Regulamin przyjęty Uchwałą Zarządu FNP nr 77/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.

Regulamin przyznawania Honorowego Stypendium im. Leszka Kołakowskiego

[Preambuła]

Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego jest indywidualnym stypendium
naukowym finansowanym ze środków własnych FNP, z wyodrębnionego Funduszu im.
Leszka Kołakowskiego, a jego celem jest wyróżnianie uczonych mających wybitny dorobek
naukowy w zakresie historii idei oraz historii filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.

§ 1 Fundusz i wysokość Stypendium

1. Fundusz im. Leszka Kołakowskiego, zwany dalej Funduszem, stanowią środki finansowe
z darowizny w kwocie 1 034 707,34 zł. Fundacja prowadzi szczegółową ewidencję na
wydzielonym rachunku bankowym oraz wyodrębnionych kontach księgowych.
2.

Środki przekazane w ramach darowizny przeznaczone są wyłącznie na utworzenie
w/w Funduszu oraz inwestycje mające na celu pomnażanie jego kapitału.

3.

Środki na finansowanie Stypendium pochodzić będą proporcjonalnie (po połowie) z
zysków Funduszu im. Leszka Kołakowskiego oraz z innych środków Fundacji na Rzecz
Nauki Polskiej.

4.

Wysokość

Stypendium

nie

może

przekroczyć

równowartości

100 000

zł.

§ 2 Kapituła Honorowego Stypendium im Leszka Kołakowskiego

1. Do uczestnictwa w Kapitule Fundacja zaprasza wybitnych uczonych, którzy są
międzynarodowymi autorytetami w zakresie historii idei oraz historii filozofii
średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.
2. Kapituła składa się z pięciu do siedmiu członków. Ponadto w Kapitule zasiadać może –
bez prawa głosu – reprezentant FNP.
3. Kapitułę powołuje Zarząd FNP w porozumieniu z Darczyńcą.
A. Członkowie Kapituły pełnią swoją funkcję honorowo i nie pobierają z tego tytułu
wynagrodzenia.
B. Kapituła spotyka się co najmniej raz na dwa lata. Działalność Kapituły może być
prowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. video
konferencje, Skype).
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C. Prace Kapituły organizuje wskazany przez FNP koordynator (za formę wystarczającą
w komunikacji z Kapitułą uznaje się kontakt on line).

§ 3 Sylwetka Kandydata i przebieg konkursu

1.

Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego będzie przyznawane uczonym
niezależnie od kraju ich pochodzenia i zamieszkania.

2.

Warunkiem kandydowania do Stypendium jest formalnie nadany stopień doktorski
oraz dorobek w zakresie tematyki wskazanej w Preambule.

3.
4.

Stypendium przyznawane jest w trybie konkursu zamkniętego.
Kandydaci do Stypendium są zgłaszani w trybie nominacji. Kandydatów wskazują
uczeni imiennie zaproszeni do tego celu przez Kapitułę. Każda z osób nominujących
może zgłosić nie więcej niż dwóch kandydatów do Stypendium.

5.

Autonominacje nie będą rozpatrywane.

6.

FNP zwraca się do nominowanych Kandydatów o przedłożenie:
a. opisu swojego dorobku naukowego oraz informacji dotyczących osiągnięć w
zakresie filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.;
b. charakterystyki swoich planów badawczych na najbliższe lata.

7.

Dokumentacja przedstawiona przez kandydatów do Honorowego Stypendium jest
przez FNP przekazywana Kapitule.

8.

Wyboru Laureata Stypendium dokonuje Kapituła, która może w celu uzyskania
dodatkowych opinii o kandydacie powołać recenzentów. Otrzymane przez FNP recenzje
kandydatów przekazywane są członkom Kapituły.

9.

Kapituła wybiera Laureata w drodze głosowania. Laureatem konkursu zostaje
kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.

10.

Przyznanie Stypendium wymaga uchwały Zarządu FNP zatwierdzającej decyzję
Kapituły oraz ustalającej wysokość Stypendium, zgodnie z § 1 ust. 3.

§ 4 Kryteria przyznawania Stypendium i jego realizacja

1. Kryteriami przyznania Stypendium naukowego są: dorobek i osiągnięcia naukowe
kandydata.
2.

Kapituła bierze też pod uwagę zgłoszone przez kandydata plany badawcze na
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najbliższy rok. Warunkiem przyznania Stypendium jest zamiar kontynuowania prac w
zakresie historii filozofii.
3.

Stypendium jest przyznawane raz na dwa lata. Kapituła ma prawo nieprzyznania
Stypendium w danym konkursie.

4.

W przypadku nieprzyznania Stypendium, środki wypracowane z Funduszu zwiększają
jego wartość.

5.
6.

Stypendium będzie wypłacane jednorazowo.
Fundacja oczekuje, że Laureat – jeżeli będzie uczonym zagranicznym – po otrzymaniu
Stypendium przyjedzie na dowolny okres do Polski w celu nawiązania kontaktów z
polskim środowiskiem naukowym. Fundacja pomoże w tym celu w zorganizowaniu
wykładów, seminariów, odczytów, etc.

§ 5 Obowiązki Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

1. FNP ponosi koszty związane z obsługą administracyjną konkursu, w szczególności
procedurą wyboru Laureata Stypendium naukowego, promocją, organizacją uroczystości
wręczenia stypendium oraz związanych z tym rozliczeń finansowych. Koszty obsługi
administracyjnej finansowane są ze środków niepochodzących z Funduszu.
2.

FNP zobowiązuje się do publicznego informowania o źródłach finansowania
Honorowego Stypendium im. Leszka Kołakowskiego.

§ 6 Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zachowania formy w jakiej został uchwalony.
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