Regulamin STYPENDIÓW DLA MŁODYCH UCZONYCH
 programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (zwana dalej Fundacją) przyznaje w drodze konkursu
stypendia naukowe stojącym u progu kariery młodym uczonym, którzy mogą wykazać się
sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla
dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych badaczy i są zachętą do dalszego rozwoju.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady ubiegania się,
przyznawania oraz realizacji stypendiów dla młodych uczonych w programie START.
2. Stypendium w programie START, zwane w dalszej części Regulaminu „stypendium”, jest
przyznawane na jeden rok. Stypendium może być przyznane ponownie na rok nastepny.
Kandydaci ubiegający się o stypendium na drugi rok powinni powtórnie wziąć udział
w konkursie. Ponadto powinni spełniać wszystkie warunki formalne obowiązujące
kandydatów ubiegających się o stypendium na pierwszy rok.
3. W ramach stypendium Fundacja może finansować krótkie naukowe wyjazdy studyjne na
okres łącznie do 4 tygodni – do jednego lub dwóch zagranicznych ośrodków naukowych
ważnych dla danej dyscypliny – służące nawiązaniu współpracy i zapoznaniu się
z metodami pracy w tych ośrodkach.
4. Finansowanie naukowego wyjazdu studyjnego do wybranego przez kandydata ośrodka
badawczego za granicą może być przyznane tylko raz.
§2
1. O stypendium mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a. mają wykształcenie wyższe magisterskie;
b. są pracownikami naukowymi bądź doktorantami krajowej szkoły wyższej lub innej
krajowej instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań
naukowych;
c. mogą wykazać się dorobkiem naukowym udokumentowanym publikacjami
w uznanych periodykach naukowych;
d. w roku składania wniosku ukończyli nie więcej niż 30 lat lub nie więcej niż 32 lata w
przypadku
kandydatów
korzystających
z
urlopów
macierzyńskich
lub
wychowawczych. Kandydatki, które w roku składania wniosku ukończyły nie więcej
niż 32 lata, zachowują prawo do ubiegania się o stypendium także, jeśli w czasie
urodzenia i wychowania dziecka nie pozostawały w stosunku zatrudnienia.

WNIOSEK O STYPENDIUM
§3
1. Wnioskodawcami w konkursie mogą być wyłącznie instytucje kształcące/zatrudniające
kandydatów do stypendium, o których mowa w § 2 ust.1b. Wniosek o stypendium
składany do konkursu powinien być podpisany przez rektora/prorektora uczelni, a w
przypadku
placówki
naukowej
PAN,
bądź
innej
jednostki
naukowej
kształcącej/zatrudniającej kandydata – przez jej dyrektora.
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2. Kandydaci biorący udział w konkursie powinni złożyć w siedzibie Fundacji wniosek
o stypendium na odpowiednim formularzu, dostępnym na stronie internetowej Fundacji.
3. Po dokonaniu rejestracji drogą elektroniczną kandydaci są zobowiązani do wydrukowania
formularza rejestracyjnego oraz dostarczenia go na adres Fundacji wraz z odpowiednimi
załącznikami w wersji papierowej, co będzie traktowane jako skuteczne złożenie
wniosku.
4. Wniosek o stypendium powinien być przygotowany w oparciu o dostępną na stronie
internetowej Fundacji „Instrukcję przygotowania wniosku i realizacji stypendium
w programie START”, zwaną dalej Instrukcją.
5. Instrukcja zawiera informacje o sposobie rejestracji, przygotowania i przesłania wniosku
o stypendium do Fundacji oraz szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych
załączników. W Instrukcji podane są zasady realizacji stypendiów, w tym również
naukowych wyjazdów studyjnych.
6. Wnioski niekompletne, niespełniające warunków formalnych konkursu bądź wymagań
zawartych w Instrukcji oraz wnioski złożone po wyznaczonym terminie, nie będą
rozpatrywane.
7. Do formularza wniosku o stypendium należy dołączyć następujące załączniki.
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.

i.

j.

k.
l.

m.

curriculum vitae kandydata (CV);
poświadczoną w sekretariacie instytucji zatrudniajacej/kształcącej kandydata
kserokopię dyplomu dokumentującego wyższe wykształcenie;
listę publikacji kandydata o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym,
z wyłączeniem komunikatów konferencyjnych. Prace przyjęte do druku mogą
być umieszczone na liście publikacji tylko w przypadku załączenia dokumentu
z wydawnictwa potwierdzającego przyjęcie pracy do druku. Szczegółowe
wymagania dotyczące listy publikacji są przedstawione w Instrukcji;
trzy publikacje (w formie określonej w Instrukcji), które kandydat uważa za
najważniejsze w swoim dorobku naukowym;
opis dotychczasowej pracy naukowej;
opis planów naukowych na najbliższy rok;
opinię opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego, w którym
pracuje kandydat;
w przypadku kandydatów, którzy dokonali zmiany nazwiska po otrzymaniu
dyplomu dokumentującego wyższe wykształcenie oraz tych, których publikacje
ukazały się pod poprzednim nazwiskiem – kopię dokumentu potwierdzającego
taką zmianę;
w przypadku kandydatów, którzy w roku składania wniosku przekroczyli 30 rok
życia – dokument potwierdzający korzystanie z urlopu macierzyńskiego lub
wychowawczego;
w przypadku kandydatek, które w roku składania wniosku przekroczyły 30 rok
życia i nie korzystały z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego – akt
urodzenia dziecka;
w przypadku badań klinicznych – zgodę lub zezwolenie wymagane
odpowiednimi przepisami;
w przypadku badań związanych z koniecznością wykonania doświadczeń na
zwierzętach – zgodę właściwej komisji etycznej wymaganą na podstawie
przepisów o doświadczeniach na zwierzętach;
w przypadku badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną
gatunkową lub na obszarach objętych ochroną  zgodę lub zezwolenie
wymagane na podstawie przepisów o ochronie przyrody;
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n.

w przypadku badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub
z zastosowaniem takich organizmów  oświadczenie kierownika jednostki
naukowej, w której prowadzone są badania, o posiadaniu zgody wymaganej na
podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych;

8. Termin składania wniosków do konkursu jest podawany corocznie przez Fundację w
Programie wspierania nauki na dany rok oraz na stronie internetowej Fundacji.
9. Wniosek o stypendium może być wycofany na każdym etapie postępowania
konkursowego, na pisemną prośbę kandydata lub wnioskodawcy.
NAUKOWE WYJAZDY STUDYJNE W RAMACH STYPENDIUM
§4
1.

2.

Kandydaci ubiegający się o stypendium mogą wystąpić o finansowanie w ramach
stypendium naukowego wyjazdu studyjnego do wybranego przez siebie jednego lub
dwóch zagranicznych ośrodków naukowych. Wyjazdy te służą nawiązaniu współpracy
oraz poznaniu metod pracy badawczej w tych ośrodkach.
Kandydaci ubiegający się o finansowanie naukowych wyjazdów studyjnych powinni do
wniosku o stypendium w programie START dołączyć następujące załączniki:
a.
b.
c.
d.

3.

informacje o planowanym wyjeździe (na specjalnym formularzu umieszczonym
na stronie internetowej Fundacji);
informacje o osobie zapraszającej kandydata za granicę, ze szczególnym
uwzględnieniem jej dorobku naukowego;
list zapraszający od naukowca z instytucji zagranicznej, do której kandydat
zamierza wyjechać;
uzasadnienie wyboru i potrzeby wyjazdu do ośrodka zagranicznego.

Warunki realizacji i finansowania naukowego wyjazdu studyjnego określa szczegółowo
umowa o stypendium.
STYPENDIUM NA DRUGI ROK
§5

1.

2.
3.

4.

5.

Stypendyści programu START mogą ubiegać się o stypendium na drugi rok, jeżeli
spełniają wszystkie warunki formalne, obowiązujące kandydatów ubiegających się
o stypendium na pierwszy rok.
O przyznanie stypendium na drugi rok można ubiegać się tylko jeden raz, w roku
bezpośrednio następującym po otrzymaniu stypendium po raz pierwszy.
Warunkiem ubiegania się o stypendium na drugi rok jest złożenie wniosku o stypendium
do konkursu w programie START wraz z załącznikami wymienionymi w § 3 ust. 6
Regulaminu. Wszystkie wymagania formalne dotyczące kandydatów ubiegających się o
stypendium na pierwszy rok zachowują moc prawną w przypadku stypendystów
ubiegających się o stypendium na drugi rok.
W opisie dotychczasowej pracy naukowej należy szczególnie uwzględnić opis pracy
badawczej zrealizowanej w pierwszym roku otrzymywania stypendium oraz osiągnięcia
naukowe z tego okresu i stopień realizacji planów badawczych przedstawionych
w poprzednim wniosku.
Wniosek o stypendium może być wycofany na każdym etapie postępowania
konkursowego, na pisemną prośbę kandydata lub wnioskodawcy.
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
§6
1. Wnioski złożone do konkursu, spełniające wszystkie kryteria formalne i wymagania
zawarte w niniejszym Regulaminie oraz w Instrukcji, podlegają ocenie merytorycznej,
której dokonują recenzenci będący uznanymi autorytetami naukowymi.
2. Nazwiska recenzentów są poufne. Wszelkie oceny zebrane w trakcie procedury
konkursowej nie mogą być ujawniane osobom trzecim.
3. Podstawowym kryterium oceny wniosków jest naukowa jakość i oryginalność
opublikowanego dorobku naukowego kandydatów. Istotne znaczenie mają również
dotychczasowe badania prowadzone przez kandydatów oraz przedstawione we wniosku
plany badawcze na najbliższy rok.
4. Głównym kryterium przyznania finansowania na wyjazdy studyjne w ramach stypendium
jest ranga wybranego przez kandydata ośrodka i potencjał naukowy jego kadry,
a szczególnie osoby zapraszającej kandydata. Ważna jest również ocena trafności
wyboru ośrodka ze względu na tematykę badawczą kandydata.
5. W przypadku kandydatów ubiegających się o stypendium na drugi rok  oprócz dorobku
naukowego  głównym kryterium oceny są nowe osiągnięcia badawcze i przebieg pracy
naukowej podczas otrzymywania stypendium w pierwszym roku.
§7
1.
2.
3.
4.
5.

Stypendia przyznawane są przez Zarząd Fundacji i zatwierdzane przez Radę Fundacji.
Termin rozstrzygnięcia konkursu jest podawany corocznie na stronie internetowej
Fundacji.
Decyzje rozstrzygające konkurs są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Do wszystkich kandydatów i wnioskodawców zostaje przesłana pisemna informacja
o wynikach konkursu.
Lista stypendystów publikowana jest na stronie internetowej Fundacji. Fundacja
rezerwuje sobie prawo upowszechniania informacji o rezultatach konkursu, w tym o
dorobku naukowym stypendystów, także za pośrednictwem internetu i innych mediów.
REALIZACJA STYPENDIUM
§8

1.

2.

Wypłata stypendium następuje wyłącznie na podstawie trójstronnej umowy
o stypendium, zwanej dalej umową, zawieranej między Fundacją, stypendystą oraz
wnioskodawcą. Umowa ta precyzuje warunki wypłacania i realizacji stypendium oraz
obowiązki i prawa każdej ze stron.
Wysokość stypendiów jest ustalana corocznie przez Zarząd Fundacji.
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§9

1.

Stypendysta ma prawo do rezygnacji z całości lub części przyznanego stypendium.
Rezygnacja ze stypendium nie uniemożliwia udziału w konkursach w latach następnych,
o ile kandydat będzie spełniał wymogi formalne.
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2.

3.

2.

Rezygnacja z całego stypendium z przyczyn losowych nie uniemożliwia powtórnego
ubiegania się o stypendium na pierwszy i na drugi rok. W przypadku rezygnacji z innych
przyczyn stypendysta może ubiegać się o stypendium tylko na jeden rok.
Rezygnacja z części stypendium z przyczyn losowych nie uniemożliwia powtórnego
ubiegania się o stypendium, ale tylko na jeden rok. W przypadku rezygnacji z innych
przyczyn, stypendysta nie może powtórnie startować w konkursie o stypendium.
Stypendysta zobowiązany jest do:
a.
b.
c.
d.

e.

f.

g.

przestrzegania warunków umowy;
prowadzenia pracy naukowej w okresie otrzymywania stypendium;
poinformowania Fundacji o zmianie statusu jako pracownika i/lub doktoranta oraz
o zmianie miejsca zatrudnienia bądź miejsca odbywania studiów doktoranckich;
umieszczenia w publikacjach i opracowaniach powstałych w okresie pobierania
stypendium informacji o przyznaniu stypendium Fundacji, w formie określonej
w umowie;
przesłania do Fundacji sprawozdania ze swojej działalności naukowej podczas
otrzymania stypendium w formie wymaganej przez Fundację. Formę i termin
złożenia sprawozdania określa umowa. Sprawozdanie to powinno być
poświadczone przez opiekuna naukowego stypendysty, bądź kierownika zespołu
badawczego, w którym pracuje stypendysta. Fundacja rezerwuje sobie prawo
upowszechniania informacji zawartych w sprawozdaniu;
w przypadku stypendystów, którym przyznano finansowanie naukowych
wyjazdów studyjnych – do umieszczenia w sprawozdaniu raportu z wyjazdu (w
formie wymaganej przez Fundację) oraz do przedstawienia potwierdzenia
odbycia wyjazdu przez zagranicznego opiekuna naukowego stypendysty;
w przypadku stypendystów ubiegających się o stypendium na drugi rok – do
złożenia w Fundacji sprawozdania z pierwszego roku realizacji stypendium.

3. Zobowiązania wymienione powyżej w ust. 2 dotyczą wszystkich stypendystów, również
tych, którzy otrzymali stypendium na drugi rok.
§ 10
1. Wnioskodawca zobowiązany jest do sprawowania pieczy nad przebiegiem pracy
naukowej stypendysty i do informowania Fundacji o przypadkach przerwania przez
stypendystę studiów doktoranckich bądź pracy naukowej.
2. Wnioskodawca ma prawo występowania do Fundacji z wnioskiem o zmianę decyzji
o przyznaniu stypendium. Za przyczyny uzasadniające zmianę decyzji uważa się
w szczególności: nieprzestrzeganie zasad rzetelności naukowej przez stypendystę,
rezygnację z pracy naukowej, przerwanie studiów doktoranckich, bądź długotrwały,
niemający naukowego charakteru pobyt stypendysty poza krajem.
§ 11
1. Fundacja zobowiązuje się do wypłaty stypendium na podstawie umowy.
2. Fundacji przysługuje prawo zmiany decyzji o przyznaniu stypendium, cofnięcia bądź
zaprzestania wypłaty jego kolejnych rat w przypadku, gdy stypendysta nie wypełnia
zobowiązań zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w umowie, nie przestrzega zasad
rzetelności naukowej lub naruszy dobre imię Fundacji.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc uregulowania zawarte w
Regulaminie STYPENDIÓW DLA MŁODYCH UCZONYCH – programu START Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej uchwalonym przez Zarząd Fundacji w dniu 18 stycznia 2006 r.
Uchwałą Zarządu nr 18/2006, z wyłączeniem uregulowań, o których mowa w ust. 2
poniżej, w zakresie tam określonym.
2. Realizacja stypendiów przyznanych w konkursach rozstrzygniętych przed dniem wejścia
w życie niniejszego Regulaminu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie, o
którym mowa w ust. 1. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego
Regulaminu stosuje się Regulamin, o którym mowa w ust. 1.
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w takim samym trybie, w jakim
został on uchwalony.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu wydania decyzji Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego zatwierdzającej zasady przyznawania stypendiów w programie
START.
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