
WYTYCZNE DO ROZLICZEŃ w ramach programu Lektorzy 2020/2021  

1. Zgodnie z zapisami Regulaminu w pkt VI.2. Kwalifikowalne koszty i zasady ich finansowania, 

na maksymalną kwotę dofinansowania, która została wskazana w umowie, składają się: 

 stypendium,  

 koszty podróży,  

 koszty ubezpieczenia, 

  koszty zakupu pomocy dydaktycznych,  

 koszty opłat wizowych lub opłat związanych z legalizacją pobytu w kraju skierowania         

(w przypadku krajów, których to dotyczy), 

 koszt dobrowolnych składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe) i 

zdrowotne w Polsce, 

 koszty specjalne. 

Dane będące podstawą wyliczeń znajdują się w Tabeli stawek stypendiów w roku akademickim 

2020/21 oraz 2021/22   

Kraj  Miesięczna kwota stypendium w PLN  

Armenia  3900  

Belgia  4500  

Białoruś  4000  

Bośnia i Hercegowina  4000  

Brazylia  4900  

Bułgaria  3800  

Chiny  4200  

Chiny/Tajwan  4200  

Chorwacja  4000  

Czechy  4000  

Egipt  4300  

Estonia  4400  

Francja  4600  

Gruzja  4000  

Indie  3800  

Indonezja  4200  

Irlandia  4300  

Kazachstan  4000  

Kirgizja  4000  

Macedonia Północna  3500  

Maroko  3600  

Mołdawia  3800  

Portugalia  4100  

Rosja  4600  

Rumunia  3800  
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Serbia  3800  

Słowacja  4300  

Słowenia  4000  

Turcja  4300  

Ukraina  3800  

Uzbekistan  4000  

Węgry  4000  

Wielka Brytania  4500  

Wietnam  4500  
 

2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego 

są stypendia przyznawane na podstawie decyzji Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530 z późn. zm.). 

 

3. Zgodnie z Zasadami finansowania określonymi w Regulaminie, stypendium przyznawane 

jest: 

 beneficjentom przedłużającym umowę:  

maksymalnie na 12 miesięcy (w tym maksymalnie 10 miesięcy 100% stawki miesięcznej za 

prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz 50% stawki miesięcznej za okres wakacyjny), 

niezależne od ewentualnych umów zawieranych z zagranicznym ośrodkiem akademickim.  

maksymalnie na 24 miesiące (w tym maksymalnie 20 miesięcy 100% stawki miesięcznej za 

prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz 50% stawki miesięcznej za okres wakacyjny, tj. po 

zakończeniu roku akademickiego 2019/2020, a przed rozpoczęciem 2020/2021 oraz po 

zakończeniu roku akademickiego 2020/2021, a przed rozpoczęciem 2021/2022), 

niezależne od ewentualnych umów zawieranych z zagranicznym ośrodkiem akademickim. 

 

 beneficjentom biorącym udział po raz pierwszy (lub po przerwie) w Programie: 

maksymalnie na 10 miesięcy prowadzenia zajęć dydaktycznych, niezależne od 

ewentualnych umów zawieranych z zagranicznym ośrodkiem akademickim. 

W każdym przypadku pełna stawka miesięczna za prowadzenie zajęć dydaktycznych (również 

zdalnie) przysługuje w przypadku, gdy pobyt lektora wynosi 15 lub więcej dni kalendarzowych. 

W przypadku pobytów krótszych niż 15 dni stosuje się połowę stawki miesięcznej.  

 

4. Do Raportu końcowego należy dołączyć skany dokumentów potwierdzających poniesione 

koszty, tj. faktury/rachunki wystawione na beneficjenta, polisę ubezpieczeniową z widoczną 

kwotą i okresem ubezpieczenia lub fakturę/rachunek wystawiony na beneficjenta, kopie 

dokumentów potwierdzających poniesione opłaty wizowe lub inne związane z legalizacją 

pobytu. W odniesieniu do kosztów dobrowolnych składek na ubezpieczenie społeczne w 

Polsce, dokumentem wystarczającym będzie potwierdzenie dokonania wpłaty. W kolumnie 

"Numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego poniesiony" należy wpisać rodzaj 

dokumentu wraz z numerem (w przypadku rachunku lub faktury) lub wskazać rodzaj 

załączonego dokumentu (w przypadku pozostałych kosztów). 



 

5. Koszty podróży są zryczałtowane, zgodne z Tabelą stawek kosztów podróży. 

 

Ryczałt za podróż przysługuje osobom, które podróż faktycznie odbyły.  

Odległość w jedną stronę  Wartość stawki jednostkowej w obie strony  

(PLN)  

do 499 km  800  

od 500 do 1999 km  1200  

od 2000 do 2999 km  1600  

od 3000 do 3999 km  2500  

od 4000 do 5999 km  3600  

od 6000 do 7999 km  4500  

powyżej 8 000 km  5700  

 

6. Dopuszcza się przesunięcia kosztów w ramach 3 kategorii: koszty ubezpieczenia, koszty 

zakupu pomocy dydaktycznych i koszty opłat wizowych (jeśli dotyczy), przy założeniu 

niezmniejszania kwoty przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych. Przesunięć można 

dokonywać tylko w obszarze tych trzech kategorii. Przesunięcia kosztów nie mogą 

przekroczyć 20% limitu kwoty z kategorii, z której następuje przesunięcie. 

 

Można zatem dokonać 20% przesunięć z ubezpieczenia i/lub 20% z kosztów wizowych 

celem zwiększenia wydatków na dydaktykę lub pomiędzy tymi dwiema kategoriami. 

Zgodnie z regulaminem nie można zmniejszać kwot z dydaktyki celem dodania 

niewykorzystanej kwoty  do opłat wizowych bądź ubezpieczenia.  

 

7. Jako pomoce dydaktyczne zostaną uznane materiały, które są niezbędne do efektywnego 

prowadzenia lektoratu/zajęć przez lektora w zagranicznym ośrodku akademickim. Powinny 

być to dzieła w rozumieniu ustawy o prawach autorskich, których związek z prowadzonymi 

w danym roku zajęciami da się wykazać w razie jakichkolwiek 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, platform do nauczania zdalnego i innych materiałów, których celowość zakupu 

zostanie wykazana jako niezbędna w procesie nauczania. W trakcie pandemii mogą to być 

również sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć, pod warunkiem, iż lektor wykaże w 

Raporcie Końcowym zasadność ich zakupu. 

 

8. Za datę poniesienia kosztu w kontekście okresu kwalifikowalności uznaje się faktyczną datę 

zapłaty za usługę (zakup książki, polisy). 

 

9. Okres zakupionego ubezpieczenia zdrowotnego powinien pokrywać się z okresem 

kwalifikowalności kosztów. W przypadku podpisania umowy na 10 miesięcy, dopuszcza się 

wykupienie ubezpieczenia na okres 12 miesięcy, pod warunkiem, że koszt ww. 

ubezpieczenia jest porównywalny do kosztu polisy na okres 10 miesięcy. 
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10. Koszty opłat wizowych lub opłat związanych z legalizacją pobytu w kraju skierowania 

rozliczane będą na podstawie kosztów rzeczywistych. 

 

11. Koszt dobrowolnych składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce – do 1100 zł 

miesięcznie, rozliczany będzie na podstawie kosztów rzeczywistych, wydatkowanych w 

trakcie trwania obowiązującej umowy, do momentu złożenia Raportu Końcowego 

 

12. Przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych: gdy transakcja dokonywana jest 

w walucie obcej, jako kurs przeliczeniowy należy przyjąć średni kurs walut ogłoszony przez 

Narodowy Bank Polski (NBP) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

wystawienia faktury/rachunku. W opisie dokumentu należy uwzględnić informację 

o numerze tabeli NBP. 

 

13. Przy rozliczaniu Raportu końcowego za rok akademicki 2020/2021 nie ma możliwości 

przeniesienia środków niewydatkowanych przez Lektora na poczet umowy na kolejny rok 

akademicki. 

 

14. W związku z wybuchem pandemii COVID-19 i zagrożeniem epidemicznym 

spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Beneficjenci, którzy 

realizują lektoraty w roku akademickim 2020/2021, mogą wnioskować o przyznanie 

dodatkowej kwoty na pokrycie „kosztów specjalnych”, poprzez złożenie do Dyrektora 

NAWA podania uzasadniającego celowość poniesienia wskazanych kosztów oraz 

określenie ich kwoty. „Koszty specjalne” dotyczą wydatków poniesionych w trakcie trwania 

Programu, których bezpośrednią przyczyną był wybuch pandemii (m.in. testy, koszty 

kwarantanny, zwiększenie finansowania podróży), a ich poniesienie było niezbędne do 

prawidłowej realizacji Programu (m.in. dotarcie do kraju skierowania, legalizacja pobytu). 

„Koszty specjalne” będą rozliczane na podstawie kosztów rzeczywistych poniesionych w 

trakcie obowiązywania umowy stypendialnej, do kwoty nie wyższej niż zatwierdzona przez 

Dyrektora NAWA. 

 

15. W przypadku umów zawartych na 10, 12 lub 24 miesiące, stypendia wypłacane są 

adekwatnie do liczby faktycznie przepracowanych miesięcy, potwierdzonych przez 

zagraniczny ośrodek akademicki (zgodnie z Letter of Confirmation). Natomiast okres 

opłaty z tytułu dobrowolnych składek na ubezpieczenia społeczne może być równy 

okresowi obowiązywania umowy, nie dłuższy jednak niż do momentu złożenia Raportu 

Końcowego. 

 

16. Złożenie Raportu Końcowego kończy projekt za rok akademicki 2020/2021. Koszty 

poniesione po złożeniu raportu nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne i rozliczone. 

Osoby, które kontynuują lektorat w roku akademickim 2021/2022 lub 2021/2022 

i 2022/2023 podpisują kolejną umowę nie wcześniej niż po złożeniu Raportu Końcowego. 


