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  Regulamin 

wyjazdowych stypendiów naukowych  

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb organizowania konkursu oraz przyznawania 
wyjazdowych stypendiów naukowych.  

2. Wyjazdowe stypendia naukowe przyznawane są w drodze konkursu laureatom programu Mistrz, 
do dnia 10 kwietnia 2006 roku noszącego nazwę Subsydia Profesorskie, aby umożliwić im wyjazd 
naukowy do uznanych ośrodków naukowych za granicą. 

3. Laureaci programu Mistrz mogą ubiegać się o  wyjazdowe stypendium naukowe po zakończeniu 
realizacji projektu w programie Mistrz oraz zaakceptowaniu przez Fundację sprawozdania 
końcowego z jego realizacji. 

4. Laureat programu Mistrz w chwili ubiegania się o wyjazdowe stypendium naukowe musi być 
pracownikiem polskiej jednostki naukowej. 

5. Wyjazdowe stypendium naukowe może być przyznane na okres od 3 do 6 miesięcy, na pobyt 
tylko w jednym ośrodku naukowym za granicą, wybranym przez laureata.  

6. Wyjazdowe stypendium naukowe musi być rozpoczęte w okresie 9 miesięcy od momentu jego 
przyznania. 

7. Wyjazdowe stypendia naukowe finansowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, zwaną 
dalej Fundacją, ze środków własnych. 

8. Wysokość wyjazdowego stypendium naukowego może wynosić maksymalnie 5 500,00 EUR 
miesięcznie lub stanowić równowartość tej kwoty w innej walucie wymienialnej. 

9. Z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu wysokość wyjazdowego stypendium naukowego 
ustalana jest przez Zarząd Fundacji w zależności od kosztów pobytu laureata w ośrodku 
naukowym za granicą oraz kosztów jednorazowej podróży laureata do i z ośrodka naukowego za 
granicą. 

10. Zarząd Fundacji może każdego roku przyznać do trzech wyjazdowych stypendiów naukowych. 

11. Wyjazdowe stypendium naukowe można uzyskać tylko jeden raz. 

 
 

§ 2 

Procedura konkursowa 
 

1. Konkurs organizowany jest raz do roku. 

2. Informacje o konkursie i terminie nadsyłania wniosków publikowane są na stronie internetowej 
Fundacji. 

3. Kandydaci składają wniosek o przyznanie wyjazdowego stypendium naukowego na formularzu 
elektronicznym, dostępnym na stronie internetowej Fundacji.   

4. Wniosek o wyjazdowe stypendium naukowe może być wycofany na prośbę kandydata na każdym 
etapie procedury konkursowej. 
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5. Wnioski w konkursie podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej. Wnioski nie spełniające 
wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.  

6. W celu dokonania oceny merytorycznej nadesłanych wniosków Zarząd Fundacji powołuje 
recenzentów. Recenzenci zobowiązani są do zachowania w poufności informacji o uczestnictwie 
w procedurze konkursowej oraz o wszelkich materiałach, w których posiadanie weszli w związku 
z tą procedurą. Lista recenzentów jest poufna. 

7. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby procedura konkursowa wolna była od jakichkolwiek 
rzeczywistych bądź potencjalnych konfliktów interesów.  

8. Każdy wniosek oceniany jest przez co najmniej dwóch recenzentów.  

9. Ocenie recenzentów podlegają przede wszystkim: 

a) dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata oraz jego aktywność naukowa w ostatnich 
pięciu latach, 

b) plan badawczy, który kandydat zamierza realizować w ośrodku naukowym za granicą, 

c) prestiż ośrodka naukowego za granicą. 

10. Zarząd Fundacji na podstawie opinii recenzentów podejmuje decyzje, w drodze uchwały, 
o przyznaniu wyjazdowych stypendiów naukowych. Od decyzji Zarządu nie przysługuje 
odwołanie.  

11. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pisemną informację o jego wynikach. Lista laureatów 
opublikowana jest na stronie internetowej Fundacji. Fundacja może upowszechnić informacje 
o wynikach konkursu oraz dorobku naukowym laureatów za pośrednictwem Internetu oraz 
innych mediów. 

12. Rekomendacje oraz wszelkie opinie i materiały zebrane w trakcie procedury konkursowej 
Fundacja traktuje jako poufne i nie mogą być one ujawniane osobom trzecim. 

13. Fundacja może wstrzymać wypłatę wyjazdowego stypendium naukowego, w szczególności gdy 
laureat nie przestrzega przyjętych zobowiązań, naruszy zasady etyki zawodowej, naruszy dobre 
imię Fundacji. 

 
 

§ 3 
 

Obowiązki i uprawnienia laureata wyjazdowego stypendium naukowego  
 

1. Laureat wyjazdowego stypendium naukowego zobowiązany jest do prowadzenia badań 
naukowych w okresie korzystania ze stypendium.  

2. Po zakończeniu wyjazdowego stypendium naukowego laureat winien złożyć w Fundacji krótkie 
sprawozdanie z realizacji planu badawczego w ośrodku naukowym za granicą. 

3. Laureat wyjazdowego stypendium naukowego ma prawo do rezygnacji z przyznanego 
stypendium lub jego części. 

4. Laureat wyjazdowego stypendium naukowego może podejmować zajęcia dydaktyczne 
w ośrodku naukowym za granicą. 

5. Publikacje laureata wyjazdowego stypendium naukowego powstałe w związku z badaniami 
prowadzonymi w ramach stypendium powinny zawierać odpowiednią informację 
o finansowaniu przyznanym przez Fundację.  
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§ 4 
 

Prawa własności i odpowiedzialność za wyniki badań 
 

1. Fundacja nie rości sobie żadnych praw do wyników prac wykonywanych w ramach przyznanego 
wyjazdowego stypendium naukowego i nie ponosi odpowiedzialności za ich skutki 
i interpretacje. 

2. Prawa laureata oraz ośrodka naukowego za granicą do efektów badań i korzyści wynikających  
z prac wykonywanych w czasie otrzymywania wyjazdowego stypendium naukowego określają 
obowiązujące przepisy prawa. 

 
 

§ 5 
 

Postanowienia końcowe 
 
1. Wszelkie materiały i opinie zebrane w trakcie procedury konkursowej mają charakter niejawny. 

2. Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Fundacji nr 54/2011 z dnia 23.03.2011 r., 
zmienioną następnie uchwałami Zarządu Fundacji nr 105/2011 z dnia 07.06.2011 r. oraz nr 
117/2011 z dnia 29.06.2011 r. 

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 właściwego ds. nauki 
i szkolnictwa wyższego zatwierdzającej zasady przyznawania wyjazdowych stypendiów 
naukowych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 


