
 

Szanowni Państwo, 
 
uprzejmie informujemy, że w związku z bieżącymi komunikatami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi zagrożenia 
epidemiologicznego COVID-19 oraz utrudnieniami w działalności uczelni i ośrodków badawczych w kraju i za granicą, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 
informuje o najnowszych przyjętych wytycznych w zakresie ewentualnych zmian w realizacji projektów w odniesieniu do stypendystów programu im. Bekkera: 
 

Edycja 
programu 

Status stypendysty Zalecenia NAWA 

Edycja 
2018 

Stypendyści przebywający w zagranicznych 
ośrodkach goszczących (zgodnie z zawartą 
z NAWA umową) 

Działając na podstawie umowy zawartej z NAWA (zapisy dot. siły wyższej) możliwe jest (na uzasadniony 
wniosek stypendysty) wstrzymanie realizacji projektu na okres do 6 miesięcy (w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach na okres dłuższy) po uzgodnieniu z ośrodkiem goszczącym.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest skrócenie okresu realizacji projektu.  

Proszę pamiętać, że wiąże się to z koniecznością rozliczenia osiągniętych rezultatów adekwatnie do 
okresu pobytu w ośrodku goszczącym oraz koniecznością zwrotu niewykorzystanej części stypendium.  

Stypendium jest przeznaczone jedynie na czas pobytu w zagranicznym ośrodku goszczącym i nie może 
być wypłacane w przypadku kontynuacji zadań objętych projektem po powrocie do Polski. 

Edycja 
2019 

Stypendyści przebywający w zagranicznych 
ośrodkach goszczących (zgodnie z zawartą 
z NAWA umową) 

Działając na podstawie umowy zawartej z NAWA (zapisy dot. siły wyższej) możliwe jest (na uzasadniony 
wniosek stypendysty) wstrzymanie realizacji projektu na okres do 6 miesięcy (w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach na okres dłuższy) po uzgodnieniu z ośrodkiem goszczącym. 

Stypendyści, których zawarte już umowy 
zakładają realizację projektów od 
marca/kwietnia 2020 i nie wyjechali /nie 
wyjadą do ośrodków goszczących (zgodnie 
z zawartą z NAWA umową) 

Działając na podstawie umowy zawartej z NAWA (zapisy dot. siły wyższej) możliwa jest zmiana terminu 
wyjazdu po uzgodnieniu z ośrodkiem goszczącym, przy czym wyjazd powinien rozpocząć się najpóźniej 
31.12.2020 r. W takim przypadku prosimy o złożenie wniosku (wysłanego z adresu email używanego 
w systemie teleinformatycznym NAWA) z propozycją zmiany terminu. Należy dołączyć akceptację 
nowego terminu przez ośrodek goszczący; uznawane będą akceptacje ośrodków goszczących w formie 
e-maili. Okres pobytu powinien pozostać taki sam, jak we wniosku. Umowy będą aneksowane.  

Stypendyści, dla których realizacja projektów 
planowana jest w późniejszym terminie 
(umowa nie została jeszcze zawarta) 

Rekomendujemy rozważenie przełożenia wyjazdów na późniejszy termin. Możliwa jest zmiana terminu 
wyjazdu po uzgodnieniu z ośrodkiem goszczącym, przy czym wyjazd powinien rozpocząć się najpóźniej 
31.12.2020 r. W takim przypadku prosimy o złożenie wniosku (wysłanego z adresu email używanego 
w systemie teleinformatycznym NAWA) z propozycją zmiany terminu. Należy dołączyć akceptację 
nowego terminu przez ośrodek goszczący; uznawane będą akceptacje ośrodków goszczących w formie 
e-maili.  



 

 
Jednocześnie informujemy, że w każdym rozpatrywanym przypadku nie jest możliwe zwiększenie kwoty przyznanego stypendium. 
 
Prosimy również o zapoznanie się z rekomendacjami dla studentów, doktorantów i pracowników nauki powracających z zagranicy, dostępnymi na stronie Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dla-studentow-doktorantow-i-pracownikow-nauki-powracajacych-z-zagranicy. 

https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dla-studentow-doktorantow-i-pracownikow-nauki-powracajacych-z-zagranicy

