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Przez „siłę wyższą” rozumie się: wszelkie nieprzewidywalne, wyjątkowe sytuacje lub zdarzenia

pozostające poza kontrolą stron i uniemożliwiające którejkolwiek ze stron wypełnienie

któregokolwiek ze swoich zobowiązań umownych, do których nie doszło w wyniku błędu ani

zaniedbania z ich strony ani ze strony osób trzecich otrzymujących wsparcie finansowe

i których nie można było uniknąć pomimo zachowania należytej staranności.

Za taką sytuację uznaje się np. wypadek losowy i konieczność wcześniejszego powrotu do kraju

w związku z wypadkiem, nagłym zachorowaniem uczestnika lub członka jego najbliższej

rodziny, śmiercią członka najbliższej rodziny, podjęciem zatrudnienia, powrotem do systemu

edukacji, koniecznością stawienia się na wezwanie polskiej instytucji publicznej, znaczną

szkodą w mieniu uczestnika lub członka jego najbliższej rodziny w miejscu zamieszkania

powstałą w wyniku zdarzenia losowego lub w następstwie przestępstwa itp.

Siła wyższa

załącznik nr III: Przewodnik do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”



Siła wyższa – warunki kwalifikowalności wydatków:

✓ rozliczana w oparciu o wskazane koszty rzeczywiście poniesione a niemożliwe do odzyskania

✓ poparte dokumentami księgowymi, czyli dokumentami źródłowymi dopuszczonymi

przepisami prawa krajowego i wewnętrznymi regulacjami Realizatora (np. faktury,

rachunki)

✓ poparte potwierdzonymi próbami odzyskania należności (np. korespondencja mailowa)

✓ wystąpienie „siły wyższej” potwierdzone dokumentacją elektroniczną

✓ każdy wniosek dotyczący uznania wydatków związanych z wystąpieniem „siły wyższej”

rozpatrywany jest indywidualnie



Sprawozdanie „siły wyższej” w dokumentacji 
elektronicznej

Warszawa, wrzesień 2022



Formularz SL

Ścieżka uczestnictwa 

– doprecyzowanie 

informacji:

TAK – uczestnik

zrealizował działania;

NIE – uczestnik nie

zrealizował mobilności

Doprecyzowanie 

informacji dot. 

wpływu COVID 19 



Formularz SL - c.d.

Data rozpoczęcia i zakończenia

działań merytorycznych jest taka

sama



Raport zbiorczy

Potwierdzenie braku 

realizacji mobilności = 

Uczestnik nie wyjechał 

na mobilność



Zapisy umowy finansowej dot. „siły wyższej” 
z uwagi na pandemię COVID-19

Warszawa, wrzesień 2022



Siła wyższa spowodowana pandemią COVID -19

✓ Rozliczana w oparciu o ARTYKUŁ I.51

1. FRSE zastrzega sobie prawo do rozliczenia kosztów Przedsięwzięcia także w oparciu o koszty

rzeczywiste w przypadku, w którym z uwagi na wystąpienie COVID-19 brak jest możliwości

osiągniecia pierwotnie zakładanych rezultatów Przedsięwzięcia tj. mobilność nie rozpoczęła się

lub gdy mobilność trwała krócej niż zaplanowano i tym samym nie ma możliwości rozliczania

poniesionych kosztów wg stawek jednostkowych.

2. W wypadku gdy mobilność nie doszła do skutku, koszty rozliczane będą wyłącznie po kosztach

rzeczywistych.

3. W wypadku gdy mobilność trwała krócej niż zaplanowano, koszty rozliczane będą w części

z zastosowaniem stawek jednostkowych na zasadach określonych w Załączniku III, a w części

w oparciu o koszty rzeczywiste (jeśli dotyczy).



Siła wyższa spowodowana pandemią COVID -19

ARTYKUŁ I.52

– OBLICZANIE KOSZTÓW RZECZYWISTYCH

Dofinansowanie obejmuje refundację 100% kwalifikowalnych kosztów rzeczywistych przypadających na

uczestnika pod warunkiem, że:

• koszty zostały rzeczywiście poniesione;

• koszty bezpośrednio dotyczą uczestników lub opiekunów i są niezbędne dla zrealizowania mobilności;

• koszty zostały udokumentowane z podaniem nazwy i adresu podmiotu wystawiającego oraz kwoty,

waluty i daty wystawienia;

• Realizator nie ma możliwości odzyskania poniesionych wydatków na niezrealizowane działania

od kontrahentów;

• Realizator nie ma możliwości skompensowania niespodziewanych wydatków, w ramach wykorzystanych

stawek jednostkowych;

• łączna suma wnioskowanych wydatków nie przekracza aktualnej kwoty dofinansowania.



ARTYKUŁ I.52

– OBLICZANIE KOSZTÓW RZECZYWISTYCH c.d.

2. Celem rozliczenia kosztów rzeczywistych Realizator składa do FRSE raport końcowy wraz z wnioskiem 

o refundację poniesionych kosztów z dołączonymi skanami dokumentów poświadczających dany wydatek

o których mowa w ust.1 wraz z potwierdzeniem płatności, oraz zobowiązany jest uprawdopodobnić,

że odzyskanie środków finansowych, o refundację których się ubiega, nie jest możliwe. 

Wzór wniosku o refundację określa FRSE.

3. FRSE rozpatruje każdy wniosek o refundację indywidualnie, w oparciu o przedłożoną dokumentację, jak 

określono w ust.2.



„Siła wyższa” w raporcie końcowym

Warszawa, wrzesień 2022



Raport końcowy – II. Realizacja przedsięwzięcia





Raport końcowy – III. Budżet

Uczestnik nie 

wyjechał na 

mobilność ze względu 

na COVID-19



Raport końcowy – III. Budżet c.d.

Data rozpoczęcia i zakończenia

działań merytorycznych jest

taka sama

Koszty rzeczywiste związane

z podróżą i pobytem należy

wpisać w pkt. 3.



Raport końcowy – III. Budżet c.d.

Suma wydatków 

rzeczywiście poniesionych 

i nieodzyskanych – COVID-19



Miejsce na załączniki 

z tytułu „siły wyższej”

Załączniki 

potwierdzające 

poniesione koszty 

wraz z zestawieniem 

wydatków COVID-19

Raport końcowy – Zestawienie wydatków COVID-19

Do pobrania



Raport końcowy – Zestawienie wydatków COVID-19 c.d.

Przed rozpoczęciem wypełniania

tabeli kosztów rzeczywistych

należy zapoznać się z instrukcją

i wytycznymi.



Raport końcowy – Zestawienie wydatków COVID-19 c.d.

Na dokumencie należy pamiętać o

dacie, pieczęciach oraz podpisach.



Raport końcowy – Zestawienie wydatków COVID-19 c.d.

Na dokumencie należy pamiętać o

dacie, pieczęciach oraz podpisach.



Rozliczenie „siły wyższej” INNEJ NIŻ COVID-19



Raport końcowy – III. Budżet

Data rozpoczęcia i zakończenia

działań merytorycznych jest

taka sama

Koszty rzeczywiste poniesione

i niemożliwe do odzyskania

wyliczone na podstawie faktur



Załączniki z kosztami 

rzeczywistymi dot. „siły wyższej”

Pismo wyjaśniające oraz 

dokumenty księgowe 

potwierdzające poniesione 

i nieodzyskane koszty

Raport końcowy – Załączniki



Raport końcowy – III. Budżet 

W KAŻDYM przypadku 

zaznaczenia „siły wyższej” 

należy zawrzeć szczegółowy 

komentarz



PROJEKT PO WER 

PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW

PYTANIA

Warszawa, wrzesień 2022


