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ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE ROZLICZENIA FINANSOWEGO 
DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU „ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ 

W RAMACH PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH” 
(opracowane przez Zespół Rozliczeń Finansowych w 2013r.) 

 
 
 

1. Czy do raportu końcowego należy załączyć dokumentację finansową, a jeśli tak, to co dokładnie 
i czy mają to być oryginały dokumentów? 

Nie, przesyłają Państwo tylko raport końcowy. Dokumenty finansowe zachowują Państwo u siebie  
do ewentualnej dalszej kontroli. Oryginałów dokumentów lub ich kopii nie należy przesyłać bez 
wezwania FRSE. Oznacza to, że FRSE po sprawdzeniu Państwa raportu końcowego, jeszcze przed 
ewentualną wypłatą drugiej raty, może wysłać do Państwa oficjalne pismo z prośbą o przesłanie 
dokumentacji, na podstawie której został sporządzony raport końcowy. 
Dokumenty te powinny być właściwie opisane przez Państwa, tj. opis powinien zawierać kwotę i walutę 
dokumentu finansowego, źródło finansowania, numer umowy oraz cel zakupu np. podróż z Warszawy 
do Londynu.  
 

2. Czy w ramach dofinansowania mogę wykupić ubezpieczenie na czas pobytu? Jeśli tak, do której 
kategorii mogę zaliczyć ten koszt i czy musi to być ubezpieczenie podstawowe, czy może być 
rozszerzone? 

Mogą Państwo wykupić ubezpieczenie na czas pobytu za granicą. Koszty ubezpieczenia są uprawnione 
w ramach kosztów utrzymania. Decyzję wyboru zakresu ubezpieczenia pozostawiamy Państwu. 

 
3. Czy wszystkie koszty podróży są uprawnione do rozliczenia w ramach uzyskanego 

dofinansowania? 
Tylko koszty podróży z miejsca zamieszkania stałego do miejsca odbycia szkolenia i z powrotem. Koszty 
podróży lokalnych (takie jak zakup biletów wykorzystywanych podczas całego pobytu: na metro, 
autobus) są kosztami nieuprawnionymi w tej kategorii – powinny być wydatkowane z kosztów 
utrzymania. Dodatkowo koszty podróży winny być poniesione w terminie uprawnionym zgodnie z umową 
(dotyczy to zarówno daty wystawienia np. faktury i daty zapłaty za powyższą fakturę). Kosztami 
nieuprawnionymi w ramach kosztów podróży są także koszty przejazdu taksówkami. 
 

4. W dniu przyjazdu zakupiłam karnet tygodniowy na przejazdy komunikacją miejską na cały swój 
pięciodniowy pobyt. Czy mogę go w całości rozliczyć w ramach kosztów podróży? 

Nie. W sytuacji, gdy uczestnik projektu zakupił karnet czasowy na przejazdy lokalne w miejscu 
odbywania szkolenia, do kosztu podróży należy zaliczyć jedynie kwotę adekwatną i dotyczącą tej pozycji 
– czyli na dzień przyjazdu i dzień wyjazdu – jeśli był wtedy wykorzystany. Np. podczas 5-dniowego 
wyjazdu uczestnik projektu w dniu przyjazdu zakupił tygodniowy karnet na metro i wykorzystywał  
go przez cały swój pięciodniowy pobyt. W ramach kosztów podróży zatem nalicza kwotę w wysokości 
2*cena biletu/7 dni. Pozostała kwota w wysokości 5*cena biletu/7 dni jest to wydatek poniesiony  
w ramach kosztów utrzymania. Cena karnetu jest dzielona przez liczbę dni, w których dany karnet jest 
ważny, a nie przez liczbę dni spędzonych przez uczestnika projektu na szkoleniu.  
 

5. Kupiłem dwa karnety tygodniowe na przejazdy komunikacją lokalną, jeden w drugim dniu 
przyjazdu, a drugi w drugim tygodniu. Jaką część kosztu zakupu tych dwóch biletów mogę 
rozliczyć w ramach kosztów podróży, a jaką część muszę w kosztach utrzymania?   

Jeśli karnety były wykorzystywane w dniach innych niż dzień przyjazdu i dzień wyjazdu – nie zalicza się 
ich wartości do kosztów podróży, ale opłaca w ramach kosztów utrzymania, np. na 15 dniowym 
wyjeździe uczestnik projektu dzień po przyjeździe zakupił jeden bilet tygodniowy na metro, a następnie 
w następnym tygodniu kupił kolejny, który między innymi wykorzystał w dniu swojego wyjazdu.  
W ramach kosztów podróży nalicza kwotę w wysokości 1*cena jednego karnetu/7 dni. Pozostała kwota 
w wysokości cena jednego karnetu + 6*cena jednego karnetu/7 dni jest to wydatek poniesiony w ramach 
kosztów utrzymania.  
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6. Zakupiłam bilet na autobus, jednak na bilecie nie ma podanej ceny. Czy mogę dopisać 
długopisem tę kwotę? 

Nie. Bilet zakupiony np. na autobus jadący na lotnisko z miejsca zakwaterowania powinien posiadać 
wyraźną datę oraz cenę. W przypadku, gdy cena nie widnieje na bilecie, dokumentację można uzupełnić 
drukując odpowiednie potwierdzenie ceny tego biletu ze strony internetowej przewoźnika.  
 

7. Po powrocie z kursu zauważyłam, iż nie mam jednego biletu na metro, który kupiłam w dniu 
przyjazdu (dotyczy trasy z lotniska do miejsca zakwaterowania). Czy w tej sytuacji nie mogę 
starać się o zwrot tych kosztów, czy lepiej pokryć go z kosztów utrzymania? 

Może Pani pokryć ten koszt z kwoty przyznanej na podróż, ale dokumentację musi Pani uzupełnić  
o oświadczenia o zagubieniu biletu i pod warunkiem, że posiada Pani bilet powrotny dla tego samego 
środka transportu. Rozliczenie kosztów zagubionego biletu odbywa się na podstawie posiadanego 
biletu. Należy wpisać do Tabeli poniesionych kosztów oba bilety.  
 

8. Posiadam bilet w jedną stronę, ale nie mam biletu powrotnego. Czy w momencie rozliczania 
kosztu zakupu biletów w GBP, przeliczam go na PLN tylko wg daty zakupu pierwszego biletu? 

Dla kontraktu 2012 przeliczenia kosztów w innej walucie niż PLN należy przeliczyć bezpośrednio na PLN 

stosując miesięczny kurs obrachunkowy wymiany ustalony przez Komisję Europejską i opublikowany  

na jej stronie internetowej z dnia dokonania płatności zaliczkowej przez FRSE na rzecz uczestnika 
projektu  

 
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&SearchField=&Period=2009-
2&Delim=,&Language=en 

  
9. Czy uwzględniane są koszty podróży taksówką? 

Podróż taksówką jest uprawniona tylko w przypadku, gdy w danym miejscu nie ma możliwości 
korzystania z innych środków transportu i dotyczy to wyłącznie podróży w dniu przyjazdu i dniu wyjazdu. 
Uzasadnieniem dla skorzystania z taksówki może być np.: brak transportu publicznego w danej 
miejscowości lub bardzo wczesna godzina przylotu/wylotu. Jeśli taka wyjątkowa sytuacja ma miejsce, 
uczestnik projektu jest zobowiązany do przedłożenia wraz z raportem końcowym stosownego 
wyjaśnienia. W przypadku jego braku, koszt przejazdu taksówką nie zostanie rozliczony i zostanie 
potraktowany jako wkład własny uczestnika. Rachunek za taksówkę powinien zawierać datę / godzinę 
przejazdu oraz trasę podróży. 
 

10. W trakcie szkolenia kilka razy skorzystałam z taksówki. Czy mogę ten koszt rozliczyć w kosztach 
podróży? 

Nie. Podróż taksówką na miejscu, podczas pobytu rozliczają Państwo tylko w ramach kosztów 
utrzymania. 

 
11. Najwygodniejszą formą podróży dla mnie jest samochód osobowy. Jak mogę rozliczyć  

tę podróż? 
Osoba, która decyduje się podróżować samochodem zobowiązana jest przede wszystkim  
do sporządzenia stosownego oświadczenia o odbyciu podróży samochodem (daty – trasa). Podróż  
tę rozlicza się na podstawie zaświadczenia od przewoźnika np.: PKP o najniższych możliwych kosztach 
biletu na pociąg w II klasie, na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia szkolenia i z powrotem 
w danym terminie (cena nie może zawierać opłaty za miejscówkę). W razie niewystępowania połączeń 
PKP może być to zaświadczenie z PKS lub innego przewoźnika. 

 
12. Na lotnisko odwozi mnie mąż, czy zakup paliwa można rozliczyć w ramach kosztów podróży? 

Nie. Może Pani jedynie rozliczyć ten koszt do wysokości ceny biletu PKP II klasy na tej trasie. Jako 
potwierdzenie tego wydatku musi Pani uzyskać zaświadczenie z PKP o cenie biletu i własne 
oświadczenie o podróży samochodem osobowym. 
 

13. Na szkolenie jadę z koleżanką, która będzie podróżowała samochodem osobowym (ja ponoszę 
połowę kosztów zakupu paliwa). Czy koszt tej podróży może rozliczyć tylko koleżanka, czy ja 
również mogę wystąpić o zwrot tych kosztów z uwagi na fakt, iż również będę ten koszt 
ponosić? 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&SearchField=&Period=2009-2&Delim=,&Language=en
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&SearchField=&Period=2009-2&Delim=,&Language=en
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Zarówno Pani jak i Pani koleżanka powinna rozliczyć koszt podróży do wysokości połowy ceny biletu 
PKP II klasy lub innego przewoźnika na tej trasie. 
 

14. Wiem, iż podróż samochodem osobowym można rozliczyć do wysokości ceny biletu na pociąg 
pospieszny II klasy, jednak z mojej miejscowości wyjeżdżają tylko pociągi Intercity i Eurocity, 
zatem w kasie uzyskałam tylko zaświadczenie o cenie biletu Intercity i Eurocity a nie pociągu 
pospiesznego. Co należy zrobić w tej sytuacji? 

W tej szczególnej sytuacji, jeśli przedstawi Pani stosowne wyjaśnienie o braku możliwości podróży  
z Pani miejscowości pociągiem pospiesznym, to FRSE zaakceptuje koszt podróży samochodem 
osobowym do wysokości tańszego biletu II klasy, wg otrzymanego zaświadczenia.  
 

15. Czy do rozliczenia kosztów podróży samochodem osobowym mogę przestawić zaświadczenie  
z PKS, z uwagi na to, że w mojej miejscowości nie ma stacji PKP tylko dworzec PKS? 

Tak. W oświadczeniu o podróży samochodem osobowym proszę również opisać wspomniana sytuację. 
 
 

16. Nie mogę uzyskać z PKP zaświadczenia o cenie biletu pociągu pospiesznego II klasy w swojej 
miejscowości, które może stanowić podstawę rozliczenia kosztów podróży samochodem 
osobowym. Co należy zrobić w tej sytuacji? 

Może Pani wystąpić np. do biura podróży o podanie ceny biletu, uzyskać informację w kasie innej 
miejscowości lub w ostateczności wydrukować cenę z Internetu ze strony PKP – proszę jednak wydruk 
ten opatrzyć swoim podpisem, a w oświadczeniu napisać o powodzie przedstawienia takiej formy 
dokumentu. 
 

17.  PKP wystawiło mi zaświadczenie o cenie biletu na pociąg pospieszny II klasy tylko dla części 
trasy, nie uwzględniając ceny biletu na pociąg, którym odbywałam podróż za granicą, ponieważ 
nie dysponuje informacjami na temat cen biletów na pociągi obsługiwane przez innych 
przewoźników. Jak należy się rozliczyć w tej sytuacji? 

Do dokumentacji należy załączyć zaświadczenie otrzymane również od tego drugiego przewoźnika. 
Zaświadczenie to może być w formie e-maila. Może być to też wydruk ze strony tego przewoźnika 
opatrzone Pana podpisem.  
 

18. Na otrzymanym zaświadczeniu z PKP o cenie biletu podano koszt biletu wraz z miejscówką.  
W kasie PKP poinformowano mnie, że dla tego pociągu nie prowadzi się sprzedaży biletów bez 
miejscówek. Czy w tej sytuacji FRSE uzna całą kwotę? 

Jeśli w otrzymanym zaświadczeniu będzie zawarta informacja, iż nie ma możliwości podania ceny bez 
kosztu miejscówki, to FRSE zaakceptuje cały kwotę. 
 

19. Moja podróż pociągiem będzie odbywała się w godzinach nocnych. Czy mogę zakupić bilet  
z kuszetką i rozliczyć ją także w kosztach podróży? 

Opłata za miejsce leżące jest uprawniona tylko w wyjątkowych przypadkach i powinna być konsultowana 
wcześniej  
z pracownikiem FRSE. 
 

20. Zakupiłam bilet PKP, ale nie otrzymałam faktury. Czy w takim razie nie mogę rozliczyć tego 
kosztu? 

Może Pani rozliczyć podróż pociągiem tylko na podstawie biletu, oczywiście pod warunkiem, iż na bilecie 
podana jest cena i data podróży. Podstawą do rozliczenia podróży pociągiem jest posiadanie  
w dokumentacji biletu lub biletu i faktury (tak samo jak w przypadku podróży autobusem). 
 

21. W momencie, gdy otrzymałem informację o przyznaniu dofinansowania, zarezerwowałem  
i wykupiłem bilet lotniczy, jednak po otrzymaniu umowy zauważyłem, iż okres uprawnionych 
kosztów rozpoczął się tydzień po zakupie biletów. Czy to oznacza, iż nie będę mógł tych 
kosztów rozliczyć w ramach tych środków? 

Tak. Tylko koszty poniesione w ramach określonego w umowie okresu są uprawnione. Ten wydatek 
będzie musiał Pan pokryć z innych źródeł. 
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22. Otrzymałam pismo z FRSE o konieczności dosłania oryginałów dokumentacji do kontroli 
finansowej. Czy muszę robić dla siebie kopie tych dokumentów? 

Nie ma takiego obowiązku. FRSE po kontroli odeśle do Państwa komplet oryginalnych dokumentów. 
 

23. Na lotnisku okazało się, iż mam spory nadbagaż, za który musiałem dopłacić. Czy koszt ten 
mogę rozliczyć w ramach kosztów podróży? 

Opłata za nadbagaż nie jest kosztem uprawnionym i jest traktowana jako wkład własny uczestnika 
projektu, zatem nie może go Pan rozliczyć w ramach dofinansowania. 
 

24. Jakie dokumenty powinnam zachować w dokumentacji do rozliczenia, jeśli podróżuję 
samolotem? 

W przypadku podróży samolotem uczestnik zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji oprócz faktury 
również karty pokładowe potwierdzające podróż w obie strony. 

 
25. Zgubiłam jedną z kart pokładowych, dysponuję natomiast fakturą oraz biletem elektronicznym. 

Czy te dokumenty mogą stanowić podstawę do rozliczenia tych wydatków w ramach kosztów 
podróży? 

W przypadku zagubienia karty pokładowej należy napisać oświadczenie z informacją o zagubieniu w/w 
dokumentu. 

 
26. Kupiłam bilety drogą elektroniczną i nie otrzymałam faktury. Jaki dokument będzie stanowił 

podstawę do rozliczenia kosztów zakupu biletów lotniczych? 
W przypadku zakupu biletu drogą elektroniczną podstawą do rozliczenia kosztów jest bilet elektroniczny 
ze szczegółową rezerwacją zawierającą informację na temat ceny biletu, trasy, daty/godziny wylotu, 
danych osoby podróżującej oraz karty pokładowe. 
 

27. Biuro podróży do biletu doliczyło mi opłatę manipulacyjną za zakup biletu, czy ona również może 
zostać rozliczona? 

Tak. Opłata manipulacyjna za zakup biletu lotniczego jest wliczana w cenę biletu i rozliczana w kategorii 
koszty podróży. 
 

28. Jakie wydatki mogę ponieść w ramach kosztów utrzymania? 
W ramach kosztów utrzymania uprawnione są m.in. następujące wydatki: koszty wyżywienia  
i zakwaterowania, przejazdy lokalne (autobusy, metro), ubezpieczenie, zwiedzanie/wycieczki - nawet  
te organizowane przez organizatora kursu nie będą rozliczane w osobnej kategorii.  
 

29. W jaki sposób dokumentować koszty poniesione w ramach kosztów utrzymania?  
Czy na potrzeby rozliczenia kosztów utrzymania muszę zachować wszystkie rachunki z kraju,  
w którym odbywało się szkolenie? 

Podstawą rozliczenia będzie zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu oraz ewentualnie karty 
pokładowe z terminem przyjazdu i wyjazdu. Zaświadczenie o uczestnictwie powinno zawierać daty 
szkolenia oraz dane uczestnika. Nie musi Pani posiadać żadnych innych dokumentów finansowych 
potwierdzających poniesienie kosztów w tej kategorii.  
 

30. W jaki sposób naliczane są koszty utrzymania? 
Koszty te naliczane są na podstawie stawek ryczałtowych określonych w umowie finansowej  
na podstawie liczby dni spędzonych za granicą. 
 

31. Otrzymałam od organizatora szkolenia fakturę za kurs, w której uwzględniono również koszty 
zakwaterowania i wyżywienia. Jak w tej sytuacji powinnam rozliczyć koszty utrzymania? 

Nawet w przypadku, gdy organizator wystawi rachunek uwzględniający koszty 
zakwaterowania/wyżywienia i jest to kwota niższa niż ta przyznana przez FRSE w umowie, uczestnikowi 
należy się kwota wynikająca z przeliczenia stawek ryczałtowych dla danego kraju (stawki ryczałtowe  
dla danego kraju *liczba dni/tygodni spędzonych za granicą).  

 
32. Mój kurs odbywał się w dniach 11-22.04.2011. Wnioskowałam o koszty utrzymania o 1 dzień 

wcześniej tj. od 10 kwietnia ze względu na wczesną porę rozpoczęcia kursu 11 kwietnia. Zostało 
to zaakceptowane przez FRSE. Po zakończeniu kursu nie wróciłam jednak 22 lecz 23 kwietnia. 
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W jaki sposób powinnam naliczyć koszty utrzymania w raporcie końcowym? Czy zostaną  
mi zwrócone koszty dodatkowe po zakończeniu kursu?  

Zgodnie z zasadami przyznawania dofinansowania w kategorii koszty utrzymania uczestnikowi projektu 
przysługuje ilość stawek naliczona na podstawie czasu trwania szkolenia plus dodatkowe dwa dni  
- jeden na podróż do miejsca szkolenia i jeden na powrót do miejsca zamieszkania, pod warunkiem,  
iż uczestnik projektu zaplanował to we wniosku i otrzymał dofinansowanie na ten cel. Ponieważ Pani  
nie wnioskowała o powrót 23 kwietnia, czyli dzień po zakończeniu szkolenia, nie może Pani rozliczyć 
tego kosztu w ramach kosztów utrzymania, proszę ten koszt potraktować jako wkład własny.  

 
33. Kupiłam grupowy bilet na metro (na spółkę z koleżanką) na przejazd z lotniska do miejsca 

szkolenia. Oryginał biletu ma moja koleżanka. Jak należy się rozliczyć w takiej sytuacji?  
W przypadku, gdy dokonano zakupu zbiorowego biletu i oryginał ma tylko jedna osoba wyjeżdżająca  
na szkolenie, należy załączyć do dokumentacji oświadczenie zawierające opis zaistniałej sytuacji oraz 
dane osoby, która posiada oryginalną dokumentację wraz z kserokopią biletu. 

 
34. Organizator kursu zapewnił mi dojazd z lotniska do miejsca szkolenia. Nie posiadam biletu  

na ten przejazd, jedynie oświadczenie od organizatora / rachunek. Czy te dokumenty mogą 
stanowić podstawę do rozliczenia kosztów przejazdu? 

W sytuacji, gdy organizator zapewnia uczestnikowi transport z lotniska do miejsca szkolenia  
i z powrotem, należy przedstawić dokument potwierdzający wniesienie tej opłaty organizatorowi – w tej 
sytuacji bilet nie jest konieczny do uznania tego kosztu w rozliczeniu. 

 
35. Czy aby rozliczyć koszty opłaty za szkolenie, muszę przedstawić fakturę? 

Opłata za szkolenie jest rozliczana na podstawie rachunku od organizatora kursu, który uczestnik 
projektu jest zobowiązany zachować w dokumentacji. 
W niektórych przypadkach kwota ta jest podawana łącznie z kosztami zakwaterowania. Warto zadbać  
o to, aby organizator wystawił rachunek, w którym obie te kwoty byłyby rozdzielone. 
Ponadto uczestnik projektu musi posiadać także dowód wniesienia opłaty za fakturę, potwierdzenie 
dokonania przelewu lub wpłaty gotówkowej. 
 

36. Szkolenie, w którym uczestniczyłem, odbywało się w kraju, na wyjazd, do którego obowiązują 
wizy. W jaki sposób powinienem rozliczyć koszt wykupienia wizy?  

Należy zachować kserokopię potwierdzenia opłacenia wizy wjazdowej. 
Koszt zostanie uznany pod warunkiem, że kwota na zakup wizy została przyznana w umowie 
finansowej, w ramach kosztów podróży. 
 

37. Czy do raportu mam wpisać kwotę, którą rzeczywiście wydałem w ramach kosztów utrzymania, 
czy mam przepisać kwotę z umowy? 

Jeśli czas pobytu na szkoleniu pokrywał się z tym podanym we wniosku, może Pan przepisać kwotę  
z umowy, przyznaną na koszty utrzymania, do raportu końcowego. Jeśli pobyt Pana trwał krócej, należy 
samodzielnie naliczyć właściwą kwotę w oparciu o tabelę stawek na pokrycie kosztów utrzymania  
wg kraju docelowego i naliczyć wg wzoru opisanego we wniosku. 
 

38. W raporcie końcowym wpisałam kwotę faktycznych wydatków poniesionych w ramach kosztów 
utrzymania,  
a nie kwotę wynikającą ze stawek ryczałtowych, ponieważ uważałam, że to FRSE przy 
sprawdzaniu raportów nalicza właściwą kwotę utrzymania. Jednak FRSE zaakceptowała 
rozliczenie tylko do wysokości kwoty wskazanej w raporcie, dlaczego? 

FRSE nie może zaakceptować kosztów wyższych niż te, o które wnioskuje uczestnik projektu w raporcie 
końcowym. W sytuacji, gdy wypełni on raport końcowy na własną niekorzyść np. w kosztach utrzymania 
wpisze kwotę wynikającą z rachunku wystawionego przez organizatora lub sumę rzeczywiście 
poniesionych kosztów na podstawie rachunków za hotel, wyżywienie itp., które są znacznie niższe  
niż kwota wynikająca ze stawek ryczałtowych, to podczas sprawdzania raportu końcowego koszty  
te zostaną zaakceptowane jedynie do wysokości kwoty wnioskowanej przez uczestnika w tej pozycji. 
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39. W jaki sposób dokumentować opłatę za szkolenie? 
Opłata za szkolenie jest naliczana na podstawie rachunku od organizatora kursu, który uczestnik 
projektu jest zobowiązany zachować w dokumentacji. Ponadto uczestnik projektu musi posiadać także 
dowód wniesienia opłaty za fakturę, potwierdzenie dokonania przelewu lub wpłaty gotówkowej. 
 

40. Organizator wystawił mi fakturę, gdzie podano jedną kwotę zawierającą opłatę za kurs, 
wyżywienie i zakwaterowanie, jaką zatem kwotę mogę wpisać jako koszt opłaty za szkolenie, 
czy całą z faktury czy tę z oferty kursowej? 

W niektórych przypadkach kwota ta jest podawana łącznie z kosztami zakwaterowania i wyżywienia.  
Nie można w tej sytuacji rozliczyć całości tej kwoty w kosztach opłaty za szkolenie, ani rozliczyć  
na podstawie oferty załączonej np.: do wniosku, ponieważ cena kursu mogła ulec zmianie. Zatem warto 
zadbać wcześniej o to, aby organizator wystawił taki rachunek, który zawiera szczegółowy podział 
ogólnej kwoty na poszczególne kategorie, lub jeśli nie ma takiej możliwości to dodatkowe 
zaświadczenie.  

 
41. Na miejscu okazało się, iż cena kursu jest wyższa niż podano to w ofercie i przekracza 

dofinansowanie przyznane mi w ramach tej kategorii przez FRSE. Czy mogę wnioskować  
do FRSE o zwrot całości opłaty za ten kurs, pomimo, iż jest to kwota wyższa niż w umowie? 

Nie, FRSE zaakceptuje koszty opłaty za kurs tylko do wysokości kwoty przyznanej, pozostałą kwotę 
należy pokryć ze środków własnych. 

 
42. Kurs, w którym uczestniczyłam, odbywał się w Wielkiej Brytanii. Od organizatora otrzymałam 

fakturę za udział w kursie wystawioną w funtach - po jakim kursie powinnam przeliczyć ten koszt 
na PLN? 

Dla kontraktu 2012 należy stosować miesięczny kurs obrachunkowy wymiany ustalony przez Komisję 

Europejską i opublikowany na jej stronie internetowej z dnia dokonania płatności zaliczkowej przez 
FRSE na rzecz uczestnika projektu. 

 
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&SearchField=&Period=2009-
2&Delim=,&Language=en 

 
43. Czy samo potwierdzenie uczestnictwa w kursie wystarczy do uznania kosztów utrzymania 

wymienionych  
w umowie finansowej? 

Jedynym warunkiem uznania kosztów utrzymania przez FRSE jest zachowanie potwierdzenia 
uczestnictwa w szkoleniu wystawionego przez organizatora. Oświadczenie to powinno zawierać daty 
szkolenia oraz dane uczestnika. 
 

44. Składając wniosek pomyliłem się, wpisując inne daty odbywania się kursu, co w takiej sytuacji? 
W przypadku, gdy we wniosku uczestnik projektu podał inne daty trwania szkolenia niż te, które widnieją 
na potwierdzeniu uczestnictwa w kursie, podczas sprawdzania raportu pracownicy FRSE skontaktują  
z uczestnikiem projektu celem wyjaśniania rozbieżności danych. 
 

45. Koszt mojego wyjazdu był znacznie niższy niż wnioskowałam i otrzymałam dofinansowanie.  
W efekcie tego, z wyliczenia kwoty końcowego rozliczenia uzyskałam kwotę niższą  
niż otrzymana zaliczka. Proszę mi powiedzieć, co w tej sytuacji powinnam zrobić? Zwrócić teraz, 
czy czekać na informację od FRSE?  

W przypadku, gdy uczestnik projektu wydatkował kwotę mniejszą niż wysokość I raty, zobowiązany jest 
do zwrócenia tej różnicy. O kwocie i konieczności zwrotu zostanie poinformowany w wezwaniu  
do zwrotu wysłanym przez pracownika FRSE. 
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