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Abstract: 
The National Academic Exchange Agency (NAWA) is a government agency whose subject 

matter is the implementation of tasks defined by the laws for the system of science and higher 

education. It has legal personality, and in international relations uses the name "Polish Nation-

al Agency for Academic Exchange". 
Programs for the implementation of NAWA tasks are set by its Director. Such programs may 

be participated by a natural person or legal entity, located in the broadly understood system of 

science and higher education. The principal right of these entities is applying for financing or 

co-financing the implementation of NAWA programs. The allocation of funds for the imple-

mentation of these programs takes place in an administrative procedure concluded with the 

decision of the Agency Director. This procedure is preceded by a competition to select the best 

offer, which is subject to formal and substantive evaluation by independent experts of NAWA. 

For this purpose, a ranking list is established, and the entity located at the top of the ranking 

list becomes the winner and, at the same time, the beneficiary of financial resources. 
The decision to grant or refuse to allocate funds for financing or co-financing the implementa-

tion of NAWA programs is a subject to verification by the means of remediation or a court-

administrative complaint. In the procedure for financing or co-financing programs implement-

ing the NAWA tasks, the provisions of the Code of Administrative Procedure are not applied. 
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This proceeding is therefore placed in the circle of specific – declassified administrative pro-

ceedings. 
Keywords: NAWA programs, beneficiaries of financing NAWA programs, administrative 

decision and its verification, decoding 
 

Streszczenie: 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) jest agendą rządową, której przedmio-

tem działalności jest realizacja zadań określonych ustawami na rzecz systemu nauki i szkolnic-

twa wyższego w Polsce. Posiada osobowość prawną, a w stosunkach międzynarodowych 

posługuje się nazwą  "Polish National Agency for Academic Exchange". 
Programy służące realizacji zadań NAWA ustanawia jej Dyrektor. W programach takich mogą 

uczestniczyć osoby fizyczne i osoby prawne, znajdujące się w szeroko pojętym systemie nauki 

i szkolnictwa wyższego. Prawem tych podmiotów jest ubieganie się o finansowanie lub współ-

finansowanie realizacji programów NAWA. Przyznanie środków na realizację tych progra-

mów odbywa się w postępowaniu administracyjnym zakończonym wydaniem decyzji przez 

Dyrektora Agencji. Postępowanie to poprzedzone jest konkursem na wyłonienie najlepszej 

oferty, która podlega ocenie formalnej i merytorycznej przez ekspertów niezależnych od NA-

WA. W tym celu ustanawiana jest lista rankingowa, a podmiot usytuowany na jej czele staje 

się zwycięzcą konkursu, a zarazem beneficjentem środków finansowych. 
Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania środków na finansowanie lub współfinansowa-

nie realizacji programów NAWA podlega weryfikacji w trybie remonstracji albo skargi sądo-

wo-administracyjnej. W postępowaniu w sprawie finansowania lub współfinansowania pro-

gramów realizujących zadania NAWA nie stosuje się przepisów ustawy Kodeksu postępowa-

nia administracyjnego. Postępowanie to mieści się zatem w kręgu postępowań administracyj-

nych szczególnych – dekodyfikowanych.              
Słowa kluczowe: Programy NAWA, beneficjenci finansowania programów NAWA, decyzja 

administracyjna i jej weryfikacja, dekodyfikacja 
 

Główny zarys problemu i jego związku z ważnymi kwestiami naukowymi i 

praktycznymi. 
Współczesny model systemu nauki i szkolnictwa wyższego składa się z szeregu 

instytucji, którym albo nadaje się bezpośrednio atrybut podmiotów czy organów 

tworzących ten system, albo status podmiotów działających na rzecz tego systemu. 

Niezależnie od powyższego, wszystkie instytucje należące do szeroko rozumianego 

systemu nauki i szkolnictwa wyższego cechuje to, co znajduje się w preambule usta-

wy z dnia  20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1668 z późn. zm), zatem  fundamentalna rola nauki w tworzeniu cywilizacji, z 

optymalnym tworzeniem  warunków dla wolności badań naukowych i twórczości 
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artystycznej oraz wolności nauczania. Instytucje systemu nauki i szkolnictwa wyż-

szego realizują misję o szczególnym znaczeniu dla państwa, poprzez  wnoszenie 

kluczowego wkładu w innowacyjność gospodarki oraz przyczyniania się do rozwoju 

kultury, a także współkształtowania standardów moralnych obowiązujących w życiu 

publicznym.  

W systemie nauki i szkolnictwa wyższego znajduje się m.in. Narodowa Agencja 

Wymiany Akademickiej, która wprawdzie nie jest zaliczona bezpośrednio do syste-

mu, ale działa na jego rzecz (Art. 7 ust. 2, Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm). 

Zaliczana jest więc do tych podmiotów, które stricte nie wchodząc w system szkol-

nictwa wyższego i nauki,  wykonują w stosunku do niego istotne zadania o charakte-

rze usługowym, określone w odrębnych ustawach. Jak z samej nazwy wynika, Naro-

dowa Agencja Wymiany Akademickiej ogniskuje swoją działalność na polu między-

narodowym, czy też innymi słowy w obszarze międzynarodowego systemu nauki i 

szkolnictwa wyższego. 

 

Analiza najnowszych badań, aktów prawnych i literatury przedmiotu, w 

których podjęto omówienie podjętej problematyki. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis i analiza jednej z kompetencji 

Agencji, tj. prawa do finansowania bądź współfinansowania projektów 

badawczych, mających na celu realizację jej zadań. Prawo to wykonywane jest w 

procedurze dekodyfikowanego postępowania administracyjnego, a lbowiem 

ustawodawca nie posiłkuje się w tym wypadku (ani wprost, ani odpowiednio) 

przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm). Autor, z 

wykorzystaniem metody dogmatyczno-opisowej, pragnie uchwycić odrębności 

proceduralne pomiędzy postępowaniem zaprezentowanym w  opracowaniu, a 

ogólnym postępowaniem administracyjnym. Tym sposobem formułuje cel 

opracowania, jakim jest wysunięcie wobec ustawodawcy postulatu de lege 

ferenda, aby w kwestiach nieuregulowanych w ustawie NAWA, posiłkowo 

stosować przepisy k.p.a. Taki postulat wychodzi naprzeciw dopełnieniu regulacji 

prawnej, ograniczając w ten sposób wykładnię prawa, nierzadko stosowaną  

wadliwie. 
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Cele i metody badawcze podjęte w analizie tematu. 
Cel pracy został zorientowany na prezentację oraz analizę trybu postępowania w 

sprawach z zakresu finansowania projektów badawczo-rozwojowych, realizujących 

zadania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Spektrum wywodów obejmuje 

chronologicznie przedstawiona procedura finansowania tych projektów, począwszy 

od ustalenia potencjalnych beneficjentów programów, a skończywszy na przyznaniu 

bądź odmowie przyznania finansowania tych programów. Cel pracy uwzględnia 

także, za czym idzie prezentacja - administracyjnej i sądowej weryfikacji decyzji 

administracyjnej, jako indywidualnego aktu administracyjnego, będącego ustawową 

formą finansowania projektów badawczo-rozwojowych. Przyjęta metoda badawcza 

oparta jest na języku prawnym i prawniczym. Jest to metoda opisowo-dogmatyczna, 

na kanwie której, z jednej strony zaprezetowano materiał normatywny wpisujący się 

w temat pracy, z drugiej zaś    dokonano wykładni tego materiału, z końcowymi 

wnioskami mającymi charakter postulatów de lege ferenda. 

 

Prezentacja przeprowadzonej analizy. Dyskusja. 
Status prawny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) jest państwową jednostką 

prawną, która realizuje zadania z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyż-

szego i nauki (Art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1, Dz. U. z 2017 r., poz. 1530 z późn. zm.). W 

stosunkach z zagranicą Agencja posługuje się nazwą w brzmieniu "Polish National 

Agency for Academic Exchange" (§ 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego, Dz. U. z 2017 r., poz. 1771). Przy realizacji swoich zadań NAWA 

może współprac, ować z polskimi i zagranicznymi podmiotami, w szczególności 

jako partner umów o wspólne przedsięwzięcie (Art. 2 ust. 6 n.a.w.a.). Natomiast 

ministrowie kierujący działami administracji rządowej mogą zlecać NAWA wyko-

nywanie zadań związanych z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego lub 

nauki, należących do ich właściwości, zapewniając środki na ich realizację (Art. 2 

ust. 5 n.a.w.a.).  

Kluczowe zadania NAWA obejmują: 1) inicjowanie i realizowanie działań wspiera-

jących międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia 

uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Aka-

demii Nauk i jej instytutów, polskich instytutów badawczych, międzynarodowych 

instytutów naukowych,  Polskiej Akademii Umiejętności,  innych podmiotów pro-

wadzących działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; 2)  upowszechnia-
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nie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki; 3) upowszechnia-

nie języka polskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 2 ust. 2 

n.a.w.a.). Pozostałe zadania NAWA skupiają się na: 1) prowadzeniu spraw osób 

podejmujących i odbywających studia, kształceniu w szkołach doktorskich, studiach 

podyplomowych, kształceniu specjalistycznym oraz uczestnictwie w prowadzeniu 

działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia na podstawie umów międzyna-

rodowych albo innych porozumień; 2) prowadzeniu spraw cudzoziemców podejmu-

jących i odbywających studia, kształceniu cudzoziemców w szkołach doktorskich, 

studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych oraz uczestniczących w pro-

wadzeniu działalności naukowej lub kształcących się na podstawie decyzji ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki; 3) prowadzeniu spraw z zakresu 

uznawalności wyższego wykształcenia oraz stopni naukowych i stopni w zakresie 

sztuki; 4) zapewnieniu obsługi administracyjnej i finansowej Państwowej Komisji do 

spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; 5) uwierzytelnia-

niu dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomów, w tym także ich 

odpisów (również w języku obcym) i duplikatów oraz  zaświadczeń o ukończeniu 

studiów, ponadto dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz ich duplikatów i 

odpisów, przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą (gdy stopnie nadawane są 

przez uczelnie); 6) uwierzytelnianiu innych dokumentów dla spełnienia wymagań 

określonych przez obce państwa (Art. 2 ust. 3 n.a.w.a.).  

Pozycja prawna Dyrektora Agencji. 
Narodową Agencją Wymiany Akademickiej  kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz 

Dyrektor (Art. 4 ust. 1 n.a.w.a). Uprawniony jest on do samodzielnego dokonywania 

czynności prawnych w imieniu NAWA (Art. 4 ust. 3 n.a.w.a.). Jego zadania obejmu-

ją: 1) opracowywanie programów służących realizacji zadań NAWA, których celem 

jest tworzenie warunków do inicjowania i rozwoju międzynarodowej kariery w śro-

dowisku akademickim i naukowym; 2) zwiększanie poziomu umiędzynarodowienia 

instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz upowszechnia-

nie języka polskiego za granicą; 3)  sporządzanie projektu rocznego planu działania 

oraz projektu rocznego planu finansowego NAWA; 4) sporządzanie rocznego spra-

wozdania z działalności NAWA w roku poprzednim oraz rocznego sprawozdania 

finansowego; 5) prowadzenie gospodarki finansowej  i  zarządzanie majątkiem NA-

WA (Art. 4 ust. 2 n.a.w.a.).  

Do statutowych kompetencji Dyrektora Agencji należy: 1) ogłaszanie naborów wnio-

sków o udział w programach realizujących zadania NAWA; 2)  opracowywanie 
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systemu oceny wniosków o udział w programach; 3) opracowywanie założeń kon-

kursów, ogłaszanie konkursów oraz przyznawanie nagród za działalność i osiągnię-

cia o istotnym znaczeniu w obszarze umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i 

nauki; 4) podejmowanie współpracy z jednostkami administracji rządowej i samo-

rządowej, organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami w sprawach 

dotyczących działalności NAWA 5) prowadzenie systematycznej ewaluacji realizo-

wanych programów, w tym dokonywanie oceny ich wpływu na rozwój nauki i go-

spodarki oraz przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższe-

go planu ewaluacji realizowanych programów; 6)  występowanie do ministra wła-

ściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub do ministra właściwego do spraw nauki 

z wnioskami o przyznanie NAWA dotacji z budżetu państwa; 8) zapewnianie prawi-

dłowej organizacji wewnętrznej NAWA, umożliwiającej sprawną i efektywną reali-

zację jej zadań oraz  zapewnianie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektyw-

nej kontroli zarządczej i kontroli wewnętrznej; 10) zawieranie umów w sprawach 

dotyczących działalności NAWA; 11) prowadzenie polityki personalnej oraz doko-

nywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w NAWA; 12) 

nadawanie  regulaminu organizacyjnego NAWA, obejmującego jej strukturę organi-

zacyjną, zakres zadań i tryb pracy poszczególnych komórek; 13) tworzenie zespołów 

o charakterze stałym lub doraźnym, wraz z określeniem ich nazw, składu osobowego 

i zakresu zadań oraz trybu pracy; 14) wykonywanie innych zadań wynikających z 

przepisów prawa (§ 2,  § 4 ust. 2 – 3 i  § 11  Statutu NAWA).  

Zasady i procedura finansowania programów NAWA. 
Programy służące realizacji zadań NAWA ustanawia jej Dyrektor (Art. 17 ust. 2 – 3 

n.a.w.a.).  Indywidualnymi beneficjentami środków finansowych na wykonanie tych  

programów są: 1)  studenci i doktoranci; 2) uczestnicy kursów przygotowawczych do 

podjęcia nauki w języku polskim; 3) pracownicy - uczelni, federacji podmiotów 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów, 

instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych działających na 

terytorium RP, Polskiej Akademii Umiejętności oraz pracownicy innych podmiotów 

prowadzących działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;  4) osobom 

posiadającym co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za 

granicą; 6) osobom kierowanym za granicę w celu nauczania języka polskiego jako 

obcego. Natomiast do instytucjonalnych beneficjentów należą:      uczelnie, federacje 

podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, PAN i jej instytuty oraz inne 

instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium 
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RP, Polska Akademia Umiejętności oraz inne podmioty prowadzące głównie działal-

ność naukową w sposób samodzielny i ciągły. Ponadto, organizacje pozarządowe 

podejmujące działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego lub 

nauki oraz jednostki sektora finansów publicznych, także podejmujące działania na 

rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego lub nauki (Art. 18 ust. 1 n.a.w.a).  

Forma przyznania środków finansowych indywidualnym beneficjentom programów 

NAWA przybiera następujące postacie: 1) stypendium, finansowanie lub dofinanso-

wanie kosztów kształcenia; 2) pomoc materialną; 3) ryczałt pokrywający koszty 

podróży, utrzymania i zakwaterowania. Dla instytucji formą tą będzie finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów działań objętych zakresem tematycznym programu oraz 

kosztów zatrudnienia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację pro-

gramu (Art. 18 ust. 2 n.a.w.a.).  

Tryb otwarcia programów NAWA. 
Dyrektor NAWA ogłasza nabory wniosków o udział w programie oraz konkursy na 

ich realizację. Są one zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (Art. 19 

n.a.w.a).  

Ogłoszenie o naborze wniosków i udział w programie zawiera następujące elementy: 

1)  cel programu i jego zakres tematyczny oraz termin realizacji programu; 2) regu-

lamin programu; 3) określenie terminu i formy składania wniosków oraz języka, w 

jakim wniosek winien być sporządzony; 4) wzór umowy o przyznanie środków fi-

nansowych na  realizację programu; 5)  wysokość środków przeznaczonych na finan-

sowanie programu (Art. 20 ust. 20 n.a.w.a.). Natomiast w ogłoszeniu o konkursie 

wskazuje się: 1) przedmiot konkursu; 2) regulamin konkursu; 3) skład komisji kon-

kursowej; 4) termin ogłoszenia wyników konkursu (Art. 21 n.a.w.a.).   

Wnioski o udział w programie mogą być składane zarówno w formie pisemnej, jak i 

na formularzu elektronicznym. W tym ostatnim wypadku odbywa się to za pośred-

nictwem systemu teleinformatycznego, poprzez założenie konta dla wnioskodawcy 

(Art. 14 ust. 3 n.a.w.a.). Jest to rezultat prowadzenia przez Agencję systemu telein-

formatycznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia-

łalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570 z 

późn. zm.). Zgodnie z art. 3 pkt 3 tej ustawy, za system teleinformatyczny uznaje się  

zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania za-

pewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych 

przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci tele-
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komunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 z późn. zm.).  

Niezależnie od formy złożonego wniosku podlega on ocenie formalnej i merytorycz-

nej (Art. 14 ust. 2 n.a.w.a.). Ocena merytoryczna może być przeprowadzana przez 

ekspertów zewnętrznych, powoływanych na zasadach określonych przez Dyrektora 

(Art. 22 ust. 2 – 3 n.a.w.a.). W przypadku studentów i doktorantów oraz  uczestni-

ków kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim do oceny mery-

torycznej bierze się pod uwagę przynajmniej jeden z niżej wymienionych kryteriów: 

1) dotychczasowy przebieg nauczania lub kształcenia, w tym osiągnięcia naukowe; 

2) opinię podmiotu, w którym osoba  zainteresowana odbywała nauczanie lub kształ-

cenie; 3)  wiedzę lub umiejętności w zakresie odpowiadającym planom kształcenia; 

4) dotychczasową aktywność społeczną; 5)  plany naukowe lub zawodowe; 6) zna-

jomość języka, w którym będzie odbywało się kształcenie; 7) uzasadnienie odbywa-

nia kształcenia w danym podmiocie (np. uczelni, instytucie badawczym albo Polskiej 

Akademii Nauk lub zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej); 8)  zasadność 

kosztów związanych z realizacją planowanych działań (Art. 23 pkt 1 n.a.w.a.). W 

przypadku pracowników uczelni, instytutów badawczych i naukowych, pracowników 

Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników innych podmiotów prowadzących  dzia-

łalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, kryterium oceny merytorycznej 

wniosku obejmuje: 1) dotychczasowy przebieg kariery naukowej lub akademickiej, 

w tym osiągnięcia naukowe; 2) opinia instytucji zatrudniającej oraz jej renoma i 

poziom naukowy wśród instytucji tożsamych, a w przypadku osób niezatrudnionych 

– renoma i pozycja instytucji, z którą wnioskodawca zamierza podjąć współpracę w 

celu realizacji programu; 3)  zakres i sposób realizacji planowanych działań o cha-

rakterze naukowym lub dydaktycznym; 4)  uzasadnienie podjęcia współpracy z 

podmiotem systemu szkolnictwa wyższego i nauki (w przypadku osób niezatrudnio-

nych); 5) zasadność kosztów związanych z realizacją planowanych działań (Art. 23 

pkt 2 n.a.w.a.). W przypadku osób skierowanych za granicę w celu nauczania języka 

polskiego jako języka obcego na ocenę merytoryczną wpływ mają następujące mier-

niki:  1)  posiadanie wymaganego przez stronę przyjmującą  kwalifikacji uprawniają-

cych do nauczania języka polskiego jako obcego;  2) znajomość przez osobę skiero-

waną kultury państwa, w  którym ma nauczać języka polskiego oraz znajomość  

języka urzędowego funkcjonującego w tym państwie, względnie innego języka 

umożliwiającego komunikację (Art. 23 pkt 3 n.a.w.a.).  Z kolei  przy ocenie meryto-

rycznej samych instytucji ubiegających się o finansowanie programów NAWA, w 
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tym organizacji pozarządowych oraz jednostek sektora finansów publicznych podej-

mujących działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego lub nauki, 

uwzględnia się:     1) potencjał organizacyjny oraz doświadczenie instytucji w zakre-

sie realizacji projektów, w tym w  obszarze współpracy międzynarodowej; 2) zgod-

ność działań instytucji z celami polityki naukowej, innowacyjnej, społecznej pań-

stwa, a także zgodność działań z celami i strategią instytucji; 3)  praktyczne znacze-

nie działań dla wzmocnienia potencjału instytucji, zwłaszcza w zakresie międzyna-

rodowej współpracy naukowej lub akademickiej; 5)  zakres i sposób realizacji pla-

nowanych działań; 6)  zasadność poniesienia kosztów związanych z realizacją  pla-

nowanych działań (Art. 23 pkt 4 n.a.w.a.).   

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. 
Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski kompletne (Art. 24 ust. 1 n.a.w.a.). 

Jeżeli zgodnie z regulaminem  programu wnioski podlegają tylko ocenie formalnej, 

za kompletność należy uznać udokumentowanie przez wnioskodawcę, że mieści się 

on w kręgu podmiotów wymienionych w art. 18 ust. 1 n.a.w.a.  (zatem uprawnionych 

do ubiegania się o finansowanie).  Jeżeli natomiast pod uwagę brana jest zarówno 

ocena formalna, jak i merytoryczna, wówczas wniosek winien być zweryfikowany 

także pod kątem spełnienia wymogów wymienionych w art. 23 n.a.w.a. (szczegóło-

wo odnoszących się do poszczególnych rodzajów beneficjentów finansowania wy-

mienionych w art. 18 ust. 1 n.a.w.a.).  

Niekompletność wniosku nakłada na Dyrektora NAWA albo osobę przez niego 

upoważnioną obowiązek wezwania wnioskodawcy o  uzupełnienie brakujących ele-

mentów, w termin 14 dni od dnia otrzymania wezwania (Art. 24 ust. 1 n.a.w.a.). 

Termin ten charakteryzuje jego  nieodwracalność.  Nie może być on także ani skró-

cony, ani przedłużony (Wyrok NSA z dnia 30 lipca 2009 r. (II GSK 1/09), LEX Nr 

552714). Obowiązek wezwania do skompletowania wniosku jest bezwarunkowy i 

nie można się od niego  uwolnić, albowiem wniosek niekompletny nie jest w stanie  

wywołać zamierzonego skutku - zostać poddany rozpoznaniu (Wyrok WSA w War-

szawie z dnia 1 marca 2005 r. (V SA/Wa 1770/04), LEX Nr 175366). Niepoddanie  

rozpoznaniu jest  równoznaczne z pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Iden-

tyczna reperkusja jest przewidziana także w sytuacji zignorowania wezwania przez 

wnioskodawcę, ale również w przypadku: 1) gdy wniosek został złożony po terminie 

określonym w ogłoszeniu o naborze do udziału w programie; 2)  gdy wniosek nie 

spełnia innych wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu (Art. 24 ust. 2 

n.a.w.a.). Pozostawienie wniosku bez rozpoznania nie jest tożsame z umorzeniem 
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postępowania w sprawie o finansowanie lub dofinansowanie realizacji programu 

NAWA (Przybysz P.M., 2017, s. 273). W istocie stanowi jedynie wypowiedź organu 

o przeszkodach uniemożliwiających konkretnemu podmiotowi dalszy udział w pro-

cedurze realizacji programu (M. Romańska M., 2015, s. 471 – 472).  

Forma czynności pozostawienia wniosku bez rozpoznania nie jest określona przez 

n.a.w.a. Nie posiada więc modelu procesowego (Dawidowicz W., 1989, s. 89). 

Czynność ta nie może jednak przybrać  postaci decyzji ani postanowienia, z racji 

braku ustawowego upoważnienia do wydania takich aktów, w tym konkretnym przy-

padku (Uchwała SN z dnia 8 czerwca 2000 r. (III ZP 11/00), OSP 2001, Nr 1, poz. 

12). Czynności tej należy zatem przypisać charakter materialno-techniczny, jako 

powiadomienie wnioskodawcy o powstaniu skutku przewidzianego w pouczeniu 

zawartym w wezwaniu, z podaniem konkretnej przyczyny  powstania tego skutku 

(Chróścielewski W., 2018, s. 152). Bezpodstawne pozostawienie wniosku bez rozpo-

znania, np. w sytuacji,  gdy wnioskodawca dopełnił formalności, do których był 

wezwany, stanowi  bezczynność organu wzywającego, zwalczaną  skargą sądowo-

administracyjną (Wróbel A., 2018, s. 474).   

Decyzję o przyznaniu albo o odmowie przyznania środków finansowych w ramach 

realizacji programu wydaje Dyrektor NAWA (Art. 25 ust. 1 n.a.w.a.). Podmiot lub 

podmioty, którym zostały przyznane takie środki zawierają dane personalne (w przy-

padku osób fizycznych) albo nazwę (w przypadku osób prawnych). Informacja w 

powyższym zakresie jest także zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej, na 

stronie NAWA (Art. 25 ust. 1 i 3 n.a.w.a.).  

Formą przekazywania środków finansowych w ramach realizacji programu jest 

umowa zawierana przez Dyrektora z podmiotem, któremu środki zostały przyznane. 

Umowa w szczególności określa: 1)  warunki jej realizacji i finansowania; 2) warun-

ki i sposób rozliczania przyznanych środków finansowych (Art. 26 n.a.w.a.).  

Weryfikacja decyzji w sprawie finansowania programów NAWA.  
W przypadku wystąpienia naruszeń formalnych przy przyznawaniu środków finan-

sowych, wnioskodawca może wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy (prawo re-

monstracji)( Art. 25 ust. 2 n.a.w.a.). Jest to środek prawny o charakterze zwyczaj-

nym, którego cechuje brak dewolutywności (Wyrok WSA w Kielcach  z dnia  29 

marca 2017 r. (I SA/Ke 106/17), LEX Nr 2267235).  Oznacza to, że Dyrektor NA-

WA może we własnym zakresie dokonać dwukrotnego rozpatrzenia tej samej sprawy 

(Wyrok NSA z dnia 5 lipca 2006 r. (II OSK 940/05), LEX Nr 275527). W drugim 

jednak rozpatrzeniu jest związany zarzucanymi przez wnioskodawcę lub wniosko-

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://ijols.com/resources/html/article/details?id=190914


International Journal of Legal Studies    № 1(5)2019  ISSN 2543-7097 

 

 

 

ISSN 2543-7097 / E-ISSN 2544-9478   

© 2019 /Published by: Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie, Polska 

 This is an open access article under the CC BY-NC license       
    (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 

 

Dytko J., (2019). The Procedure for Financing Programs  

of the Polish National Academic Exchange Agency 

International Journal of Legal Studies, 1(5)2019, 1(5)2019: 185 - 200 

DOI 10.5604/01.3001.0013.3233 
 

195 

dawców naruszeniami formalnymi, które winien uznać albo odrzucić. Ustawodawca 

jednak nie przewidział w jakim terminie należy tego dokonać. Nie ustanowił także 

terminu, w jakim wnioskodawca może skorzystać z prawa do remonstracji, przy 

czym sama remonstracja  skutkuje:   1) wydaniem decyzji w pełni tożsamej decyzji 

pierwotnej; 2)  uchyleniem decyzji pierwotnej i odmiennym orzeczeniem co do istoty 

sprawy. Przykładowo: przyznanie środków finansowych na realizację programu 

NAWA, jeśli w pierwotnej decyzji była odmowa, albo odmowa takiego przyznania, 

jeżeli w pierwszej decyzji środki przyznano. Odpowiednio (biorąc pod uwagę naru-

szenia formalne jako podstawę ponownego rozpatrzenia sprawy) wtórnym skutkiem 

remonstracji może być przemodelowanie listy rankingowej sporządzonej przez eks-

pertów NAWA. W tym kontekście nie można wykluczyć zmiany beneficjentów 

finansowania programów albo udziału w finansowaniu większej ich liczby, np. 2 – 3. 

Może być też taka sytuacja, że beneficjent finansowania nie ulegnie zmianie (pozo-

stanie tylko jeden – zwycięzca listy rankingowej), ale zmianie ulegnie wysokość 

przyznanej mu kwoty. Z mniejszej na większą lub odwrotnie. Oczywiście wiązałoby 

to się ze zmianą decyzji pierwotnej, choć nie można także wykluczyć innego rozwią-

zania w ramach remonstracji, tj. uchylenia decyzji pierwotnej tylko w części. I tym 

sposobem doszłoby do zmiany kwoty finansowania.    

Konkurencyjnym środkiem prawnym względem wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy jest skarga sądowo-administracyjna na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 

2018 r., poz. 1302 z późn. zm. zwana dalej: p.p.s.a.). Z przepisu tego wynika, że 

jeżeli adresatowi decyzji przysługuje prawo remonstracji, może z tego prawa nie 

skorzystać,  jednakże bezpośrednio wnieść skargę do sądu administracyjnego. Mamy 

w tym wypadku do czynienia z alternatywną możliwością zaskarżenia do sądu admi-

nistracyjnego decyzji nieostatecznej.  

W przypadku finansowania programów NAWA, gdy z natury rzeczy  występuje  

wielość uczestników postępowania konkursowego, pozostawia się każdemu wnio-

skodawcy wybór środka ochrony prawnej (Kabat A., 2018, s. 217). Jeżeli przed 

wniesieniem skargi przez jednego z wnioskodawców inny zwróci się o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, wówczas to Dyrektor NAWA rozpoznaje skargę,  jak wniosek o 

ponowne rozpatrzenie, zawiadamiając o tym niezwłocznie skarżącego.  Natomiast w 

sytuacji odwrotnej, gdy skarga przez jednego z wnioskodawców zostanie wniesiona 

wcześniej do sądu, aniżeli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy  do Dyrektora 

NAWA, wówczas dyrektor jest zobligowany niezwłocznie zawiadomić o tym sąd. 
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Owe zawiadomienie skutkuje  przekazaniem skargi przez sąd Dyrektorowi NAWA, 

który rozpoznaje ją jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. O tym fakcie za-

wiadamia także skarżącego (Art. 54a p.p.s.a). Wyłania się z tego taka oto konstata-

cja, że niezależnie od czasokresu wniesienia skargi do sądu administracyjnego bądź 

złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Dyrektora NAWA, ustawo-

dawca uznał pierwszeństwo administracyjnego trybu weryfikacji decyzji (Kmieciak 

Z., 2019, s. 55).   

 

Wnioski. 

Procedura finansowania programów realizujących zadania Narodowej Agencji Wy-

miany Akademickiej należy do szczególnych postępowań administracyjnym (Bor-

kowski J., Krawczyk A., 2017, s. 103). W postępowaniu tym nie znajdują posiłko-

wego zastosowania przepisy k.p.a., albowiem n.a.w.a. nie zawiera takiego odesłania 

(Gajda M., 2007, s. 540). Jest to więc procedura  autonomiczna, z której wynika 

zdekodyfikowana konstrukcja procesowa dostosowana do ściśle określonego rodzaju 

spraw. Istnieją jednak pewne podobieństwa regulowanych materii, niektóre nawet 

wykazują cechy daleko idącej tożsamości. Można to ująć w następujący sposób:  

Prawna pozycja wnioskodawców ubiegających się o finansowanie programów NA-

WA, znamionuje pozycję strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym - w 

rozumieniu art. 28 k.p.a. Wynika z niego, że stroną jest m.in. ten, kogo interesu 

prawnego dotyczy postępowanie (Klonowiecki W., 1938, s. 16). Krąg podmiotów 

prawnie zainteresowanych wynikiem postępowania w sprawie finansowania progra-

mów realizujących zadania NAWA został wyznaczony treścią art. 18 ust. 1 n.a.w.a. 

(enumeratywnie wymienionych we wcześniejszych fragmentach opracowania), przy 

czym chodzi  wyłącznie o te podmioty, które uczestniczą w danym programie po-

przez  złożenie wniosku o udział w konkursie. Interes prawny w tym wypadku kon-

sumuje się jednorazowo przez przyznanie stypendium, finansowanie lub dofinanso-

wanie kosztów opłat za kształcenie, pomoc materialną oraz ryczałt kosztów podróży, 

utrzymanie i zakwaterowanie - jeśli zwycięzcą konkursu zostanie osoba fizyczna, 

bądź  finansowanie lub dofinansowania kosztów działań objętych zakresem tema-

tycznym programu oraz kosztów zatrudnienia osoby lub osób realizujących program 

- gdy zwycięzcą konkursu zostanie instytucja. Złożenie wniosku w sprawie finanso-

wania programów realizujących zadania NAWA stanowi wszczęcie postępowania 

administracyjnego na zasadzie skargi (art. 61 § 1 k.p.a.), a żądanie objęte wnioskiem 

dotyczy poddania go procedurze konkursowej. Za datę wszczęcia postępowania w tej 
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sprawie należy przyjąć doręczenie wniosku wraz z dokumentacją do siedziby Agen-

cji (Stankiewicz R., 2018, s. 599). Niekompletność wniosku powoduje wezwanie 

wnioskodawcy do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania 

(art. 24 ust. 1 n.a.w.a.), co stanowi adekwatne unormowanie zawarte w art. 64 § 2 

k.p.a. Wynika z niego, że jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w 

przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż siedem dni. Pomijając w tym wypadku różnicę w termi-

nach do skompletowania wniosku (n.a.w.a.) i usunięcia braków podania (k.p.a.), w 

obydwu wypadkach ustawodawca zastosował adekwatną sankcję w przypadku nie-

wykonania wezwania w postaci pozostawienia wniosku i podania bez rozpoznania. 

Co więcej owa sankcja w przypadku n.a.w.a. jest jeszcze rozszerzona o dwa inne 

przypadki: 1)  niespełnianie przez wniosek wymagań formalnych określonych w 

ogłoszeniu o naborze do udziału w programie; 2)   złożone wniosku po terminie 

określonym w ogłoszeniu. Wynika stąd, że ustawodawca zrezygnował z możliwości 

wyposażenia „spóźnionych” wnioskodawców z prawa ubiegania się o przywrócenie 

terminu, wzorem art. 57 k.p.a., pod warunkiem wykazania braku winy w niezacho-

waniu terminu do złożenia wniosku. Identycznie ma się sytuacja w przypadku 14-

dniowego terminu na skompletowanie wniosków, po uprzednim wezwaniu do wyko-

nania tej czynności. Ów termin jest także nieprzywracalny. W konkluzji, więc trzeba 

zwrócić uwagę na de facto zaostrzenie kryteriów procesowych w niektórych dekody-

fikowanych postępowaniach administracyjnych (Adamiak B., 2010, s. 14). Jeżeli 

przyjąć, że dotyczy to gwarancji procesowych uczestników takich postępowań, wy-

daje się, że rozwiązania takie należy ocenić krytycznie.  Wnioski konkursowe o 

udział w programie realizującym zadania NAWA  podlegają ocenie merytorycznej 

lub tylko formalnej, jeżeli stanowi tak regulamin konkursu (Art. 22 ust. 1 n.a.w.a.). O 

ile ocena formalna może doznawać ścisłego ograniczenia tylko do okoliczności np. 

wymienionych w art. 63  § 2 k.p.a., zatem wskazania od kogo wniosek pochodzi, jaki 

jest jego adres oraz w jakim zakresie zamierza być beneficjentem programu NAWA 

(czy chodzi o finansowanie w całości, czy tylko w części), o tyle ocena merytoryczna 

znamionuje quasi postępowanie dowodowe, w którym eksperci zewnętrzni wyzna-

czeni przez Dyrektora Agencji mogą być sytuowani jako biegli, zatem osoby posia-

dające specjalistyczną wiedzę w danym zakresie (art.  84 k.p.a.). Oceniają oni fakty, 

a nie prawo i jego wykładnię, choć zakres oceny merytorycznej wynika z prawa 

(Wyrok NSA z dnia 22 listopada 2016 r. (II GSK 1017/15), LEX Nr 2206581). 

Zgodnie bowiem z art. 23 n.a.w.a., ocena merytoryczna oparta jest na ściśle określo-
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nych wytycznych (zaprezentowane we wcześniejszych fragmentach opracowania)  

szczegółowo odnoszących się do podmiotu uczestniczącego w programie. Ocenę 

merytoryczną mogą uwiarygodnić dokumenty urzędowe, potwierdzające spełnianie 

przez beneficjenta programu przesłanek zawartych w przytoczonym wyżej przepisie. 

Dokumentom tym należy przypisać walor szczególnej mocy dowodowej, adekwat-

nie, jak dokumentom urzędom wykorzystywanym w ogólnym postępowaniu admini-

stracyjnym (art. 76 §1 k.p.a.) (Wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2013 r.  (II OSK 

479/12), LEX Nr 1559782). Postępowanie w sprawie finansowania programów reali-

zujących zadania NAWA finalizowane jest decyzją Dyrektora Agencji, który w tej 

formie przyznaje albo o odmawia przyznania środków. Jest to więc załatwienie 

sprawy co do jej istoty, o jakiej adekwatnie mowa w art. 104 k.p.a. (Kędziora R., 

2012, s. 283). Zważywszy na charakter aktu, którym posługuje się Dyrektor  – aktu 

wykazującego wszelkie cechy władztwa administracyjnego, nie powinien on wymy-

kać się spod struktury decyzji administracyjnej, której elementy zostały enumera-

tywnie wymienione w art. 107 k.p.a. Poza szczególną rolą sentencji, jako przejawu 

owego władztwa,  decyzja Dyrektora Agencji powinna zawierać także uzasadnienie 

faktyczne i prawne wraz z pouczeniem o przysługującym środku weryfikacji decyzji, 

zwłaszcza że sama n.a.w.a w art. 25 ust. 2, określa ten środek (ponowne rozpatrzenie 

sprawy). Co więcej, wymienia także  przesłanki skorzystania z niego (naruszenia 

formalne). 
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