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Stypendia dla wybitnych 
młodych naukowców 

na początku kariery badawczej

Stypendyści programu START 2017 
na Zamku Królewskim w Warszawie. 
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O PROGRAMIE
START

Na sukces badawczy składają się lata wytężonej pracy i wyrzeczeń. A jednak pasja, chęć 
zrozumienia świata, ambicja i talent motywują wielu młodych ludzi, aby poświęcić się na-
uce. Właśnie takich ludzi od lat szukamy, wybierając ich z największą starannością. 

Wspieramy najzdolniejszych młodych naukowców w trudnych początkach ich kariery, kie-
dy zastanawiają się nad tym, czy kontynuować, czy porzucić pracę naukową. Doceniamy 
ich dotychczasowy wysiłek i motywujemy ich do dalszej pracy. 

Co roku przyznajemy ponad sto stypendiów w programie START naukowcom przed 30. 
rokiem życia, reprezentującym wszystkie dziedziny nauki. Dla naszych laureatów jest to 
często pierwsze tak prestiżowe wyróżnienie. Dzięki stypendiom START młodzi naukowcy 
mogą skoncentrować się na pracy badawczej i jednocześnie zadbać o swój „start” życiowy.

26 lat

2900

3 mln zł – tyle przekazujemy naszym 
stypendystom każdego roku!

stypendystów programu

ponad

realizacji programu START

Pomagamy najzdolniejszym młodym naukowcom osiągać sukcesy na miarę nagrody Nobla



NASI LAUREACI 
O PROGRAMIE START

Bardzo się cieszę, że ktoś docenił to, co robię. Jest to dla mnie 
ogromne wyróżnienie, które dodaje mi wiary i pozwala dalej pra-
cować z pełną energią.
dr Hanna Wojewódka, START w 2017 r., matematyka

Sposób oceny stypendium START – wyjątkowo wnikliwy, obej-
mujący bardzo liczne recenzje, pozwala rzeczywiście na wyło-
nienie przyszłych bardzo skutecznych naukowców i ludzi, któ-
rzy są gotowi bezgranicznie poświęcić się dla nauki.
prof. Tomasz Guzik, START w 2000 i 2001 r., medycyna

To jest bardzo duże wyróżnienie. Jeśli w swoim CV napisze się, 
że było się stypendystą START-u, to bardzo pomaga potem 
w karierze naukowej.
prof. Karol Grela, START w 1998 r., chemia

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Szczegółowych informacji o programie START i zasadach uczestnictwa 
w konkursie udziela Krystyna Frąk, koordynator programu: 
tel. 22 845 96 11, e-mail: krystyna.frak@fnp.org.pl.
Więcej informacji o programie: www.fnp.org.pl

Kiedy stałam przed decyzją: czy zostać przy nauce i zainwestować 
w nią całe swoje życie, czy też nie, dostałam tę pierwszą ważną 
nagrodę. Zostałam obiektywnie doceniona. Dzięki stypendium 
START postanowiłam, że poświęcę swoje życie pracy naukowej. 
prof. Magdalena Żernicka-Getz, START w 1994 r., biologia



WESPRZYJ MŁODYCH 
NAUKOWCÓW

Abyśmy mogli dalej pomagać młodym ludziom w starcie ich kariery naukowej, potrzebuje-
my Twojego wsparcia. Stwórzmy im lepsze warunki do pracy, aby odnosili sukcesy na mia-
rę nagrody Nobla. Każda, nawet najmniejsza wpłata jest dla nas bardzo ważna. Otrzymane 
środki w całości przekazujemy młodym stypendystom, zaś wszystkie koszty administracyjne 
pokrywamy sami. W imieniu wszystkich laureatów programu START serdecznie dziękujemy!

Do tej pory naszych stypendystów wsparli Darczyńcy, którzy chcą pozostać anonimowi, 
w tym osoby, które zdecydowały się przekazać Fundacji 1% podatku dochodowego, a także: 

prof. Barbara Skarga. Dzięki darowiznie prof. Skargi co 
roku mamy szansę przyznać specjalne stypendium temu 
z laureatów, którego badania wyróżniają się odważnym 
przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki. 
Stypendium im. prof. B. Skargi

prof. Adam Sobiczewski. Dzięki prof. Sobiczewskiemu wy-
różniający się laureaci z dziedziny fizyki teoretycznej, ma-
tematyki i astronomii co roku otrzymują wyższe stypendia. 
Fundusz im. prof. A. Sobiczewskiego

JAK MOŻESZ POMÓC?
Możesz zrealizować bezpieczny przelew 
online na rzecz naszych stypendystów 
na stronie www.start.fnp.org.pl.

Możesz dokonać jednorazowej wpłaty 
lub ustanowić w swoim banku stałe zlecenie:
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Tytuł wpłaty: „Darowizna – stypendia START”
Nr konta: 06 1090 1870 0000 0001 3538 5719

FUNDACJA NA RZECZ 
NAUKI POLSKIEJ
Organizacja pozarządowa typu non profit, 
która istnieje od 1991 r. 
Misją fundacji jest wspieranie wybitnych 
naukowców i zespołów badawczych.
ul. I. Krasickiego 20/22
02-611 Warszawa
tel. 22 845 95 01
e-mail: fnp@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl
www.start.fnp.org.pl
Nasz KRS: 0000109744


