
Najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji programu 

Kierowanie lektorów języka polskiego do zagranicznych ośrodków akademickich w roku akademickim 2018/2019 

 

1. Kiedy zostaną podpisane umowy? 

 

W związku z awarią systemu teleinformatycznego NAWA umowy będą podpisywane w  sposób tradycyjny, 

przekażemy je Państwu drogą mailową. Ci z Państwa, którzy będą na konferencji w Gdańsku, nie muszą 

umów drukować, ponieważ zostaną one wydrukowane i przywiezione na miejsce.  

2. Czy kwota stypendium może się zmienić w stosunku do danych widniejących w umowie i w tabeli będącej 

załącznikiem do regulaminu Programu? 

 

Kwota stypendium nie może być większa niż wskazana w tabeli będącej załącznikiem do regulaminu Programu. 

Kwota stypendium może zostać proporcjonalnie pomniejszona w sytuacji, gdy realny czas pracy 

w  zagranicznym ośrodku akademickim będzie krótszy niż 10 miesięcy. 

 

3. Kiedy można dokonywać zakupów, żeby były one uznane za kwalifikowalne? 

 

Zgodnie z zapisami regulaminu wydatki są kwalifikowalne przez okres 10 miesięcy w okresie między 1 września 

2018 r. a 31 sierpnia 2019 r. Jednocześnie w uzasadnionych przypadkach zostaną uwzględnione wnioski o 

wydłużenie lub przesunięcie tego okresu – np. tak, by lektorzy rozpoczynający rok akademicki od początku 

września mogli dokonać koniecznych zakupów jeszcze w sierpniu (np. kupna biletów na pociąg/samolot).  

 

4. Kiedy możemy się spodziewać odpowiedzi na złożone wnioski o zmiany okresu kwalifikowalności i okresu 

obowiązywania umowy? 

 

Dokładamy wszelkich starań, by odpowiedzi te dotarły do Państwa niezwłocznie po podpisaniu umów. 

 

5. Czy zakupy pomocy dydaktycznych mogą być realizowane stopniowo przez cały okres kwalifikowalności 

kosztów - np. jesienią i w czasie ferii zimowych? 

Tak. 

6. Czy zakupione pomoce dydaktyczne są dla studentów czy dla lektorów? 

 

Zakupione pomoce dydaktyczne są wyposażeniem lektorów i należą do nich.  

 

7. Czy przez pomoce dydaktyczne rozumie się tylko podręczniki, czy także słowniki w wersji papierowej i na 

nośnikach elektronicznych, literaturę naukową i piękną, filmy na nośnikach elektronicznych, materiały 

biurowe? 

 

Nie mogą to być materiały biurowe; muszą to być dzieła w rozumieniu ustawy o prawach autorskich, których 

związek z prowadzonymi w danym roku zajęciami da się wykazać w razie naszych wątpliwości. Nośnik, na 

którym jest zapisane dzieło, nie ma znaczenia w ocenie kwalifikowalności – mogą więc to być zarówno 

tradycyjne podręczniki, jak i filmy na płytach CD czy dostęp do materiałów on-line. 

 

8. Jak mogę rozliczyć koszty przejazdu do Bułgarii swoim samochodem? 

 

Koszty podróży samochodem można rozliczyć po uzyskaniu zgody Dyrektora NAWA, zgodnie z 

rozporządzeniem dyrektora NAWA:  

1. W przypadku uzyskania zgody Dyrektora NAWA na przejazd prywatnym samochodem osobowym, 

Wyjeżdżającemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej maksymalnie iloczyn 



przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu, przy czym Wyjeżdżający zobowiązany 

jest do przejazdu trasą z zachowaniem zasady efektywności i gospodarności. 

2. Stawka za jeden kilometr wynosi nie więcej niż: 

- dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł, 

- dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,70 zł. 

3.    Za dodatkowe koszty związane z wykorzystaniem samochodu w podróży, tj. opłaty za korzystanie z 

autostrady, opłaty parkingowe itp. zwrot nie przysługuje. 

 

Kwota zwrotu jest objęta tym samym limitem, co koszty podróży odbytej innymi środkami transportu (np. 

samolotem). 

 

9. Chciałabym wykupić ubezpieczenie zdrowotne na 12 miesięcy. Czy okres zakupionego ubezpieczenia 

zdrowotnego musi się pokrywać z okresem kwalifikowalności kosztów, czy ważna jest tylko data wykupienia 

tego ubezpieczenia?  

 

Nie ma przeciwwskazań, by ubezpieczenie objęło 12 miesięcy, o ile okres, na który wykupione jest 

ubezpieczenie, jest objęty przez umowę, a koszt ubezpieczenia jest porównywalny do kosztu polisy na okres 

10 miesięcy. 

 

10. Co należy uznać za datę poniesienia kosztu w kontekście okresu kwalifikowalności (np. w przypadku zakupu 

biletu lotniczego)?  

 

Tą datą jest data zapłaty za usługę (zakup biletu).  

 

 


