
 
Realizacja projektów w ramach Programu Welcome to Poland nabór 2019 w okresie pandemii wirusa 

SARS-CoV-2  

Szanowni Państwo, 
  
W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego zajęć dydaktycznych na uczelniach informuję, że nie ma konieczności abyście 
wysyłali Państwo oficjalne pisma w sprawie wstrzymania realizacji działań z podpisem władz 
uczelni/instytutów. Zapewne większość z Państwa pracuje również w trybie pracy zdalnej – zatem 
dodatkowa biurokracja w tym momencie nie jest wskazana.  
Wystarczy informacja mailowa od opiekunów projektów. W momencie, gdy poszczególne 
szkolenia/zadania zostały zawieszone i będą realizowane po okresie zakończenia rozprzestrzeniania się 
wirusem SARS-CoV-2 nie ma konieczności składania karty zmian do projektu.  
  
W przypadku, gdy w okresie zawieszenia wystąpią po Państwa stronie trudności, problemy związane z 
zawieszeniem działań - proszę na bieżąco przesyłać informacje na mój adres e-mail.  
  
Informuje również, że z uwagi na niemożność realizacji szkoleń w formule stacjonarnej, mogą Państwo 
uruchomić szkolenia w formule on-line, jako działanie możliwe do podjęcia w celu łagodzenia wpływu 
pandemii koronawirusa.  
Jeżeli nie posiadają Państwo odpowiedniej infrastruktury do szkoleń on-line - proszę przeczekać okres 
zawieszenia i po powrocie na uczelnię będziecie Państwo uruchamiać działania projektowe w formule 
stacjonarnej. 
  
W ostatnim czasie otrzymuję również wiele zapytań o wydłużenie okresu realizacji projektu.  
Na chwilę obecną analizujemy zapisy umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego w 
ramach POWER pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w 
przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland, konsultujemy tą kwestię z Instytucją 
Pośrednicząca (NCBiR). Jak otrzymamy informację zwrotną od IP, będziemy Państwa informować na 
bieżąco.  
  
W sytuacji, gdy widzicie Państwo ryzyko niezrealizowania działań projektowych w terminie określonym 
we wniosku o finansowanie - proszę o w trybie indywidulanym przesyłanie takiej informacji z 
określeniem numeru projektu i zadań, których realizacja jest zagrożona.  
  
Pozostajemy z Państwem w bieżącym kontakcie i życzę dużo zdrowia. 
  
Z poważaniem, 

 

Łukasz Sybicki 

Główny Specjalista 

Pion Programów dla Instytucji 

 

lukasz.sybicki@nawa.gov.pl 

22-390-35-42 
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