
Komunikat dotyczący zasad wypłacania świadczeń stypendialnych w okresie wakacyjnym dla 
stypendystów programów studenckich Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej  
 
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2019 z dnia 29 lipca 
2019 r. Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w okresie wakacyjnym (lipiec-
wrzesień) stypendystom przysługują świadczenia stypendialne w wysokości i na warunkach 
określonych regulaminem właściwego Programu. 

 Stypendystom Programów im. Stefana Banacha (kurs przygotowawczy, studia I, II i III 
stopnia), Programu im. Ignacego Łukasiewicza (kurs przygotowawczy, studia II i III stopnia) 
oraz Poland my first choice (studia II stopnia), Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. 
Władysława Andersa – studia III stopnia przysługują miesięczne świadczenia stypendialne 
przez okres maksymalnie 12 miesięcy w roku akademickim, czyli przez cały okres wakacji; 

 Stypendystom Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa (kurs 
przygotowawczy, studia I, II stopnia oraz studia jednolite magisterskie) przysługują 
świadczenia stypendialne przez okres maksymalnie 10 miesięcy w roku akademickim od 
dnia rozpoczęcia studiów lub rocznego kursu przygotowawczego do studiów w Polsce. 
Wybór ostatniego – dziesiątego miesiąca wypłaty świadczenia stypendialnego w okresie 
wakacyjnym lipiec – wrzesień, pozostaje do decyzji stypendysty. Standardowo świadczenie 
wypłacane jest w lipcu jednakże dopuszczalne jest przesunięcie, na wniosek 
zainteresowanego, wypłaty na inny miesiąc wakacyjny. Wniosek w tej sprawie stypendyści 
powinni składać w odpowiednich komórkach organizacyjnych uczelni. Nie ma konieczności 
przesyłania wniosków w/w osób do Agencji. 

Warunkiem wypłaty świadczeń w okresie wakacyjnym jest przebywanie na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wobec stypendystów przebywających jednorazowo poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej dłużej 
niż 30 dni, zastosowanie ma Komunikat NAWA w sprawie wypłat stypendiów w programach 
studenckich oraz programie wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej, zgodnie 
z którym do dnia 30 września 2020 r. nie mają zastosowania zapisy zawieszające im wypłatę 
stypendium, o ile kontynuują kształcenie na zasadach określonych przez uczelnię, w tym 
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na odległość. 

NAWA zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia terminu stosowania zasad określonych 
ww. komunikatem. Komunikat dostępny jest na https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wazny-
komunikat-w-sprawie-wyplat-stypendiow-w-programach-studenckich-i-wymiany-osobowej. 
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