
  Komunikat nr 2_PFK 

 

Warszawa, dnia 13.10.2017 r. 
 

Szanowni Państwo 

Opiekunowie naukowi stypendystów 

Programów im. S. Banacha oraz I. Łukasiewicza 

wg. rozdzielnika 

 

Utworzona z dniem 1 października 2017 roku, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), przejęła 

dotychczasowe należności i zobowiązania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM), 

w tym m.in. obowiązek wypłaty wynagrodzeń opiekunom merytorycznym stypendystów programów pomocy 

rozwojowej im. S.Banacha i I.Łukasiewicza (zgodnie z zasadami programów). 

Na potrzeby kalkulacji wysokości należności do wypłaty, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zwraca się 

z prośbą o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada br. poprawnie wypełnionego formularza 

(załącznik nr 1a/1b) stanowiącego oświadczenie o ilości stypendystów pozostających pod Państwa opieką naukową 

w 2017 roku oraz ilości przepracowanych godzin z tego tytułu (tu link: rozliczenie godzin opieki naukowej nad 

stypendystami programów im. S. Banacha i I.Łukasiewicza_2017). W celu usprawnienia procesu rozliczenia prosimy 

o przesłanie podpisanych skanów na adresy mailowe: aleksandra.dlugosz@nawa.gov.pl i elzbieta.berne@nawa.gov.pl 

oraz oryginałów pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny NAWA. 

Przypominamy, iż przyjęta w programach stawka za godzinę pracy opiekuna naukowego stypendysty wynosi 

75 PLN (brutto). Ustalony limit godzin sprawowania opieki nad 1 stypendystą został Państwu szczegółowo 

przedstawiony w piśmie z dnia 4.04.2017 r. i wynosi: 

 za okres I-VI 2017– 12 godzin/ dla sem. zimowego 2016/2017; 

 za okres III-VI 2017 – 8 godzin /dla sem. letniego 2016/2017; 

 za okres X-XII 2017 – 6 godzin /dla sem. zimowego 2017/2018; 

Agencja jest w posiadaniu oświadczeń zleceniobiorców dla 2017 r., które przesyłali Państwo do BUWiWM w 

tym roku. W przypadku konieczności ich aktualizacji prosimy o ponowne wypełnienie deklaracji na nowym wzorze.  

Jednocześnie w związku z koniecznością wprowadzenia, przez Agencję, zmian dotychczasowych zasad i formy 

rozliczania wynagrodzeń, z tytułu umów cywilno-prawnych, uprzejmie prosimy -w przypadku kontynuacji pracy jako 

opiekun - o wypełnienie tego samego oświadczenia zleceniobiorcy obowiązującego na rok 2018 (załącznik nr 2). 

Zwracamy Państwa uwagę, iż Agencja otrzymuje środki na realizację działań statutowych w formie dotacji 

celowej na dany rok kalendarzowy, zatem ostatecznym terminem, w którym NAWA będzie realizowała płatności jest 

28 grudnia 2017 r. 

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących programów prosimy o kontakt z Panią Aleksandrą Długosz 

tel. 22 393 38 19 aleksandra.dlugosz@nawa.gov.pl  a w kwestiach związanych z wypełnieniem oświadczeń z Panią 

Elżbietą Berne tel. 22 393-38-38, elzbieta.berne@nawa.gov.pl. 

 

Załączniki: 
1. formularz rozliczeniowy opiekuna za 2017  
2. oświadczenie zleceniobiorcy na 2018 
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