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Regulamin programu MISTRZ  

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

 
 
 

§ 1 
 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb organizowania konkursu w programie Mistrz Fundacji 

na rzecz Nauki Polskiej, zwanej dalej Fundacją. 

2. Subsydia profesorskie w programie Mistrz (dalej jako: Subsydia) to forma wspierania uczonych, 

która ma umożliwić laureatom programu podjęcie nowych lub intensyfikowanie 

już prowadzonych badań naukowych. 

3. Program jest adresowany do uczonych, których dotychczasowy dorobek naukowy stanowi 

rękojmię właściwego wykorzystania środków oraz którzy potrafią skutecznie łączyć pracę 

naukową z kształceniem młodej kadry naukowej. 

4. Subsydia przyznawane są corocznie w domenie nauki każdorazowo określanej przez Zarząd 

Fundacji i podawanej w programie wspierania nauki oraz na stronie internetowej Fundacji. 

5. Konkurs skierowany jest do uczonych, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

a) posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego,  

b) prowadzą wyróżniającą się działalność naukową, osiągają wybitne w niej wyniki oraz 

współpracują z młodymi uczonymi, z którymi tworzą rozpoznawalne środowisko badawcze, 

c) są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w polskiej jednostce naukowej, której jednym 

z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych, 

d) nie zajmują stanowisk kierowniczych: rektora/prorektora uczelni, dyrektora instytutu Polskiej 

Akademii Nauk lub instytutu badawczego. 

6. W skład Subsydium mogą wchodzić: 

a) imienne stypendium naukowe laureata,  

b) stypendia naukowe dla współpracujących z laureatem młodych uczonych, 

c) subwencja. 

7. Młody uczony, aby móc pobierać stypendium, o którym mowa w ust. 6 lit. b) niniejszego 

paragrafu, musi w momencie podpisywania spełniać jeden z następujących warunków: 

a) posiadać stopień naukowy doktora i pozostawać w stosunku zatrudnienia (pracowniczego 

lub niepracowniczego) w jednostce naukowej, której jednym z celów statutowych 

jest prowadzenie badań naukowych. Od dnia uzyskania stopnia doktora nie może upłynąć 

więcej niż 4 lata, przy czym termin ten ulega przedłużeniu o 2 lata: 

 dla kobiet, które urodziły bądź przysposobiły dziecko na podstawie aktu urodzenia 

lub postanowienia orzekającego przysposobienie, 

 dla mężczyzn, którzy przez co najmniej 3 miesiące korzystali z udokumentowanych 

urlopów ojcowskich lub wychowawczych, 

b) być doktorantem w jednostce naukowej, której jednym z celów statutowych 

jest prowadzenie badań naukowych. 



  2 
 

8. Współpracujący z laureatem młodzi uczeni mogą być zatrudnieni w innych polskich jednostkach 

naukowych niż laureat Subsydium. 

9. Imienne stypendium naukowe laureata: 

a) miesięczna wysokość stypendium laureata nie może przekraczać 5.000 zł, zaś łączna kwota 

przeznaczona na wypłaty w całym okresie realizacji badań nie może przekraczać 30 % kwoty 

przyznanego Subsydium, 

b) laureat może zrezygnować z pobierania stypendium imiennego i przeznaczyć te środki na 

stypendia dla młodych uczonych lub subwencję. 

10.  Stypendia naukowe dla współpracujących z laureatem młodych uczonych: 

a) wysokość każdego stypendium może wynosić od 1.000 do 3.000 zł miesięcznie i zależy od roli 

jaką młody uczony pełni w projekcie realizowanym w ramach Subsydium, 

b)  minimalny okres, na który może być przyznane stypendium wynosi sześć miesięcy, 

c) laureat może przyznać maksymalnie 10 stypendiów rocznie. 

11.  Subwencja przeznaczona jest na finansowanie związanych z realizowanym projektem badawczym 

podróży służbowych, kosztów konferencji, wymiany osobowej, wynagrodzeń za prace pomocnicze 

i techniczne wykonywane na podstawie umów zlecenia i o dzieło, zakupów (aparatury, 

materiałów, książek, czasopism, itp.). 

12.  Okres realizacji Subsydium zależy od laureata i może wynosić od 12 do 36 miesięcy. 

13.  W danej edycji programu Zarząd Fundacji może przyznać łącznie do 10 Subsydiów. 

14.  Wysokość Subsydiów ustalana jest corocznie przez Zarząd Fundacji i podawana w programie 

wspierania nauki oraz na stronie internetowej Fundacji.  

15.  Subsydium można otrzymać tylko raz. 

16. Subsydia finansowane są przez Fundację w całości z funduszy własnych. Środki pieniężne 

przeznaczone na realizację programu ewidencjonowane są na wyodrębnionym koncie księgowym 

Fundacji. 

 
 

§ 2 
 

Procedura konkursowa 
 

1. Program prowadzony jest w formie zamkniętego konkursu, który każdorazowo obejmuje 

określoną przez Fundację domenę nauki, o której mowa w § 1 ust. 4. 

2. Informacje o konkursie publikowane są na stronie internetowej Fundacji. 

3. Kandydatów do konkursu nominują imiennie zaproszeni przez Zarząd Fundacji wybitni 

przedstawiciele nauki.  

4. Każdy nominujący w danej edycji konkursu może zgłosić tylko jedną kandydaturę, 

z uwzględnieniem § 1 ust. 5 oraz ust. 15.  

5. Nominacja powinna zawierać opis osiągnięć naukowych kandydata oraz form współpracy 

nominowanego z młodymi uczonymi.  

6. Proces nominacji odbywa się za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnianego na 

stronie internetowej Fundacji, z uwzględnieniem § 2 ust. 4. 
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7. Nominujący zobowiązany jest zachować w poufności fakt udziału w procedurze konkursowej oraz 

dane nominowanego kandydata. 

8. Na podstawie analizy nadesłanych nominacji pod względem ich zgodności z założeniami 

i wymogami formalnymi programu, Zarząd Fundacji zatwierdza listę kandydatów uprawnionych 

do udziału w konkursie. 

9. Kandydat za pomocą formularza elektronicznego składa wniosek konkursowy, którego częściami 

są: 

a) życiorys naukowy wraz z listą publikacji z ostatnich 10 lat, 

b) opis badań naukowych prowadzonych w okresie ostatnich 10 lat oraz uzyskanych w ich 

wyniku rezultatów, 

c) opis badań, które będą realizowane we współpracy z młodymi uczonymi w okresie 

otrzymywania Subsydium, 

d) charakterystykę zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o młodych uczonych, 

wskazywanych przez kandydata do otrzymywania stypendium naukowego; informacje te 

powinny obejmować między innymi stopień/tytuł naukowy, opis zadań przydzielonych w 

ramach danego projektu, okres  realizacji przydzielonych zadań, wysokość 

proponowanego stypendium, 

e) ramowy plan finansowy uwzględniający podział środków Subsydium na: (i) imienne 

stypendium naukowe laureata, (ii) stypendia naukowe dla współpracujących z laureatem 

młodych uczonych oraz (iii) subwencję,  

f) opis posiadanego zaplecza badawczego. 

10. W celu dokonania oceny nadesłanych wniosków Zarząd Fundacji powołuje recenzentów. 

11. 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. 

12. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby procedura konkursowa wolna była od jakichkolwiek 

rzeczywistych bądź potencjalnych konfliktów interesów.  

13. Każdy wniosek oceniany jest przez co najmniej trzech recenzentów. 

14. Ocenie recenzenta podlegają przede wszystkim: 

a) aktywność naukowa i dorobek naukowy kandydata oraz wartość wskazanych osiągnięć 

naukowych z ostatnich 10 lat,  

b) zaangażowanie kandydata w kształcenie młodej kadry naukowej i jego dotychczasowe 

osiągnięcia w tym zakresie, 

c) oryginalność badań zgłoszonych przez kandydata we wniosku, w tym ogólne znaczenie 

dla nauki lub potencjał praktycznego zastosowania badań realizowanych w okresie 

otrzymywania Subsydium, 

d) możliwości realizacyjne zespołu kandydata, a zwłaszcza udział młodych uczonych w 

badaniach zgłoszonych przez kandydata we wniosku. 

15. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje o przyznaniu Subsydiów na podstawie opinii recenzentów 

uwzględniając złożony przez kandydata ramowy plan finansowy. Od decyzji Zarządu nie 

przysługuje odwołanie.  
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16. Lista laureatów publikowana jest na stronie internetowej Fundacji. Fundacja może upowszechnić 

informacje o wynikach konkursu oraz dorobku naukowym laureatów za pośrednictwem Internetu 

oraz innych mediów. 

17. Nazwiska osób nominujących i recenzentów, ich rekomendacje oraz wszelkie opinie i materiały 

zebrane w trakcie procedury konkursowej Fundacja traktuje jako poufne i nie mogą być one 

ujawniane kandydatom ani osobom trzecim. 

18. Subsydia wypłacane są na podstawie i w terminach określonych w zawieranych z laureatem lub 

młodymi uczonymi umowach. 

 
 

§ 3 
 

Prawa i obowiązki  
 

1. Laureat Subsydium zobowiązany jest do prowadzenia pracy naukowej i dydaktycznej w okresie 

otrzymywania Subsydium zgodnie ze zgłoszonym do konkursu wnioskiem, o którym mowa 

w § 2. ust. 9. 

2. Laureat jest zobowiązany do informowania o mecenacie Fundacji w publikacjach 

przygotowanych i oddawanych do druku w okresie otrzymywania Subsydium.  

3. Laureat jest wyłącznym dysponentem subwencji przyznanej w ramach Subsydium. 

4. Subsydia realizowane są w oparciu o jednoroczne okresy rozliczeniowe. 

5. Laureat zobowiązany jest do składania sprawozdań okresowych oraz sprawozdania końcowego 

z realizacji Subsydium. W przypadku Subsydium przyznanego na okres 12 miesięcy, wymagane 

jest jedynie złożenie sprawozdania końcowego.  

6. Sprawozdanie okresowe obejmuje: 

a) sprawozdanie merytoryczne laureata z badań prowadzonych w danym okresie 

rozliczeniowym, 

b) listę publikacji laureata oraz jego współpracowników powstałych w związku z badaniami 

prowadzonymi w ramach Subsydium w danym okresie rozliczeniowym, 

c) sprawozdanie finansowe Jednostki z wydatków poniesionych w danym okresie 

rozliczeniowym, a dotyczących wykorzystania subwencji. 

7. Sprawozdanie końcowe, złożone w terminie dwóch miesięcy od zakończenia Subsydium, winno 

zawierać: 

a) sprawozdanie merytoryczne Laureata z badań prowadzonych w czasie realizacji 

Subsydium, 

b) listę wszystkich publikacji Laureata oraz jego współpracowników powstałych w związku z 

badaniami prowadzonymi w ramach Subsydium, 

c) sprawozdanie finansowe Jednostki z wydatków poniesionych w całym okresie realizacji 

Subsydium, a dotyczących wykorzystania subwencji. 

8. W okresie otrzymywania stypendium młody uczony zobowiązany jest do kontynuowania pracy 

naukowej pod kierunkiem laureata oraz przedkładania laureatowi sprawozdań ze swojej pracy 

naukowej.  
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9. Sprawozdania, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu będą stanowić część składową 

sprawozdań okresowych oraz sprawozdania końcowego laureata, przesyłanych do Fundacji.  

10. Jednostka naukowa, w której zatrudniony jest laureat, powinna zapewnić laureatowi należyte 

warunki organizacyjne, techniczne i administracyjne niezbędne do realizacji Subsydium, 

w szczególności obsługę rachunkowo-finansową subwencji, w tym ewidencji wpływów i 

wydatków na wyodrębnionym na rachunku jednostki koncie księgowym. 

11. Przedstawiciel służb finansowych jednostki naukowej może odmówić przyjęcia dyspozycji 

laureata dotyczącej wydatkowania środków subwencji, o ile dyspozycja ta jest niezgodna 

z obowiązującymi przepisami lub umową. 

12. Jednostka naukowa, z tytułu wykonywanej obsługi części subwencyjnej Subsydium, ma prawo 

do pobrania narzutu w wysokości do 5% kwoty subwencji.  

13. Fundacji przysługuje prawo publicznego informowania o uzyskanych przez laureata wynikach 

powstałych w trakcie realizacji Subsydium. 

14. Fundacji przysługuje prawo oceny przebiegu realizacji Subsydium oraz prawo kontroli 

dokumentów finansowych w trakcie realizacji Subsydium i w okresie trzech lat po zakończeniu 

jego finansowania. 

15. Środki subwencji niewydatkowane w okresie trwania Subsydium podlegają zwrotowi. 

16. Środki subwencji wykorzystane niezgodnie z regulaminem podlegają zwrotowi wraz z odsetkami 

ustawowymi liczonymi od dnia przekazania środków.  

 
 

§ 4 
 

Cofnięcie, zawieszenie, zmiana warunków realizacji Subsydium  
 

1. Laureat oraz jednostka naukowa, w której zatrudniony jest laureat są zobowiązani 

do informowania Fundacji o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację 

Subsydium. 

2. Fundacja może cofnąć, zawiesić lub zmienić warunki realizacji Subsydium w szczególności, gdy: 

a) powstaną okoliczności mogące mieć wpływ na prawidłowość realizacji Subsydium, 

np. w przypadku ponad trzymiesięcznego wyjazdu zagranicznego laureata lub zmiany 

okoliczności wymienionych w § 1 ust. 5 lit. c) oraz d), 

b) laureat Subsydium:  

 nie przestrzega przyjętych zobowiązań,  

 naruszy zasady etyki zawodowej 

 naruszy dobre imię Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 

3. Fundacji przysługuje, z własnej inicjatywy lub na pisemny i uzasadniony wniosek laureata, prawo 

zmiany decyzji o przyznaniu stypendium naukowego młodemu uczonemu, w szczególności 

w przedmiocie cofnięcia lub zaprzestania dalszej jego wypłaty. 

4. Za przyczyny uzasadniające zmianę decyzji o przyznaniu stypendium, o której mowa w ust. 3. 

niniejszego paragrafu uważa się w szczególności:  

a) rezygnację z pracy naukowej, 

b) długotrwały, nie mający naukowego charakteru, pobyt młodego uczonego poza krajem, 
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c) naruszenie zasad etyki zawodowej, 

d) naruszenie dobrego imienia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 

5. Zarząd Fundacji na wniosek laureata może zatwierdzić przyznanie stypendium naukowego dla 

młodego uczonego, który nie został uwzględniony w oryginalnym wniosku konkursowym.  

6. Za wniosek, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu uważa się pisemną i uzasadnioną 

prośbę laureata wraz z załącznikami: (i) życiorys naukowy młodego uczonego z listą jego 

publikacji, (ii) opis zadań przydzielonych młodemu uczonemu w ramach realizowanego projektu, 

okres ich realizacji oraz wysokość proponowanego stypendium, (iii) zaktualizowany ramowy plan 

finansowy, o którym mowa w § 2. ust. 9. lit. e). 

 
 

§ 5 
 

Prawa własności i odpowiedzialność za wyniki badań 
 

1. Fundacja z tytułu finansowania nie rości sobie żadnych praw do wyników prac wykonywanych 

w ramach przyznanego Subsydium i nie ponosi odpowiedzialności za ich skutki i interpretacje. 

2. Prawa laureata i jednostki naukowej do efektów badań i korzyści wynikających z prac 

wykonywanych w czasie otrzymywania Subsydium określają obowiązujące przepisy prawa 

i wewnętrzne przepisy jednostek. 

 
 

§ 6 
 

Postanowienia końcowe 
 

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

2. Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu FNP w dniu 27 czerwca 2012 r. 

3. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu tracą moc uregulowania zawarte w Regulaminie 

Subsydiów Profesorskich – Programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej uchwalonym 

przez Zarząd Fundacji w dniu 18 stycznia 2006 uchwałą Zarządu nr 18/2006. 

4. Realizacja subsydiów profesorskich przyznanych w konkursach rozstrzygniętych przed dniem 

wejścia w życie niniejszego regulaminu odbywa się na zasadach określonych w regulaminie, 

o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie 

niniejszego regulaminu stosuje się regulamin, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

5. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą nastąpić w takim samym trybie, w jakim został 

on uchwalony. 

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu wydania decyzji ministra właściwego ds. nauki 

i szkolnictwa wyższego zatwierdzającej zasady przyznawania stypendiów w programie Mistrz 

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 


