
PROCEDURA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O STYPENDIUM START 2021 

 

Szanowni Państwo, 

W dniuj 23 września 2020 r. Fundacja na Recz Nauki Polskiej ogłosiła nabór na składanie wniosków o 

stypendium START 2021. 

Osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku aplikacyjnego prosimy o zapoznanie się z 

zamieszczonymi poniżej informacjami dotyczącymi warunków aplikowania i postępowanie zgodnie z 

opisaną poniżej procedurą przygotowywania i składania wniosków obowiązującą w Warszawskim 

Uniwersytecie Medycznym. 

Termin składania wniosków: od 23 września do 2 listopada 2020 r. 

Stypendium START można otrzymać tylko raz. 

Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód 

uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi 

sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy: 

• mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych 

lub pozycje książkowe); 

• są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, 

którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac 

rozwojowych; 

• nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie 

mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1990 lub później). Istnieje także możliwość 

przedłużenia wieku na zasadach uwzględnionych w Regulaminie. 

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego 

dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcia badawcze. 

W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć 

na dowolny cel. 

W programie START przyznane zostaną również wyróżnienia wybitnym kandydatom, których 

osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Stypendia wyróżnionych 

laureatów zostaną podwyższone. 

Wnioski składane do konkursu START będą także rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. 

Barbary Skargi. Stypendystą w tym konkursie może zostać osoba, której badania wyróżniają się 

odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy 

badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Stypendium takiej osoby również zostanie podwyższone. 

Fundacja przyznaje również wyróżnienia wybitnym kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały 

najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu w trzech obszarach dziedzinowych: nauk 

humanistycznych i społecznych, przyrodniczych i medycznych oraz ścisłych i technicznych. Stypendia 

tych osób są finansowane ze środków uzyskanych przez Fundację z wpłat na działalność organizacji 

pożytku publicznego (1% odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych). Stypendia 

wyróżnionych laureatów są powiększone – w ubiegłych latach wynosiły 36 000 zł. 



Wszystkich kandydatów zapraszamy do ubiegania się o stypendia wyjazdowe na pobyt w jednym lub 

dwóch wybranych przez kandydata ośrodkach badawczych za granicą. Stypendia przyznawane są 

laureatom po rozstrzygnięciu konkursu START na podstawie zasad opisanych w Instrukcji 

przygotowania wniosku. 

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW  

1. Osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku powinny zapoznać się w pierwszej kolejności z 

poniższymi dokumentami: 

Regulamin programu START 

Regulamin stypendium im. Barbary Skargi 

Instrukcja składania wniosku 

Najczęściej zadawane pytania 

Wzory umów i sprawozdań 

Oświadczenia 

Wykaz dziedzin i grup recenzenckich 

Powyższe dokumenty dostępne są pod linkiem: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/ 

2. Osoby spełniające kryteria ubiegania się o stypendium START wypełniają wniosek on-line i załączają 

wymagane załączniki za pośrednictwem strony: http://wnioski.fnp.org.pl/  

3. Po wypełnieniu wniosku i załączeniu wymaganych załączników, ale przed zamknięciem wniosku, w 

terminie do 16 października br. należy się skontaktować się z Działem Wsparcia Projektów w celu 

weryfikacji jego poprawności. 

4. Po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Dział Wsparcia Projektów wniosek należy zamknąć w 

systemie on-line, w którym został wypełniony, co jest równoznaczne z wysłaniem elektronicznej wersji 

wniosku do Fundacji na Recz Nauki Polskiej.  

5. Papierową wersję wniosku podpisaną przez kandydata oraz opiekuna naukowego wraz z 

załącznikami należy dostarczyć do Działu Wsparcia Projektów w terminie do 23 października br. 

6. Dział Wsparcia Projektów przekazuje papierową wersję wniosku do podpisu Prorektora ds. Nauki i 

Transferu Technologii. 

7. Dział Wsparcia Projektów wysyła papierową wersję podpisanego wniosku wraz z załącznikami do 

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 

8. Dział Wsparcia Projektów udziela informacji i niezbędnego wsparcia na każdym etapie 

przygotowywaniu wniosku. 

Osoba do kontaktu w sprawie stypendium START: Agnieszka Jarmuszyńska, tel. 22 572 05 81, e-mail: 

agnieszka.jarmuszynska@wum.edu.pl. 
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