Regulamin przyznawania stypendium naukowego im. Barbary Skargi
w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Dla uczczenia pamięci prof. Barbary Skargi wybitnego filozofa, wielkiego humanisty, przyjaciela
i darczyńcy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Zarząd Fundacji ustanawia stypendium naukowe im.
Barbary Skargi.

Postanowienia ogólne
§1
1. Stypendium naukowe im. Barbary Skargi, zwane w dalszej części regulaminu również
„stypendium” - przyznawane jest raz do roku jednemu z laureatów programu START - stypendia
dla młodych uczonych - Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
2. Stypendium jest osobnym wyróżnieniem i nie stanowi uzupełnienia stypendium w programie
START.
3. Laureatem stypendium im. Barbary Skargi może zostać stypendysta programu START, którego
badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki,
otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce.
4.

Informacje o konkursie i jego wynikach publikowane są na stronie Internetowej Fundacji.

Procedura konkursowa
§2
1.

W konkursie o stypendium im. Barbary Skargi biorą udział wszyscy laureaci programu START z
danego roku. Fakt otrzymania stypendium w programie START jest równoznaczny ze
zgłoszeniem do tegoż konkursu i nie wymaga składania dodatkowych wniosków.

2.

Podstawowym kryterium wyboru laureata jest interdyscyplinarność badań oraz najwyższa jakość
dorobku naukowego. Wnioski laureatów programu START odznaczające się
interdyscyplinarnością i innowacyjnością badań podlegają ocenie merytorycznej, której
dokonuje komisja kwalifikacyjna.

3.

Komisja kwalifikacyjna jest powoływana corocznie przez Zarząd Fundacji. W skład komisji
wchodzą: eksperci reprezentujący filozofię, jako dziedzinę badań Barbary Skargi oraz eksperci z
dziedzin odpowiadających tematyce badań kandydatów.

4.

Na podstawie oceny merytorycznej wniosków koordynator programu START przedstawia
Zarządowi Fundacji rekomendacje komisji kwalifikacyjnej do stypendium im. Barbary Skargi wraz
z uzasadnieniem.

5.

Spośród kandydatów rekomendowanych przez komisję kwalifikacyjna Zarząd Fundacji dokonuje
wyboru laureata stypendium.
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6.

Decyzje rozstrzygające konkurs są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§3

7.

Zarząd Fundacji może nie przyznać stypendium w danym roku.

8.

Nazwiska osób wchodzących w skład komisji kwalifikacyjnej są niejawne. Żadne oceny zebrane w
trakcie procedury konkursowej nie mogą być ujawniane osobom trzecim.

9.

Fundacja zastrzega sobie prawo upowszechniania informacji o rezultatach konkursu, w tym
o dorobku naukowym laureatów, także za pośrednictwem internetu i innych mediów.
Realizacja stypendium
§4

1.

Wypłata stypendium następuje na podstawie umowy o stypendium, która określa warunki
wypłacania i realizacji stypendium oraz prawa i obowiązki stron.

2.

Wysokość stypendium jest ustalana corocznie przez Zarząd Fundacji i podawana do publicznej
wiadomości. Miesięczna wartość stypendium może wynosić od 3000 do 6000 PLN (słownie: od
trzech tysięcy do sześciu tysięcy złotych).

3.

Stypendium jest finansowane ze środków własnych Fundacji.

4.

Stypendium jest przyznawane na 12 miesięcy.

5.

Stypendium jest wypłacane w ratach kwartalnych.

Prawa i obowiązki stron
§5
1.

Stypendysta zobowiązany jest do:
a.
b.
c.
d.

e.

2.

przestrzegania warunków umowy o stypendium;
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 otrzymywaniu stypendium Fundacji, w formie określonej w umowie o
stypendium;
przesłania do Fundacji sprawozdania ze swojej działalności naukowej podczas otrzymania
stypendium w formie wymaganej przez Fundację. Fundacja zastrzega sobie prawo
upowszechniania informacji zawartych w sprawozdaniu.

Fundacja zobowiązuje się do wypłaty stypendium na podstawie umowy o stypendium.

2

3.

Fundacji przysługuje prawo zmiany decyzji o przyznaniu stypendium, cofnięcia bądź zaprzestania
wypłaty jego kolejnych rat. Za przyczyny uzasadniające zmianę decyzji uważa się
w szczególności:
a) nieprzestrzeganie zasad rzetelności naukowej przez stypendystę,
b) rezygnację z pracy naukowej,
c) długotrwały, niemający naukowego charakteru pobyt stypendysty poza krajem.
d) naruszenie przepisów niniejszego Regulaminu lub umowy o stypendium.

4. Laureat ma prawo do rezygnacji z całości lub części przyznanego stypendium.
Postanowienia końcowe
§6
1.

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą nastąpić w takim samym trybie w jakim został on
uchwalony

2.

Niniejszy regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu Fundacji nr 10/2012 z dnia 18 stycznia
2012 roku.

3.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu wydania decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zatwierdzającej zasady przyznawania stypendiów w tym programie.
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