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STYPENDIA FUNDACJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ  
(termin: 15 październik 2010) 
 
Głównym celem powstałej w 1925 roku w Nowym Jorku Fundacji 
Kościuszkowskiej jest umacnianie kulturalnych i naukowych więzów łączących 
Stany Zjednoczone i Polskę. Swój statutowy cel Fundacja realizuje poprzez 
bardzo bogaty i zróŜnicowany program stypendialno-grantowy, którego 
adresatami są ludzie nauki i kultury z obu krajów. 
 
Polskich naukowców w szczególności powinien zainteresować “Program for 
advanced study/research or teaching in the United States”. Są to stypendia 
od 3 do 10 miesięcy na studia, badania i nauczanie w szkołach wyŜszych lub 
innych instytucjach naukowych w Stanach Zjednoczonych. Stypendium 
pokrywa koszty podróŜy, utrzymania i ubezpieczenia. Nie pokrywa opłat 
uniwersyteckich. Aplikant powinien posiadać aktualne zaproszenie z ośrodka 
naukowego, w którym planuje pobyt. Fundacja nie pośredniczy w 
nawiązywaniu kontaktów. Osoby, które uzyskały grant lub stypendium mogą 
ponownie aplikować po upływie 5 lat. 
 
Kandydaci powinni spełniać następujące warunki: 

• obywatelstwo polskie 
• stały adres zamieszkania w Polsce 
• stopień minimum magistra (M.A./M.S.) (Preferowani będą kandydaci ze 

stopniem doktora lub wyŜej) 
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego (Uznawane będą tylko 

egzaminy TOEFL’A lub Cambridge na poziomie Proficiency) 
• dziedzina studiów i badań nie ma znaczenia 

 
Wniosek o stypendium lub grant winien zawierać: 

• Napisany na maszynie projekt i plan badań (wykładów) w Stanach 
Zjednoczonych, 

• Aktualne zaproszenie z amerykańskiej instytucji naukowej, gdzie 
kandydat zamierza zrealizować swój projekt badawczy lub wygłosić 
wykłady, 

• Listę najwaŜniejszych oraz najnowszych publikacji, w których kandydat 
jest głównym autorem. 
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Druki aplikacyjne do przygotowania w/w dokumentów moŜna otrzymać 
bezpośrednio z biura Fundacji Kościuszkowskiej w Warszawie. 
 
Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się od oceny złoŜonych projektów 
przez doradczy komitet naukowy, którego rekomendacje są podstawą do 
zaproszenia kandydatów na interview w warszawskim biurze Fundacji w 
marcu. Ostateczne decyzje o przyznaniu stypendium lub grantu ogłaszane są 
w końcu maja. 
 
Wysokość otrzymanego wsparcia finansowego wynosi od 6.000 do 25.000 
dolarów amerykańskich i uzaleŜniona jest od długości pobytu i statusu 
akademickiego laureata. Stypendia i granty przyznawane są na najbliŜszy, po 
złoŜeniu aplikacji, rok akademicki. W przypadku niepowodzenia w pierwszym 
podejściu� złoŜona dokumentacja będzie rozpatrywana ponownie w ciągu 
najbliŜszych dwóch lat. Kandydat winien ją jednak uaktualnić poprzez 
dostarczenie pisemnej prośby o ponowne rozpatrzenie złoŜonego uprzednio 
wniosku. Do prośby naleŜy załączyć potwierdzenie stałego zatrudnienia w 
polskiej instytucji naukowej, uaktualnione zaproszenie ze strony amerykańskiej 
oraz waŜne badania lekarskie. 
 
Wnioski winny być złoŜone osobiście lub przesłane pocztą do warszawskiego 
biura Fundacji Kościuszkowskiej (w dwóch egzemplarzach) w terminie do 15 
października. Fundacja nie przyjmuje zgłoszeń nadesłanych faxem. 
 
Kontakt 
ul. Nowy Świat 4 (pokój 118) 
00-497 Warszawa 
tel./faks (22) 621 70 67 
http://www.thekf.org  
 
 

FULBRIGHT SENIOR SPECIALIST PROGRAM  
(Termin: listopad 2010) 
 
Fulbright Senior Specialists Program: Program dla polskich szkół wyŜszych, w 
ramach którego uczelnie zgłaszają do Komisji Fulbrighta projekt przyjęcia w 
roku kalendarzowym na okres 2-6 tygodni wybitnych specjalistów z USA do 
prowadzenia w Polsce wykładów, seminariów i warsztatów, uczestniczenia w 
lokalnych programach i projektach badawczych, itp. Termin nadsyłania 
zgłoszeń: LISTOPAD (projekty na okres od maja następnego roku) lub MAJ 
(projekty na okres od października tego samego roku) 
 
Stypendyści Fulbrighta z USA, wybrani w drodze specjalnej rekrutacji 
prowadzonej przez Council for International Exchange of Scholars (CIES), 
będą mogli prowadzić wykłady, seminaria i "workshopy", uczestniczyć w 
lokalnych programach i projektach badawczych, sympozjach, konferencjach 
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i sesjach naukowych itp., brać udział w wykonywaniu ekspertyz, opinii i ocen 
naukowych, oraz prowadzić konsultacje w zakresie prac programowych 
poszczególnych instytutów w zaleŜności od zapotrzebowania zgłoszonego 
przez nie do Komisji Fulbrighta.  
 
Koszty stypendium (honorarium, ubezpieczenie, podróŜ) pokrywa 
Departament Stanu USA. Koszty pobytu w Polsce stypendysty (mieszkanie, 
wyŜywienie i przejazdy w kraju) ponosi zapraszająca uczelnia. 
 
Formularz do pobrania: 
 
http://fulbright.edu.pl/programy/stypendia_dla_amerykanow/specialist/1477
195897.html  
 
 

PROGRAM WELCOME  
(termin: do 15 października 2010) 
 
Wsparcie projektów realizowanych przez wybitnych uczonych z zagranicy 
tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych. 
 
Celem programu jest zaangaŜowanie wybitnych uczonych z zagranicy w 
tworzenie zespołów naukowych w Polsce i zintensyfikowanie współpracy 
międzynarodowej polskich jednostek naukowych. 
 
Program adresowany jest do polskich jednostek naukowych zatrudniających 
naukowców innych narodowości lub polskich naukowców powracających 
do kraju z zagranicy, którzy prowadzić będą w Polsce projekty m.in. we 
współpracy z młodymi naukowcami. Wniosek składa jednostka naukowa, w 
której realizowany będzie projekt, wraz z uczonym z zagranicy - kierownikiem 
projektu. 
 
Projekty mogą być realizowane w trzech obszarach tematycznych 
określonych w dokumentacji konkursowej jako Bio, Info, Techno. 
 
Warunkiem realizacji projektu jest rekrutacja do zespołu studentów (po 
ukończeniu 3 roku studiów), doktorantów i uczestników staŜy podoktorskich 
(do 4 lat po uzyskaniu stopnia naukowego) wyłącznie  
w drodze otwartego naboru prowadzonego w kraju i za granicą (procedury 
otwartego konkursu podlegają szczególnej kontroli i ocenie). Liczba młodych 
uczonych w zespole nie moŜe być mniejsza niŜ 6 osób.  
Uczony z zagranicy powinien być zatrudniony w jednostce realizującej projekt 
i pracować w niej co najmniej 10 miesięcy w roku. 
Realizacja projektu moŜe trwać od 3 do 5 lat. 
 
W 2009 i 2010 r. finansowaniu podlegają:  
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imienne stypendia naukowe dla uczonego z zagranicy - kierownika projektu 
(w wysokości od 200 000 do 350 000 zł rocznie), członków zespołu (w 
wysokości odpowiednio: dla studenta - 1 000 zł, dla doktoranta - 3 000 zł, dla 
młodego doktora - 5 000 zł miesięcznie), 
grant badawczy w wysokości do 1 mln zł rocznie (z grantu opłacane moŜe 
być m.in. wynagrodzenie innych pracowników naukowych). 
 
Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego 
formularza wniosku.  
Po wypełnieniu formularza online naleŜy go wydrukować i złoŜyć pod nim 
wszystkie wymagane podpisy (podpis uczonego z zagranicy - kierownika 
projektu oraz kierownika jednostki, w której realizowany będzie projekt). 
Następnie wypełniony i podpisany formularz wraz z wszystkimi załącznikami 
naleŜy przesłać lub dostarczyć do biura Fundacji na adres: ul. GraŜyny 11, 02-
548 Warszawa. 
 
Wnioski w czwartej i ostatniej edycji programu moŜna będzie składać od 15 
czerwca do 15 października 2010 r. 
 
Zachęcamy do zapoznania się z nową dokumentacją konkursową dla IV 
edycji konkursu. 
 
Elektroniczny formularz wniosku znajduje się na stronie: 
http://wnioski.fnp.org.pl  
 
 

Program TEAM  
(termin: do 30 września 2010) 
 
Wsparcie projektów z udziałem studentów, doktorantów i uczestników staŜy 
podoktorskich realizowanych w najlepszych zespołach badawczych w Polsce 
 
Celem programu jest zwiększenie zaangaŜowania młodych uczonych w 
prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach 
naukowych w Polsce. 
 
Program jest adresowany do liderów zespołów naukowych realizujących 
badania we współpracy z partnerem zagranicznym, zamierzających 
zatrudnić w swych zespołach młodych uczonych: studentów (po ukończeniu 
3 roku studiów), doktorantów lub młodych doktorów (do 4 lat po uzyskaniu 
stopnia naukowego). 
 
Projekty mogą być realizowane w trzech obszarach tematycznych 
określonych w dokumentacji konkursowej jako Bio, Info, Techno. 
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Warunkiem realizacji projektu jest rekrutacja studentów, doktorantów i 
młodych doktorów do pracy w zespole wyłącznie w drodze otwartego 
naboru prowadzonego w kraju i za granicą (procedury naboru podlegają 
szczególnej ocenie i kontroli). Liczba młodych uczonych w zespole nie moŜe 
być mniejsza niŜ 6 osób. 
 
Projekty mogą trwać od 2 do 4 lat. 
 
Finansowaniu podlegają: 

• imienne stypendia naukowe dla członków zespołu (w wysokości 
odpowiednio: dla studenta – 1 000 zł, dla doktoranta – 3 000 zł, dla 
młodego doktora – 5 000 zł miesięcznie), 

• grant badawczy w wysokości zaleŜnej od liczby doktorantów i młodych 
doktorów przyjętych do zespołu oraz od rzeczywistych kosztów 
prowadzonego projektu, jednak nie większy niŜ 35 000 zł rocznie dla 
jednego doktoranta oraz 80 000 zł dla jednego uczestnika staŜu 
podoktorskiego (z grantu opłacane moŜe być m.in. wynagrodzenie dla 
kierownika zespołu i innych stałych pracowników). 

 
Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego 
formularza wniosku. 
 
Po wypełnieniu formularza online naleŜy go wydrukować  i złoŜyć pod nim 
wszystkie wymagane podpisy (podpis lidera zespołu oraz kierownika jego 
jednostki). Następnie wypełniony i podpisany formularz wraz z wszystkimi 
załącznikami naleŜy przesłać lub dostarczyć do biura Fundacji na adres: ul. 
GraŜyny 11, 02-548 Warszawa. 
 
Nabór wniosków w V edycji programu został zakończony w dniu 15 marca 
2010 r. 
 
Wnioski w kolejnej edycji programu będą przyjmowane od 31 lipca do 30 
września 2010 r. 
Szczegółowych informacji o programie udziela koordynator programu dr 
Beata Frączak: 
tel. (022) 424 02 26, (022) 424 03 06  
e-mail: fundusze@fnp.org.pl  
 
 
Program KOLUMB 
(termin: do 15 października 2010) 
 
Stypendia na zagraniczne staŜe podoktorskie. 
Stypendia zagraniczne przyznawane są najlepszym spośród młodych 
uczonych, aby umoŜliwić im pobyt (od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych 
ośrodkach naukowych świata. 
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Stypendia przyznawane są na pobyt w jednym lub – w uzasadnionych 
przypadkach – w więcej niŜ w jednym ośrodku naukowym. Stypendyści, którzy 
chcieliby przedłuŜyć swój pobyt za granicą, mogą jednorazowo ubiegać się 
o dodatkowe środki (maksymalnie na 3 miesiące), czas trwania stypendium 
nie moŜe jednak przekroczyć 15 miesięcy. 
 
O stypendium mogą ubiegać się naukowcy, którzy: 

• posiadają stopień naukowy doktora, 
• składają wniosek o stypendium nie później niŜ cztery lata od daty 

uzyskania stopnia doktora, przy czym okres ten ulega przedłuŜeniu o 2 
lata w następujących przypadkach: kandydatów, którzy przez co 
najmniej 3 miesiące korzystali z udokumentowanych urlopów 
ojcowskich lub wychowawczych; kandydatek, które urodziły lub 
przysposobiły dziecko – na podstawie aktu urodzenia lub 
postanowienia orzekającego przysposobienie. 

• posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Polsce zezwolenie na 
osiedlenie się bądź zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego 
Wspólnot Europejskich, 

• podczas planowanego wyjazdu nie będą jednocześnie beneficjentami 
innych programów stypendialnych FNP (z wyjątkiem stypendium 
konferencyjnego). 

*Szczegółowe informacje dotyczące warunków, które muszą spełnić 
kandydaci, znajdują się w Regulaminie konkursu. 
 
Kandydaci oceniani są na podstawie dotychczasowego dorobku 
naukowego oraz przedstawionego planu pracy, jaki zamierzają realizować w 
zagranicznym ośrodku. Istotnym kryterium przyznania stypendium jest ranga 
naukowa wybranego ośrodka. 
 
Średnia wysokość stypendiów odpowiada wysokości stypendiów typu 
postdoc, przyznawanych osobom o podobnych kwalifikacjach w wybranym 
przez kandydata ośrodku i wynosi średnio 3 500 euro miesięcznie (lub 
równowartość tej kwoty w innej walucie), w zaleŜności od miejsca odbywania 
staŜu. Fundacja ponadto pokrywa koszty podróŜy stypendysty i jego 
współmałŜonka, jeśli zamierza on przebywać ze stypendystą co najmniej 
przez połowę okresu trwania stypendium, a takŜe koszty ubezpieczenia 
stypendysty w czasie pobytu za granicą. 
 
Wnioski o stypendia w programie KOLUMB w 2010 r. będą przyjmowane dwa 
razy do roku. 
Drugi termin składania wniosków w roku 2010: do 15 października 2010 r. 
 
W roku 2010 kandydaci mogą ubiegać się zarówno o finansowanie wyjazdu 
do wybranego przez siebie, dowolnego ośrodka naukowego na świecie, jak 
teŜ o przyznanie stypendium w ramach oferty Fundacji, która w latach 2006-
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2008 podpisała porozumienia z zagranicznymi instytucjami i uczelniami, 
zapewniając stypendystom moŜliwość wyjazdu do wybranych ośrodków 
naukowych. Porozumienia te dają laureatom konkursu dodatkowe korzyści 
przy realizacji stypendium w danym ośrodku. W następnych latach FNP 
bedzie rozszerzać tę ofertę na mocy porozumień z kolejnymi instytucjami 
zagranicznymi. 
 
Laureaci programu KOLUMB po powrocie do kraju mogą ubiegać się o grant 
wspomagający dla stypendystów zagranicznych FNP, a takŜe o subwencję w 
programie HOMING PLUS – na zasadach ogólnych. 
Informacje o stypendiach uzyskać moŜna u Anny Chmielewskiej, 
tel. (0 22) 845-95-19, anna.chmielewska@fnp.org.pl  
 

 
Program POMOST 
(termin: do 15 października 2010) 
 
Granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej oraz wspierające 
kobiety w ciąŜy pracujące naukowo 
 
Program POMOST w zakresie nauk naleŜących do kategorii Bio, Info, Techno jest jest 
współfinansowany ze środków strukturalnych w ramach Działania 1.2 “Wzmocnienie 
potencjału kadrowego nauki” POIG 2007-2013. Projekty niemieszczące się w tych 
kategoriach będą finansowane ze środków własnych Fundacji. 
 
Celem programu jest umoŜliwienie najlepszym naukowcom wychowującym małe 
dzieci powrót do zaawansowanej pracy naukowej oraz ułatwienie kobietom w ciąŜy 
prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. 
 
Program przewiduje dwa rodzaje wsparcia: 
 
1) GRANT POWROTOWY – finansowanie projektów realizowanych przez badaczy obu 
płci wychowujących małe dzieci 
 
Grant powrotowy jest adresowany do naukowców, którzy posiadają co najmniej 
stopień naukowy doktora, pracują w polskiej jednostce prowadzącej badania 
naukowe lub uzyskali z niej promesę zatrudnienia co najmniej na czas trwania 
projektu. Wnioski mogą być składane przez kobiety, które posiadają dziecko w wieku 
do lat 4 (lub 7 lat w przypadku adopcji lub porodu mnogiego) oraz męŜczyzn, którzy 
korzystali z urlopów lub przerw w pracy związanych z posiadaniem takiego dziecka, 
trwających nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, przy czym powrót do 
pracy naukowej z takich urlopów (przerw) mógł nastąpić przed terminem składania 
wniosków, jednak nie wcześniej niŜ 12 miesięcy. 
 
Finansowaniu podlega: 

• grant badawczy w wysokości 140 000 zł rocznie (m.in. wynagrodzenie 
kierownika projektu, koszty prac badawczych, aparatura, materiały 
badawcze, koszty wymiany międzynarodowej); 
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• stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych (studentów lub 
doktorantów) wyłonionych w trybie konkursowym. Wysokość stypendiów dla 
nich wynosi odpowiednio: 1 000 zł lub       3 000 zł. 

 
Projekt realizowany w ramach programu moŜe trwać od 1 roku do 3 lat. 
Projekt moŜe być realizowany w niepełnym wymiarze czasu i zatrudnienia. 
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku. 
 
Po zatwierdzeniu formularza online naleŜy go wydrukować i złoŜyć pod nim wszystkie 
wymagane podpisy (podpis kandydata oraz kierownika jednostki). 
 
Następnie wypełniony i podpisany formularz wraz z wszystkimi wymaganymi 
załącznikami naleŜy przesłać lub dostarczyć do biura Fundacji na adres: Fundacja 
na rzecz Nauki Polskiej ul. GraŜyny 11, 02-548 Warszawa. 
 
Terminy składania wniosków w 2010 roku:  do 15 października 
 
2) WSPARCIE DLA KOBIET realizujących projekty naukowe w trakcie ciąŜy 
w przypadku pracy naukowej, której specyfika moŜe mieć wpływ na przebieg ciąŜy 
 
Adresatkami tej formy wsparcia są kobiety, które posiadają co najmniej tytuł 
magistra, biorą udział w projektach badawczych finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych instytucji zatrudniającej (np. grantach promotorskich, projektach 
innych pracowników naukowych, własnych projektach badawczych etc.) oraz 
pracują w warunkach szkodliwych dla zdrowia (np. styczność z promieniowaniem, 
substancjami chemicznymi, operowanie niebezpiecznymi urządzeniami, częste 
wyjazdy itd.) 
 
Finansowanie w ramach wsparcia dla kobiet w ciąŜy obejmuje pokrycie kosztów 
zatrudnienia (lub delegacje) pracownika zastępującego kobietę w ciąŜy w 
zadaniach niezbędnych dla zrealizowania projektu badawczego, których nie moŜe 
ona wykonywać. 
 
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku. 
 
Po zatwierdzeniu formularza online naleŜy go wydrukować i złoŜyć pod nim wszystkie 
wymagane podpisy (podpis kandydata oraz kierownika jednostki). 
 
Następnie wypełniony i podpisany formularz wraz z wszystkimi wymaganymi 
załącznikami naleŜy przesłać lub dostarczyć do biura Fundacji na adres: Fundacja 
na rzecz Nauki Polskiej ul. GraŜyny 11, 02-548 Warszawa. 
Szczegółowych informacji o programie udzielają: w zakresie GRANTÓW 
POWROTOWYCH dr Monika Biłas-Henne tel. 604 128 095 e-mail: 
monika.bilas@fnp.org.pl (wnioski w zakresie nauk naleŜących do dziedzin Bio, Info, 
Techno) oraz Piotr Laskowski tel. (22) 845 95 10, 698 931 935 e-mail: 
piotr.laskowski@fnp.org.pl W zakresie WSPARCIA DLA KOBIET W CIĄśY Justyna Pękala 
tel. 604 128 083 e-mail: justyna.pekala@fnp.org.pl oraz koordynatorzy programu: dr 
Beata Frączak tel. (22) 424 02 26 e-mail: beata.fraczak@fnp.org.pl (wnioski w zakresie 
nauk naleŜących do dziedzin Bio, Info, Techno) oraz Piotr Laskowski tel. (22) 845 95 10, 
698 931 935 e-mail: piotr.laskowski@fnp.org.pl 
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Program START  
(termin: do 31 października 2010) 
 
Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy juŜ 
mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód 
uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla 
nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umoŜliwienie im pełnego poświęcenia się 
pracy badawczej. 
 
O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy: 

• nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku* (lub 32 lat w przypadku 
kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich), 

• są pracownikami lub doktorantami w szkole wyŜszej lub innej krajowej 
instytucji, do której celów statutowych naleŜy prowadzenie badań 
naukowych, 

• mają dorobek udokumentowany publikacjami w uznanych periodykach 
naukowych. 

*Granica wieku 30 lat oznacza, Ŝe o stypendia na rok 2011 mogą starać się 
kandydaci urodzeni w roku 1980 lub później (w przypadku kandydatów, którzy 
korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich – w roku 1978 lub później). 
 
Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione 
plany badawcze. 
 
Wnioski o przyznanie stypendium składać mogą instytucje zatrudniające lub 
kształcące kandydatów albo bezpośrednio kandydaci. Muszą one być podpisane 
przez rektora lub prorektora uczelni, zaś w przypadku instytutów PAN i innych 
jednostek badawczych – przez dyrektora instytucji albo jego zastępcę. 
 
*Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu oraz wymaganych 
dokumentów znajdują się w Regulaminie konkursu. 
 
Roczne stypendia moŜna przedłuŜyć na rok następny po dokonaniu oceny 
rezultatów uzyskanych przez stypendystę w pierwszym roku. 
 
W 2010 r. Fundacja przyzna do 150 rocznych stypendiów. 
 
Wysokość rocznego stypendium wynosi 24 000 zł (zarówno dla laureatów aktualnej 
edycji konkursu, jak równieŜ laureatów ubiegłorocznych, którzy uzyskają przedłuŜenie 
stypendium na drugi rok). 
 
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na rok 2011 upływa 31 
października 2010 r. (dotyczy on równieŜ laureatów ubiegających się o stypendium 
na drugi rok). 
 
Rejestracja kandydatów ubiegających się o stypendium odbywa się za 
pośrednictwem Internetu. Formularz wniosku on-line, za pomocą którego naleŜy 
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dokonać rejestracji, będzie dostępny na naszej stronie jesienią. Dopiero po jego 
wypełnieniu formularz moŜna będzie wydrukować i przesłać pocztą do biura FNP (ul. 
GraŜyny 11, 02-548 Warszawa), bez dopisku na kopercie. 
 
Od 2010 r. stypendia dla laureatów konkursu, którzy uzyskali najlepsze oceny w trzech 
obszarach dziedzinowych: nauk humanistycznych i społecznych, przyrodniczych i 
medycznych oraz ścisłych i technicznych, zostaną powiększone o środki uzyskane 
przez Fundację z wpłat na działalność organizacji poŜytku publicznego (1% odpisu 
od podatku dochodowego od osób fizycznych) 
Informacje o stypendiach dostępne są u koordynatora programu, Krystyny Frąk, 
tel. (022) 845 95 11, 
e-mail: krystyna.frak@fnp.org.pl  
 

 
Stypendia konferencyjne 
(termin: do 30 października 2010) 
 
Dofinansowanie uczestnictwa w międzynarodowych kongresach, sympozjach i 
konferencjach naukowych. Celem tego programu jest dofinansowanie uczestnictwa 
polskich uczonych w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach 
naukowych w Polsce lub za granicą. 
 
O stypendium mogą ubiegać się osoby, które zamierzają wygłosić na konferencji 
zaaprobowany przez organizatorów referat, komunikat, lub przedstawić plakat, 
jednocześnie zaś mają udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie 
odpowiadającej tematycznie konferencji. Muszą one być pracownikami lub 
doktorantami w krajowej szkole wyŜszej lub innej instytucji prowadzącej badania 
naukowe. 
 
Stypendium przeznaczone jest dla obywateli polskich, w wieku do 35 lat, a moŜe być 
wykorzystane na dofinansowanie kosztów podróŜy, opłat konferencyjnych, 
zakwaterowania bądź wyŜywienia w czasie konferencji. 
 
Procedurą konkursową związaną z przyznawaniem stypendiów konferencyjnych FNP 
zajmuje się Towarzystwo Naukowe Warszawskie i wyłącznie tam naleŜy składać 
wnioski. 
 
Wnioski do programu przyjmowane są w czterech terminach: 
do 28 lutego, do 30 kwietnia, do 30 czerwca i do 30 października. 
 
Rozstrzygnięcie konkursów odbędzie się odpowiednio w terminach: 15 kwietnia, 15 
czerwca, 1 września i 1 grudnia. 
 
UWAGA: Przed wypełnieniem wniosku on-line prosimy o zapoznanie się regulaminem 
programu i przygotowanie wszystkich wymaganych załączników. Jednocześnie z 
rejestracją elektroniczną wydrukowany wniosek wraz z załącznikami (z dopiskiem 
“Stypendia konferencyjne FNP”) naleŜy dostarczyć do biura TNW. 
Informacji o stypendium oraz warunkach, jakie powinny spełniać wnioski, udziela 
Anna Sudolska-Bytof w Towarzystwie Naukowym Warszawskim, Pałac Staszica, 
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ul. Nowy Świat 72, pok. 06 (parter) 
00-330 Warszawa 
tel./faks (0 22) 657 28 26, 
tel. (0 22) 657 27 18, 
e-mail: sekretariat@tnw.waw.pl  
www.tnw.waw.pl  
 

 
STYPENDIA BRITISH COUNCIL 
(termin: listopad 2010) 
 
Brytyjsko-Polski Program dla Młodych Naukowców (The British-Polish Young Scientists 
Programme) powstał w 2003 roku w wyniku decyzji Polsko-Brytyjskiej Komisji, w której 
skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (MNiSW) 
oraz British Council. Celem YSP jest wspieranie wspólnych badań naukowych, 
głównie zapewnienie młodym pracownikom naukowym z Polski i Wielkiej Brytanii 
moŜliwości poszerzania wiedzy i przeprowadzania badań. UmoŜliwia uczestnikom 
złoŜenie jednej lub kilku wizyt badawczych w instytucjach partnerskich w Wielkiej 
Brytanii (w przypadku polskich uczestników) lub w Polsce (w przypadku uczestników z 
Wielkiej Brytanii). Program w Polsce jest wspólnie finansowany i zarządzany przez 
British Council oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Udzielane granty 
pokrywają wyłącznie koszty podróŜy i utrzymania. 
 
Wnioski o udział w programie mogą składać młodzi naukowcy specjalizujący się w 
naukach matematyczno-przyrodniczych, stosowanych i społecznych. Przyjmowane 
będą wnioski w kaŜdej dziedzinie z zakresu tych dyscyplin, w tym dotyczące badań 
podejmujących tematykę etyki w nauce oraz powszechnego rozumienia nauki. Pod 
pojęciem „młody” rozumie się pracowników naukowych dopiero rozpoczynających 
swoją karierę. Kandydaci powinni być doktorantami lub pracownikami naukowymi, 
którzy uzyskali juŜ stopień doktora w okresie do pięciu lat przed złoŜeniem wniosku. 
 
Udzielane granty pokrywają jedynie koszty podróŜy i utrzymania. Grant nie pokrywa 
kosztów czesnego, kosztów bieŜących, sprzętu, materiałów i innych wydatków. 
Granty nie są udzielane na zasadzie stypendiów czy teŜ celem pokrycia udziału w 
konferencjach. Maksymalny poziom dofinansowania jednego projektu w roku 2010 
szacowany był na 2500 ₤ i powinien pokrywać wizyty w instytucjach partnerskich o 
łącznej długości nie przekraczającej dwóch miesięcy. 
 
Zachęcamy kandydatów, by starali się wyjeŜdŜać na jednorazowy, kilkutygodniowy 
pobyt. Bardzo krótkie wizyty trwające na przykład tydzień naleŜy rzetelnie uzasadnić z 
uwagi na fakt, Ŝe nie dają wystarczająco duŜo czasu na nawiązywanie kontaktów i 
wykorzystywanie potencjału umoŜliwiającego dalszą współpracę. Więcej niŜ jedna 
wizyta w roku równieŜ będzie wymagała szerszego uzasadnienia w planach badań. 
 
British Council pokrywa koszty w funtach związane z międzynarodowymi podróŜami 
brytyjskich naukowców oraz koszty utrzymania polskich badaczy podczas ich pobytu 
w Wielkiej Brytanii. Przyznane fundusze będą przekazane w formie przelewu do 
brytyjskich instytucji przyjmujących polskich naukowców. 
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Instytucja macierzysta polskich uczestników projektu pokrywa koszty w złotówkach 
związane z międzynarodowymi podróŜami polskich naukowców oraz koszty 
utrzymania brytyjskich badaczy podczas ich pobytu w Polsce (wykorzystując 
fundusze statutowe przyznawane wszystkim jednostkom naukowym przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na początku kaŜdego roku 
kalendarzowego; w ramach tego programu nie przewiduje się przekazania 
dodatkowych funduszy do instytucji macierzystych). 
 
Wnioski (oryginał oraz jedna kopia) mogą być przesłane do British Council albo do 
MNiSW (tylko do jednej z tych instytucji). Prosimy takŜe o przesłanie kompletnego 
wniosku pocztą elektroniczną do obu instytucji (na adresy podane na ostatniej 
stronie niniejszego dokumentu). Wnioski zgłoszeniowe muszą zostać podpisane przez 
wnioskodawcę i zawierać oryginalne podpisy i pieczęcie (w miejscach na to 
przeznaczonych) zarówno instytucji macierzystej jak i przyjmującej. Dodatkowo, do 
wniosku naleŜy załączyć oficjalne potwierdzenie przyjęcia przez instytucję goszczącą 
oraz dwa listy referencyjne (listy polecające). Wnioski bez podpisów lub z podpisami 
skopiowanymi lub przefaksowanymi nie będą brane pod uwagę. Dopuszcza się 
podpisy elektroniczne. 
 
Termin składania wniosków na projekty rozpoczynające się w 2011 r. – listopad 2010 r. 
Więcej informacji na stronie: www.britishcouncil.org  
 
KONTAKT 
Mariola Ambroziak 
Projects and Partnerships Manager 
Al. Jerozolimskie 59 
00-697 Warszawa 
tel. +48 (22) 695 59 50 
fax. +48 (22) 621 99 55 
e-mail: 
mariola.ambroziak@britishcouncil.pl 
http://www.britishcouncil.pl 
 
 

Kaja Naszarkowska 
Projects & Partnerships Co-ordinator 
Al. Jerozolimskie 59 
00-697 Warszawa 
tel. +48 (22) 695 59 28 
fax. +48 (22) 621 99 55 
e-mail: 
katarzyna.naszarkowska@britishcouncil
.pl 
http://www.britishcouncil.pl 

 
Wojciech Dziedzic 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 
Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej 
ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 
tel. +48 (22) 62 84 703 
fax. +48 (22) 52 92 781 
e-mail: 
wojciech.dziedzic@mnisw.gov.pl 
http://www.mnisw.gov.pl 
 
Formularze zgłoszeniowe i formularze raportów dostępne będą na powyŜszych 
stronach internetowych. 


