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Edycja V 
 

 Do 30 maja 2008 trwać będzie nabór zgłoszeń do V edycji Stypednium im. 
Lesława A. Pagi. Ta prestiżowa nagroda w wysokości 50 000 PLN przyznawana jest raz 
do roku studentom 4 i 5 roku oraz absolwentom, którzy obronili pracę magisterską w ciągu 
ostatnich 3 lat. Stypendium może być przeznaczone na projekt z dziedziny biznesu, 
ekonomii finansów. Ważnym wyróżnikiem projektu powinna być jego użyteczność 
społeczna. 

 Celem Stypendium jest promowanie wartości etycznych i profesjonalnych 
niezbędnych dla kształtowania ładu gospodarczego w Polsce, takich jak wizja, odwaga i 
konsekwencja w jej realizacji oraz wysoka fachowość. Stypendium ma także wyłaniać i 
wspierać osoby rozpoczynające karierę zawodową oferując im sfinansowanie wybranej 
formy zdobywania wiedzy i doświadczeń. 

 Każdy z dotychczasowych Laureatów nagrody inaczej wykorzystał przyznane 
środki, jednak dla wszystkich Stypendium stanowiło ważny element rozwoju naukowego i 
zawodowego. 

 Sylwetki dotychczasowych Laureatów: 

Laureat 2004        Michał Chałaczkiewicz 
  Stypendium przeznaczył na sfinansowanie pobytu w Banku   
 Światowym w Waszyngtonie, gdzie uczestniczył w pracach Finance  
 Development Research Group. Obecnie pracuje na stanowisku   
 Investment Director w brytyjskim funduszu Montagu Private Equity.  
 
Laureat 2005       Michał Grzybkowski 
  Dzięki Stypednium opłacił czesne w University of Oxford, Jesus  
  Collage, gdzie przez rok prowadził badania z dziedziny ładu   
 korporacyjnego, których rezultatem był udział w prestiżowych   
 konferencjach oraz publikacje naukowe. 
 
Laureat 2005      Kamil Zubelewicz 
  Stypednium wykorzystał na zakup oprogramowania, niezbędnego  
 do ukończenia rozprawy doktorskiej oraz innych prac z dziedziny  
 polskiej skarbowości. Od 2007 r. doktor nauk ekonomicznych,   
 związany z Uniwersytetem Warszawskim oraz Collegium Civitas.  
 
Laureat 2007      Rafał Flis 
  Dzięki Stypednium realizuje projekt, którego celem jest stworzenie  
 możliwości głosowania przez Internet w wyborach powszechnych.  
 Pracuje w Biurze Zarządzania Projektami Strategicznymi PKN Orlen S.A. Prezes 
 Zarządu Stowarzyszenia Polska Młodych. 
 

Formularze zgłoszeniowe oraz więcej informacji na stronie www.paga.org.pl. 
 

Partnerzy: Deloitte, Bank BGŻ, Giełda Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych 
Patroni: Rzeczpospolita, Harvard Business Review, Forbes, Gazeta Bankowa, Newsweek, 
Manko, Bankier.pl, Kariera.com.pl, Manpower 
 
Kalendarium: 
do 30 maja 2008 – termin wysyłania zgłoszeń ze strony www.paga.org.pl
do 16 czerwca 2008 – powiadomienie o kwalifikacji do II etapu 
do 14 lipca 2008 – termin wysyłania zgłoszeń w II etapie 
do 1 września 2008 – ogłoszenie wyników II etapu 
do 16 września 2008 – prezentacja nominowanych przed Kapitułą Stypendium 
18 września 2008 – uroczysta Gala Fundacji, ogłoszenie nazwiska Stypendysty  
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