
KOMUNIKAT 

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
1)

 

 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

 

o maksymalnej wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym 

stypendystami strony polskiej  

Na podstawie art. 43 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.
2)

) ogłasza się, co następuje: 

1. Od dnia 1 października 2017 r. maksymalna wysokość stypendiów przyznawanych 

cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej, którzy podejmują i odbywają 

kształcenie albo uczestniczą w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych i decyzji ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wynosi: 

1) dla studentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów 

magisterskich oraz uczestników kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku 

polskim – 1500,00 zł miesięcznie; 

2) dla uczestników studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych – 3000,00 zł 

miesięcznie; 

3) dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora lub doktora sztuki lub 

stopień nadany za granicą równoważny polskiemu stopniowi naukowemu doktora lub 

doktora sztuki – 5000,00 zł miesięcznie albo w przypadku gdy pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej trwa nie dłużej niż 15 dni – 300,00 zł dziennie. 

2. Od dnia 1 października 2017 r. maksymalna wysokość stypendiów przyznawanych 

cudzoziemcom polskiego pochodzenia studiującym w kraju swojego zamieszkania wynosi: 

1) dla studentów – 100,00 EUR miesięcznie; 

2) dla uczestników studiów doktoranckich – 140,00 EUR miesięcznie. 

3. W przypadku gdy umowa międzynarodowa, na podstawie której cudzoziemiec będący 

stypendystą strony polskiej podejmuje i odbywa kształcenie albo uczestniczy w badaniach 

naukowych i pracach rozwojowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określa inne 

wysokości stypendiów, o których mowa w ust. 1, stypendium wypłaca się w wysokości 

określonej w tej umowie. 

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

  

                                                           
1)

 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1933, 2169 

i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 777, 858, 859, 1321, 1428 i 1530. 



UZASADNIENIE 

Stosownie do art. 43 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 

jest obowiązany do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o 

maksymalnej wysokości stypendiów przyznawanych przez Dyrektora Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej stypendystom strony polskiej. Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z 

dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530) 

Agencja realizuje zadania związane z prowadzeniem spraw osób podejmujących i 

odbywających kształcenie oraz uczestniczących w badaniach naukowych i pracach 

rozwojowych na podstawie umów międzynarodowych lub decyzji ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego, o których mowa odpowiednio w art. 43 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z 

dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. W związku z powyższym w ust. 1 

komunikatu zawarto maksymalne wysokości stypendiów przyznawanych przez Dyrektora 

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ww. stypendystom strony polskiej.  

Ponieważ zgodnie z art. 43 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym cudzoziemcy – stypendyści strony polskiej mogą w Polsce podejmować i odbywać 

kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na podstawie 

umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach, w ust. 3 komunikatu 

zawarto przepis zapewniający pierwszeństwo postanowień umów międzynarodowych  

w zakresie wysokości omówionych wyżej stypendiów przed regulacją wynikającą  

z komunikatu. 

Ponadto zgodnie z art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym, stypendystami strony polskiej mogą być również cudzoziemcy, którzy spełniają 

wymagania określone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U.  

z 2014 r. poz. 1392, z późn. zm.) i studiujący w kraju swojego zamieszkania, stąd w ust. 2 

komunikatu zawarto maksymalne wysokości stypendiów przyznawanych przez Dyrektora 

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej tym cudzoziemcom.  

Wysokość stypendiów została ustalona tak, by oferta dydaktyczna i naukowa Polski mogła 

być konkurencyjna na globalnym rynku badawczym i edukacyjnym. Jednocześnie określenie  

w komunikacie jedynie maksymalnych stawek stypendiów umożliwia ich dopasowanie do 

formy kształcenia oraz liczby kandydatów w odniesieniu do danej oferty. 


