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Na prośbę władz Fundacji Nauki Polskiej publikujemy dziś tegoroczne programy pomocy nauce. Zainteresowanych odsyłamy do pełnej wersji
programu (jest ona dostępna w postaci broszurki w biurze FNP lub jako plik pdf na stronie internetowej: www.fnp.org.pl).

redakcja

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

PROGRAM POMOCY NAUCE w 2002 r.PROGRAM POMOCY NAUCE w 2002 r.PROGRAM POMOCY NAUCE w 2002 r.PROGRAM POMOCY NAUCE w 2002 r.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, rozpo-

czynająca właśnie drugie dziesięciolecie
swojej działalności, zamierza – pomimo
trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znalazła
się wskutek wyroku NSA - przeznaczyć na
wspieranie nauki w 2002 roku kwotę
22 mln zł.

Na rok 2002 Fundacja zaplanowała aż
9 programów stypendialnych, z tego siedem
adresowanych do naukowców polskich i dwa
– do współpracujących z nimi naukowców
zagranicznych.

Są wśród nich dwie całkowicie nowe pro-
pozycje stypendialne, a mianowicie: Krajowe

stypendia wyjazdowe oraz Stypendia na
kwerendy za granicą.

W ramach kontynuowanych przez Funda-
cję programów wieloletnich będzie się można
w 2002 r. ubiegać np. o środki na moderniza-
cję laboratoriów naukowych (program MI-
LAB), o środki na dofinansowanie prac przy-
gotowujących wdrożenie nowych technologii
(program TECHNE), czy też na opublikowa-
nie monografii z zakresu nauk humanistycz-
nych i społecznych w prestiżowej serii Mono-
grafie FNP. Istnieje ponadto możliwość uzy-
skania przez zespoły naukowe wsparcia finan-
sowego w przypadkach wymagających doraź-

nej pomocy interwencyjnej (program SU-
BIN).

Warto też zwrócić uwagę, że pragnąc jak
najlepiej dostosować zasady konkursów do
potrzeb i oczekiwań środowiska naukowego,
Fundacja wprowadziła w niektórych progra-
mach wieloletnich modyfikacje regulamino-
we.

Poniżej zamieszczamy skrócony przegląd
tegorocznych propozycji programowych
Fundacji, zaś pełna wersja jej programu dzia-
łania na rok 2002 dostępna jest w postaci
broszurki w biurze FNP lub jako plik pdf na
stronie internetowej FNP: www.fnp.org.pl

Program Fundacji Nauki Polskiej na rok 2002Program Fundacji Nauki Polskiej na rok 2002Program Fundacji Nauki Polskiej na rok 2002Program Fundacji Nauki Polskiej na rok 2002
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Nagroda FNPNagroda FNPNagroda FNPNagroda FNP

Coroczne nagrody Fundacji dla polskich
uczonych za wybitne dokonania naukowe,
uzyskane lub potwierdzone w okresie czterech
lat poprzedzających datę zgłoszenia do kon-
kursu, przyznawane są. w następujących
dziedzinach:
•  nauki humanistyczne i społeczne,
•  nauki przyrodnicze i medyczne,
•  nauki ścisłe,
•  nauki techniczne.

Kandydatów do Nagrody FNP - zgodnie z jej

nowym regulaminem - mają prawo zgłaszać:
− zaproszeni przez Radę Fundacji wybitni

przedstawiciele nauki,
− dotychczasowi laureaci Nagrody FNP,
− we własnym imieniu grupa dziesięciu

pracowników naukowych, nie pochodzą-
cych z jednej rady naukowej,

− stowarzyszenia naukowe o zasięgu krajo-
wym, reprezentowane przez zarządy
główne.
W 2001 r. wysokość nagrody wynosiła 60

tys. zł (zwolnionych od podatku dochodowe-
go).
Termin zgłaszania kandydatur do Nagrody
FNP upływa 31 marca.

Informacje o warunkach, jakie powinny
spełniać wnioski, znajdują się na stronie
internetowej FNP, można je też uzyskać
u koordynatora programu, p. Ewy Śliwow-
skiej, tel. 845 95 25,

e-mail: ewa.sliwowska@fnp.org.pl.

Subsydia profesorskieSubsydia profesorskieSubsydia profesorskieSubsydia profesorskie

(2002 r. – nauki humanistyczne)

Od roku 1998 realizowany jest program
wspierania wybitnych uczonych poprzez
przyznawanie im trzyletnich subsydiów,
których celem jest albo intensyfikowanie już
prowadzonych prac, albo umożliwienie po-
dejmowania nowych kierunków badań.

Program adresowany jest do aktywnie
działających naukowo osób, których dotych-
czasowy dorobek stanowi rękojmię właściwe-
go wykorzystania środków i które potrafią
skutecznie łączyć pracę naukową z kształce-
niem młodej kadry. Począwszy od obecnej
tury programu z udziału w nim wyłączeni są:

- uczeni piastujący stanowiska rektorów lub
prorektorów, a także dyrektorów instytu-
tów naukowych,

- osoby w wieku ponad 60 lat.
Subsydia przyznawane są na drodze za-

mkniętego konkursu, obejmującego co rok
inny obszar nauki. W roku 2002 są nim nauki
humanistyczne. Kandydatów zgłasza powoła-
na przez Fundację grupa wybitnych uczonych,
uznawanych za autorytety w danej dziedzinie.
Wybrani przez Fundację kandydaci, którzy
przyjmą jej zaproszenie do udziału w konkur-
sie, przedstawić powinni informację o swoich

zamierzeniach naukowych wraz z projektem
wykorzystania subsydiów.

Laureatów wyłania Zarząd Fundacji po-
siłkując się opiniami ekspertów. Przewiduje
się przyznanie do 15 trzyletnich subsydiów,
każde w łącznej wysokości 240 tys. zł (80 tys.
zł rocznie).

Informacje o programie można uzyskać na
stronie internetowej FNP oraz u koordynatora
programu, p. Ryszarda Wieczorka, tel. 845 95
15, e-mail: ryszard.wieczorek@fnp.org.pl.
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Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von HuPolskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von HuPolskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von HuPolskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Hummmmboldtaboldtaboldtaboldta

Stypendium to przyznawane jest przez
FNP wybitnym uczonym niemieckim i stano-
wi odpowiednik Humboldt-Forschungspreise,
którą uczonym zagranicznym, w tym także
polskim, przyznaje niemiecka Fundacja Alek-
sandra von Humboldta.

Stypendium na pobyt naukowy w Polsce
uzyskać mogą badacze różnych specjalności,
w uznaniu ich dotychczasowych dokonań
naukowych i ich wkładu w rozwój współpracy
obu krajów. Nominacje uczonych niemieckich

do stypendium powinni zgłaszać do Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej wyłącznie uczeni
polscy lub polskie instytucje naukowe po-
przez swoje rady naukowe lub rady wydzia-
łów. Wnioskodawca zobowiązany jest zapew-
nić niemieckiemu laureatowi techniczne
możliwości realizacji zamierzonego programu
badawczego. Przyznawane na okres od 4 do
12 miesięcy stypendia można wykorzystywać
w kilkumiesięcznych turach w ciągu kolej-
nych trzech lat.

Wysokość Polskiego Honorowego Sty-
pendium Naukowego dla uczonych niemiec-
kich w roku 2002 wyniesie 10 tys. zł mie-
sięcznie.
Termin składania wniosków upływa 30
września.

Informacje o stypendium - na stronie in-
ternetowej FNP oraz u koordynatora progra-
mu, p. Krystyny Frąk, tel. 845 95 11, e-mail:
krystyna.frak@fnp.org.pl.

Stypendia krajowe dla młodych naukowcówStypendia krajowe dla młodych naukowcówStypendia krajowe dla młodych naukowcówStypendia krajowe dla młodych naukowców

Stypendia te przeznaczone są dla młodych
naukowców, którzy nie przekroczą w roku
składania wniosku wieku 30 lat (lub 32 lat
w przypadku kandydatów, którzy korzystali
z urlopów wychowawczych) i są pracowni-
kami lub doktorantami w krajowych szkołach
wyższych, placówkach naukowych PAN lub
w innych instytucjach, do których celów
statutowych należy prowadzenie badań na-
ukowych. Kandydaci muszą być obywatelami
polskimi.

Podstawowym kryterium oceny kandy-

datów jest ich dorobek, udokumentowany
publikacjami w uznanych periodykach na-
ukowych.

Corocznie przyznaje się około 100 rocz-
nych stypendiów, a począwszy od edycji
w 2001 r. mogą one być przedłużone na rok
następny po dokonaniu oceny rezultatów
uzyskanych przez stypendystę w pierwszym
roku.

Wnioski na odpowiednim formularzu,
podpisane przez rektora uczelni lub dyrektora
instytucji, składa placówka zatrudniająca lub

kształcąca kandydata.
Wysokość rocznego stypendium, wypła-

canego kwartalnie, w 2001 r. wynosiła
20 tys. zł.
Termin składania wniosków o stypendia
FNP na rok 2003 upływa 31 października
2002 r.

Informacje o stypendiach krajowych do-
stępne są na stronie internetowej Fundacji
oraz u koordynatora programu, p. Ewy Śli-
wowskiej, tel. 845 95 25, e-mail:
ewa.sliwowska@fnp.org.pl.

Krajowe stypendia wyjazdoweKrajowe stypendia wyjazdoweKrajowe stypendia wyjazdoweKrajowe stypendia wyjazdowe

Jest to nowy program Fundacji, ustano-
wiony z myślą o wspieraniu rozwoju kadry
naukowej poprzez umożliwienie młodym
naukowcom kilkumiesięcznych wyjazdów
badawczych do wiodących ośrodków nauko-
wych w Polsce. Ma on sprzyjać zwiększaniu
mobilności kadry naukowej, wymianie poglą-
dów i pomysłów, nawiązywaniu współpracy
pomiędzy różnymi ośrodkami badawczymi,
ma też ułatwiać prowadzenie badań interdy-
scyplinarnych oraz sprzyjać lepszemu wyko-
rzystaniu aparatury badawczej.

O krajowe stypendia wyjazdowe mogą
ubiegać się osoby, które:
•  posiadają stopień naukowy doktora;
•  nie przekroczyły 35 roku życia (lub 37 lat

w przypadku kandydatów, którzy korzy-

stali z urlopów wychowawczych);
•  są pracownikami w krajowej szkole wyż-

szej, instytucie PAN lub w instytucji, do
której celów statutowych należy prowa-
dzenie badań naukowych;

•  posiadają obywatelstwo polskie lub kartę
stałego pobytu;

•  podczas planowanego wyjazdu nie będą
jednocześnie beneficjantami innych pro-
gramów stypendialnych FNP.
Stypendium może być przyznane na okres

od 1 do 3 miesięcy na pobyt w jednym lub –
w uzasadnionych przypadkach - w kilku
krajowych ośrodkach naukowych, znajdują-
cych się w innej miejscowości niż ośrodek
zatrudniający stypendystę.

Podstawę oceny kandydata stanowić będą:

jego dorobek naukowy, realizowany projekt
badawczy, uzasadniający celowość wyjazdu
na stypendium, oraz ranga wybranego na
miejsce pobytu ośrodka naukowego.

Wysokość stypendium, którą ustala Za-
rząd FNP, zależy od miejsca i warunków
odbywania stypendium i wyniesie w roku
2002 około 3500 zł miesięcznie.
Termin składania wniosków na krajowe
stypendia wyjazdowe upływa 15 kwietnia.

Informacje o stypendiach wyjazdowych -
na stronie internetowej Fundacji oraz u koor-
dynatora programu, p. Ewy Śliwowskiej, tel.
845 95 25,

e-mail: ewa.sliwowska@fnp.org.pl.

Stypendia zagraniczne dla młodych doktorówStypendia zagraniczne dla młodych doktorówStypendia zagraniczne dla młodych doktorówStypendia zagraniczne dla młodych doktorów

Stypendia te przeznaczone są dla młodych
doktorów, którzy nie przebywali po doktora-
cie na długoterminowych stażach zagranicz-
nych, aby najlepszym spośród nich umożliwić
wyjazdy do wiodących w świecie ośrodków
naukowych.

Stypendium może być przyznane na okres
od 6 do 12 miesięcy na pobyt w jednym lub -
w uzasadnionych przypadkach – w kilku
ośrodkach naukowych. Mogą się o nie ubie-
gać naukowcy (wyłącznie obywatele polscy),
którzy w roku składania wniosku nie przekro-
czą wieku 35 lat (lub 37 lat w przypadku
kandydatów, którzy korzystali z urlopów
wychowawczych), mają stopień doktora

i zatrudnieni są w krajowej szkole wyższej,
instytucie PAN lub w innej instytucji, do
której celów statutowych należy prowadzenie
badań naukowych.

Kandydaci oceniani są na podstawie do-
tychczasowego dorobku naukowego oraz
planu pracy, jaki chcieliby realizować za
granicą. Istotnym kryterium przyznania sty-
pendium jest ranga naukowa wybranego
ośrodka.

Średnia wysokość stypendium odpowiada
wysokości stypendiów typu postdoc, przy-
znawanych osobom o podobnych kwalifika-
cjach w wybranym przez kandydata ośrodku
i wynosi od 2200 – 3000 euro miesięcznie,

w zależności od miejsca odbywania stażu.
Poczynając od edycji konkursu w roku

2001 program został rozszerzony o możliwość
ubiegania się po zakończeniu stypendium
o grant wspomagający w wysokości do
40 tys. zł, który ma ułatwić młodym uczonym
pełne wykorzystanie zdobytej dzięki stypen-
dium wiedzy i umiejętności w dalszej pracy
naukowej po powrocie do kraju.
Termin składania wniosków o stypendia
zagraniczne upływa 15 marca.

Informacje o stypendiach - na stronie in-
ternetowej Fundacji oraz u koordynatora
programu, p. Krystyny Frąk, tel. 845 95 11,

e-mail: krystyna.frak@fnp.org.pl.
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Stypendia na kwerendy za granic�Stypendia na kwerendy za granic�Stypendia na kwerendy za granic�Stypendia na kwerendy za granic�

Od roku 2002 Fundacja rozpoczyna przy-
znawanie w drodze konkursu stypendiów na
prowadzenie kwerend bibliotecznych i archi-
walnych za granicą, służących realizacji
oryginalnych prac badawczych.

O stypendia te mogą ubiegać się osoby
(wyłącznie obywatele polscy), które:
•  mają stopień naukowy doktora,
•  są pracownikami w krajowej szkole wyż-

szej, instytucie PAN lub w instytucji, do
której celów statutowych należy prowa-

dzenie badań naukowych.
Stypendium może być przyznane raz na

2 lata na okres od 1 do 3 miesięcy, na pobyt
w jednej lub - w uzasadnionych przypadkach -
w większej liczbie bibliotek lub archiwów za
granicą. Wysokość stypendium ustalana jest
każdorazowo przez Zarząd Fundacji w zależ-
ności od miejsca realizacji stypendium,
w maksymalnej wysokości 2200 euro mie-
sięcznie.

Główne kryterium oceny wniosku to

przedstawiony projekt badawczy, wymagają-
cy przeprowadzenia zagranicznej kwerendy,
a także odpowiednio udokumentowany doro-
bek naukowy kandydata.
Termin składania wniosków upływa 15
września.

Szczegółowe informacje o stypendiach -
na stronie internetowej Fundacji oraz u koor-
dynatora programu, p. Krystyny Frąk, tel. 845
95 11, e-mail: krystyna.frak@fnp.org.pl

Polskie Stypendium Badawcze w Szkole Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu LoPolskie Stypendium Badawcze w Szkole Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu LoPolskie Stypendium Badawcze w Szkole Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu LoPolskie Stypendium Badawcze w Szkole Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Lonnnndy�skiegody�skiegody�skiegody�skiego

Jest to stypendium ustanowione w 1994 r.
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej
wspólnie ze School of Slavonic and East
European Studies University College London
(SSEES), umożliwiające polskim uczonym
prowadzenie badań naukowych na uczelni
londyńskiej w zakresie szeroko rozumianych
studiów nad problematyką polską (Polish
Studies).

Stypendium - przyznawane corocznie

w drodze otwartego konkursu osobie ze stop-
niem doktora na dwunastomiesięczny pobyt -
jest współfinansowane przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii
i Fundację M. Grabowskiego. Dziedzinę
badawczą w danym roku określają wspólnie
sponsorzy. Wysokość stypendium jest nie
mniejsza niż 2360 euro miesięcznie.

Program badawczy stypendium na rok
2002 oraz termin składania wniosków zostaną

ogłoszone w witrynie internetowej Fundacji
na początku roku.
Wnioski należy składać równocześnie w FNP
i SSEES.

Informacje o stypendium - na stronie in-
ternetowej Fundacji oraz u koordynatora
programu, p. Krystyny Frąk, tel. 845 95 11,
e-mail: krystyna,frak@fnp.org.pl.

Stypendia konferencyjneStypendia konferencyjneStypendia konferencyjneStypendia konferencyjne

Celem tego programu jest umożliwienie
polskim naukowcom udziału w zagranicznych
kongresach, sympozjach i konferencjach
naukowych. O stypendium mogą ubiegać się
osoby, które zamierzają wygłosić na konfe-
rencji referat, komunikat, lub przedstawić
plakat, jednocześnie zaś mają udokumento-
wany dorobek naukowy w dziedzinie odpo-
wiadającej tematycznie konferencji. Muszą
one być pracownikami lub doktorantami
w krajowej szkole wyższej lub w instytucji,
w której celach statutowych jest prowadzenie

badań naukowych.
Stypendium przeznaczone jest wyłącznie

dla obywateli polskich, w wieku do 40 lat,
a może być wykorzystane na dofinansowanie
kosztów podróży, opłat konferencyjnych,
zakwaterowania bądź wyżywienia w czasie
konferencji.

Procedurą konkursową związaną z przy-
znawaniem stypendiów konferencyjnych FNP
zajmuje się Towarzystwo Naukowe Warszaw-
skie.
Wnioski do programu w roku 2002 przyjmo-

wane są w czterech terminach: do 15 stycz-
nia, do 15 kwietnia, do 15 czerwca i do 15
października. Należy je składać w Towarzy-
stwie Naukowym Warszawskim z dopiskiem
„Stypendia konferencyjne FNP”.

Informacje o stypendium oraz warunkach,
jakie powinny spełniać wnioski, uzyskać
można w Towarzystwie Naukowym War-
szawskim, 00-330 Warszawa, Pałac Staszica,
ul. Nowy Świat 72, pok. 6, tel/fax: (22) 657
27 18, e-mail: tnw@fnp.org.pl, lub na stronie
internetowej Fundacji.

Stypendia dla naukowców z krajów Europy �rodkowo-WschodniejStypendia dla naukowców z krajów Europy �rodkowo-WschodniejStypendia dla naukowców z krajów Europy �rodkowo-WschodniejStypendia dla naukowców z krajów Europy �rodkowo-Wschodniej

Ten program stypendialny, finansowany
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, jest
realizowany wspólnie z Fundacją Popierania
Nauki-Kasą im. Józefa Mianowskiego.
O stypendia Fundacji - na okres od 1 do 12
miesięcy - ubiegać się mogą naukowcy
z zagranicy, głównie z krajów Europy Środ-

kowo-Wschodniej, zainteresowani prowadze-
niem badań w polskich placówkach nauko-
wych.

Wysokość stypendium odpowiada średniej
pensji na analogicznym stanowisku w Polsce,
powiększonej o koszty zakwaterowania.
Konkurs stypendialny prowadzi Kasa im.

Mianowskiego. Tam też należy składać wnio-
ski w terminie do 31 października.

Szczegółowe informacje na temat stypen-
diów można uzyskać bezpośrednio w Kasie
im. Mianowskiego, 00-330 Warszawa, Pałac
Staszica, ul Nowy Świat 72, pokój 109, tel.
826 71 74, e-mail:kasa@mianowski.waw.pl.
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Program TECHNEProgram TECHNEProgram TECHNEProgram TECHNE

(rozwój nowych technologii, produktów i usług)

Celem programu, który zastąpił realizo-
wane w poprzednich latach programy INCO-
ME i TECHNO, jest dofinansowanie prowa-
dzonych w instytucjach naukowych prac
przedkomercyjnych nad zastosowaniem no-
wych technologii, produktów i usług.

Subwencjonowaniu podlegać mogą prace
techniczne i zakupy niezbędnych elementów,
związane z końcowymi etapami budowy lub
uruchamiania nowych urządzeń technologicz-
nych, prototypowych czy demonstracyjnych
oraz prace związane z ich badaniem, wykona-

niem serii próbnych, przeprowadzeniem
półtechnicznych testów, czy też uzyskiwa-
niem atestów i zezwoleń, niezbędnych do
wprowadzenia danego osiągnięcia na rynek.

Program nie uwzględnia wypłat honora-
riów ani finansowania wstępnych i projekto-
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wych etapów prac, kosztów uzyskiwania
patentów, ani też rozbudowy bazy laborato-
ryjnej.

Przedmiotem oceny konkursowej będzie
znaczenie i rynkowy potencjał osiągnięcia,
stopień zaawansowania prowadzonych prac

oraz dotychczasowe dokonania aplikującego
zespołu.
Termin składania wniosków upływa 15
lutego.

Informacje o programie TECHNE oraz
warunkach, jakie powinny spełniać wnioski -

na stronie internetowej Fundacji oraz u koor-
dynatora programu, p. Tadeusza Pacholika,
tel. 845 95 10,

e-mail: tadeusz.pacholik@fnp.org.pl

Program MILABProgram MILABProgram MILABProgram MILAB

(modernizacja infrastruktury laboratoriów i pracowni)

Pragnąc pomóc naukowcom w tworzeniu
lepszych warunków do pracy poprzez popra-
wę infrastruktury laboratoriów i pracowni,
Fundacja realizuje od 2001 r. kilkuletni pro-
gram-konkurs, w ramach którego udzielane są
subwencje na:
- końcowe etapy inwestycji budowlanych,
- modernizację i remonty budynków

i pomieszczeń przeznaczonych dla pracy
naukowej,

- przeprowadzki oraz wyposażenie tech-
niczne i meblowe nowych lub zmoderni-
zowanych pomieszczeń.
Instytucje naukowe mogą ubiegać się

o jednorazowe subwencje na dofinansowanie
lub sfinansowanie ściśle określonego celu
inwestycyjnego. Program nie obejmuje zaku-
pów aparatury laboratoryjnej ani sprzętu
komputerowego. W roku 2001 średnia wyso-
kość dofinansowania wynosiła ok. 300 tys. zł.

Przy rozstrzyganiu konkursu będą brane
pod uwagę takie czynniki, jak znaczenie
i jakość prac naukowych i rozwojowych
prowadzonych w modernizowanych laborato-
riach, stopień niezbędności danej inwestycji
oraz walory techniczne proponowanego pro-
jektu.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch eta-

pach. Wnioski wstępne należy składać do 31
stycznia. Jednostki, które zakwalifikują się do
drugiego etapu konkursu, będą proszone
o przygotowanie załączników do wniosków
w terminie 4 tygodni.

W konkursie mogą również wziąć udział
te instytucje, które składały wnioski w roku
2001.

Szczegółowe informacje o programie - na
stronie internetowej Fundacji oraz u koordy-
natora programu, p. Tadeusza Pacholika, tel.
845 95 10,

e-mail: tadeusz.pacholik@fnp.org.pl.

Program MONOGRAFIEProgram MONOGRAFIEProgram MONOGRAFIEProgram MONOGRAFIE

Jest to stały konkurs na monografie z za-
kresu nauk humanistycznych i społecznych,
na który

nadsyłać można niepublikowane wcze-
śniej prace polskich autorów, charakteryzują-
ce się wysokim poziomem naukowym, od-
krywczością założeń i wagą wyników, inte-
gralnością tematyki i formy, a także takim

ujęciem tematu, by praca dostępna była nie
tylko dla specjalistów.

Najlepsze prace publikowane są w serii
Monografie FNP. Fundacja pokrywa koszty
ich wydania oraz zapewnia autorom, laure-
atom konkursu, godziwe honorarium. W roku
2001 wynosiło ono 950 zł za arkusz autorski.
Prace należy składać w Fundacji w dwóch

egzemplarzach, w dowolnym terminie.
Informacje o konkursie - w Internecie:

http://www.fnp.org.pl/programy/wydaw.htm
oraz u koordynatora programu, p. Elżbiety
Boulangé-Niwińskiej, tel. 845 95 09, e-mail:
elzbieta.niwinska@fnp.org.pl.

Program SUBINProgram SUBINProgram SUBINProgram SUBIN

Poza realizowaniem wymienionych wyżej
programów Fundacja wspiera też pewne
inicjatywy czy inwestycje o istotnym znacze-
niu dla nauki w Polsce, które wskutek szcze-
gólnych okoliczności wymagają szybkiej
pomocy typu interwencyjnego.

Program ten nie dotyczy jednak:
•  dofinansowywania działalności statutowej

innych instytucji;
•  finansowania projektów badawczych;
• organizowania seminariów, konferencji, szkół

letnich i studenckich wypraw naukowych;
•  publikowania wyników badań i materia-

łów konferencyjnych;
•  finansowania studiów wyższych, studiów

doktoranckich i udziału w szkołach pody-
plomowych;

•  uzupełniania zasobów bibliotecznych
i muzealnych;

•  zakupu wyposażenia o charakterze dy-
daktycznym i osobistego sprzętu kompu-
terowego;

•  działalności o charakterze popularyzator-
skim i popularnonaukowym.

Wnioski do programu SUBIN można skła-
dać w dowolnym terminie.
Informacje o subwencjach interwencyjnych -
na stronie internetowej FNP oraz u koordy-
natora programu, p. Tadeusza Pacholika, tel.
845 95 10,
e-mail: tadeusz.pacholik@fnp.org.pl

Eksploratorium Integracji EuropejskiejEksploratorium Integracji EuropejskiejEksploratorium Integracji EuropejskiejEksploratorium Integracji Europejskiej

(nauka, postęp techniczny i innowacje)

Biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed
polskim sektorem nauki i postępu techniczne-
go, związane ze zbliżającym się członko-
stwem w Unii Europejskiej i przygotowaniem
Polski do działania w „Europejskiej Prze-
strzeni Badawczej”, Fundacja ustanowiła
w 2001 r. program Eksploratorium Integracji
Europejskiej. Jest to kontynuacja zaangażo-
wania Fundacji w tematykę europejską, które
w latach 1993-2000 polegało na zarządzaniu

programami Phare (najpierw SCI-TECH,
a następnie SCI-TECH II), służącymi refor-
mom polskiego sektora nauki.

Realizację programu Eksploratorium, fi-
nansowanego przez FNP, powierzono Cen-
trum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania
PAN w Warszawie. Kierownikiem programu
jest dr hab. Tadeusz Żółtowski

Zadania Eksploratorium Integracji Euro-
pejskiej to:

•  prowadzenie prac studialnych nad proce-
sem integracji europejskiej, a w szczegól-
ności nad dostosowywaniem instytucjo-
nalnym oraz wspomaganiem finansowym
sektorów nauki, postępu technologicznego
i innowacji, a także nad optymalnym wy-
korzystaniem Funduszy Strukturalnych
dla wsparcia tych sektorów;

•  opracowywanie na rzecz instytucji ze-
wnętrznych analiz, ekspertyz i badań po-
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równawczych w dziedzinie polityki na-
ukowej, postępu technologicznego i in-
nowacji z punktu widzenia procesów inte-
gracji;

• archiwizowanie i udostępnianie materia-

łów programów Phare SCI-TECH oraz
prowadzenie dokumentacji i archiwizacji
procesu integracji europejskiej sektora na-
uki, postępu technologicznego i innowacji.
Informacji o programie udziela sekretariat

Eksploratorium: tel./fax: (22) 620 25 80,
e-mail: eie@cimpan.pl. Adres: Centrum Ba-
dań Przedsiębiorczości i Zarządzania PAN,
00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1, PKiN, VII p.

INNE WIELOLETNIE INICJATYWY FUNDACJIINNE WIELOLETNIE INICJATYWY FUNDACJIINNE WIELOLETNIE INICJATYWY FUNDACJIINNE WIELOLETNIE INICJATYWY FUNDACJI

•  W roku 2002 Fundacja będzie nadal
w ramach programu WYDAWNICTWA
dofinansowywała koszty wydania kolej-
nych zeszytów Polskiego Słownika Bio-
graficznego, Słownika polszczyzny XVI w.
i Katalogu zabytków sztuki w Polsce, a od
2000 r. także serii Materiały do dziejów
sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich
dawnej Rzeczypospolitej.

• W 2002 r. zorganizowana zostanie kolej-
na, siódma już konferencja z cyklu „Fun-
dacji dyskusje o nauce”, poświęconego
istotnym problemom nurtującym środowi-
sko naukowe. Podobnie jak w latach ubie-
głych, będzie to kameralne spotkanie, na
które Fundacja zaprasza imiennie grono
wybitnych uczonych, zaś materiały z kon-
ferencji publikowane są w serii wydawni-

czej Fundacji dyskusje o nauce. Temat kon-
ferencji zostanie określony na początku roku.

•  Ponadto FNP wraz z niemiecką fundacją
Deutsche Forschungsgemeinschaft orga-
nizuje w 2002 r. dwudniową konferencję
poświęconą możliwościom utworzenia
polsko-niemieckich studiów doktoranc-
kich, tzw. International Graduiertenkol-
legs.

Adres Fundacji na rzecz Nauki Polskiej:
02-548 WARSZAWA, ul. Grażyny 11, tel.: (22) 845 95 01, fax: (22) 845 95 05, e-mail: fnp@fnp.org.pl

Obszerne informacje o działalności Fundacji i jej aktualnych programach znajdują się na stronie internetowej pod adresem:
http://www.fnp.org.pl

Nowy studenck i  Par lamentNowy studenck i  Par lamentNowy studenck i  Par lamentNowy studenck i  Par lament
1854 studentów Uniwersytetu Zielonogór-

skiego oddało swój głos w pierwszych uni-
wersyteckich wyborach do Parlamentu Uczel-
nianego Samorządu Studenckiego. Spośród 62
kandydatów wybrali oni 18 swoich przedsta-
wicieli, którzy przez najbliższe dwa lata będą
ich reprezentować w samorządzie. Wybory
przebiegły bez zakłóceń, a każdy student
chcący oddać swój głos nie miał z tym pro-
blemów. Aby uniknąć kłopotliwych sytuacji
Uczelniana Komisja Wyborcza zorganizowała
sześć punktów do głosowania: 3 w campusie
A przy ul. Podgórnej i  Szafrana, oraz po
jednym w gmachu głównym przy al. Wojska
Polskiego, na Placu Słowiańskim i przy ul.
Energetyków. Kandydaci do Parlamentu
reprezentujący organizacje studenckie chcąc
zwiększyć swoje szanse łączyli się w koalicje
- co jak pokazały wyniki wyborów – odniosło
oczekiwany skutek. Niekwestionowanym
zwycięzcą okazała się koalicja, w skład której
weszły: Europejskie Forum Studentów AE-
GEE, Stowarzyszenie Pro Publiko Bono
i Zrzeszenie Studentów Polskich. Na 18 man-
datów przedstawiciele koalicji AEGEE, PPB,
ZSP zdobyli aż 16 miejsc w Parlamencie.
Jednego przedstawiciela w studenckim samo-
rządzie będzie miał AZS, a jeden mandat
zdobyty został przez osobę nie zrzeszoną.

Program wyborczy zwycięzców jest bar-
dzo atrakcyjny i chyba dlatego zyskał naj-
większe uznanie braci studenckiej. Oparty na
czterech podstawowych punktach przewiduje:

1. Stworzenie przejrzystego regulaminu
pomocy materialnej.

2. Polepszenie warunków mieszkaniowych
w akademikach – internet i telefon w każ-
dym pokoju, wyposażone pralnie we
wszystkich akademikach.

3. Zapewnienie lepszych warunków studio-
wania.

4. Wspieranie inicjatyw sportowych i kultu-
ralnych – organizacja Międzynarodowych
Dni Kultury Studenckiej (Euronalia 2002
zamiast Bachanaliów).
Parlament Studencki przystąpił już do

pracy i na pierwszym spotkaniu, które odbyło
się 28 stycznia został wybrany przewodniczą-
cy oraz jego zastępca. Wyłoniono też cztero-
osobowe prezydium.

Przewodniczącym Parlamentu Uczelnia-
nego został Marcin Grzegorski V ZiM
Wydz. Zarządzania, a jego zastępcą Sylwia
Kubica III MAT. Wydz. Nauk Ścisłych. W
skład prezydium weszli: Daniel Dębowski V
MiBM Wydz. Mechaniczny – przewodniczą-
cy Komisji Socjalno-Bytowej, Daniel Szy-
manowski V FP Wydz. Humanistyczny -
przewodniczący Komisji Kultury i Sportu,
Rafał Gościański II INF. Wydz. Elektrotech-
niki, Informatyki i Telekomunikacji – prze-
wodniczący Komisji Regulaminowo – Dy-
daktycznej, Karolina Wysocka II POLIT.
Wydz. Humanistyczny – przewodnicząca
Komisji ds. Kontaktów Pozauczelnianych.
Sekretarzem PUSS została Agnieszka Jasiń-

ska III Inż. Środ. Wydz. Inżynierii Lądowej
i Środowiska.

Pozostałe mandaty otrzymali: Kamila
Waśniewska IV INF., Adam Kucza II POL.,
Piotr Rolla I POL., Magdalena Ryś V BUD.,
Tomasz Gang II Wydz. Mechaniczny, Wik-
tor Górny IV PPS, Anna Mielczarek IV
SOCJ, Dorota Szaban IV SOCJ. Justyna
Pedda IV MAT. i Marek Rzepa III ZiM.

22 stycznia studenci wybrali również:
- dwóch członków Studenckiego Sądu

Koleżeńskiego (Waldemar Krystians IV
OŚ i Szymon Kulwanowski III ZiM),

- trzech członków Odwoławczego Sądu
Koleżeńskiego (Ewelina Osińska IV H,
Agnieszka Wojciechowska III ZiM, Łu-
kasz Wolanin I POLIT.)

- trzech członków Studenckiej Komisji
Rewizyjnej (Edyta Bagińska III RNS,
Grzegorz Czerwiec III ASK, Kamila
Zołotogorow III RNS).
Urny były oblegane przez głosujących

studentów przede wszystkim w czasie przerw
między zajęciami. Wtedy też mimo obowią-
zującej również w tych wyborach ciszy wy-
borczej kandydaci na parlamentarzystów
próbowali jeszcze prowadzić kampanię. Nie
wiadomo czy i z jakim skutkiem, na pewno
jednak trzeba było zainwestować w reklamę
swoich programów trochę wcześniej.

ESA


