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ZAŁOŻENIA PROGRAMU SOLIDARNI Z UKRAINĄ  

DLA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW 

Celem Programu jest umożliwienie ukraińskim uchodźcom (przybyłym do Polski od 

24.02.2022) – ukraińskim studentom i doktorantom kontynuowania studiów, prowadzenia 

prac nad rozprawą doktorską lub odbycia innych dowolnych form kształcenia w polskich 

uczelniach i instytutach w okresie od marca do września 2022 roku. Program jest 

realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki i Ministerstwa Zdrowia. 

WNIOSKOWANIE i OCENA: Wniosek składają uczelnie nadzorowane przez MEiN lub 

MZ, w których liczba studentów studiów stacjonarnych wynosi minimum 150 osób, oraz 

instytuty PAN/instytuty sieci Łukasiewicz/instytuty badawcze. We wniosku podmioty te 

deklarują liczbę uchodźców Ukraińców, których są gotowe przyjąć, zapewniając im 

bezpłatnie możliwość kontynuowania studiów, przygotowania rozprawy doktorskiej, 

odbycia kursów językowych lub innych dowolnych form kształcenia.  

Ocena wniosków dokonywana jest pod kątem formalnym. Przyznane finansowanie może 

być niższe od wnioskowanego. Dyrektor NAWA podejmie decyzję o wysokości 

przyznanych środków biorąc pod uwagę dostępność środków w Programie oraz 

zrównoważony rozkład geograficzny beneficjentów Programu. 

UCZESTNICY PROGRAMU: Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski nie wcześniej 

niż 24 lutego 2022 roku i którzy: 

 byli studentami ukraińskich uczelni w roku akademickim 2021/2022  lub 

 odbywali na Ukrainie studia doktoranckie (aspirantura) w roku akademickim 

2021/2022.  

Podmiot może ustalić dodatkowe kryteria przyjmowania uczestników Programu. 

ZAKRES DZIAŁAŃ ZE STRONY BENEFICJNETÓW: Podmiot, który otrzyma środki w 

ramach programu musi zapewnić przynajmniej: 

 Przyjęcie uczestników Programu na studia ze zwolnieniem z wszelkich opłat lub 

umożliwienie prowadzenia prac związanych z przygotowaniem rozprawy 

doktorskiej lub zapewnienie udziału w bezpłatnych innych formach kształcenia w 

wymiarze nie mniejszym niż 15 godzin zajęć tygodniowo (kursy językowe lub 

przygotowawcze).  

 Wypłacanie stypendiów dyrektora NAWA w wysokości 1500 zł/miesięcznie/osoba 

wszystkim uczestnikom Programu. 

 Zapewnienie opieki psychologicznej i prawnej związanej z kształceniem. 

  



 

 

 

FINANSOWANIE: Budżet Programu pozwala na sfinansowanie około 1320 uczestników 

Programu w okresie marzec-wrzesień 2022 (czyli do końca roku akademickiego 

2021/2022). Podmioty otrzymują na każdego uczestnika Programu kwotę ryczałtową w 

wysokości: 

 Na sfinansowanie uczestników podejmujących studia na wszystkich kierunkach, 

poza kierunkiem lekarskim i lekarsko dentystycznym – 2500 zł/uczestnik/miesiąc,  

z czego 1500 zł jest wypłacane w formie stypendium dla uczestnika Programu; 

 Na sfinansowanie uczestników podejmujących studia w semestrze letnim na 

kierunkach lekarskich lub lekarsko- dentystycznych - 4071 zł/uczestnik/miesiąc, z 

czego 1500 zł  jest wypłacane w formie stypendium dla uczestnika Programu (20 

miejsc dla studentów na uczelniach nadzorowanych przez MEiN i 50 miejsc dla 

studentów na uczelniach nadzorowanych przez MZ); 

 Na sfinansowanie prowadzenia prac nad rozprawą doktorską – 

2500 zł/uczestnik/miesiąc, z czego 1500 zł jest wypłacane w formie stypendium dla 

uczestnika Programu; 

 Na uczestników kursów językowych lub kursów przygotowawczych - 2500 

zł/uczestnik/miesiąc, z czego 1500 zł jest wypłacane w formie stypendium dla 

uczestnika Programu. 

Uczestnicy nie muszą być rekrutowani na cały okres trwania Programu. Mogą być 

przyjmowani w dowolnym momencie od 1 marca do 30 września 2022. Wyjątek stanowią 

studia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, na których uczestnik musi 

rozpocząć studia nie później niż 1 kwietnia 2022 roku.  

RAPORTOWANIE: pierwszy raport beneficjenci składają do 16 maja br. Wraz z raportem 

beneficjent wnioskuje o zmniejszenie/zwiększenie budżetu projektu na okres czerwiec-

wrzesień. Raport zawiera listę uczestników Programu na każdy miesiąc jego trwania.  

 


