. Beneficiary Module.  

j) Wypłata dodatku 50 EUR oraz stypendium na dni podróży nastąpi wraz z wypłatą pierwszej transzy stypendium na 
pobyt w uczelni zagranicznej. 

k) Po zakończeniu pobytu w uczelni przyjmującej student będzie zobowiązany do złożenia drugiego oświadczenia 
(„Oświadczenie o zrealizowanej ekopodróży”), według wzoru dostępnego na stronie: 
www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/studenci-studia/dokumenty/.  

Podpisane przez studenta „Oświadczenie o zrealizowanej ekopodróży”  musi zostać dostarczone/przesłane do 
DMPiME/DNiP CM w formie oryginału w ciągu 6 tyg. od zakończenia mobilności (licząc od terminu zakończenia 
pobytu wskazanego w zaświadczeniu z uczelni przyjmującej). 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Carpooling
http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/studenci-studia/dokumenty/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/studenci-studia/dokumenty/
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l) Do „Oświadczenia o zrealizowanej ekopodróży” będą dołączone: 

• kopie biletów/rachunków za bilety potwierdzających przejazd - w przypadku podróży publicznym 
transportem zbiorowym innym niż samolot np. pociągiem, autobusem.  

• dane dot. nr rejestracyjnego samochodu oraz imię i nazwisko/imiona i nazwiska osób podróżujących razem 
ze studentem – w przypadku wspólnego przejazdu samochodem osobowym (carpooling). 

m) Data na załączonym bilecie/rachunku nie może pokrywać się z terminem realizacji pobytu w uczelni przyjmującej 
(daty z umowy indywidualnej), ani podróż nie może rozpocząć się wcześniej niż na 30 dni przed rozpoczęciem 
pobytu w uczelni przyjmującej, ani zakończyć później niż 30 dni po zakończeniu mobilności w uczelni przyjmującej. 
Wyjątek stanowi tylko dzień rozpoczęcia/zakończenia podróży, który może być taki sam, jak dzień 
rozpoczęcia/zakończenia pobytu w uczelni przyjmującej (daty z umowy indywidualnej). 

n) Podstawą ustalenia liczby dni podróży z dofinansowaniem z kategorii wsparcie indywidualne dla uczestnika 
mobilności przemieszczającego się w opcji ekopodróży będą daty jego podróży, tj. termin rozpoczęcia i termin 
zakończenia (wyjazdu/przyjazdu) w obu kierunkach, przedstawione w dokumentach podróży potwierdzających 
wykorzystanie ekologicznych środków transportu. 

W każdym przypadku student musi przedstawić UMK dowody na to, że liczba dni podróży, o których dofinansowanie 
z kategorii wsparcie indywidualne z tytułu ekopodróży wnioskował (stypendium na dni podróży) i którą rozlicza, była 
potrzebna do pokonania dystansu pomiędzy miejscowościami, w których mają siedziby: instytucja wysyłająca  
i instytucja przyjmująca.  

Studentowi zostanie rozliczona tylko liczba dni podróży mająca pokrycie w dokumentach podróży, przy czym 
stypendium na dzień podróży przyznawane jest jako ryczałt, niezależnie od liczby godzin trwania podróży  
w danym dniu i liczby kilometrów np. jeżeli na podstawie kalkulatora odległości Komisji Europejskiej na wniosek 
studenta przyznano stypendium na 4 dni podróży w obie strony, ale z dokumentów podróży wynika, że trasa została 
zrealizowana w 2 dni, stypendium za pozostałe przyznane 2 dni podróży będzie polegało zwrotowi. 

o) Student, którego daty podróży, niezależnie od środka transportu, pokrywają się z datami rozpoczęcia i zakończenia 
mobilności wymienionymi w potwierdzeniu pobytu wydanym przez uczelnię przyjmującą, nie może otrzymać 
dofinansowania (stypendium) z kategorii wsparcie indywidualne na dni podróży powiązane z opcją ekopodróży. 

p) Jeśli student nie złoży w terminie „Oświadczenia o zrealizowanej ekopodróży” wraz z wymaganymi załącznikami lub 
oświadczenie lub załączone dokumenty nie potwierdzą wcześniejszej deklaracji studenta co do trasy i/lub sposobu 
odbycia podróży – student zostanie wezwany do zwrotu kwoty wypłaconej w związku z ekopodróżą.   

q) Jeśli z „Oświadczenia o zrealizowanej ekopodróży” i załączonych biletów/rachunków za bilety będzie wynikała 
zmiana zadeklarowanego wcześniej środka transportu na inny zrównoważony środek transportu, bez zmiany trasy 
podróży przyjętej do wyliczenia odległości w kalkulatorze KE -  zwrot kwoty wypłaconej w związku z ekpodróżą nie 
będzie wymagany.   

r) Dni podróży studenta nie wliczając się do minimalnego czasu trwania danej mobilności oraz do wykorzystanego 
kapitału mobilności. 

s) Student, który nie otrzymuje dofinansowania z kategorii wsparcie indywidualne i podróż z programu Erasmus+  
(tzw. „dofinansowanie zerowe”) nie może otrzymać 50 €/zwiększonej stawki ryczałtowej na koszty podróży 
ekologicznymi środkami transportu. 
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