
 

 

Warszawa, dnia 28 września 2020 r. 

 

DECYZJA 

DYREKTORA NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ 

NR PPN/IWA/2019/1/00002/DEC/2 W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI 

NR PPN/IWA/2019/1/00002/DEC/1 

O ODMOWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

 

Na podstawie art. 154 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm., dalej: k.p.a.) w związku  

z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1582), po rozpatrzeniu wniosku PPN/IWA/2019/1/00002, który 

złożyła Pani Darya Harshkova w ramach Programu im. Iwanowskiej, 

 

zmieniam decyzję nr PPN/IWA/2019/1/00002/DEC/1 z dnia 14 lipca 2020 r.  

odmawiającą przyznania stypendium w ramach Programu im. Iwanowskiej 

 

i przyznaję 

 

Pani Daryi Harshkovej 

 

stypendium w maksymalnej wysokości 75 000 zł (słownie: siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych 

i zera groszy), na realizację projektu „Disorder of the cell cycle as a possible reason of diclofenac 

toxicity towards unicellular green alga Chlamydomonas reinhardtii” w ramach Programu im. 

Iwanowskiej, z zastrzeżeniem dopełnienia następującej czynności, tj. zaakceptowania umowy 

w terminie 30 dni od dnia jej udostępnienia w systemie teleinformatycznym NAWA. Przyznanie 

stypendium Pani Daryi Harshkovej nastąpiło wskutek zwolnienia się środków finansowych 

w budżecie Programu. 

 

Uzasadnienie 

Odstąpiono od uzasadnienia decyzji, z uwagi na fakt, że uwzględnia ona w całości żądanie 

Wnioskodawcy.  

 

  

 
 

 

 

 

 

Pouczenie:  

Na podstawie art. 25 ust. 2 u.n.a.w.a. w zw. z art. 129 k.p.a., w przypadku wystąpienia naruszeń formalnych 

przy przyznawaniu środków finansowych wnioskodawca może zwrócić się do Dyrektora Narodowej Agencji 



 

 

Wymiany Akademickiej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

niniejszej decyzji, na adres: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ul. Polna 40, 00-635 Warszawa. 

 

Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 

strona może zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wobec organu 

administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią 

ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że nie przysługuje od niej 

odwołanie ani skarga do sądów administracyjnych. 

 

Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa. Skargę wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej mieszczącej się przy ul. Polnej 40, 00-635 Warszawa, w terminie 30 dni od 

daty doręczenia ww. decyzji. 

Wysokość wpisu wynosi 200 zł. Wnioskodawcy na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub 

w toku postępowania może być przyznane prawo pomocy, o którym mowa w art. 243 i n. Ustawy  

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2325 z późn. zm.) na zasadach określonych tą ustawą. 

 

Otrzymują: 

1. Wnioskodawca 
2. a/a 
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