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Akcja stypendialna  
dla młodych naukowców pod 

hasłem „Zostańcie z nami!” 
obchodzi w tym roku 

W rok 2010 wchodzimy z dużym poczuciem satysfakcji – w ciągu dziewięciu 
edycji programu dochowaliśmy się 176 stypendystów, zebraliśmy 

od hojnych partnerów prawie 4,5 mln zł, mamy wierne grono wybitnych 
profesorów, którzy pomagają nam co roku wybrać najzdolniejszych młodych 
laureatów spośród setek zgłoszeń.

Nasi laureaci skupieni w Stowarzyszeniu Stypendystów „Polityki” co roku 
organizują własne projekty naukowe – seminaria, warsztaty – towarzyszące 
galom wręczenia stypendiów młodszym kolegom, którzy często są ich 
wychowankami. Zaczęli też fundować stypendia następnemu pokoleniu 
naukowców. Siłę tego grona dostrzegła także prof. Barbara Kudrycka, minister 
nauki i szkolnictwa wyższego, która zaprosiła przedstawicieli Stowarzyszenia 
Stypendystów do Rady Młodych Naukowców, powstającego właśnie ciała 
doradczego MNiSW.

A wszystko zaczęło się w roku 2001, gdy na łamach „Polityki” 
opublikowaliśmy Raport „Desperados, czyli z życia młodego naukowca”. 

Utalentowani badacze porzucali myśl o uprawianiu nauki w Polsce nie 
tylko dlatego, że zagraniczne ośrodki oferowały im lepsze warunki pracy 
i nieporównywalne płace, ale również dlatego, że w kraju wiele nowych, 
ekspansywnych branż miało bardzo kuszące propozycje. Zaczęliśmy więc 
namawiać, aby nie rezygnowali ze swoich pasji i współtworzyli polskie instytucje 
naukowe. Jest bowiem zasadniczą sprawą, aby polskie uczelnie były elitarnymi, 
nowoczesnymi ośrodkami myśli, a nie przeciętnymi, masowymi szkołami, 
a studentów kształcili tam najlepsi z najlepszych. Wiemy, że współczesnym 
naukowcom potrzebny jest kontakt ze światem i nie tylko ich od tego nie 
odwodzimy, lecz wręcz zachęcamy. Hasło akcji traktujemy jako apel o trwanie 
przy ambicjach. Portfel z zawartością 25 tys. zł wręczamy laureatom z gorącą 
prośbą o jak najlepsze wykorzystanie swego potencjału intelektualnego. 

Październikowa gala wręczenia stypendiów w 10 edycji będzie okazją, 
by urządzić prawdziwą urodzinową imprezę – spotkać się ze wszystkimi 
176 laureatami programu podczas uroczystego obiadu i wysłuchać wykładu 
osobistości światowego formatu.
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Kapituła „Zostańcie z nami!”, 
wrzesień 2009 r.

Seminarium Stowarzyszenia 
Stypendystów POLITYKI  
„O kryzysie krytycznie”,  
11 października 2009 r.

urodziny.



O stypendium naukowe wypłacane w kwocie 25 tys. zł ubiegać się mogą 
pracownicy polskich uczelni z tytułem magistra lub doktora, a także studenci 
ostatnich lat. Decydujące znaczenie dla kapituły przyznającej stypendia mają:

n  niebanalny pomysł badawczy
n  dotychczasowy dorobek naukowy
n  uzdolnienia dydaktyczne.

 Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego, który publikowany jest od kwietnia do końca czerwca na stronie 
internetowej www.polityka.pl/stypendia. Sylwetki laureatów prezentowane 
są na łamach „Polityki” na początku października.

W naszej inicjatywie od lat towarzyszy nam grono wiernych i hojnych 
sponsorów – firm i fundacji – widzących sens we wspieraniu młodych uczonych 
i ich niebanalnych pomysłów naukowych. Od 5 lat zaufanie okazują nam również 
nasi Czytelnicy, przekazujący swój 1% na fundusz stypendialny. Dziękujemy im 
wszystkim i apelujemy również do nich: zostańcie z nami!

Zapraszamy firmy, które zechcą nas wspomóc w tej ważnej społecznie 
inwestycji: dołączcie do nas! 

OFERTA DLA FUNDATORÓW STYPENDIÓW
Logo Fundatora zostanie zamieszczone:

n  przy publikacjach i informacjach dotyczących akcji „Zostańcie z nami!”  
na łamach POLITYKI oraz tygodnika FORUM (około 16 emisji)

n  na stronie internetowej www.polityka.pl/stypendia 
(kwiecień 2010 – marzec 2011)

n  na zaproszeniach na uroczystość wręczenia stypendiów
n  w folderze akcji „Zostańcie z nami!”
n  podczas gali wręczenia stypendiów w redakcji POLITYKI.

Ponadto:
n  przedstawiciel Fundatora zasiada w jury dokonującym ostatecznego 

wyboru laureatów
n  Fundator ma prawo do używania tytułu Partner akcji ZOSTAŃCIE  

Z NAMI!

Warsztaty Stowarzyszenia  
Stypendystów POLITYKI  

dla naukowców  
„Jak (nie) pisać”,  

10 października 2009 r.

Gala „Zostańcie z nami!” ,  
11 października 2009 r.



Fundatorzy i Partnerzy Akcji „Zostańcie z nami!” w latach 2001–2009

jest organizacją pożytku publicznego.

Fundacja Tygodnika POLITYKA, ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa
Nr konta: Bank PEKAO S.A. 15 1240 6003 1111 0000 4942 6458
KRS: 0000104137

Wszelkimi dodatkowymi informacjami i szczegółową ofertą sponsorską służy:
Dominika Nowak, tel. (022) 451 62 02, e-mail: d.nowak@polityka.com.pl


