
 
 

Q&A Medyk NAWA 

1. Jaki jest minimalny i maksymalny okres pobytu? 

 Stypendium może być wypłacane przez okres max. 12 miesięcy. Okresem minimalnym jest 

1 miesiąc. 

2. Czy w przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej / konieczności kwarantanny - zajęcia ze 

studentami mogą odbywać się online? 

 Stypendium przyznane w ramach działania medyk NAWA obejmuje kwoty przeznaczone na 

pobyt i relokację stypendysty do Polski. Z uwagi na powyższe realizacja zajęć w trybie 

zdalnym możliwa jest jedynie w przypadku, gdy odbywa się ona na terenie Polski a nie jest 

realizowana przez Stypendystę z miejsca jego dotychczasowego pobytu. 

3. Czy stypendium jest opodatkowane? 

 Kwoty, o których mowa w pkt 1-4 są kwotami ryczałtowymi. Zgodnie z interpretacją 

Ministra Finansów nie podlegają one opodatkowaniu 

https://nawa.gov.pl/images/Aktualnosci/MF_Podatek_os_fizyczne.pdf 

4. Czy dopuszczalne są przerwy w realizacji działań zaplanowanych w ramach stypendium? 

 Okres realizacji stypendium liczony jest tutaj jako okres ciągły i nie może zostać rozbity na 

kilka etapów. 

5. Jakie wydatki obejmuje ryczałt : Jednorazowy dodatek na zagospodarowanie się Stypendysty 

w Polsce – 12 000 zł? 

 Jednorazowy dodatek na zagospodarowanie się stypendysty w Polsce planowany jest jako 

kwota ryczałtowa przekazywana stypendyście, wydatkowana przez niego zgodnie z jego 

indywidualnymi potrzebami, które w zależności od miejsca, z którego przyjeżdża mogą 

kształtować się bardzo różnie. 

6. Czy jednostka goszcząca ma obowiązek zatrudnić Stypendystę? 

 Nie, stypendysta nie musi zostać zatrudniony w uczelni, nie ma takiego wymogu. Niemniej 

jednak rekomendujemy rozważenie takiego rozwiązania, ze względu na kwestie związane z 

ubezpieczeniami. 

7. Jak wygląda kwestia ubezpieczenia Stypendysty w okresie realizacji stypendium? 

 NAWA nie reguluje ani nie pokrywa kosztów ubezpieczeń. Nie będzie to kontroli ze strony 

Agencji. Poszczególne uczelnie mają w tym zakresie wypracowaną politykę i optymalnie, by 

nią właśnie kierowali się w kwestiach nieuregulowanych w zasadach działania podanych na 

stronie. 

8. Jaką dokumentację należy gromadzić w celu dokumentowania wydatków? 

 Dokumenty poświadczające wypłatę środków stypendyście oraz realizację przez niego 

zadań powierzonych w ramach realizacji stypendium. 

9. Czy studia I stopnia kwalifikują do udziału w programie? 

 Nie. Stypendysta musi posiadać dyplom potwierdzający ukończenie co najmniej studiów 

drugiego stopnia lub studiów jednolitych 


