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R E G U L A M I N 

przyznawania stypendiów na wyjazdy  emerytowanych profesorów 
do krajowych ośrodków badawczych (program NESTOR) 

 
 
Celem programu stypendialnego NESTOR jest wykorzystanie potencjału intelektualnego 
emerytowanych naukowców oraz aktywizacja wymiany naukowej pomiędzy ośrodkami 
badawczymi w kraju. 
 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1.1. Stypendia przyznawane są w drodze konkursu przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, 
zwaną w dalszej treści regulaminu Fundacją, wybitnym, emerytowanym, nadal aktywnym 
zawodowo uczonym polskim na wyjazdy naukowe do ośrodków badawczych w Polsce.  
 
1.2.  Kandydat  powinien  posiadać tytuł naukowy profesora. 
 
1.3. Kandydat może  być zatrudniony w krajowej szkole wyższej lub w instytucji, której 
jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych,  jednak w wymiarze nie 
większym niż ½ etatu. 
 
1. 4. Stypendium może być przyznane na okres nie dłuższy niż 4 miesiące, z przeznaczeniem 
na wyjazd do instytucji, posiadającej prawo nadawania stopnia doktora, mającej swoją 
siedzibę w miejscowości innej niż ośrodek, w którym mieszka lub zatrudniony jest kandydat. 
 
1.5. Celem wyjazdu może być m.in.: prowadzenie badań, wykładów, seminariów, udzielanie 
konsultacji naukowych.   
 
 

Przygotowanie i składanie wniosku o stypendium 
 

§2 
 
2.1. Kandydata do stypendium zgłasza jednostka zapraszająca po uzgodnieniu z osobą 
zapraszaną celu, terminu, okresu trwania i innych kwestii dotyczących stypendium.  
 
2.2. Wniosek o przyznanie stypendium, na załączonym formularzu, powinien być złożony w 
biurze Fundacji w 2 egzemplarzach wraz z następującymi załącznikami: 

• curriculum vitae (CV) kandydata, zawierające najważniejsze dane dotyczące: 
przebiegu kariery zawodowej, sprawowanych funkcji, otrzymanych wyróżnień, 
wypromowanych doktorów oraz projektów badawczych, w których kandydat 
uczestniczył; 

• lista najważniejszych publikacji kandydata z ostatnich 5 lat; 
• uzasadnienie celowości przyjazdu kandydata do wybranej jednostki naukowej; 
• program pracy naukowej i dydaktycznej kandydata podczas realizacji stypendium. 
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2.3. Wniosek o stypendium może być wycofany przez wnioskodawcę na każdym etapie 
konkursu.  
 

 
Tryb przyznawania stypendium 

 
§3 
 

3.1. Wnioski składane do programu NESTOR podlegają ocenie recenzentów powoływanych 
przez Zarząd Fundacji.  
 
3.2. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji i od tych decyzji nie 
przysługuje odwołanie.  
 
3.3. Wnioskodawcy otrzymują pisemną informację o wynikach konkursu. 
 
3.4. Fundacja zamieszcza informację o rezultatach konkursu w swojej witrynie internetowej, 
może także upowszechniać ją za pośrednictwem  innych mediów. 
 
3.5. Termin przyjmowania wniosków oraz wysokość stypendium ustalana jest corocznie 
przez Zarząd Fundacji.   
 

Prawa i obowiązki Stron 
 

§4 
 
4.1. Instytucja zapraszająca uczonego zobowiązana jest zagwarantować mu techniczne 
możliwości realizacji zamierzonego programu naukowego. 
 
4.2. Instytucja zapraszająca zobowiązana jest do pokrycia  kosztów zakwaterowania Laureata. 
 
4.3. Wypłata stypendium następuje w ratach miesięcznych na rachunek bankowy Laureata na 
podstawie Umowy trójstronnej między Fundacją, Laureatem i instytucją zapraszającą, 
regulującej zarazem wszelkie kwestie szczegółowe.  
 
4.4. Laureat konkursu ma prawo do rezygnacji z przyznanego stypendium lub jego części. 
 
4.5. Publikacje Laureata powstałe w związku z pracą naukową prowadzoną podczas realizacji 
stypendium powinny zawierać informację o udziale Fundacji w finansowaniu pobytu. 
 
4.6. Laureat i instytucja zapraszająca są zobowiązani do złożenia w Fundacji wspólnego 
pisemnego sprawozdania z działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej podczas 
pobytu na stypendium, najpóźniej dwa miesiące od jego zakończenia. 
 
4.7. Realizacja stypendium, a tym samym wypłata kolejnej raty może zostać zawieszona na 
okres do jednego miesiąca na wniosek Laureata, motywowany ważnymi przyczynami 
osobistymi lub zawodowymi. 
 
4.8. Stypendium może być cofnięte przez Fundację w przypadku, gdy Laureat nie wypełnia 
podjętych zobowiązań, nie przestrzega zasad rzetelności naukowej lub naruszy dobre imię 
Fundacji. 
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Postanowienia końcowe 
 

§5 
 
5.1.Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Fundacji. 
 
5.2. Wniosek o stypendium stanowi załącznik do Regulaminu. 
 
 
 
 
Zatwierdzono przez Zarząd FNP 10 stycznia 2003 r.  
 
 
 
 


