Warszawa, dnia 20 lutego 2019 r.

Szanowni Państwo,
W związku z pojawiającymi się, na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy, prośbami uczelni o refundację
środków finansowych za stypendia wypłacone jeszcze w 2018 roku i niezaewidencjonowane w notach
przesyłanych do NAWA do końca ubiegłego roku, uprzejmie przypominamy, że okres sprawozdawczy w
dotychczasowej formie zakończył się 31 grudnia 2018 roku. Refundacja świadczeń po tym okresie stoi
w sprzeczności z obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. system wzajemnych rozliczeń na podstawie
Umowy ramowej oraz wykazów i raportów semestralnych składanych przez Uczelnie.
Jesteśmy świadomi, iż Uczelnie stoją przed wyzwaniem finansowego zamknięcia 2018 roku,
uzgodnienia zapisów księgowych oraz dostosowania ich do nowego systemu rozliczeń
zaproponowanego przez Agencję. Z tego względu Agencja wydłuża do 28 lutego 2019 r. okres na
przesłanie w formie uzupełnień not księgowych obciążeniowych za niezrefundowane Uczelni stypendia
wypłacone w 2018 roku. Od 1 marca nie będzie już możliwości jakiekolwiek refundacji świadczeń.
Równocześnie pragniemy Państwa uczulić na konieczność rzetelnego i terminowego rozliczania
wydatkowanych środków finansowych w ramach okresów sprawozdawczych zdefiniowanych Umową
ramową. Tworząc zapisy Umowy Agencja miała na celu rozliczanie stypendiów w ściśle określonych
interwałach czasowych przypadających na każdy z semestrów. Rozliczenie na podstawie raportu
semestralnego i przedłożenie noty księgowej zamyka okres rozliczeniowy między Agencją i Uczelnią,
tym samym nie będzie możliwa refundacja środków nieujętych w raporcie semestralnym, a wypłaconych
lub należnych za ten okres.
Z uwagi na zbliżający się pierwszy okres sprawozdawczy oraz pojawiające się wątpliwości i zapytania
dotyczące prawidłowego przygotowania raportu semestralnego, Agencja dopuszcza możliwość
przesyłania pierwszego raportu do dnia 15.03.2019 r. Jednocześnie Agencja zobowiązuje się do
uszczegółowienia Załącznika Nr 2 – Wzór wykazu Stypendystów i Raportu Uczelni oraz odpowiedzi na
często zadawane pytania do dnia 26 lutego2019r.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
-pion merytoryczny p. Jacek Wojtaśkiewicz tel. (22) 390 35 15; e-mail:jacek.wojtaskiewicz@nawa.gov.pl
-pion finansowy p. Jolanta Orzelska tel.(22) 390 35 07 ; e-mail:jolanta.orzelska@nawa.gov.pl
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