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Wspieraç tylko najlepszych, 
aby mogli staç si´ jeszcze lepsi

Supporting only the best 
so that they can become even better



FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ jest pozarzàdowà, apolitycznà i samodzielnà finanso-

wo instytucjà typu non profit, dzia∏ajàcà od 1991 r., powo∏anà dla wspierania nauki w Pol-

sce. Fundacja wype∏nia swe cele statutowe wspierajàc naukowców i zespo∏y badawcze oraz

inicjatywy s∏u˝àce nauce w Polsce, podejmuje tak˝e dzia∏ania na rzecz transferu osiàgni´ç

naukowych do praktyki gospodarczej. 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez przyznawanie indywidualnych nagród

i stypendiów dla uczonych, udzielanie subwencji na modernizacj´ warsztatów badawczych,

a tak˝e poprzez inne formy wspierania wa˝nych przedsi´wzi´ç s∏u˝àcych nauce (jak progra-

my wydawnicze, konferencje FNP itd.). Fundacja aktywnie anga˝uje si´ we wspieranie mi´-

dzynarodowej wspó∏pracy naukowej oraz w dzia∏ania s∏u˝àce zwi´kszaniu samodzielnoÊci

naukowej m∏odego pokolenia uczonych.

Fundacja jest najwi´kszym w Polsce pozabud˝etowym êród∏em finansowania nauki.

Przyznawanie wszelkich subwencji, nagród oraz stypendiów odbywa si´ w trybie konkursu,

w systemie mi´dzynarodowego peer review, zgodnie z dewizà Fundacji: wspieraç tylko naj-

lepszych, aby mogli staç si´ jeszcze lepsi. Najwa˝niejszym kryterium decydujàcym o przy-

znaniu wsparcia jest doskona∏oÊç naukowa. 

Fundusz za∏o˝ycielski Fundacji w kwocie 95 mln z∏otych pochodzi ze zlikwidowanego

w 1990 r. Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki. Znaczàcà cz´Êç Êrodków na dzia-

∏alnoÊç statutowà oraz na zabezpieczenie realnej wartoÊci swoich aktywów Fundacja uzy-

skuje z dzia∏aƒ na rynku finansowym, tzn. z inwestycji g∏ównie w obligacje, jednostki

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i akcje. Ze Êrodków wypracowanych w ten sposób

Fundacja przyzna∏a nauce do koƒca 2008 r. ∏àcznie ok. 340 mln z∏.

Dodatkowe Êrodki na wspieranie nauki Fundacja uzyska∏a w latach 2003-2004 na mocy usta-

wy z 29 marca 2000 r. „O zmianie ustawy o komercjalizacji przedsi´biorstw...”, która okre-

Êli∏a, ˝e 2% Êrodków z prywatyzacji jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa ma zasiliç ma-

jàtek Fundacji. Z uzyskanej dzi´ki temu zapisowi kwoty w wysokoÊci 51,7 mln z∏ Fundacja

utworzy∏a wyodr´bniony fundusz przeznaczony w ca∏oÊci na finansowanie stypendiów kra-

jowych dla m∏odych naukowców (program START).

W 2007 r. Fundacja uzyska∏a tak˝e wspó∏finansowanie programu POWROTY/HOMING z Me-

chanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto od 2008 r. Funda-

cja zajmuje si´ – w ramach Dzia∏ania 1.2 „Wzmocnienie potencja∏u kadrowego nauki”, b´-

dàcego cz´Êcià Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – realizacjà czterech pro-

gramów: TEAM, WELCOME, MPD i VENTURES, finansowanych z funduszy strukturalnych.

Od 2005 r. Fundacja posiada status organizacji po˝ytku publicznego, co uprawnia jà m.in.

do przyjmowania od osób fizycznych wp∏at 1% podatku dochodowego na cele statutowe.

Fundusze uzyskane z tych darowizn sà przeznaczane na dofinansowanie stypendiów dla

m∏odych uczonych powracajàcych z zagranicy (program POWROTY/HOMING).

Dbajàc o przejrzystoÊç i jawnoÊç dzia∏aƒ, Fundacja publikuje obszerne sprawozdania ze swej

dzia∏alnoÊci w formie Raportów rocznych, zaÊ jej sprawozdania finansowe badane sà co ro-

ku przez renomowane firmy audytorskie.



W∏adze Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej

FNP Authorities

Rada Fundacji/The Council of the Foundation

kadencja od dnia 1 wrzeÊnia 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r.

term of office from 1 September 2008 to 31 August 2012

Przewodniczàcy /Council Chairman

prof. dr hab. Andrzej Cz∏onkowski 

Wiceprzewodniczàcy/Deputy Chairman

prof. dr hab. Tomasz Jasiƒski 

Cz∏onkowie/Council Members

prof. dr hab. in˝. Maciej W. Grabski 

prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski 

prof. dr hab. Henryk Koroniak 

prof. dr hab. Irena E. Kotowska

prof. dr hab. Marek Z. Âwitoƒski 

Zarzàd Fundacji/The Executive Board

Prezes Zarzàdu/President of the Board

prof. dr hab. Maciej ˚ylicz 

Wiceprezes Zarzàdu/Deputy President

prof. dr hab. W∏odzimierz Bolecki

Wiceprezes Zarzàdu/Deputy President

dr Tomasz S. Perkowski 
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Zarzàd FNP 

(od lewej): prof. M. ˚ylicz, dr T. Perkowski, 

prof. W. Bolecki. 

Members of the FNP Board 

(from left): Prof. M ˚ylicz, Dr T. Perkowski, 

Prof. W. Bolecki.

Rada FNP 

(od lewej) profesorowie: T. Jasiƒski, A. Cz∏onkowski, H. Koroniak, I. E. Kotowska, 

M. W. Grabski, A. Jerzmanowski, M. Z. Âwitoƒski. 

Members of the FNP Council 

(from left) professors: T. Jasiƒski, A. Cz∏onkowski, H. Koroniak, I. E. Kotowska, 

M. W. Grabski, A. Jerzmanowski, M. Z. Âwitoƒski. 



List Przewodniczàcego
Rady Fundacji

Zgodnie ze statutem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2008 roku dokonane zosta-

∏y zmiany personalne w sk∏adzie Rady Fundacji. Po zakoƒczeniu jej kadencji z dniem

31 sierpnia odeszli z Rady: przewodniczàca – prof. Janina Jóêwiak, wiceprzewodni-

czàcy – prof. Kazimierz St´pieƒ oraz profesorowie Jan Gaw´cki i W∏adys∏aw Torbicz. 

W sk∏ad nowej Rady wesz∏o 3 cz∏onków poprzedniej kadencji: prof. Andrzej Cz∏onkowski

z I Wydzia∏u Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Maciej. W. Grabski,

em. prof. Politechniki Warszawskiej (prezes FNP w latach 1992-2005), prof. Tomasz Jasiƒski z In-

stytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 4 nowo powo∏ani cz∏on-

kowie: prof. Andrzej Jerzmanowski z Wydzia∏u Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytu-

tu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, prof. Henryk Koroniak z Wydzia∏u Chemii Uniwer-

sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Irena E. Kotowska z Instytutu Statystyki i De-

mografii Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie oraz prof. Marek Âwitoƒski z Katedry Gene-

tyki i Podstaw Hodowli Zwierzàt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wszyscy cz∏onkowie nowej Rady sà dobrze znani w Êrodowisku naukowym ze wzgl´du na wcze-

Êniejszà dzia∏alnoÊç w ró˝nych komisjach i zespo∏ach Komitetu Badaƒ Naukowych i/lub Mini-

sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego oraz – co oczywiste – z uwagi na swój dorobek nauko-

wy i organizacyjny. Zespó∏ Rady znakomicie zna i „czuje” trudne problemy polskiej nauki, któ-

ra z jednej strony boryka si´ z ograniczeniami finansowymi ze wzgl´du na dramatycznà sytu-

acj´ bud˝etu, pog∏´bionà kryzysem, a z drugiej – stara si´ wyjÊç naprzeciw wielkim wyzwaniom

i oczekiwaniom wobec nauki formu∏owanym na obszarze Unii Europejskiej, na których realiza-

cj´ przeznaczone sà – w formie rozbudowanej oferty programowej – znaczne unijne Êrodki fi-

nansowe. A jednoczeÊnie wcià˝ ogromnym obcià˝eniem dla polskiej nauki jest niedokoƒczona,

acz absolutnie niezb´dna reforma jej struktury i zasad finansowania. 

Jako Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej mamy ÊwiadomoÊç, ˝e w tych z∏o˝onych warun-

kach FNP, b´dàc instytucjà niezale˝nà, o znacznym doÊwiadczeniu w wype∏nianiu misji wspie-

rania nauki, ma do odegrania – na miar´ swoich mo˝liwoÊci finansowych i organizacyjnych –

istotnà rol´ wobec naszego Êrodowiska naukowego. Dlatego te˝ pragniemy jako nowa Rada

kontynuowaç kierunki i dzia∏ania naszych poprzedników, dbajàc szczególnie o to, by Funda-

cja nadal umia∏a elastycznie reagowaç na potrzeby Êwiata naukowego i trafnie odczytywa∏a

p∏ynàce z jego strony sygna∏y, a tak˝e – stosownie do dynamiki zmian otoczenia – by sama

zmienia∏a si´ i ewoluowa∏a, wypracowujàc nowe formy i procedury swoich dzia∏aƒ, mo˝liwie

najlepiej s∏u˝àce dobru polskiej nauki.

Warszawa, kwiecieƒ 2009 
Andrzej Cz∏onkowski
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List Prezesa 
Zarzàdu Fundacji

Szanowni Paƒstwo,

Rok 2008 postrzegany z perspektywy Êrodowiska naukowego up∏ynà∏ pod zna-

kiem dyskusji nad rzàdowà reformà systemu finansowania nauki w Polsce i na-

dziei na zapowiadane zwi´kszenie nak∏adów bud˝etowych przeznaczonych na

nauk´. Narastajàcy w ostatnich miesiàcach roku kryzys finansowy uÊwiadomi∏ nam jednak,

˝e te nadzieje mogà okazaç si´ p∏onne. Wymuszone trudnà sytuacjà ekonomicznà oszcz´d-

noÊci w bud˝ecie paƒstwa mogà spowodowaç, i˝ potrzeby nauki po raz kolejny zejdà na dal-

szy plan, a dystans dzielàcy nas od innych krajów europejskich pod wzgl´dem wysokoÊci

Êrodków przeznaczanych na finansowanie badaƒ b´dzie si´ jeszcze bardziej powi´ksza∏.

W wartoÊciach bezwzgl´dnych w 2004 r. Polska wydawa∏a na nauk´, w przeliczeniu na jed-

nego mieszkaƒca, jedynie 17 euro rocznie (w latach 2005–2008 funduszy na nauk´ nie przy-

by∏o, zmienia∏ si´ jedynie kurs euro). Stanowi to mniej wi´cej 1/10 Êrednich wydatków w po-

zosta∏ych krajach UE (167 euro rocznie na mieszkaƒca). Permanentne niedofinansowanie na-

uki w Polsce powoduje, ˝e od lat najlepsi absolwenci szkó∏ wy˝szych rezygnujà z kariery na-

ukowej, a jeÊli nawet si´ na nià decydujà, to realizujà jà zazwyczaj poza granicami naszego

kraju.

Taki stan rzeczy jest nast´pstwem niedoceniania kulturotwórczej roli nauki przez kolejne

rzàdy w wolnej Polsce, niezale˝nie od ich barw politycznych. W dyskusji o pieniàdzach z po-

la widzenia znika nam bowiem cz´sto perspektywa o wiele wa˝niejsza – priorytetów, które

b´dà stymulowaç rozwój nowoczesnego spo∏eczeƒstwa. Uwa˝am, i˝ nauka i wartoÊci z nià

zwiàzane, takie jak innowacyjnoÊç, kreatywnoÊç, racjonalnoÊç, otwartoÊç, poszukiwanie

prawdy, mogà byç motorami rozwoju, niezwykle istotnymi dla wszystkich dziedzin ˝ycia

spo∏ecznego. Tylko wykszta∏cone spo∏eczeƒstwo mo˝e byç partnerem dla innych rozwini´-

tych spo∏eczeƒstw. Inwestycje w nauk´ sà inwestycjami w przysz∏oÊç. Dlatego te˝ chcia∏bym

w tym miejscu zaapelowaç do decydentów – nie przerywajmy prac nad reformà nauki w Pol-

sce! Nawet je˝eli z powodów finansowych nie b´dziemy w stanie wdro˝yç wszystkich jej ele-

mentów tak szybko, jak byÊmy chcieli, powinniÊmy dopracowaç projekty odpowiednich

ustaw, tak aby w momencie pojawienia si´ pierwszych oznak wychodzenia gospodarki i – co

za tym idzie – bud˝etu paƒstwa z kryzysu, móc wprowadziç te ustawy w ˝ycie. Szczególnie

dotyczy to kluczowej, w moim przekonaniu, ustawy o Narodowym Centrum Nauki.  

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, jako pozarzàdowa i samofinansujàca si´ instytucja, przez

kilkanaÊcie lat swojej dzia∏alnoÊci wypracowa∏a nowe na polskim gruncie sposoby finanso-

wania nauki, oparte na mi´dzynarodowych standardach i konkurencyjnoÊci. Nasze do-

Êwiadczenia w tym zakresie na pewno mogà byç pomocne przy weryfikowaniu nowych pro-

pozycji finansowania nauki w Polsce przez bud˝et paƒstwa. Chcia∏bym wskazaç kilka szcze-

gólnie wartoÊciowych, naszym zdaniem, elementów polityki programowej Fundacji i za∏o-
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˝eƒ, jakimi kierujemy si´ przy tworzeniu naszych programów i podejmowaniu decyzji

o przyznaniu finansowania. 

Po pierwsze, zdajàc sobie spraw´ z tego, ˝e iloÊç Êrodków, jakie FNP mo˝e wydawaç na

wspieranie nauki, odpowiada niespe∏na 1% bud˝etu, jaki na ten cel przeznacza Minister-

stwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego, przywiàzujemy szczególnà wag´ do wspierania rzeczy-

wiÊcie najlepszych badaczy. Wspó∏czynnik sukcesu w poszczególnych programach waha si´

mi´dzy 15 a 25%, a w niektórych programach nie przekracza nawet 10%. Nasi

laureaci to elita w najlepszym tego s∏owa znaczeniu – ich naukowà „mark´” po-

twierdzajà sukcesy mi´dzynarodowe. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej konse-

kwentnie stara si´ równie˝ realizowaç strategi´ bottom-up, nie wyznaczajàc pre-

ferowanych przez siebie kierunków rozwijania badaƒ naukowych, lecz wspiera-

jàc te obszary badawcze, na których polskie zespo∏y bez kompleksów rywalizujà

z najlepszymi zespo∏ami na Êwiecie.

Drugà wa˝nà przes∏ankà naszych dzia∏aƒ jest takie konstruowanie oferty progra-

mowej, by objàç wsparciem Fundacji badaczy na ka˝dym etapie ich kariery na-

ukowej – od okresu studiów i pracy nad doktoratem, poprzez etap zagranicznych wyjazdów

podoktorskich i budowanie w∏asnego zespo∏u, a˝ po czas stabilizacji i umacniania pozycji

stworzonej przez siebie szko∏y naukowej. Szczególnie koncentrujemy si´ na wspieraniu tych

m∏odych badaczy, którzy jeszcze nie uzyskali samodzielnoÊci naukowej i stabilnoÊci finan-

sowej. Warto podkreÊliç, ˝e wi´kszoÊç programów FNP jest adresowana zarówno do pol-

skich uczonych, jak i do obcokrajowców, jednak pod warunkiem, ˝e b´dà oni realizowaç

swoje plany naukowe w Polsce. Programy Fundacji zawierajà te˝ na ogó∏ komponent sty-

pendialny, gdy˝ chcemy zapewniç najlepszym badaczom godne wynagrodzenie za najwy˝-

szà jakoÊç pracy. 

I kolejna, trzecia sprawa. Otó˝ dzi´ki temu, ˝e Fundacja jest instytucjà prywatnà, a Êrodki

finansowe, którymi dysponuje, nie majà charakteru Êrodków publicznych, mo˝emy pozo-

stawiaç beneficjentom naszych programów wzgl´dnà swobod´ w dysponowaniu uzyskany-

mi funduszami. To wynika tak˝e z zaufania, jakim Fundacja obdarza wyró˝nionych przez

siebie uczonych. Wierzymy, ˝e procedura wieloetapowych konkursów (w tym bezpoÊred-

nich rozmów kwalifikacyjnych z ich uczestnikami), opartych na ocenie peer review, cz´sto

z udzia∏em ekspertów zagranicznych, pozwala nam wy∏aniaç najlepszych badaczy, którzy

znakomicie wiedzà, jak wykorzystaç przyznane im fundusze. 

Nieco inna praktyka obowiàzuje nas w przypadku tych projektów, które wprawdzie Funda-

cja realizuje, ale które finansowane sà z funduszy strukturalnych (ze Êrodków Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz z Mechanizmu Finansowego EOG). Poniewa˝

fundusze te majà charakter Êrodków publicznych, elastycznoÊç podejÊcia do procedury nie

jest mo˝liwa. Decydujàc si´ na ubieganie o te fundusze, wiedzieliÊmy, ˝e w odniesieniu do

finansowanych dzi´ki nim programów b´dziemy musieli stosowaç bardziej „biurokratyczne”

regu∏y rozliczania przyznawanych przez Fundacj´ Êrodków. JednoczeÊnie postanowiliÊmy

wziàç na siebie znacznà cz´Êç ci´˝aru ich rozliczania i sprawozdawczoÊci. Wiemy, ˝e bene-

ficjenci programów realizowanych dzi´ki zewn´trznym Êrodkom majà powody do narzeka-

raport roczny

2008

8

Przywiàzujemy 

szczególnà 

wag´ 

do wspierania 

rzeczywiÊcie 

najlepszych 

badaczy



nia na ucià˝liwe procedury sprawozdawcze, ale jest to cena, którà wspólnie p∏acimy za

mo˝liwoÊç korzystania z funduszy strukturalnych. Jestem przekonany, ˝e cen´ t´ warto za-

p∏aciç.

Przedstawmy pokrótce pierwsze efekty realizacji czterech nowych programów, uruchomio-

nych dzi´ki funduszom strukturalnym – MPD, TEAM, WELCOME i VENTURES. W 2008 r. prze-

prowadzono pierwsze konkursy, w których wy∏onieni zostali laureaci tych programów. Roz-

pocz´liÊmy finansowanie prac badawczych trzech pierwszych mi´dzynarodowych szkó∏

doktoranckich (program MPD), w których uczestniczyç b´dzie w sumie 45 doktorantów. Fi-

nansowaliÊmy tak˝e utworzenie pierwszych 7 zespo∏ów badawczych, w których znajdzie

prac´ a˝ 54 studentów, doktorantów i m∏odych doktorów (program TEAM). Ponadto 8 dok-

torantów samodzielnie uzyska∏o dofinansowanie projektów o znaczeniu aplikacyjnym (pro-

gram VENTURES). Z kolei dzi´ki programowi WELCOME trzech wybitnych uczonych posta-

nowi∏o powróciç z krajów o tak wysokim statusie naukowym i ekonomicznym, jak Niemcy,

Szwecja czy Australia, do Polski i tutaj rozpoczàç tworzenie w∏asnych, nowych zespo∏ów

naukowych. B´dzie w nich prowadziç badania ∏àcznie 45 m∏odych naukowców. Pami´tajmy,

˝e w 2008 r. odby∏y si´ dopiero pierwsze konkursy i ˝e co roku, a˝ do 2010 w∏àcznie, kon-

kursy te b´dà powtarzane. W sumie na realizacj´ czterech programów w latach 2008 -2015

wydamy 252 mln z∏otych ze Êrodków europejskich. 

W 2008 roku uda∏o si´ pomyÊlnie zakoƒczyç wieloletni projekt zbiórki Êrodków na

kapita∏ za∏o˝ycielski katedry polskiej na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.

Dzi´ki wysi∏kom kilku instytucji, w tym FNP, niezb´dna do za∏o˝enia kapita∏u ˝e-

laznego kwota 3 mln USD zosta∏a zebrana, co by∏o warunkiem rozpocz´cia proce-

dury tworzenia samodzielnej katedry, która b´dzie wa˝nym polskim oÊrodkiem

naukowym i kulturalnym w zakresie badaƒ polskoznawczych na jednym z najwa˝-

niejszych amerykaƒskich uniwersytetów. 

Chcia∏bym jeszcze wspomnieç o wa˝nym elemencie polityki programowej FNP, któ-

ry intensywnie rozwijaliÊmy w 2008 r. Coraz wi´ksza skala dzia∏aƒ Fundacji i ich

znaczenie dla polskiego Êrodowiska naukowego sk∏oni∏y nas do poddania naszej dzia∏alnoÊci

programowej systematycznej ocenie. System oceny programów FNP opiera si´ na trzech g∏ów-

nych elementach: na bie˝àcym monitoringu (podsumowanie przebiegu procedury konkurso-

wej ka˝dej rozstrzygni´tej edycji danego programu), ocenie wewn´trznej (kompleksowa ana-

liza programu dokonywana co 4-5 lat, s∏u˝àca ustaleniu „punktów krytycznych” oraz sformu-

∏owaniu zaleceƒ na przysz∏oÊç) oraz ewaluacji zewn´trznej (dokonywanej z udzia∏em zagra-

nicznych ekspertów). Ewaluacja ma nam s∏u˝yç do analizowania celowoÊci, jakoÊci i efektów

prowadzonych programów, stanowiàc pomoc w budowaniu strategii programowej FNP.

Zadaniem Fundacji jest nie tylko wspieranie najlepszych uczonych, ale tak˝e propagowanie

najwy˝szych standardów dzia∏ania. Dlatego, obok funkcjonujàcego ju˝ od kilku lat kodek-

su etycznego pracowników Fundacji, skodyfikowaliÊmy tak˝e zasady obowiàzujàce wszyst-

kie osoby korzystajàce ze wsparcia naszej instytucji (kodeks etyczny laureatów i beneficjen-

tów FNP). Wierzymy, ˝e dzia∏ania te przyczyniajà si´ do upowszechniania zasad dobrej

praktyki w nauce. 
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Jako instytucja, która znaczàcà cz´Êç Êrodków na swojà dzia∏alnoÊç uzyskuje z operacji na

rynkach finansowych, Fundacja odczu∏a skutki kryzysu, jakiego poczàtki obserwowaliÊmy

w 2007 r., a który pog∏´bi∏ si´ w drugiej po∏owie 2008 r. DziÊ widzimy, ˝e jego konsekwen-

cje sà powa˝niejsze, ni˝ mo˝na by∏o przypuszczaç jeszcze kilka miesi´cy temu. W tej sytu-

acji musieliÊmy podjàç trudnà decyzj´ skorygowania bud˝etu na 2009 r., czego rezultatem

by∏o wczeÊniejsze zakoƒczenie, czy te˝ zawieszenie realizacji kilku programów. Zmiany te

nie sà jednak podyktowane wy∏àcznie przyczynami finansowymi – zosta∏y przez nie przy-

spieszone, stanowià natomiast cz´Êç ewolucji koncepcji programowej FNP, która polega,

najogólniej mówiàc, na stopniowym ograniczaniu liczby programów przy jednoczesnym

rozbudowywaniu oferty pozosta∏ych i podwy˝szaniu bud˝etów tych, które uznajemy za

kluczowe i najbardziej potrzebne. Kierunek i cele planowanych zmian przedstawione sà do-

k∏adniej w „Za∏o˝eniach programowych FNP na lata 2008-2012” – dokumencie wyznaczajà-

cym strategi´ Fundacji na najbli˝szy okres, przygotowanym przez Zarzàd i zatwierdzonym

przez Rad´ Fundacji w paêdzierniku 2008 r. (skrót dokumentu jest dost´pny na naszej stro-

nie internetowej www.fnp.org.pl).

Skutki negatywnych procesów na rynkach finansowych nie sà dla nas tak dotkliwe dzi´ki

Êrodkom z funduszy strukturalnych, jakimi Fundacja dysponuje. Dlatego uda∏o si´ nam, mi-

mo kryzysu, zwi´kszyç roczny bud˝et Fundacji ponad dwukrotnie w stosunku do kwot prze-

znaczanych na dzia∏alnoÊç programowà w ubieg∏ych latach. Na wspieranie nauki w 2009 r.

przeznaczyliÊmy w sumie 51 mln z∏otych, w tym 23 mln b´dà pochodzi∏y ze Êrodków struk-

turalnych.  

Tradycyjnie ju˝ chcia∏bym w tym miejscu bardzo serdecznie podzi´kowaç wszystkim oso-

bom, które wspar∏y naszà Fundacj´ swoimi darowiznami. Dzi´ki wp∏atom indywidualnych

darczyƒców powi´ksza si´ kwota stypendiów dla laureatów programu POWROTY/HOMING

(subsydia dla m∏odych, powracajàcych z zagranicy naukowców). W roku 2008 dzi´ki wp∏a-

tom na nasze konto 1 % podatku dochodowego od osób prywatnych (w sumie 43 268,50 z∏)

oraz anonimowej darowiênie przekazanej Fundacji na wsparcie tego programu, ka˝de ze

stypendiów naszych laureatów w edycji ubieg∏orocznej wzros∏o o 4000 z∏. To wsparcie i tym

samym osobiste zaanga˝owanie Paƒstwa w realizacj´ programu POWROTY ma dla nas zna-

czenie tak˝e emocjonalne, poniewa˝ utwierdza nas w przekonaniu, ˝e pomys∏ na u∏atwia-

nie m∏odym Polakom kariery naukowej w kraju znalaz∏ szersze uznanie. Jest dla nas tak˝e

dowodem spo∏ecznego zaufania do naszej dzia∏alnoÊci. Dzi´kujemy.

Mam nadziej´, ˝e przedstawione powy˝ej szkicowe omówienie dzia∏alnoÊci Fundacji w 2008 r.,

nie obejmujàce wprawdzie wszystkich inicjatyw, jakie podejmowaliÊmy, ukazuje, w jaki

sposób realizujemy misj´ wpierania nauki – poprzez wyró˝nianie najlepszych uczonych. Nie

mamy jednej uniwersalnej metody na poprawienie jakoÊci polskiej nauki. Staramy si´ uwa˝-

nie obserwowaç potrzeby uczonych i do nich dostosowywaç naszà ofert´. Zakres dzia∏ania

i charakter instytucji prywatnej pozwalajà nam na elastyczne i szybkie podejmowanie decy-

zji, jednak nasze dzia∏ania nie majà i nie mogà mieç – ze wzgl´du na swojà skal´ – charak-

teru rozwiàzaƒ systemowych. Mamy jednak nadziej´, ˝e nasze pomys∏y i stosowane rozwià-

zania (tak si´ zresztà ju˝ dzieje), b´dà adaptowane tak˝e przez inne instytucje publiczne,
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zajmujàce si´ finansowaniem badaƒ naukowych, a naszà rolà b´dzie kreowanie nowych

idei, tworzenie standardów i wskazywanie dobrych praktyk, skutecznie s∏u˝àcych rozwojo-

wi polskiej nauki. 

Jestem g∏´boko przekonany, ˝e wysi∏ki wszystkich osób dà˝àcych do poprawy sytuacji

w polskiej nauce (której warunkiem jest – moim zdaniem – przeprowadzenie w Polsce refor-

my systemu jej finansowania), w tym te˝ wieloletnia dzia∏alnoÊç Fundacji, spowodujà, ˝e po

okresie transformacji Polska stanie si´ krajem, w którym nauk´ b´dà uprawiaç najlepsi ba-

dacze, niezale˝nie od swojej narodowoÊci, a jedynym kryterium oceny b´dzie jakoÊç ich

prac.

Maciej ˚ylicz

raport roczny

2008

11



Dzia∏alnoÊç 
programowa Fundacji

Rok 2008 by∏ kolejnym rokiem, w którym nast´powa∏y zmiany w zakresie i sposobie prowa-

dzenia dzia∏alnoÊci programowej przez Fundacj´. Realizowane by∏y w tym roku ∏àcznie 23

programy, poÊród których znalaz∏y si´ cztery nowe projekty – MPD, VENTURES, TEAM

i WELCOME – finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a tak˝e nowy typ wsparcia przeznaczonego dla bi-

bliotek. 

Rok 2008 by∏ jednoczeÊnie ostatnim rokiem realizacji programów NOVUM, PARTNERZY oraz

MAPA NAUKI. W 2009 roku rozpocz´to natomiast realizacj´ nowego programu

EXTERIUS/POZA SZLAKIEM, dzi´ki któremu finansowane b´dà nowatorskie inicjatywy

o szczególnym znaczeniu dla nauki polskiej.

Na dzia∏alnoÊç programowà w 2008 r. wydatkowano kwot´ ponad 25 mln z∏. 

Poni˝ej szczegó∏owe zestawienie wydatków programowych (w z∏otych).

Nagroda FNP 1.076.921,47

Nagroda Naukowa COPERNICUS 199.834,82

Nagroda EURYI 307.926,11

Program MISTRZ (Subsydia profesorskie) 3.220.666,63

Program START (Stypendia krajowe dla m∏odych naukowców) 5.080.801,20

Program KOLUMB (Stypendia zagraniczne dla m∏odych doktorów) 2.619.991,43

Granty wspomagajàce dla stypendystów po sta˝ach zagranicznych 317.573,99

Program WSPÓ¸PRACA KRAJOWA (Krajowe stypendia wyjazdowe) 12.000,00

Stypendia konferencyjne 498.200,17

Program KWERENDA (Stypendia na kwerendy za granicà) 377.337,28

Stypendia dla naukowców z Europy Ârodkowo-Wschodniej 445.637,16

Polskie Honorowe Stypendium im. A. von Humboldta 268.531,66

Program NESTOR 90.200,00

PROJEKTY WYDAWNICZE 177.180,49

Program MONOGRAFIE 609.428,98

Program POWROTY (Subsydia dla powracajàcych) 2.466.876,26

Program FOCUS (Subsydia na tworzenie zespo∏ów naukowych) 1.951.129,09

Program NOVUM 2.283.987,62

Program INNOWATOR 370.915,55

Program PARTNERZY 286.557,57

Konferencje Fundacji 115.710,39

Pozosta∏a dzia∏alnoÊç statutowa 64.187,59

MAPA NAUKI (MobilnoÊç m∏odych naukowców) 172.183,39

Program WELCOME 193.171,03

Program Mi´dzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) 798.454,31

Program VENTURES 458.103,96

Program TEAM 841.776,50

PROGRAMY RAZEM 25.305.284,65
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Nagrody i stypendia

Nagroda FNP

Coroczne nagrody za wybitne osiàgni´cia

i odkrycia, które stanowià istotny wk∏ad

w ˝ycie duchowe i post´p cywilizacyjny na-

szego kraju oraz zapewniajà Polsce miejsce

w nauce Êwiatowej, Fundacja przyzna∏a

w 2008 r. po raz siedemnasty. 

Kandydatów do nagrody zg∏asza∏o 219 wybit-

nych uczonych, poproszonych o to przez Ra-

d´ FNP. Podobnie jak w poprzedniej edycji

konkursu, procedura wy∏aniania kandyda-

tów mia∏a charakter dwuetapowy. 

Opiniodawcy i eksperci w post´powaniu kwalifikacyjnym oceniali wartoÊç naukowà i orygi-

nalnoÊç ka˝dego dzie∏a lub osiàgni´cia, jego znaczenie dla rozwoju danej dyscypliny, a tak-

˝e dla budowania presti˝u nauki polskiej w Êwiecie. W przypadku nauk technicznych brano

równie˝ pod uwag´ przydatnoÊç zg∏oszonego osiàgni´cia dla praktyki gospodarczej. Laure-

atami Nagrody zostali :

• w obszarze nauk humanistycznych i spo∏ecznych

prof. dr hab. Stanis∏aw Mossakowski z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie za wszechstron-

nà, interdyscyplinarnà monografi´ dotyczàcà Kaplicy Zygmuntowskiej – czo∏owego zabyt-

ku sztuki polskiego i w∏oskiego Renesansu;

• w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych

prof. dr hab. Jacek Oleksyn z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku za wk∏ad w odkrycie

uniwersalnych biogeograficznych zale˝noÊci mi´dzy cechami roÊlin, istotnych dla zrozumie-

nia procesów ekologicznych w skali globalnej;

• w obszarze nauk Êcis∏ych

prof. dr hab. Ryszard Horodecki z Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersyte-

tu Gdaƒskiego za wk∏ad w stworzenie podstaw informatyki kwantowej;

• w obszarze nauk technicznych

prof. dr hab. in˝. Andrzej Jajszczyk z Katedry Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutni-

czej w Krakowie za badania w zakresie teorii w´z∏ów szybkich sieci telekomunikacyjnych,

stanowiàcych podstaw´ budowy Internetu nowej generacji.

WysokoÊç indywidualnej nagrody pieni´˝nej wynios∏a 200 tys. z∏. 

Uroczysta gala wr´czenia Nagród FNP odby∏a si´ 5 grudnia 2008 r. na Zamku Królewskim

w Warszawie. Gratulacje w imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego i w∏asnym przekaza∏

laureatom prof. Andrzej Stelmachowski, doradca Prezydenta, a w imieniu Prezesa Rady Mi-

nistrów, Donalda Tuska – prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego. 
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(od lewej): prof. S. Mossakowski, prof. J. Oleksyn, 

prof. A. Jajszczyk, prof. R. Horodecki.



Program MISTRZ (Subsydia profesorskie)

Jest to program o unikatowym, ze wzgl´du na swojà formu∏´, charakterze, adresowany do

uczonych znajdujàcych si´ w szczytowym punkcie kariery naukowej i posiadajàcych istot-

ny dorobek badawczy, a jednoczeÊnie skutecznie ∏àczàcych prac´ naukowà z kszta∏ceniem

m∏odej kadry. Otrzymanie subsydium profesorskiego nie zobowiàzuje uczonego do realizo-

wania okreÊlonego, szczegó∏owego przedsi´wzi´cia badawczego, dzi´ki czemu umo˝liwia

mu zarówno kontynuacj´ dotychczas prowadzonych badaƒ, jak i rozwój zupe∏nie nowego

ich kierunku. Zasadà przyj´tà w tym programie jest pozostawienie uczonym du˝ej swobody

dysponowania przyznanymi Êrodkami. 

Program MISTRZ realizowany jest od 1998 r. i obejmuje co roku inny obszar nauki, wed∏ug

przyj´tego podzia∏u na nauki humanistyczne i spo∏eczne, Êcis∏e, techniczne i przyrodniczo-

-medyczne. Subsydia przyznawane sà w drodze zamkni´tego konkursu. W 2008 r. wartoÊç

trzyletniego subsydium wzros∏a do kwoty 450 tys. z∏. 

Edycja programu MISTRZ w 2008 r. obj´∏a naukowców zajmujàcych si´ naukami przyrodni-

czymi i medycznymi. Na podstawie rekomendacji panelu specjalistów zarzàd FNP wy∏oni∏ 12

laureatów. 
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Laureat

Instytucja naukowa

Temat badaƒ

prof. dr hab. Barbara Biliƒska

Uniwersytet Jagielloƒski

Molekularne pod∏o˝e zaburzeƒ funkcji

uk∏adu rozrodczego samca. Wp∏yw 

antyandrogenów

prof. dr hab. Stanis∏aw Czuczwar

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ocena dzia∏ania ligandów kannabinoido-

wych na ochronne dzia∏anie klasycznych

i nowych leków przeciwpadaczkowych

w dwóch modelach napadów padaczko-

wych u myszy

prof. dr hab. Jakub Go∏àb

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Poszukiwanie skuteczniejszych metod

leczenia nowotworów

prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiàcle-

cia Stefana Kardyna∏a Wyszyƒskiego

Genetyczna i kliniczna charakterystyka

chorych z guzem chromoch∏onnym oraz

badania nad wp∏ywem tego guza na

uk∏ad sercowo-naczyniowy

prof. dr hab. Ryszard Kierzek

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Wykorzystanie oligonukleotydów do 

modulacji procesu alternatywnego doj-

rzewania pre-mRNA powiàzanego

z chorobami neurodegeneracyjnymi

prof.dr hab. Ryszard Korona

Uniwersytet Jagielloƒski 

Wp∏yw interakcji genetycznych na

funkcjonowanie komórki eukariotycznej

(S. cerevisiae) w warunkach wzrostu,

stresu i g∏odzenia

prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas

Akademia Medyczna we Wroc∏awiu 

Badanie transmisji GABAergicznej 

i mechanizmów jej modulacji

prof. dr hab. med. Krzysztof

Narkiewicz

Akademia Medyczna w Gdaƒsku

Poszukiwanie nowych metod prewencji

nadciÊnienia t´tniczego i jego powik∏aƒ

prof. dr hab. Jacek Radwan

Uniwersytet Jagielloƒski 

Genetyka ewolucyjna doboru p∏ciowego

prof. dr hab. Waldemar Turski

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kwas kynurneinowy w mózgu i na 

obwodzie – potencjalna rola w fizjologii 

i patologii

prof. dr hab. Krzysztof Woêniak

Uniwersytet Warszawski 

Badania strukturalne i eksperymentalne

badania g´stoÊci elektronowej nowych

wa˝nych materia∏ów organicznych 

i nieorganicznych

prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-

-Czerwiƒska

Uniwersytet Wroc∏awski 

Regulacja inicjacji replikacji chromosomu

bakteryjnego – porównanie dwóch rodza-

jów promieniowców: chorobotwórczego

Mycobacterium i niechorobotwórczego

Streptomyces



GoÊciem honorowym uro-

czystoÊci wr´czenia subsy-

diów by∏ laureat Nagrody

Nobla z medycyny z 2001 r.

– prof. Tim Hunt. Noblista

wyg∏osi∏ wyk∏ad zatytu∏o-

wany Getting in and out of

mitosis. Na uroczystoÊç

licznie przybyli wspó∏pra-

cownicy laureatów, przed-

stawiciele instytucji na-

ukowych oraz mediów.

Program START (Stypendia krajowe dla m∏odych uczonych)

Ju˝ od 15 lat Fundacja przyznaje stypendia naukowe stojàcym u progu kariery m∏odym

uczonym, którzy mogà wykazaç si´ sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stano-

wià dowód uznania dla dotychczasowych osiàgni´ç naukowych m∏odych badaczy i sà za-

ch´tà do dalszego rozwoju. O stypendia mogà ubiegaç si´ naukowcy, którzy w roku sk∏ada-

nia wniosków majà maksymalnie 30 lat (lub 32 lata, jeÊli korzystali wczeÊniej z urlopów wy-

chowawczych). 

W konkursie o stypendia rozstrzyganym w 2008 r. wzi´∏o udzia∏ 843 kandydatów. Przyznano

stypendia 118 osobom. Stypendia, ka˝de w wysokoÊci 24 tys. z∏, zwolnione z podatku do-

chodowego od osób fizycznych na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝sze-

go, wyp∏acane by∏y laureatom w czterech kwartalnych ratach. 

Laureaci programu START w 2008 r.:
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Stypendysta

Dziedzina naukowa

Instytucja

dr Anna Ajduk

biologia

Uniwersytet Warszawski

dr Marcin Balcerzak

biochemia

Instytut Biologii DoÊwiadczalnej

PAN, Warszawa

dr Maciej Banach

medycyna

Uniwersytet Medyczny w ¸odzi

dr Magdalena Banach-Or∏owska

biologia

Mi´dzynarodowy Instytut Biologii

Molekularnej i Komórkowej,

Warszawa

dr Krzysztof Banasiak

budowa i eksploatacja maszyn

Politechnika Âlàska

mgr in˝. Miros∏awa Bazarnik

geologia

Akademia Górniczo-Hutnicza

dr Witold Bednorz

matematyka

Uniwersytet Warszawski

mgr Olga Bia∏ostocka

archeologia

Zak∏ad Archeologii

Âródziemnomorskiej PAN,

Warszawa

dr ¸ukasz B∏aszczak

prawo

Uniwersytet Wroc∏awski

dr Aneta Brzezicka

psychologia

Szko∏a Wy˝sza Psychologii

Spo∏ecznej, Warszawa

mgr in˝. Bartosz Budzyƒ

geologia

Uniwersytet Jagielloƒski

mgr in˝. Wojciech Bury

technologia chemiczna

Politechnika Warszawska

mgr Ravindra Witold Chhajlany

fizyka

Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza

dr Magdalena Chmara

biologia medyczna

Akademia Medyczna w Gdaƒsku

mgr Maria CieÊla

historia

Instytut Historii PAN, Warszawa

mgr in˝. Jacek Czub

biochemia

Politechnika Gdaƒska

mgr Jaros∏aw åwiek-Karpowicz

nauki o polityce

Uniwersytet Warszawski

dr Marek Daszkiewicz

chemia

Instytut Niskich Temperatur 

i Badaƒ Strukturalnych PAN,

Wroc∏aw

dr Dariusz Dereniowski

informatyka

Politechnika Gdaƒska

dr Ma∏gorzata Dragan

psychologia

Uniwersytet Warszawski

dr Maciej Dybowski

prawo

Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza

dr Dorota Dymkowska

biochemia

Instytut Biologii DoÊwiadczalnej

PAN, Warszawa

Laureaci programu Mistrz 2008 oraz (od lewej) prof. M. ˚ylicz, prezes FNP 

i prof. Tim Hunt, laureat nagrody Nobla z 2001 roku.



mgr Marcin Feder

biologia medyczna

Mi´dzynarodowy Instytut Biologii

Molekularnej i Komórkowej, 

Warszawa

mgr Justyna Fija∏kowska

nauki o zarzàdzaniu

Spo∏eczna Wy˝sza Szko∏a

Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania,

¸ódê

mgr Ma∏gorzata Frankowska

biologia

Instytut Farmakologii PAN,

Kraków

lek. Agnieszka Gach

medycyna

Uniwersytet Medyczny w ¸odzi

dr Ma∏gorzata Gajewska

weterynaria

Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa

Wiejskiego 

dr Joanna Ga∏´zowska

chemia

Akademia Medyczna 

we Wroc∏awiu

mgr Nina Gierasimczuk

filozofia

Uniwersytet Warszawski

mgr in˝. Ilona Grabowska

chemia

Politechnika Warszawska

dr Katarzyna Hàc-Wydro

chemia

Uniwersytet Jagielloƒski

lek. Tadeusz Issat

medycyna

Samodzielny Publiczny Centralny

Szpital Kliniczny Akademii

Medycznej w Warszawie

mgr Adam Izdebski

historia

Uniwersytet Warszawski

mgr in˝. Witold Jacak

fizyka

Politechnika Wroc∏awska

dr Anna Janicka-K∏os

chemia

Akademia Medyczna 

we Wroc∏awiu

dr Magdalena Janus

technologia chemiczna

Politechnika Szczeciƒska

mgr Kamil Kamiƒski

fizyka

Uniwersytet Âlàski

dr Maciej Karwowski

pedagogika

Akademia Pedagogiki Specjalnej,

Warszawa

mgr Anna Kawiak

biologia

Uniwersytet Gdaƒski

mgr Krzysztof Kazimierczuk

chemia

Uniwersytet Warszawski

dr Maria Kaêmierczak

psychologia

Uniwersytet Gdaƒski

mgr Dariusz K´dziera

fizyka

Uniwersytet Miko∏aja Kopernika

mgr Paulina Kierzek

literaturoznawstwo

Instytut Badaƒ Literackich PAN,

Warszawa

lek. Bart∏omiej Kisiel

medycyna

Wojskowy Instytut Medyczny,

Warszawa

dr Mateusz Klinowski

prawo

Uniwersytet Jagielloƒski

dr Ewa K∏odziƒska

chemia

Uniwersytet Miko∏aja Kopernika

mgr ¸ukasz Kni˝ewski

biofizyka

Uniwersytet Warszawski

mgr in˝. Agnieszka Kois

biologia

Instytut Immunologii i Terapii

DoÊwiadczalnej PAN, Wroc∏aw

mgr Sylwia Kosmala

biologia

Uniwersytet Warszawski

mgr in˝. Piotr Kowalczyk

elektronika

Politechnika Gdaƒska

mgr Joanna Kowalska

chemia

Uniwersytet Warszawski

dr Jan Kozicki

budownictwo

Politechnika Gdaƒska

mgr in˝. Anna Kropid∏owska

chemia

Politechnika Gdaƒska

mgr Bart∏omiej Krupa

literaturoznawstwo

Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza

dr Agata Kubaszek-Kornatowska

medycyna

Instytut Kardiologii im. Prymasa

Tysiàclecia Stefana Kardyna∏a

Wyszyƒskiego

mgr Magdalena Lubaƒska

etnologia

Szko∏a Nauk Spo∏ecznych przy IFiS

PAN, Warszawa

dr Szymon ¸´ski

biologia

Instytut Biologii DoÊwiadczalnej

PAN, Warszawa

dr ¸ukasz Machura

fizyka

Uniwersytet Âlàski

mgr Julia Madajczak

archeologia

Instytut Archeologii i Etnologii

PAN, Warszawa

dr Marcin Magdziarz

matematyka

Politechnika Wroc∏awska

dr Pawe∏ Majewski

literaturoznawstwo

Uniwersytet Warszawski

mgr Anna Makal

chemia

Uniwersytet Warszawski

mgr Urszula Malinowska

biocybernetyka i in˝ynieria

biomedyczna

Uniwersytet Warszawski

dr Artur Markowski

historia

Uniwersytet Warszawski

mgr in˝. Piotr Michaluk

biologia

Instytut Biologii DoÊwiadczalnej

PAN, Warszawa

mgr Krzysztof Miernik

fizyka

Uniwersytet Warszawski

mgr in˝. El˝bieta MiÊkiewicz

chemia

Politechnika Warszawska

dr Andrzej Mogielnicki

farmaceutyka i farmakologia

Akademia Medyczna 

w Bia∏ymstoku

mgr Adam Moniuszko

historia

Uniwersytet Warszawski

mgr Marcin Motyka

fizyka

Politechnika Wroc∏awska

mgr Grzegorz Niedêwiedzki

biologia

Uniwersytet Warszawski

dr Aleksandra Nowacka-

-Leverton

automatyka i robotyka

Politechnika ¸ódzka

dr Jacek Olszewski

elektronika

Politechnika Wroc∏awska

dr Adam Os´kowski

matematyka

Uniwersytet Warszawski

dr Katarzyna Oêga

fizyka

Politechnika Cz´stochowska

mgr Szymon Pawelec

prawo

Uniwersytet Warszawski

mgr Ewa Piotrowska

biologia

Uniwersytet Gdaƒski

dr Adam Piotrowski

geofizyka

Instytut Geofizyki PAN, Warszawa

dr Jacek Piskorowski

elektronika

Politechnika Szczeciƒska

dr Bartosz P∏achno

biologia

Uniwersytet Jagielloƒski

dr Artur Podhorodecki

in˝ynieria materia∏owa

Politechnika Wroc∏awska

mgr Piotr Przytycki

matematyka

Instytut Matematyczny PAN,

Warszawa

dr Krzysztof Pyrç

biologia medyczna

Uniwersytet Jagielloƒski

mgr Bart∏omiej Rokicki

ekonomia

Uniwersytet Warszawski

mgr Sylwia Roszkowska

ekonomia

Uniwersytet ¸ódzki

mgr in˝. Rafa∏ Ruzik

chemia

Politechnika Warszawska

dr Krzysztof Rzepkowski

literaturoznawstwo

Uniwersytet Warszawski

mgr Sebastian Sapeta

fizyka

Uniwersytet Jagielloƒski

mgr Magdalena Saryusz- Wolska

nauki o sztuce

Uniwersytet ¸ódzki

dr Marta Siemieniuch

weterynaria

Instytut Rozrodu Zwierzàt i Badaƒ

˚ywnoÊci PAN, Olsztyn
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UroczystoÊç wr´czenia polsko-niemieckiej Nagrody COPERNICUS, która jest

wspólnym przedsi´wzi´ciem FNP i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG),

odby∏a si´ 14 maja 2008 r. we wn´trzach Starej Pomaraƒczarni w Warszawie. 

Laureaci tej edycji, wspó∏pracujàcy ze sobà od ponad 20 lat profesorowie

Wolfgang Domcke i Andrzej Sobolewski w swych wystàpieniach podkreÊla-

li, jak wa˝ny we wspólnych badaniach jest wymiar bezpoÊrednich kontak-

tów mi´dzyludzkich. 

Bohaterem uroczystoÊci, w której uczestniczyli równie˝ przedstawiciele

w∏adz paƒstwowych, by∏ te˝ dr Konrad Buschbeck, Radca Ministerialny 

ds. Nauki w Ambasadzie RFN w Warszawie w latach 1998-2003. Wr´czono

mu Honorowe Odznaczenie Fundacji za wk∏ad w umocnienie presti˝u i mi´-

dzynarodowej pozycji FNP w czasie jego dzia∏alnoÊci w Warszawie.

Spotkanie uÊwietni∏ Krzysztof Zanussi wyk∏adem, w którym przedstawi∏

swoje przemyÊlenia na temat podobieƒstw i ró˝nic mi´dzy ludêmi nauki

i sztuki. 

1.PublicznoÊç zgromadzona na uroczystoÊci

wr´czenia Nagrody COPERNICUS 2008

w Starej Pomaraƒczarni w Ogrodzie 

¸azienkowskim w Warszawie; 

na pierwszym planie od prawej: 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego,

prof. Barbara Kudrycka i prof. W∏ady-

s∏aw Bartoszewski.

2. Prof. W. Bartoszewski i minister, 

prof. Barbara Kudrycka, podczas 

uroczystoÊci w Starej Pomaraƒczarni.

3. Laureaci Nagrody COPERNICUS 2008 

(od lewej): prof. Wolfgang Domcke 

i prof. Andrzej Sobolewski.

4. Wyk∏ad Krzysztofa Zanussiego o wzajem-

nych zale˝noÊciach nauki i sztuki.

5. Prof. Maciej W. Grabski, cz∏onek Rady

FNP, wr´cza Honorowe Odznaczenie 

Fundacji dr. Konradowi Buschbeckowi, 

b. radcy ds. nauki w Ambasadzie RFN

w Warszawie; w g∏´bi – prezes FNP, 

prof. Maciej ˚ylicz.

6. Pocz´stunek w Starej Pomaraƒczarni. 

7. Laureaci Nagrody COPERNICUS – 

(z lewej) prof.W. Domcke i (w g∏´bi) 

prof. A.Sobolewski - z prezesem DFG,

prof. Matthiasem Kleinerem.

1

5

6 7

2

3

4
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dr Mariola S∏owiƒska

zootechnika

Instytut Rozrodu Zwierzàt i Badaƒ

˚ywnoÊci PAN, Olsztyn

mgr Piotr Sobolczyk

literaturoznawstwo

Uniwersytet Jagielloƒski

mgr Piotr Sorokowski

psychologia

Uniwersytet Wroc∏awski

mgr in˝. Monika Stachowiak

zootechnika

Akademia Rolnicza w Poznaniu

dr Piotr Stanis∏awiszyn

prawo

Uniwersytet Opolski

mgr Anna Staszewska

ekonomia

Uniwersytet ¸ódzki

mgr in˝. Adam Styk

budowa i eksploatacja maszyn

Politechnika Warszawska

dr Witold Szaflarski

biologia medyczna

Uniwersytet Medyczny 

w Poznaniu

mgr in˝. Aleksandra

Szczepankiewicz

biologia medyczna

Uniwersytet Medyczny 

w Poznaniu

mgr Anna Szkulmowska

fizyka

Uniwersytet Miko∏aja Kopernika

mgr Monika Szmyt

nauki o sztuce

Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza

mgr Karolina Szymaniak

literaturoznawstwo

Uniwersytet Jagielloƒski

dr Maria Theiss

nauki o polityce

Uniwersytet Warszawski

mgr in˝. Karolina Lilia Tkaczuk

biotechnologia

Mi´dzynarodowy Instytut Biologii

Molekularnej i Komórkowej,

Warszawa

dr ¸ukasz Tymecki

chemia

Uniwersytet Warszawski

mgr Pawe∏ Urban

biologia

Uniwersytet Warszawski

dr Agnieszka Wac∏awik

zootechnika

Instytut Rozrodu Zwierzàt i Badaƒ

˚ywnoÊci PAN, Olsztyn

mgr Halina WaÊ

biologia medyczna

Uniwersytet Jagielloƒski

lek. Andrzej Wincewicz

medycyna

Akademia Medyczna 

w Bia∏ymstoku

mgr in˝. Krzysztof Wincza

telekomunikacja

Politechnika Wroc∏awska

mgr Magdalena Winiarska

biologia medyczna

Akademia Medyczna w Warszawie

dr Tomasz Wites

geografia

Uniwersytet Warszawski

dr Damian Wójtowicz

informatyka

Uniwersytet Warszawski

dr Pawe∏ Wydro

chemia

Uniwersytet Jagielloƒski

mgr Micha∏ Wyrwiƒski

prawo

Uniwersytet Jagielloƒski

dr Joanna Zawacka-Pankau

biologia medyczna

Uniwersytet Gdaƒski

mgr in˝. Justyna Zdunek

architektura i urbanistyka

Politechnika Warszawska

dr ¸ukasz Zych

in˝ynieria materia∏owa

Akademia Górniczo-Hutnicza

Laureaci tego stypendium majà mo˝liwoÊç ubiegania si´ o jego przed∏u˝enie na rok. Wnio-

ski z∏o˝y∏o 98 stypendystów z 2007 r., a 81 osób uzyska∏o przed∏u˝enie stypendium. 

W 2006 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zawar∏a porozumienie z Radà Spotkaƒ z Nobli-

stami. Spotkania sà organizowane corocznie w Lindau. Na mocy tego porozumienia Funda-

cja ma prawo nominowaç do udzia∏u w nich m∏odych uczonych, laureatów programu

START. W spotkaniu, które w 2008 r. by∏o poÊwi´cone fizyce, uczestniczy∏o 25 laureatów

Nagrody Nobla i ponad 550 m∏odych uczonych - fizyków z 66 paƒstw, wÊród których znala-

z∏o si´ te˝ 5 stypendystów Fundacji. 

Wychodzàc naprzeciw potrzebom m∏odych uczonych, podj´to inicjatyw´ zmian w regula-

minie programu START. Nowy regulamin b´dzie obowiàzywa∏ od kolejnej edycji programu. 

Program KOLUMB (Stypendia zagraniczne dla m∏odych doktorów) 

W ramach tego programu m∏odzi naukowcy, którzy nie przebywali po uzyskaniu doktoratu

na d∏ugoterminowym (powy˝ej 6 miesi´cy) sta˝u zagranicznym, a tak˝e nie przekroczyli 35 ro-

ku ˝ycia (lub 37, o ile korzystali z urlopów wychowawczych), mogà ubiegaç si´ o stypendium,

umo˝liwiajàce odbycie sta˝u podoktorskiego w najlepszych oÊrodkach naukowych Êwiata. 

W kolejnej, czternastej ju˝ edycji programu KOLUMB do konkursu wp∏yn´∏o 114 zg∏oszeƒ.

W rezultacie dwuetapowej procedury konkursowej przyznano 15 stypendiów. Otrzymali je:

dr Anna Ajduk z Wydzia∏u Biologii Uniwersytetu Warszawskiego na roczny sta˝ w Wellcome Trust/Cancer

Research UK Gurdon Institute, University of Cambridge (Wielka Brytania); 
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dr Aneta Balcerczyk z Wydzia∏u Biologii i Ochrony Ârodowiska Uniwersytetu ¸ódzkiego na roczny sta˝ w Ba-

ker Medical Research Institute (Australia); 

dr Anna Bro˝ek z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego na roczny sta˝ w Universitaet Salzburg

(Austria); 

dr Magdalena Chmara z Wydzia∏u Lekarskiego z Oddzia∏em Stomatologicznym Akademii Medycznej

w Gdaƒsku na roczny sta˝ w Department of Human Genetics, Katholieke Universiteit Leuven (Belgia);

dr Mariusz Golecki z Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu ¸ódzkiego na dziewi´ciomiesi´czny sta˝

w Faculty of Law University of Cambridge (Wielka Brytania); 

dr Magdalena Kasprowicz z Instytutu In˝ynierii Biomedycznej i Pomiarowej Politechniki Wroc∏awskiej na

roczny sta˝ w Department of Clinical Neurosciences, University of Cambridge Clinical School (Wielka Bryta-

nia); 

dr Sebastian Tomasz Ko∏odziejczyk z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagielloƒskiego na dziesi´ciomiesi´cz-

ny sta˝ w Faculty of Philosophy, The City University of New York (USA); 

dr Mariusz Lamentowicz z Wydzia∏u Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mic-

kiewicza na roczny sta˝ w Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Szwajcaria); 

dr Maria Marcinkowska-Rosó∏ z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego na dziewi´ciomiesi´czny

sta˝ w Universitaet Trier (Niemcy); 

dr Marek Niedoszytko z Kliniki Alergologii Akademii Medycznej w Gdaƒsku na roczny sta˝ w Department

of Allergology, University Medical Center Groningen (Holandia); 

dr Maciej Olszewski z Zak∏adu Biologii Molekularnej Mi´dzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej

i Komórkowej w Warszawie na roczny sta˝ w National Heart, Lung and Blood Institute, National Institutes of

Health (USA); 

dr Taras Palasyuk z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk na roczny sta˝ w Max-Planck Institu-

te for Chemistry (Niemcy); 

dr Magdalena Rembowska-P∏uciennik z Instytutu Badaƒ Literackich Polskiej Akademii Nauk na szeÊciomie-

si´czny sta˝ (w ramach porozumienia z College of Clare Hall) w Faculty of English, University of Cambridge

(Wielka Brytania); 

dr Marcin Von Grotthuss z Instytutu BioInfoBank w Poznaniu na roczny sta˝ w University of California, Irvi-

ne (USA);

dr Andrzej Wereszczyƒski z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagielloƒskiego na oÊmiomiesi´czny sta˝ w Niels

Bohr Institute University of Copenhagen (Dania).

Pragnàc rozszerzyç swojà ofert´ stypendiów podoktorskich, Fundacja, poczàwszy od 2007 r.,

zawiera porozumienia z wybranymi instytucjami naukowym na Êwiecie, które umo˝liwiajà

wzbogacenie oferty stypendialnej. 

W 2007 r. wesz∏o z ˝ycie porozumienie zawarte przez FNP z College of Clare Hall na Uniwer-

sytecie w Cambridge. W ramach tego porozumienia osoby zainteresowane wyjazdem do Cla-

re Hall mogà aplikowaç bezpoÊrednio do Fundacji i w przypadku wygrania konkursu o sty-

pendium KOLUMB i akceptacji przez College – otrzymaç tzw. Visiting Fellowship oferowane

przez Clare Hall. 

Poczàwszy od 2008 r., dzi´ki wspó∏pracy pomi´dzy FNP a National Science Council of Taiwan,

m∏odzi polscy naukowcy mogà, za poÊrednictwem FNP, ubiegaç si´ o sta˝ na Tajwanie. 

W 2008 r. zosta∏y ponadto zawarte porozumienia z dwoma francuskimi instytucjami nauko-

wymi – Narodowym Instytutem Badaƒ Rolniczych (INRA) oraz Narodowym Instytutem
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Zdrowia i Badaƒ Medycznych (INSERM). Trwajà tak˝e negocjacje z innymi partnerami insty-

tucjonalnymi. 

Granty wspomagajàce dla stypendystów po sta˝ach zagranicznych 

Program ten stanowi uzupe∏nienie programu KOLUMB i ma u∏atwiç stypendystom powraca-

jàcym ze sta˝y zagranicznych wykorzystanie ich wiedzy i umiej´tnoÊci zdobytych podczas

pobytu w najlepszych oÊrodkach naukowych Êwiata. W tym celu Fundacja oferuje im po po-

wrocie do Polski jednorazowe granty w wysokoÊci 40 tys. z∏, które byli stypendyÊci mogà

wykorzystaç na stworzenie lub unowoczeÊnienie w∏asnych warsztatów badawczych, a tak-

˝e na kontynuowanie wspó∏pracy z zagranicznymi oÊrodkami naukowymi. 

W 2008 r. wniosek o grant wspomagajàcy z∏o˝y∏o 12 stypendystów i wszyscy granty takie

otrzymali. Beneficjentami zostali:

Tomasz Czyszanowski z Politechniki ¸ódzkiej,

Maciej Jakubowski z Uniwersytetu Warszawskiego,

Micha∏ Jasiczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Jan Kotaƒski z Uniwersytetu Jagielloƒskiego,

Ireneusz Kownacki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Piotr Lesiak z Politechniki Warszawskiej,

Adam Perlakowski z Uniwersytetu Jagielloƒskiego,

Anna Pietranik z Uniwersytetu Wroc∏awskiego,

Joanna Rutkowska z Uniwersytetu Jagielloƒskiego,

Wawrzyniec Rymkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, 

Pawe∏ Sachadyn z Politechniki Gdaƒskiej,

Katarzyna Smolarz z Uniwersytetu Gdaƒskiego. 

Program POWROTY/HOMING (Subsydia dla powracajàcych)

G∏ównym celem programu (funkcjonujàcego od 2006 r.) jest zach´cenie m∏odych polskich

uczonych do powrotu do Polski po odbyciu d∏ugoterminowych sta˝y zagranicznych. Funda-

cja oferuje laureatom programu pomoc w rozwijaniu kariery naukowej, która pozwala na

znaczàcà popraw´ warunków ich pracy oraz u∏atwia kontynuowanie wspó∏pracy z oÊrod-

kami zagranicznymi.

Zwyci´zcy konkursu otrzymujà subsydia przyznawane na dwa lata, a sk∏adajàce si´ z imien-

nego stypendium oraz ze Êrodków na realizacj´ projektu badawczego i kontynuacj´ wspó∏-

pracy z instytucjà zagranicznà. Istnieje mo˝liwoÊç przed∏u˝enia finansowania na trzeci rok.

Do dwuetapowego konkursu edycji 2008 r. zg∏oszone zosta∏y 83 wnioski. W gronie 66 eks-

pertów oceniajàcych aplikacje 15 osób pochodzi∏o z instytucji zagranicznych, w tym 5 re-

komendowa∏a Norweska Rada Nauki, z którà Fundacja wspó∏pracuje przy realizacji progra-

mu. Przyznano 15 subsydiów.

Cz´Êç stypendialna subsydium wynios∏a 30 tys. z∏ rocznie. Ka˝de stypendium zosta∏o po-

wi´kszone o 4 tys. z∏, pochodzàce ze Êrodków uzyskanych przez FNP z wp∏at na dzia∏alnoÊç

po˝ytku publicznego (1% odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych).

Laureaci trzeciej edycji programu:
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Laureat

OÊrodek zagraniczny, 

z którego wraca laureat

OÊrodek polski, do którego

powraca laureat

Micha∏ Barbasiewicz

Friedrich Alexander

Universität Erlangen-

-Nurnberg, Niemcy
Ø
Wydzia∏ Chemii, Uniwersytet

Warszawski 

Monika Duda

University of Maryland, USA
Ø
Centrum Medyczne

Kszta∏cenia Podyplomowego,

Warszawa

Anna Ihnatowicz

Max Planck Institute for Plant

Breeding Research, Niemcy
Ø
Mi´dzyuczelniany Wydzia∏

Biotechnologii Uniwersytetu

Gdaƒskiego i Akademii

Medycznej w Gdaƒsku

Katarzyna Kalita-Bykowska

University of Louisville, USA
Ø
Instytut Biologii

DoÊwiadczalnej PAN 

im. M. Nenckiego, Warszawa

Ewelina Knapska

University of Michigan, USA
Ø
Instytut Biologii

DoÊwiadczalnej PAN

im. M. Nenckiego, Warszawa

Karol Kowalski

Purdue University, USA
Ø
Wydzia∏ In˝ynierii Làdowej,

Politechnika Warszawska

Marcin Kozik

Uniwersytet Karola, Czechy
Ø
Wydzia∏ Matematyki 

i Informatyki, Uniwersytet

Jagielloƒski

Artur Kr´˝el

University of Texas, USA
Ø
Wydzia∏ Biotechnologii,

Uniwersytet Wroc∏awski

Sebastian Pawlus

University of Akron, USA
Ø
Wydzia∏ Matematyki, Fizyki 

i Chemii, Uniwersytet Âlàski,

Katowice

Filip Paw∏owski

Lundbeck Center 

for Theoretical Chemistry

Aarhus University, Dania
Ø
Wydzia∏ Matematyki, Fizyki 

i Techniki, Uniwersytet

Kazimierza Wielkiego,

Bydgoszcz

Tomasz Puzyn

National Institute for

Environmental Studies,

Japonia
Ø
Wydzia∏ Chemii, Uniwersytet

Gdaƒski

Krzysztof Pyrç

Universiteit van Amsterdam,

Academic Medical Center,

Holandia
Ø
Wydzia∏ Biochemii, Biofizyki 

i Biotechnologii, Uniwersytet

Jagielloƒski

Krzysztof Turzyƒski

University of Michigan, USA
Ø
Wydzia∏ Fizyki, Uniwersytet

Warszawski

Wojciech Za∏uski

European University Institute,

W∏ochy
Ø
Wydzia∏ Prawa 

i Administracji, Uniwersytet

Jagielloƒski

Ewa Zuba-Surma

University of Louisville, USA
Ø
Wydzia∏ Biochemii, Biofizyki 

i Biotechnologii, Uniwersytet

Jagielloƒski 

Program jest wspó∏finansowany przez paƒstwa cz∏onkowskie EOG: Islandi´,

Lichtenstein i Norwegi´ w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Obszaru Gospodarczego. 

Program FOCUS (Subsydia na tworzenie zespo∏ów naukowych)

Ten realizowany od 2006 r. program wspierania m∏odych badaczy, posiadajàcych ju˝ liczà-

cy si´ dorobek naukowy w corocznie okreÊlanej przez Fundacj´ sferze badaƒ naukowych,

ma umo˝liwiç naukowcom podj´cie nowych, oryginalnych, obiecujàcych i istotnych kierun-

ków badaƒ, a tak˝e zapewniç dodatkowà pomoc na pierwszych etapach budowania w∏asne-

go zespo∏u naukowego. 

W edycji programu rozpocz´tej w 2007 r. dziedzinà okreÊlonà przez Fundacj´ by∏y badania

w zakresie astrofizyki i przestrzeni kosmicznej. Do konkursu z∏o˝ono 13 wniosków. W pierw-

szym kwartale 2008 r. nastàpi∏o jego rozstrzygni´cie. Trzyletnie subsydia w wysokoÊci 240

tys. z∏ ka˝de (80 tys. z∏ rocznie) otrzymali:

dr hab. Grzegorz Pietrzyƒski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzà-

cy badania pt. Dok∏adna kalibracja skali odleg∏oÊci we WszechÊwiecie;

dr hab. Maciej Konacki z Centrum Astronomicznego PAN im. M. Kopernika w Warszawie, prowadzàcy ba-

dania pt. Pozas∏oneczne planety w uk∏adach gwiazd podwójnych i wielokrotnych;
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dr Piotr Orleaƒski z Centrum Badaƒ Kosmicznych PAN w Warszawie, prowadzàcy badania pt. Rekonfiguro-

walne, oparte o struktury FPGA, systemy przetwarzania sygna∏ów wykorzystywane w satelitarnych syste-

mach wysokiej niezawodnoÊci;

dr Dorota Rosiƒska z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego, prowadzàca badania pt. Astro-

fizyczne êród∏a fal grawitacyjnych.

Ponadto laureaci mogli ubiegaç si´ o przyznanie grantów umo˝liwiajàcych stworzenie no-

wych laboratoriów. Ich ∏àczna kwota wynosi∏a 2 mln z∏. Ârodki te podzielono nast´pujàco

pomi´dzy czwórk´ laureatów: 

dr hab. Grzegorz Pietrzyƒski z Obserwatorium Astronomicznego UW otrzyma∏ 476 tys. z∏ na udoskonalenie

teleskopu w Las Campanas w Chile (poprawa mocowania zwierciad∏a g∏ównego i zapewnienie mu optymalnej

temperatury), popraw´ infrastruktury stacji obserwacyjnej, rozbudow´ systemu komputerowego do obróbki

i analizy danych; 

dr hab. Maciej Konacki z Centrum Astronomicznego PAN im. M. Kopernika w Toruniu otrzyma∏ 450 tys. z∏ na

budow´ zrobotyzowanego teleskopu 0,5 m do fotometrii; 

dr Piotr Orleaƒski z Centrum Badaƒ Kosmicznych PAN uzyska∏ 594 tys. z∏ na oprzyrzàdowanie oraz moderni-

zacj´ i wyposa˝enie pomieszczeƒ laboratorium do testowania bardzo szybkich systemów przetwarzania sy-

gna∏ów (uk∏ady FPGA); 

dr Dorota Rosiƒska z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzyma∏a 480 tys. z∏ na klaster

komputerowy oraz wykonanie sieci komputerowej.

Dziedzina wybrana na temat kolejnej edycji programu FOCUS, og∏oszonej w 2008 r., to mo-

lekularne i biochemiczne badania nad rakiem. Program zosta∏ zainaugurowany podczas

warsztatów naukowych zorganizowanych przez Fundacj´ w koƒcu czerwca 2008 r. wspól-

nie z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), British Council oraz dwiema instytucjami

francuskimi – INSERM oraz CRDF. 

Do konkursu zg∏osi∏o si´ 21 kandydatów. Decyzje o przyznaniu subwencji zapadnà w pierw-

szym kwartale 2009 r., po dokonaniu oceny wniosków.

Program KWERENDA (Stypendia na kwerendy za granicà)

Stypendia na prowadzenie za granicà specjalistycznych kwerend bibliotecznych i archiwi-

stycznych przyznawane sà wy∏àcznie na poszukiwanie i badanie niedost´pnych w Polsce

materia∏ów êród∏owych z zakresu nauk humanistycznych i spo∏ecznych, niezb´dnych do re-

alizacji projektów naukowych. 

O stypendia mogà ubiegaç si´ uczeni (bez ograniczenia wieku), posiadajàcy co najmniej sto-

pieƒ naukowy doktora, b´dàcy pracownikami w krajowej szkole wy˝szej, instytucie PAN lub

w innej krajowej instytucji, do której celów statutowych nale˝y prowadzenie badaƒ nauko-

wych. WysokoÊç stypendium ustalana jest ka˝dorazowo przez zarzàd Fundacji, w zale˝no-

Êci od miejsca realizacji stypendium i wynosi Êrednio od 2300 do 2700 euro miesi´cznie,

w zale˝noÊci od miejsca odbywania kwerendy. 

Do konkursu w 2008 r. zg∏osi∏o si´ 96 kandydatów, lecz jego rozstrzygni´cie przesuni´to na rok

nast´pny. W roku 2008 zrealizowane zosta∏y natomiast stypendia przyznane w koƒcu 2007 r.
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Program STYPENDIA KONFERENCYJNE

Jest to kontynuacja programu finansowanego w latach 90. ub. w. przez Fundacj´ im. Stefa-

na Batorego; FNP realizuje go od 2000 r. Organizacjà tego konkursu zajmuje si´ – na pod-

stawie umowy o wspó∏pracy – Towarzystwo Naukowe Warszawskie, natomiast Fundacja na

rzecz Nauki Polskiej pokrywa koszty stypendiów i prowadzenia programu.

Celem tego programu jest umo˝liwienie polskim naukowcom (w wieku do 35 lat) udzia∏u

w zagranicznych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych. Od 2006 r. stypen-

dium, przeznaczone na dofinansowanie kosztów podró˝y, op∏at konferencyjnych, zakwate-

rowania bàdê wy˝ywienia w czasie konferencji, mo˝e byç przyznawane naukowcom tak˝e

na pokrycie kosztów udzia∏u w konferencji organizowanej w Polsce, o ile ma ona charakter

mi´dzynarodowy. Warunki ubiegania si´ o stypendium sà takie same, jak w przypadku kon-

ferencji organizowanych za granicà.

W 2008 r., tak jak zawsze, przeprowadzono cztery edycje konkursu, rozpatrujàc ∏àcznie po-

nad czterysta wniosków. Dofinansowanie kosztów udzia∏u w zagranicznych kongresach i kon-

ferencjach naukowych odbywajàcych si´ w ró˝nych krajach europejskich, a tak˝e w USA, Ka-

nadzie, Australii, Brazylii, Chile, Japonii, Korei Po∏udniowej i RPA, otrzyma∏o 120 osób. 

Laureaci stypendiów konferencyjnych:

Stypendysta

Instytucja naukowa

Miejsce kwerendy

Czas pobytu (w miesiàcach)

dr hab. Stefan Ciara

Uniwersytet Warszawski

UKRAINA

1

prof. dr hab. Adam Dziadek

Uniwersytet Âlàski w Katowicach

USA

3

dr Henryk G∏´bocki

Uniwersytet Jagielloƒski

ROSJA  i USA 

2 (∏àcznie)

dr Anna Mazurkiewicz

Uniwersytet Gdaƒski

USA

1,5

dr Dorota Pietrzyk-Reeves

Uniwersytet Jagielloƒski

WIELKA BRYTANIA

2

dr Maciej Potz

Uniwersytet Ekonomiczny 

w Krakowie

USA

3

dr Jacek Rzepka

Uniwersytet Warszawski

WIELKA BRYTANIA

2

dr Andrzej Sakowicz

Uniwersytet Jagielloƒski

NIEMCY

1

dr Marta Smoliƒska-Byczuk

Uniwersytet Miko∏aja Kopernika 

w Toruniu

USA

2

doc. dr hab. Miko∏aj

Soko∏owski

Instytut Badaƒ Literackich PAN

W¸OCHY

2

dr Danuta Sosnowska

Uniwersytet Wroc∏awski

REPUBLIKA CZESKA

2

dr Lidia Stefanowska

Uniwersytet Warszawski

USA

1

dr Marceli Tureczek

Uniwersytet Zielonogórski

NIEMCY

1

dr hab. Piotr Tylus

Uniwersytet Jagielloƒski

FRANCJA

1

prof. dr hab. Danuta Ulicka

Uniwersytet Warszawski

ROSJA

3

dr Marcin Wis∏ocki

Uniwersytet Wroc∏awski

NIEMCY

2

dr Janusz Wo∏oszyn

Uniwersytet Warszawski

PERU

2

dr Jakub Zajàczkowski

Uniwersytet Warszawski

USA i INDIE

2 (∏àcznie)

Stypendysta

Instytucja naukowa

Miejsce konferencji

Dotacja w z∏

I edycja - zima

Katarzyna Czerewacz

Politechnika Bia∏ostocka

WIELKA BRYTANIA

5300

Agnieszka Gieryk

Instytut Farmakologii PAN

W¸OCHY

1900

Ewelina Gilgenast

Politechnika Gdaƒska

GRECJA

3800

Marcin Von Grotthuss

Instytut BioInfoBank

KANADA

6300

Aleksandra Habich

Instytut Medycyny

DoÊwiadczalnej i Klinicznej PAN

NIEMCY

4200

Bartosz Hlebowicz

Uniwersytet Warszawski

NORWEGIA

1700

Konrad Janowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski

TURCJA

4000

Tomasz Jarmu˝ek

Uniwersytet Miko∏aja Kopernika

KOREA PO¸UDNIOWA

3000

Szymon Jaroszewicz

Instytut ¸àcznoÊci - Paƒstwowy

Instytut Badawczy

JAPONIA

5100

Anna Kloska

Uniwersytet Gdaƒski

KANADA

9000
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Joanna Kozie∏

Uniwersytet Jagielloƒski

EKWADOR

4500

Agnieszka Lisowska

Uniwersytet Âlàski

PORTUGALIA

3600

Igor Margasiƒski

Politechnika Warszawska

JAPONIA

5400

Maciej Maryl

Instytut Badaƒ Literackich PAN

USA

3700

Katarzyna Matczyszyn

Politechnika Wroc∏awska

KOREA PO¸UDNIOWA

8000

Renata Modzelewska-¸agodzin

Akademia Podlaska

KANADA

7700

Monika Naumowicz

Uniwersytet w Bia∏ymstoku

HISZPANIA

4300

Wojciech Nogala

Instytut Chemii Fizycznej PAN

USA

2500

Anna Piotrowska

Uniwersytet Jagielloƒski

GRUZJA

2500

Jacek Piskorowski

Politechnika Szczeciƒska

FRANCJA

4600

Miko∏aj Pochylski

Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza

SZWECJA

3000

Juliusz PreÊ

Politechnika Szczeciƒska

FRANCJA

1700

Ewa Przedpe∏ska

Uniwersytet Warszawski

FRANCJA

2400

Izabella Rajzer

Akademia Techniczno-

-Humanistyczna

HOLANDIA

2700

Agnieszka Robaszkiewicz

Uniwersytet ¸ódzki

NIEMCY

2100

Iwona Rutkowska

Uniwersytet Warszawski

USA

3000

Magdalena Sa∏dyka

Uniwersytet Wroc∏awski

CHORWACJA

2700

Jacek Sobocki

Uniwersytet Jagielloƒski

USA

6000

Jaroslaw Wiszniowski

Politechnika Âlàska

POLSKA

3000

Matylda W∏odarczyk

Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza

HOLANDIA

2600

Jakub Wojciechowski

Politechnika ¸ódzka

JAPONIA

5200

Micha∏ Wojciechowski

Uniwersytet Miko∏aja Kopernika

NAMIBIA

4600

Maciej Zdanowski

Politechnika Opolska

FRANCJA

3400

Barbara Zi´ba

Instytut Farmakologii PAN

ROSJA

3000

II edycja  -  wiosna

Aneta Anczkiewicz

Instytut Nauk Geologicznych PAN

USA

5100

Bo˝ena Bielenin

Uniwersytet Warszawski

S¸OWENIA

2000

Marek Biskup

Uniwersytet Warszawski

PORTUGALIA

5000

S∏awomir B∏oƒski

Instytut Podstawowych

Problemów Techniki PAN

AUSTRALIA

7400

Maciej Capiƒski

Akademia Górniczo-Hutnicza

CHINY

1900

Hanna Dobrowolska

Uniwersytet Jagielloƒski

HOLANDIA

3000

Zuzanna Dziuban

Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza

HISZPANIA

900

¸ukasz Gu∏ajski

Instytut Chemii Organicznej PAN

ROSJA

4500

Iwona Ho∏owacz

Politechnika Wroc∏awska

GRECJA

2800

Wojciech JaÊkowski

Politechnika Poznaƒska

USA

4100

Jerzy Kaliszuk

Uniwersytet Warszawski

WIELKA BRYTANIA

4000

Anna Karabowicz

Uniwersytet Jagielloƒski

W¸OCHY

2500

Piotr Korczyk

Instytut Podstawowych

Problemów Techniki PAN

AUSTRALIA

7300

Jan Kosiƒski

Mi´dzynarodowy Instytut Biologii

Molekularnej i Komórkowej

W¸OCHY

3000

Sylwia Kosmala

Uniwersytet Warszawski

KANADA

4000

Beata Kowalska

Instytut Warzywnictwa 

im. Emila Chroboczka

W¸OCHY

3300

Ewa Kubiak

Uniwersytet ¸ódzki

ARGENTYNA

4500

Kamila Kusz

Instytut Genetyki Cz∏owieka PAN

NIEMCY

2900

Inga Kwiecieƒ

Uniwersytet Jagielloƒski

GRECJA

3000

Sebastian Maçkowski

Uniwersytet Miko∏aja Kopernika

NIEMCY

4400

Dorota Matyszewska

Uniwersytet Warszawski

HISZPANIA

4000

Pawe∏ Ni˝ewski

Akademia Rolnicza w Poznaniu

TURCJA

3000

Maria Osikowicz

Instytut Farmakologii PAN

WIELKA BRYTANIA

5700

Marcin Palusiak

Uniwersytet ¸ódzki

HISZPANIA

4800

Micha∏ B. Paradowski

Uniwersytet Warszawski

USA

5200

Artur Podhorodecki

Politechnika Wroc∏awska

AUSTRALIA

9000

Tomasz Rakowski

Uniwersytet Warszawski

S¸OWENIA

4700

¸ukasz Rauch

Akademia Górniczo-Hutnicza

WIELKA BRYTANIA

3600

Marek Rudowski

Uniwersytet Wroc∏awski

FRANCJA

2100

Maciej Sakowicz

Uniwersytet Warszawski

BRAZYLIA

5000

Anna Sarnowska

Instytut Medycyny

DoÊwiadczalnej i Klinicznej PAN

SZWAJCARIA

4100

Karol Seweryn

Centrum Badaƒ Kosmicznych PAN

USA

6700
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Elwira Sienkiewicz

Instytut Nauk Geologicznych PAN

CHORWACJA

1600

Anna Skoracka

Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza

FRANCJA

2500

¸ukasz S∏omnicki

Instytut Biologii DoÊwiadczalnej

im. M. Nenckiego PAN

GRECJA

2200

Katarzyna Smolarz

Uniwersytet Gdaƒski

AUSTRALIA

7000

Wojciech Sowa

Uniwersytet Jagielloƒski

AUSTRIA

2500

Katarzyna Stachowicz

Instytut Farmakologii PAN

W¸OCHY

5000

Micha∏ Stangel

Politechnika Âlàska

W¸OCHY

2200

Adrian Surmacki

Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza

USA

4000

Aleksandra Âwida

Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza

IRLANDIA

3900

Aleksander Tarkowski

Uniwersytet Warszawski

JAPONIA

4500

Rafa∏ Tomecki

Uniwersytet Warszawski

NIEMCY

4000

Agnieszka Wi´ckowska

Uniwersytet Warszawski

HISZPANIA

3700

III edycja  -  lato

Zuzanna Bogumi∏

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

USA

3200

Ewa Ciepicha∏

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

GRECJA

3000

Jakub Growiec

Szko∏a G∏ówna Handlowa

W¸OCHY

4200

Danuta Jantas

Instytut Farmakologii PAN

HISZPANIA

2600

Emilia Jasku∏a

Instytut Immunologii i Terapii

DoÊwiadczalnej PAN

TAJLANDIA

7400

Julia Kaleƒska

Uniwersytet Jagielloƒski

CZECHY

2000

El˝bieta Kierzek

Instytut Chemii Bioorganicznej

PAN

JAPONIA

6400

Amanda Krzyworzeka

Uniwersytet Warszawski

S¸OWENIA

1600

Magdalena Kunert-Bajraszewska

Uniwersytet Miko∏aja Kopernika

W¸OCHY

3700

Mariusz Makowski

Uniwersytet Gdaƒski

AUSTRALIA

5900

Micha∏ Marzantowicz

Politechnika Warszawska

PORTUGALIA

3500

Jadwiga Nieminuszczy

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

CHORWACJA

1800

Agnieszka Obarska-Kosiƒska

Mi´dzynarodowy Instytut Biologii

Molekularnej i Komórkowej

W¸OCHY

3300

Agnieszka Pluta

Uniwersytet Warszawski

W¸OCHY

2500

Jolanta Rajewska

Uniwersytet Warszawski

SERBIA

1300

Rafa∏ Reizer

Uniwersytet Rzeszowski

USA

6000

Mariusz Salamon

Uniwersytet Âlàski

AUSTRIA

1300

Jaros∏aw Syzydek

Politechnika Warszawska

USA

6000

Agnieszka Szarkowska

Uniwersytet Warszawski

NIEMCY

1200

Paulina Âwi´cicka

Uniwersytet Jagielloƒski

SZWAJCARIA

4500

Andrzej Wincewicz

Uniwersytet Medyczny 

w Bia∏ymstoku

TAJLANDIA

5000

Adam Wojciechowski

Uniwersytet Jagielloƒski

LITWA

2000

Marta Woêniak

Uniwersytet ¸ódzki

HISZPANIA

2600

Magdalena Wróblewska

Uniwersytet Warszawski

USA

4400

Ma∏gorzata Zaremba

Warszawski Uniwersytet

Medyczny

USA

3400

Joanna Zieliƒska-Szwajka

Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa

Wiejskiego

CHINY

3500

IV edycja  - jesieƒ

Monika Duda

Centrum Medyczne Kszta∏cenia

Podyplomowego

USA

3100

Mariusz Golecki

Uniwersytet ¸ódzki

JAPONIA

7300

Agnieszka Held

Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza

MEKSYK

3500

¸ukasz Je˝

Uniwersytet Wroc∏awski

USA

5000

Mateusz Kapustka

Uniwersytet Wroc∏awski

USA

6500

Anna Maj

Uniwersytet Âlàski

AUSTRIA

4000

Piotr Marusak

Politechnika Warszawska

CHINY

4600

Dominik Mierzejewski

Uniwersytet ¸ódzki

USA

3000

Pawe∏ MoÊcicki

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

USA

4250

Emilia Pers-Kamczyc

Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu

USA

4400

Joanna Podporska

Akademia Górniczo-Hutnicza

NIEMCY

1000

Patrycja Przàdka-Giersz

Uniwersytet Warszawski

USA

3500

El˝bieta Purta

Mi´dzynarodowy Instytut Biologii

Molekularnej i Komórkowej

USA

4200

Witold Rohm

Uniwersytet Przyrodniczy 

we Wroc∏awiu

USA

6000

Oleksandr Shkurenko

Instytut Chemii Fizycznej PAN

RPA

5250

Marcin Skowronek

Uniwersytet Marii Curie-

-Sk∏odowskiej

SZWECJA

4500
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Wspieranie rozwoju warsztatów naukowych

Program NOVUM

Rok sprawozdawczy by∏ ostatnim rokiem realizacji tego programu, w ramach którego Fun-

dacja przyznawa∏a dofinansowanie inicjatywom i inwestycjom o szczególnym znaczeniu dla

nauki w Polsce, takim które nie mog∏y uzyskaç wsparcia z innych êróde∏ i nie by∏y obj´te po-

zosta∏ymi programami Fundacji. Dotyczy∏o to przede wszystkim tych przypadków, kiedy to

brak Êrodków zagra˝a∏ realizacji zaawansowanego przedsi´wzi´cia lub móg∏by prowadziç

do utraty wartoÊciowych i wa˝nych rezultatów badawczych. 

Do ostatniej edycji programu wp∏yn´∏o 110 wniosków, spoÊród których wybrano do finan-

sowania 23 przedsi´wzi´cia. 

Beneficjenci programu NOVUM w 2008 r.:

Jednostka naukowa

Beneficjent

Przedmiot subwencji

Kwota subwencji w tys. z∏

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa

prof. dr hab. Aleksander Jab∏oƒski

Dofinansowanie modernizacji

pomieszczeƒ przeznaczonych na

pracowni´ analizy powierzchni w

Laboratorium Spektroskopii

Elektronowych

190

OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà Antycznà 

w Polsce i Europie Ârodkowo-Wschodniej,

Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Jan Kieniewicz

Dofinansowanie zabudowy pomieszczeƒ

Laboratorium Interdyscyplinarnych

Badaƒ Artes Liberales

155

Instytut Nauk o Morzu, Uniwersytet

Szczeciƒski

prof. dr hab. Andrzej Witkowski

Dofinansowanie modernizacji statku

naukowo-badawczego SNB-US-1

28

Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii,

Uniwersytet Âlàski

prof. dr hab. Jerzy Zio∏o

Dofinansowanie naprawy aparatury w

Pracowni Fizykochemii Polimerów

80

Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet

Jagielloƒski

prof. dr hab. Wojciech Ba∏us

Dofinansowanie kosztów wyposa˝enia

biblioteki Instytutu Historii Sztuki UJ

130

Wydzia∏ Chemii, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Grzegorz Cha∏asiƒski

Dofinansowanie modernizacji i remontu

pomieszczeƒ laboratoryjnych w celu

stworzenia zaplecza na potrzeby

Laboratorium Badaƒ Strukturalnych

405

Polsko-Amerykaƒski Instytut Pediatrii,

Collegium Medicum UJ

prof. dr hab. Marek Zembala

Dofinansowanie modernizacji

zwierz´tarni doÊwiadczalnej

120

Instytut Farmakologii PAN, Kraków

prof. dr hab. Barbara Przew∏ocka

Dofinansowanie modernizacji i adaptacji

pracowni do genotypowania oraz

wyposa˝enie pomieszczeƒ do hodowli

zwierzàt transgenicznych

80

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa

prof. dr hab. Robert Ho∏yst

Dofinansowanie modernizacji

laboratorium mikrofabrykacji i syntezy

nanomateria∏ów oraz ich

fluorescencyjnego obrazowania

400

Instytut Nauk Geologicznych PAN, OÊrodek

Badawczy w Krakowie

prof. dr hab. Jan Ârodoƒ

Dofinansowanie zakupu generatora

wysokiego napi´cia do dyfraktometru

rentgenowskiego

70

Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet

Warszawski

prof. dr hab. El˝bieta Jagusztyn-

-Krynicka

Dofinansowanie udzia∏u reprezentacji

studentów Uniwersytetu Warszawskiego

w konkursie iGEM (International

Genetically Engineered Machine

Competition) organizowanym przez MIT

20

Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa

prof. dr hab. Marek Chmielewski

Dofinansowanie rozbudowy 

i modernizacji pomieszczeƒ Laboratorium

Spektroskopii Magnetycznej Rezonansu

Jàdrowego

190

Mi´dzyuczelniany Wydzia∏ Biotechnologii

UG i AM w Gdaƒsku, Uniwersytet Gdaƒski

prof. dr hab. Jaros∏aw Marsza∏ek

Dofinansowanie zakupu systemu

wysokociÊnieniowej chromatografii

kolumnowej do oczyszczania i analizy

bia∏ek

100



Wspieranie transferu technologii

Program INNOWATOR

Ten realizowany od 2006 r. program ma na celu przede wszystkim zaznajomienie naukow-

ców – autorów ró˝nego typu projektów innowacyjnych – z funkcjonowaniem mechani-

zmów rynkowych i zasadami dzia∏alnoÊci biznesowej, a jednoczeÊnie udzielenie im wszech-

stronnej pomocy w przygotowaniu innowacyjnych projektów na wczesnym etapie komer-

cjalizacji.

Program jest adresowany do m∏odych naukowców – doktorantów i doktorów zajmujàcych

si´ dowolnà dyscyplinà naukowà, posiadajàcych ciekawy pomys∏ przedsi´wzi´cia innowa-

cyjnego bàdê wynalazku. Realizacja odbywa si´ w trzech etapach. W pierwszym etapie –

szkoleniowym, uczestniczy grupa kilkunastu osób, które przedstawi∏y najciekawsze pomy-

s∏y. Bierze ona udzia∏ w warsztatach poÊwi´conych zagadnieniom prowadzenia przedsi´-

wzi´cia biznesowego o charakterze innowacyjnym. W trakcie szkolenia jego uczestnicy

przygotowujà biznesplany, które sà nast´pnie oceniane, a zarzàd Fundacji wybiera 5–7 pro-

jektów, które znajdà si´ w drugim i trzecim etapie programu. 

W 2008 r. przeprowadzone zosta∏y warsztaty dla uczestników pierwszego etapu z edycji

2007, a tak˝e dla tych osób, które zg∏osi∏y si´ do programu w maju 2008 r. Wzi´∏o w nich
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Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,

Warszawa

prof. dr hab. Piotr P. St´pieƒ

Dofinansowanie zakupu urzàdzenia do

obrazowania iloÊciowego w biologii

molekularnej

120

Wydzia∏ Chemii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Andrzej Kudelski

Dofinansowanie uruchomienia

laboratorium ramanowskiej aktywnoÊci

optycznej

29

Instytut Fizyki PAN, Warszawa

dr hab. Andrzej Szewczyk

Dofinansowanie naprawy magnesu

nadprzewodzàcego z przemiataniem pola

magnetycznego 12 Tesli i regulacjà

temperatury od 2° K do 300° K

20

Instytut Fizyki DoÊwiadczalnej, Uniwersytet

Warszawski

dr Krzysztof Karpierz

Dofinansowanie zakupu zasilacza do

cewki nadprzewodzàcej

33

Biblioteka Gdaƒska PAN 

dr Maria Pelczar

Dofinansowanie modernizacji magazynu

zbiorów specjalnych w zakresie instalacji

urzàdzeƒ do wentylacji i klimatyzacji

130

Wydzia∏ Historyczny, Uniwersytet

Warszawski

prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski

Dofinansowanie modernizacji sprz´towej

Pracowni Badaƒ Archeologicznych w Libii

(Ptolemais)

230

Wydzia∏ Polonistyki, Uniwersytet

Warszawski

prof. dr hab. Jadwiga Puzynina

Dofinansowanie utworzenia

inteligentnego systemu baz danych

54

Wydzia∏ Matematyczno-Przyrodniczy,

Katolicki Uniwersytet Lubelski

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow

Dofinansowanie zakupu pompy

turbomolekularnej do konstrukcji

stanowiska napylarki pró˝niowej

32,3

Wydzia∏ Biologii i Ochrony Ârodowiska,

Uniwersytet ¸ódzki

prof. dr hab. El˝bieta ˚àdziƒska

Dofinansowanie wyposa˝enia

pomieszczeƒ do przechowywania 

i wst´pnej analizy zbiorów

osteologicznych

70

Wydzia∏ Historyczny, Uniwersytet

Jagielloƒski

dr hab. Jan Âwi´ch

Dofinansowanie zakupu pude∏

bezkwasowych i rega∏ów jezdnych w celu

przechowywania zbiorów archiwalnych 

i zbioru bibliotecznego z XIX w.

126
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udzia∏ ∏àcznie 20 osób. Po zakoƒczeniu warsztatów uczestnicy przedstawili biznesplany,

które oceniali recenzenci, powo∏ani przez zarzàd Fundacji. Decyzje o przyznaniu dofinan-

sowania wybranym projektom zapadnà na poczàtku roku 2009 (dla uczestników edycji

2007) oraz w po∏owie tego˝ roku – dla uczestników edycji 2008. 

Wydawnictwa 

Program MONOGRAFIE

W efekcie trwajàcego od 1994 r. sta∏ego konkursu na monografie z zakresu nauk humani-

stycznych i spo∏ecznych ukaza∏o si´ drukiem w serii „Monografie FNP” ponad 130 tytu∏ów,

w tym kilkanaÊcie wznowieƒ.

Jury konkursu stanowi powo∏ana przez FNP czteroosobowa Rada Wydawnicza, w sk∏ad któ-

rej wchodzà profesorowie: Henryk Samsonowicz (przewodniczàcy), Janusz S∏awiƒski, Lech

Szczucki oraz Marek Zió∏kowski. Po dokonaniu oceny 57 prac zg∏oszonych do konkursu

w 2008 r. przyj´to osiem z nich do wydania w serii. 

Drukiem ukaza∏y si´ w 2008 r. cztery tytu∏y. Sà to:

Halina Manikowska: Jerozolima - Rzym - Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u schy∏-

ku Êredniowiecza, 

Maciej Potz: Granice wolnoÊci religijnej. Kwestie wolnoÊci sumienia i wyznania oraz sto-

sunku paƒstwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 

Beata Âniecikowska: „Nu˝ w uhu”? Koncepcje dêwi´ku w poezji polskiego futuryzmu,

Przemys∏aw Urbaƒczyk: Trudne poczàtki Polski.

Ostatnia z wymienionych ksià˝ek sta∏a si´ równie˝ tematem zorganizowanej przez Fundacj´

debaty, która odby∏a si´ na poczàtku lipca 2008 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2008 r. ksià˝ki z serii „Monografie FNP” po raz kolejny uzyska∏y presti˝owe wyró˝nienia.

W jedenastej edycji konkursu im. J. D∏ugosza w Krakowie nominowano do nagrody dwie

ksià˝ki z serii, a mianowicie: Wojciecha Tomasika Ikona nowoczesnoÊci. Kolej w literaturze

polskiej oraz Piotra ˚bikowskiego W pierwszych latach narodowej niewoli. Schy∏ek polskie-

go oÊwiecenia i zapowiedzi romantyzmu. Natomiast w konkursie KLIO na najlepszà ksià˝k´

historycznà nagrod´ pierwszego stopnia w kategorii autorskiej otrzyma∏ Przemys∏aw Urbaƒ-

czyk za Trudne poczàtki Polski.

Od 2006 r. dawny program TRANSLACJE, którego celem jest pomoc w upowszechnianiu do-

robku naukowego polskiej humanistyki poza granicami kraju, sta∏ si´ elementem programu

MONOGRAFIE. Obecnie o dofinansowanie przek∏adu dzie∏ z dziedziny nauk humanistycz-

nych i spo∏ecznych na wybrany j´zyk obcy mogà ubiegaç si´ przede wszystkim autorzy prac

wydanych wczeÊniej w serii „Monografie FNP”, a tak˝e autorzy innych dzie∏, o ile ich tema-

tyka dotyczy bezpoÊrednio Polski. 

W 2008 r. przyznano subwencje na dokonanie przek∏adu na j´zyk obcy 5 dzie∏ polskich

uczonych, które uka˝à si´ nast´pnie nak∏adem ró˝nych oficyn za granicà. Sà to: 

Maciej Dorn: Bracia zakonu krzy˝ackiego w Prusach w latach 1228-1309. Studium pro-

zopograficzne,



1. Wystawa „Amici Veritatis”

w Bibliotece Uniwersyteckiej

w Warszawie.

2. Wernisa˝ wystawy w war-

szawskim Hotelu Europejskim.

3. i 4. Wystawa „Amici Verita-

tis” w Hotelu Europejskim.

5. Podczas wernisa˝u: autor

zdj´ç – Miko∏aj Grynberg

w rozmowie z prof. Andrzejem

Paczkowskim.

6. i 7. Prezentacja wystawy na

Zamku Królewskim w Warsza-

wie podczas uroczystoÊci wr´-

czenia Nagród FNP 2008.

„Amici Veritatis” to cykl portretów wielkich postaci polskiej na-

uki, wykonanych przez znanego fotografika Miko∏aja Grynber-

ga, a zrealizowany na zlecenie Fundacji. Bohaterowie cyklu to

laureaci Nagrody FNP a tak˝e laureaci Honorowego Odznacze-

nia Fundacji. Sà wÊród nich: prof. Zbigniew Ryszard Grabowski,

prof. Ryszard Gryglewski, prof. Ewa Kamler, prof. Zofia Kielan-

-Jaworowska, prof. Lech Leciejewicz, prof. Teresa Micha∏owska,

prof. Andrzej Paczkowski, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Bar-

bara Skarga, prof. Janusz S∏awiƒski, prof. Adam Sobiczewski,

prof. Jadwiga Staniszkis, prof. Jan Strelau, prof. Jerzy Szacki,

prof. Lech Szczucki i prof. Mieczys∏aw Tomaszewski.

Wernisa˝ wystawy „Amici Veritatis” odby∏ si´ w paêdzierniku

2008 r. w hallu Hotelu Europejskiego w Warszawie, a nast´pnie

zdj´cia prezentowane by∏y kolejno w Bibliotece Uniwersyteckiej

w Warszawie oraz podczas uroczystoÊci wr´czenia Nagród FNP

2008 na Zamku Królewskim w Warszawie.

Zdj´cia 12 laureatów Nagrody FNP znalaz∏y si´ w kalendarzu

Fundacji na 2009 rok.

1
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Marek Kornat: Polityka równowagi 1934-1939. Polska mi´dzy Wschodem a Zachodem,

Jakub Lewicki: Mi´dzy tradycjà a nowoczesnoÊcià. Architektura Lwowa lat 1893-1918,

Jakub Morawiec: Wolin w Êredniowiecznej tradycji skandynawskiej,

Barbara Szmigielska-Siuta: Marzenia senne dzieci.

Projekty wydawnicze

Zadaniem tego programu jest wspieranie wydawnictw ciàg∏ych (serii wydawniczych)

naukowo dokumentujàcych dziedzictwo historyczne i cywilizacyjne Polski, a opracowywa-

nych przez instytuty naukowe. Kwalifikacja serii wydawniczych do programu odbywa si´ w

drodze konkursu.

Wspierane projekty: 

Polski S∏ownik Biograficzny wydawany przez Instytut Historii PAN;

Origines Polonorum – cykl monograficznych opracowaƒ powsta∏ych w ramach przedsi´-

wzi´cia badawczego „Ziemie polskie na prze∏omie tysiàcleci”. W 2008 roku dwie monografie

zosta∏y przygotowane do wydania. 

SpoÊród oÊmiu projektów zg∏oszonych do konkursu w 2008 r. zakwalifikowano do finanso-

wania trzy:

dr Eleonory Bergman z ˚ydowskiego Instytutu Historycznego: Archiwum Ringelbluma – kon-

spiracyjne archiwum getta warszawskiego,

dr Patrycji Potoniec z Instytutu Badaƒ Literackich PAN: S∏ownik polszczyzny XVI wieku (t.33-37),

prof. dr hab. Tomasza Jurka z Instytutu Historii PAN: S∏ownik historyczno-geograficzny ziem

polskich w Êredniowieczu (cz. IV z.2-4, cz. V z.1). 

Konferencje Fundacji 

Fundacji dyskusje o nauce

Tematem kolejnej (trzynastej) konferencji z organizowanego przez FNP cyklu „Fundacji dys-

kusje o nauce” by∏a OdpowiedzialnoÊç uczonych. Spotkanie odby∏o si´ w paêdzierniku 2008

w Serocku k/Warszawy, z udzia∏em 50 wybitnych naukowców z ca∏ej Polski. Konferencja by-

∏a próbà przedyskutowania ró˝nych aspektów od-

powiedzialnoÊci uczonych: ich odpowiedzialnoÊci

za dobór tematów badaƒ oraz odpowiedzialnoÊci

za upowszechnianie i wykorzystanie wyników ba-

daƒ. Dyskusja skoncentrowa∏a si´ na „odpowie-

dzialnoÊci zewn´trznej” uczonych, tzn. odpowie-

dzialnoÊci wobec innych, pozanaukowych Êrodo-

wisk i ca∏ego spo∏eczeƒstwa, odpowiedzialnoÊci,

która pojawia si´ np. wtedy, gdy uczony wyst´pu-

je publicznie nie tylko w roli uczonego. 

Podczas spotkania uroczyÊcie wr´czono Honoro-

we Odznaczenie Fundacji dwojgu wybitnym uczonym: profesor Barbarze Skardze i profeso-

rowi Lechowi Szczuckiemu.
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Uczestnicy konferencji, na pierwszym planie dwoje

laureatów.



Wspó∏praca mi´dzynarodowa 

Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta

Na podstawie porozumienia zawartego w 1995 r. z Fundacjà Aleksandra von Humboldta,

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje uczonym niemieckim wszystkich specjalnoÊci

Honorowe Stypendium Naukowe w uznaniu ich dotychczasowych dokonaƒ naukowych

oraz ich wk∏adu w rozwój wspó∏pracy naukowej obu krajów. Stypendium to stanowi odpo-

wiednik Humboldt-Forschungspreise, presti˝owego wyró˝nienia dla uczonych zagranicz-

nych przyznawanego przez znanà niemieckà Fundacj´ Aleksandra von Humboldta. Celem

stypendium FNP jest uhonorowanie osiàgni´ç naukowych laureatów oraz stymulowanie

d∏ugookresowej wspó∏pracy pomi´dzy polskimi i niemieckimi badaczami. 

Kandydatury uczonych niemieckich do Polskiego Honorowego Stypendium na pobyt nauko-

wy w Polsce mogà zg∏aszaç do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wy∏àcznie uczeni polscy.

WysokoÊç stypendium wynosi obecnie 4000 euro miesi´cznie.

W 2008 r. zg∏oszono dwu kandydatów. Po uzyskaniu o kandydaturach pozytywnej opinii

niezale˝nych recenzentów, a tak˝e Fundacji von Humboldta, Zarzàd FNP przyzna∏ Honoro-

we Stypendium obu uczonym. Sà to: 

prof. dr Nicolaus Blin – genetyk molekularny z Instytutu Genetyki Cz∏owieka Uniwersytetu 

w Tybindze, który na zaproszenie prof. Marii Sàsiadek przyjedzie na 9-miesi´czne stypen-

dium do Akademii Medycznej we Wroc∏awiu;

prof. dr Gottfried Wilhelm Ehrenstein – emerytowany profesor Uniwersytetu w Erlangen,

specjalista w dziedzinie in˝ynierii materia∏owej i przetwarzania tworzyw polimerowych,

który na zaproszenie dr hab. in˝. Jacka Kaczmara z Wydzia∏u Mechanicznego Politechniki

Wroc∏awskiej przyjedzie na 12-miesi´czne stypendium na Politechnik´ Wroc∏awskà. 

Stypendia dla naukowców z krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej

Na podstawie porozumienia zawartego przez Fundacj´ na rzecz Nauki Polskiej z Fundacjà Po-

pierania Nauki - Kasà im. Józefa Mianowskiego, realizowany jest wspólny program stypendial-

ny, umo˝liwiajàcy naukowcom z zagranicy, g∏ównie z krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej,

a tak˝e z Azji, prowadzenie badaƒ w polskich placówkach naukowych. WysokoÊç stypendiów,

przyznawanych na okres od 1 do 12 miesi´cy, odpowiada Êredniej pensji na analogicznym sta-

nowisku w Polsce. Finansowane sà te˝ koszty zakwaterowania, ubezpieczenia i podró˝y. 

Organizacjà konkursu oraz realizacjà stypendiów zajmuje si´ Kasa im. J. Mianowskiego, na-

tomiast FNP finansuje program i uczestniczy w pracach komisji kwalifikacyjnej wy∏aniajàcej

laureatów. Przyjmowane sà zarówno wnioski naukowców z dziedzin przyrodniczych i Êci-

s∏ych, jak te˝ humanistycznych i spo∏ecznych. W ramach programu przyznawane sà tak˝e

stypendia dla naukowców, ubiegajàcych si´ o sta˝ w OÊrodku Badaƒ nad Tradycjà Antycz-

nà w Polsce i Europie Ârodkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (OBTA). 

Do konkursu w 2008 r. wp∏yn´∏y 163 wnioski. Stypendia przyznano 54 uczonym i b´dà one

realizowane w roku nast´pnym. Natomiast w 2008 r. zrealizowano ∏àcznie 91 stypendiów,

w tym 78 stypendiów przyznanych w koƒcu 2007 r. oraz 19 stypendiów do OBTA.

Poni˝ej wykaz tych stypendiów:
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Stypendysta

Kraj pochodzenia

Miejsce odbywania sta˝u

mgr Switlana Azarova

(Ukraina)

Instytut Historii Nauki PAN

dr Dmitrij Bajdu˝’a

(Rosja)

Uniwersytet Warszawski, 

Instytut Historyczny

doc.dr Witalij Barabasz

(Bia∏oruÊ)

Archiwum G∏ówne Akt Dawnych

dr Olga Biletska

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, 

Instytut Historyczny

mgr Alina Bilodid

(Ukraina)

Szko∏a G∏ówna Handlowa

prof. Wo∏odymyr Bi∏eçkyj

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, Katedra

Ukrainistyki

mgr Natalia Bi∏ous

(Ukraina)

Archiwum G∏ówne Akt Dawnych

doc.dr Helena Bogdaszyna

(Ukraina)

Biblioteka Uniwersytetu

Warszawskiego

dr Sofija Bonkowska

(Ukraina)

Uniwersytet Jagielloƒski, 

Instytut Historii Sztuki

dr Iryna Budêko

(Bia∏oruÊ)

Uniwersytet Warszawski, OÊrodek

Badaƒ nad Tradycjà Antycznà

dr Natalia Bulyk

(Ukraina)

Instytut Archeologii i Etnologii

PAN

mgr Aranzazu Calderon Puerta

(Hiszpania)

Instytut Badaƒ Literackich PAN

dr Walentyna Charchun

(Ukraina)

Uniwersytet Jagielloƒski, Instytut

Filologii Wschodnios∏owiaƒskiej

prof. Natalia Demjanenko

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, 

Katedra Pedagogiki i Kszta∏cenia

Nauczycieli

dr Tsvetina Dobrovolska

(Bu∏garia)

Akademia Górniczo-Hutnicza,

Zak∏ad Chemii Fizycznej 

i Elektrochemii

dr Aliaksandr Dounar

(Bia∏oruÊ)

Instytut Historii PAN

mgr Siarhej Drohal

(Bia∏oruÊ)

Instytut Historii PAN

doc. dr Iwan I. Dyyak

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, 

Instytut Hydrogeologii 

i Geologii In˝ynierskiej

dr hab. Alena Filatowa

(Bia∏oruÊ)

Instytut Historii PAN

mgr Iryna Frys

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, OÊrodek

Badaƒ nad Tradycjà Antycznà

prof. Jurij Frytskij

(Ukraina)

Uniwersytet Jagielloƒski, 

Katedra Prawa Konstytucyjnego

dr Mikolaj Genyk

(Ukraina)

Archiwum Akt Nowych

dr Roman Godunko

(Ukraina)

Instytut Ochrony Przyrody PAN

mgr Roman Gorbaty

(Ukraina)

Uniwersytet Marii Curie-

-Sk∏odowskiej, Wydzia∏ Prawa 

i Administracji

mgr Volha Guszczewa

(Bia∏oruÊ)

Uniwersytet Warszawski, OÊrodek

Badaƒ nad Tradycjà Antycznà

mgr Weronika Harbuzowa

(Bia∏oruÊ)

Uniwersytet Kardyna∏a Stefana

Wyszyƒskiego, 

Wydzia∏ Teologiczny

mgr Helena HaÊkiewicz

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, OÊrodek

Badaƒ nad Tradycjà Antycznà

dr Lesia Horoszko

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, Instytut

Etnologii i Antropologii

Kulturowej

mgr Wolodymyr Hucul

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, 

Instytut Historyczny

prof. Fedir Ivaniuk

(Ukraina)

Uniwersytet Marii Curie-

-Sk∏odowskiej, Instytut Fizyki

mgr Aleksandra Ivanova

(Bu∏garia)

Uniwersytet Miko∏aja Kopernika,

Instytut J´zyka Polskiego

prof. Nina Jakowlewa

(Rosja)

Uniwersytet Miko∏aja Kopernika,

Instytut Stosunków

Mi´dzynarodowych

doc. dr Wo∏odymir O. Jerszow

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, 

Instytut Literatury Polskiej

dr Uladzimir Karotki

(Bia∏oruÊ)

Uniwersytet Marii Curie-

-Sk∏odowskiej, Instytut Filologii

S∏owiaƒskiej

dr Elena Kazantsewa

(Bia∏oruÊ)

Uniwersytet Warszawski, OÊrodek

Badaƒ nad Tradycjà Antycznà

mgr Bohdan Khikhlach

(Ukraina)

Biblioteka Uniwersytetu

Warszawskiego

dr Valerii Kolesnikov

(Ukraina)

Politechnika Szczeciƒska, 

Instytut In˝ynierii Materia∏owej

mgr Myroslawa Kosarieva

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, OÊrodek

Badaƒ nad Tradycjà Antycznà

dr Petro Kostyuchok

(Ukraina)

Biblioteka Uniwersytetu

Warszawskiego

mgr Maria Kosycka

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, OÊrodek

Badaƒ nad Tradycjà Antycznà

dr Iryna Kovalchuk

(Ukraina)

Uniwersytet Miko∏aja Kopernika,

Wydzia∏ Chemii

mgr Daria Kruk

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, OÊrodek

Badaƒ nad Tradycjà Antycznà

dr Igor Krywoszeja

(Ukraina)

Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza, Collegium

Europaeum Gnesnense

dr Maxim Kulikovskiy

(Rosja)

Uniwersytet Szczeciƒski, Wydzia∏

Nauk Przyrodniczych

dr W∏adimir Kutiawin

(Rosja)

Uniwersytet ¸ódzki, Instytut

Spraw Mi´dzynarodowych

dr Oksana Kuzmenko

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, Instytut

Etnologii i Antropologii

Kulturowej

dr Bohdan ¸apczuk

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, 

Wydzia∏ Zarzàdzania

mgr Marian ¸azaruk

(Ukraina)

Instytut Studiów Politycznych

PAN

dr Olga ¸opatina

(Rosja)

Instytut Zachodni im. Zygmunta

Wojciechowskiego

dr Walentyna ¸oÊ

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, OÊrodek

Badaƒ nad Tradycjà Antycznà

dr Iwanna ¸uczakiwska

(Ukraina)

Uniwersytet Rzeszowski, 

Instytut Historii

lek. med. Andrey Makarov

(Rosja)

Uniwersytet Jagielloƒski,

Collegium Medicum

dr Valeriya Makhankova

(Ukraina)

Uniwersytet Wroc∏awski, 

Wydzia∏ Chemii

dr Andrey Moroz

(Rosja)

Uniwersytet Marii Curie-

-Sk∏odowskiej, 

Instytut Filologii Polskiej

mgr  Natalia Mosyurchak

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, 

Instytut J´zyka Polskiego

mgr Jaros∏aw Nachlik

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, OÊrodek

Badaƒ nad Tradycjà Antycznà

dr Nadiya Pastuch

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, Instytut

Etnologii i Antropologii

Kulturowej

mgr Sergey Pavlik

(Rosja)

Zachodniopomorski OÊrodek

Badawczy, Instytut Melioracji 

i U˝ytków Zielonych w Falentach



dr Maxim Pavlov

(Rosja)

Uniwersytet Wroc∏awski, 

Instytut Fizyki Teoretycznej

dr hab. Oksana Piotrouskaya

(Bia∏oruÊ)

Uniwersytet Warszawski, 

Instytut Historyczny

dr Sergiej Piwowarczyk

(Bia∏oruÊ)

Uniwersytet w Bia∏ymstoku,

Wydzia∏ Historyczno-

-Socjologiczny

dr Valentina Rossina

(Rosja)

Instytut Systematyki i Ewolucji

Zwierzàt PAN

dr Natalya Ryabinska

(Ukraina)

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

mgr Olga Rymjak

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, OÊrodek

Badaƒ nad Tradycjà Antycznà

mgr O∏esia Saczok-Nachlik

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski

dr Larysa Samchyshyna

(Ukraina)

Instytut Oceanologii PAN 

w Sopocie

mgr in˝. Oxana Selina

(Rosja)

Akademia Rolnicza w Szczecinie,

Zak∏ad Opakowalnictwa 

i Biopolimerów

dr Bohdanna Senczyna

(Ukraina)

Uniwersytet Jagielloƒski, Wydzia∏

Biologii i Nauk o Ziemi

mgr Andrzej Sendecki

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, 

Instytut Historii Sztuki

dr Alvan Shmavonyan

(Armenia)

Akademia Górniczo-Hutnicza,

Wydzia∏ In˝ynierii Metali 

i Informatyki Przemys∏owej

prof. Nikolay Sinyavsky

(Rosja)

Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza, Zak∏ad Spektroskopii

Jàdrowego Rezonansu

Kwadrupolowego

dr Anastasija Skiepjan

(Bia∏oruÊ)

Instytut Historii PAN

mgr Andriy Smyrnov

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, OÊrodek

Badaƒ nad Tradycjà Antycznà

prof. Uladzimir Snapkouski

(Bia∏oruÊ)

Archiwum Akt Nowych

dr Ina Sorkina

(Bia∏oruÊ)

Uniwersytet Jagielloƒski, 

Instytut Rosji i Europy Wschodniej

prof. Lesia Stawicka

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, 

Katedra Ukrainistyki

dr Vitalija Stravinskiene

(Litwa)

Instytut Historii PAN

dr Lech Suchom∏ynow

(Ukraina)

Instytut Slawistyki PAN

prof. Wo∏odymyr Timoszenkow

(Bia∏oruÊ)

Instytut Sportu

mgr Rus∏an Tkaczuk

(Ukraina)

Po∏udniowo-Wschodni Instytut

Naukowy w PrzemyÊlu

prof. Yuriy Trach

(Ukraina)

Uniwersytet Marii Curie-

-Sk∏odowskiej, Wydzia∏ Chemii

mgr Jurij Tsymbal

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, OÊrodek

Badaƒ nad Tradycjà Antycznà

mgr Mariya Tsymbalista

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, OÊrodek

Badaƒ nad Tradycjà Antycznà

mgr Valentyn Usachov

(Ukraina)

Uniwersytet Jagielloƒski,

Collegium Medicum 

mgr Tetyana Usachova

(Ukraina)

Uniwersytet Jagielloƒski,

Collegium Medicum 

dr Sergiy Vasylyev

(Ukraina)

Instytut Fizyki PAN

mgr Volha Vialikay

(Bia∏oruÊ)

Archiwum Akt Nowych

mgr Viktoriya Volod’ko

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, Wydzia∏

Nauk Ekonomicznych

mgr Olha Voznyuk

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, Instytut

Kultury Polskiej

dr Swiet∏ana WiÊniewska

(Ukraina)

Katolicki Uniwersytet Lubelski,

Instytut Nauk Biblijnych

dr Dmytro Wyrskij

(Ukraina)

Uniwersytet Warszawski, OÊrodek

Badaƒ nad Tradycjà Antycznà
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Nagroda Naukowa COPERNICUS 

To wspólne przedsi´wzi´cie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemein-

schaft (DFG) ma za zadanie wyró˝niç i uhonorowaç najbardziej aktywnych uczestników pol-

sko-niemieckiej wspó∏pracy naukowej, posiadajàcych wybitny dorobek badawczy, b´dàcy

rezultatem tej wspó∏pracy, jak równie˝ znaczàce sukcesy w promowaniu m∏odej kadry ba-

dawczej. 

Nagroda przyznawana jest co dwa lata w drodze konkursu wybitnym uczonym, niezale˝nie

od uprawianej przez nich dziedziny nauki. Wnioski ze zg∏oszeniem kandydatów do nagrody

sà sk∏adane odpowiednio – do biura DFG w przypadku, gdy zg∏aszajàcym jest przedstawiciel

niemieckiej spo∏ecznoÊci naukowej i do biura FNP, gdy zg∏aszajàcym jest uczony z Polski.

Wyboru laureatów spoÊród osób nominowanych dokonuje jury powo∏ywane przez DFG

i FNP. 

W rozstrzygni´tej w 2008 r. II edycji konkursu, do której zg∏oszono 29 wniosków, jury na-

grodzi∏o dwóch wspó∏pracujàcych ze sobà fizyków – prof. Andrzeja Sobolewskiego z In-

stytutu Fizyki PAN w Warszawie oraz prof. Wolfganga Domcke z Politechniki w Mona-

chium. Obaj laureaci otrzymali po 25 tys. euro.



UroczystoÊç wr´czenia Nagrody COPERNICUS odby∏a si´ w maju 2008 r. w Warszawie.

W trakcie uroczystoÊci wr´czone zosta∏o równie˝ Honorowe Odznaczenie FNP, które jego

kapitu∏a przyzna∏a dr. Konradowi Buschbeckowi, by∏emu wieloletniemu radcy ds. nauko-

wych w Ambasadzie Niemiec w Warszawie (por. reporta˝ z uroczystoÊci na str.17).

Inne inicjatywy

Program PARTNERZY

Od roku 2008 wspó∏praca FNP z towarzystwami naukowymi odbywa si´ w formie programu

PARTNERZY, w ramach którego ogólnopolskie i regionalne interdyscyplinarne towarzystwa

naukowe oraz inne stowarzyszenia i fundacje, dzia∏ajàce na rzecz nauki w Polsce i na Êwie-

cie, mogà ubiegaç si´ o dotacje na sfinansowanie swoich programów i projektów.

W drugiej edycji konkursu wzi´∏o udzia∏ 16 organizacji. Po dokonaniu oceny przedstawio-

nych projektów zarzàd Fundacji postanowi∏ dofinansowaç 6 przedsi´wzi´ç. 

Beneficjenci programu: 

Program FUNDUSZE DLA BIBLIOTEK 

Program ten uruchomiono w 2008 r., aby pomóc bibliotekom w ubieganiu si´ o dotacje po-

chodzàce z funduszy strukturalnych, dost´pne dla Polski w latach 2007-2013. W programie

uczestniczyç mogà biblioteki i archiwa dysponujàce zbiorami o istotnym znaczeniu dla na-

uki i dziedzictwa historycznego Polski, a nie posiadajàce wystarczajàcego zaplecza admini-

stracyjnego, aby odpowiednio przygotowaç wnioski.

Program oferuje bibliotekom pomoc merytorycznà w przygotowaniu wniosku poprzez

finansowanie ekspertyz i wydatków zwiàzanych z przygotowaniem dokumentacji niezb´d-

nej do z∏o˝enia wniosku o dotacje z funduszy strukturalnych.

W 2008 r. do Fundacji wp∏yn´∏o 13 wniosków z bibliotek w ca∏ej Polsce, z czego trzy wnio-

ski, spe∏niajàce wymogi zarówno formalne, jak i merytoryczne, zosta∏y przekazane do dal-

szego opracowania, w celu przygotowania aplikacji o Êrodki europejskie.
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Beneficjent

Przedmiot subwencji

Kwota subwencji w tys. z∏

Fundacja Centrum Innowacji FIRE

Kontynuacja projektu „Mazowiecki

OÊrodek Patentowy” w 2009 r.

120 

Polski Instytut Antropologii

Dofinansowanie projektu „Cyfrowa 

etnografia” (digitalizacja najwa˝niejszych

czasopism etnologicznych i antropolo-

gicznych)

43,3

Societas Humboldtiana Polonorum

(Stowarzyszenie Stypendystów

Fundacji Aleksandra von Humboldta)

Dofinansowanie udzia∏u

rekomendowanych przez cz∏onków

Stowarzyszenia m∏odych badaczy w III

Europejskim Forum “Ethics and Science

for the Environment”

15

Stowarzyszenie Naukowe COLLEGIUM

INVISIBLE

Dofinansowanie projektu „Piramida

wiedzy” propagujàcego tutorial – form´

nauczania indywidualnego szczególnie

uzdolnionych studentów i licealistów

36,5

Towarzystwo Popierania i Krzewienia

Nauk

Sfinansowanie Nagrody im. Grzegorza

Bia∏kowskiego oraz Nagrody im. Klemensa

Szaniawskiego i im. Aurelii Baczko 

(3 kolejnych edycji)

150

Klub Stypendystów Zagranicznych FNP

Dofinansowanie Nagrody im. Artura

Rojszczaka

5,5



Projekt MAPA NAUKI

W ramach tego projektu Fundacja zamierza gromadziç wiedz´ o niektórych zjawiskach

i problemach wa˝nych dla rozwoju nauki w Polsce, zamawiajàc badania na ich temat w wy-

specjalizowanych instytucjach. Pierwszym tematem badawczym by∏a mobilnoÊç m∏odych

polskich naukowców. Badania takie na zlecenie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przeprowa-

dzi∏o Centrum Analiz Spo∏eczno-Ekonomicznych – CASE. Raport z badaƒ ukaza∏ si´ w sierp-

niu 2008 r. Przyniós∏ on wiele informacji dotyczàcych skali zjawiska mobilnoÊci i migracji

naukowców polskich oraz motywacji kierujàcych m∏odymi uczonymi przy podejmowaniu

decyzji o wyborze kraju zatrudnienia. 

Analiza programów Fundacji

W 2008 r. Fundacja kontynuowa∏a zarówno bie˝àcy monitoring programów, jak i ich pog∏´-

bionà ocen´. Ewaluacjà obj´ty zosta∏ program KWERENDA oraz POWROTY/HOMING. Do oce-

ny tego ostatniego programu zaproszeni zostali eksperci z wiodàcych zagranicznych instytu-

cji wspierajàcych nauk´: European Science Foundation, EMBO, The Research Council of Nor-

way, Alexander von Humboldt-Stiftung oraz z OÊrodka Badaƒ nad Migracjami Uniwersytetu

Warszawskiego. Zadaniem ekspertów by∏a ocena celu programu, jego za∏o˝eƒ oraz sposobu

realizacji, a tak˝e sformu∏owanie wskazówek i zaleceƒ dotyczàcych jego dalszego funkcjono-

wania. Zaanga˝owanie zewn´trznych ekspertów do analizy i oceny dzia∏aƒ FNP sta∏o si´ dla

niej cennym doÊwiadczeniem, które zostanie uwzgl´dnione w przygotowaniu ewaluacji rów-

nie˝ innych programów. JednoczeÊnie Fundacja prowadzi∏a w 2008 r. gruntowne badania ka-

rier stypendystów programów HOMING i KOLUMB, ze szczególnym uwzgl´dnieniem mobil-

noÊci m∏odych uczonych. Raporty z tych badaƒ sà udost´pniane opinii publicznej.

Programy finansowane 
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Jednym z kluczowych przedsi´wzi´ç Fundacji w 2008 r. by∏a decyzja o udziale w Programie

Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Dzia∏anie 1.2. „Wzmocnienie potencja-

∏u kadrowego nauki”), czego efektem sta∏o si´ poszerzenie oferty Fundacji o kilka progra-

mów, które finansowane sà z dotacji otrzymanej z puli funduszy strukturalnych. Te progra-

my to: TEAM, WELCOME, VENTURES i Mi´dzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD). Ich

g∏ównym celem jest zintensyfikowanie wspó∏pracy mi´dzynarodowej, stworzenie nowych

mo˝liwoÊci rozwoju dla m∏odych uczonych oraz wzmocnienie potencja∏u polskiej nauki po-

przez dofinansowanie projektów badawczych najlepszych polskich naukowców, powraca-

jàcych z zagranicy do kraju.
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Program TEAM 

Jest on skierowany do liderów ju˝ istniejàcych i nowo tworzonych zespo∏ów naukowych,

którzy zamierzajà zatrudniç m∏odych uczonych przy realizacji projektów mieszczàcych si´

w dziedzinach tematycznych okreÊlanych jako: Bio, Info, Techno. Celem programu jest

zwi´kszenie zaanga˝owania m∏odych uczonych w prace badawcze prowadzone w najlep-

szych zespo∏ach i laboratoriach naukowych w ca∏ej Polsce.

Granty przyznawane w ramach programu obejmujà imienne stypendia naukowe dla m∏o-

dych cz∏onków zespo∏u (dla studenta – 1 tys. z∏, dla doktoranta – 3 tys. z∏, dla m∏odego dok-

tora – 5 tys. z∏ miesi´cznie) oraz grant badawczy (do 35 tys. z∏ rocznie na ka˝dego dokto-

ranta lub m∏odego doktora). 

W ciàgu roku realizowano dwie edycje programu (choç rozstrzygni´cie drugiej edycji prze-

widziano dopiero na poczàtek 2009 r.). W ramach programu przyznano dofinansowanie

o wartoÊci ok. 2 mln z∏ na ka˝dy z 7 wyró˝nionych projektów. 

Dzi´ki Êrodkom otrzymanym z programu TEAM laureaci utworzyli zespo∏y badawcze, sk∏a-

dajàce si´ ze studentów (po ukoƒczeniu 3 roku studiów), doktorantów lub m∏odych dokto-

rów, które prowadzà badania tworzàce nowà jakoÊç w danej dziedzinie nauki. W projektach

tych pracowaç b´dzie ∏àcznie ok. 54 m∏odych uczonych.

Lista laureatów pierwszej edycji:
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Program Mi´dzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD)

Program ten ma na celu wsparcie jednostek naukowych wspó∏pracujàcych z partnerami za-

granicznymi przy realizacji studiów doktoranckich. Do sk∏adania wniosków uprawnione sà

konsorcja naukowe z∏o˝one z co najmniej jednej instytucji polskiej i jednej zagranicznej.

Laureat

Instytucja

Dziedzina

Tytu∏ projektu

Kwota dofinansowania w z∏

dr hab. Piotr Garstecki

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa

(chemia fizyczna)

Droplet microfluidics fundamentals and

applications

1 871 000

prof. Jakub Go∏àb

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

(medycyna)

Improvement of antitumor effectiveness

of photodynamic therapy

1 438 280 

dr hab. Wojciech Grochala

Interdyscyplinarne Centrum

Modelowania Matematycznego 

i Komputerowego oraz Wydzia∏ Chemii,

Uniwersytet Warszawski

(chemia nowych materia∏ów)

Quest for superconductivity in crystal-

-engineered higher fluorides of silver

1 456 166

prof. Jan Holnicki-Szulc

Instytut Podstawowych Problemów

Techniki PAN, Warszawa

(technologie inteligentne)

Smart technologies for safety engineering

- SMART and SAFE

1 710 000

dr Barbara Klajnert

Wydzia∏ Biologii i Ochrony Ârodowiska,

Uniwersytet ¸ódzki

(nanomateria∏y)

Biological properties and biomedical

applications of dendrimers

2 093 000 

dr hab. Marian Paluch

Instytut Fizyki, Uniwersytet Âlàski

(fizyka)

From study of molecular dynamics in

amorphous medicines at ambient and

elevated pressure to novel applications 

in pharmacy

1 781 500

dr Dorota Pawlak

Instytut Technologii Materia∏ów

Elektronicznych, Warszawa

(nauka o materia∏ach)

Self-organization approach towards

photonics optoelectronics

1 848 000 
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Koordynatorem ka˝dego z projektów MPD mo˝e byç jednostka polska, posiadajàca nadanà

przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego pierwszà kategori´ wed∏ug aktualnej oceny

parametrycznej oraz prawo do prowadzenia studiów doktoranckich. Konsorcja naukowe

aplikujàce do udzia∏u w programie mogà reprezentowaç wszystkie dziedziny nauki, jednak-

˝e przy jednakowej wartoÊci merytorycznej wniosków preferowane sà aplikacje z dziedzin

okreÊlonych w dokumentacji konkursowej jako Bio, Info, Techno.

W I edycji programu do finansowania wybrano trzy konsorcja. Instytucje bioràce udzia∏

w MPD dokona∏y wyboru majàcych uczestniczyç w programie doktorantów drogà otwartej

mi´dzynarodowej rekrutacji. W wyniku prowadzonego naboru w projektach po stronie pol-

skiej uczestniczyç ma 45 doktorantów, którzy b´dà prowadziç badania tak˝e w instytucji

partnera zagranicznego (od 6 do 24 miesi´cy).

Podczas trwania projektów MPD (4–5 lat), konsorcja realizujàce wyró˝nione projekty b´dà

otrzymywaç imienne stypendia naukowe dla doktorantów w wysokoÊci 3 tys. z∏ miesi´cznie

oraz granty badawcze (do 35 tys. z∏ rocznie na jednà osob´). 

Beneficjentami programu MPD edycji 2008 r. zostali:

prof. Renata Bilewicz z Wydzia∏u Chemii UW, która prowadzi projekt z zakresu nauk che-

micznych pt. International Scholarship Program for Graduate Studies in Faculty of Chemi-

stry i uzyska∏a dofinansowanie w wysokoÊci 5 875 tys. z∏;

prof. Mariusz Jaskólski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, który prowadzi projekt

z dziedziny biologii strukturalnej pt. Structural Biology of Plants and Microbes i uzyska∏ do-

finansowanie w wysokoÊci 3 737,8 tys. z∏; 

dr hab. Bart∏omiej Szafran z Wydzia∏u Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, który prowa-

dzi projekt z zakresu nanonauki pt. Krakow Interdisciplinary PhD Project in Nanoscience

and Advanced Nanostructures i uzyska∏ dofinansowanie w wysokoÊci 4 298 tys. z∏.

Program WELCOME

Program adresowany jest do polskich jednostek naukowych, zatrudniajàcych naukowców

innych narodowoÊci lub polskich naukowców powracajàcych do kraju z zagranicy, którzy

prowadziç b´dà w Polsce projekty z udzia∏em m∏odych naukowców.

Celem programu jest zaanga˝owanie wybitnych uczonych z zagranicy w tworzenie zespo-

∏ów naukowych w Polsce i zintensyfikowanie wspó∏pracy mi´dzynarodowej polskich jedno-

stek naukowych. 

Do programu przyjmowane sà wnioski mieszczàce si´ w obszarach tematycznych Bio, Info,

Techno, sk∏adane przez jednostk´ wraz z uczonym z zagranicy – kierownikiem projektu.

Zespó∏ musi si´ sk∏adaç co najmniej z szeÊciu pracowników, wÊród których mogà znaleêç si´

studenci (po ukoƒczeniu 3 roku studiów), doktoranci i uczestnicy sta˝y podoktorskich. Rekru-

tacja do zespo∏u odbywa si´ w drodze otwartego naboru prowadzonego w kraju i za granicà. 

W trakcie realizacji projektów WELCOME (3 – 5 lat) finansowanie obejmuje: imienne stypen-

dia naukowe dla uczonego z zagranicy – kierownika projektu (od 200 tys. do 350 tys. z∏ rocz-

nie), dla cz∏onków zespo∏u (student – 1 tys. z∏, doktorant – 3 tys. z∏, m∏ody doktor – 5 tys. z∏

miesi´cznie) oraz grant badawczy (do 1 mln z∏ rocznie).



Wspó∏praca FNP z innymi organizacjami 

Stowarzyszenie Forum Darczyƒców w Polsce

Fundacja jest jednym z za∏o˝ycieli tego stowarzyszenia i jego aktywnym cz∏onkiem, uczest-

niczàcym w organizowanych przez Forum spotkaniach, dyskusjach i debatach. Przedstawi-

ciel Fundacji jest cz∏onkiem Zarzàdu Forum (do po∏owy 2009 r.). 

Do pierwszej edycji programu zg∏oszono 24 wnioski. Rozstrzygni´cie konkursu przewidzia-

no na I kwarta∏ 2009 roku.

Program VENTURES

Zadaniem programu jest o˝ywienie proinnowacyjnych postaw wÊród m∏odych naukowców.

Temu celowi ma s∏u˝yç wsparcie finansowe studentów, absolwentów i doktorantów, reali-

zujàcych projekty majàce szans´ zastosowania w gospodarce. Do programu mo˝na zg∏aszaç

projekty ze wszystkich dziedzin nauki.

Realizacja projektów przez m∏odych uczonych mo˝e trwaç od roku do trzech lat. Finanso-

wanie w ramach VENTURES obejmuje: imienne stypendium naukowe dla kierownika projek-

tu (miesi´cznie 1,5 tys. z∏ dla studentów i absolwentów, a 3 tys. z∏ dla doktorantów) oraz

grant badawczy w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 35 tys. z∏ w ciàgu roku.

Do pierwszej edycji konkursu zg∏oszono 75 wniosków. Do finansowania wybrano 8 projektów. 

Oto lista laureatów:
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Laureat

Instytucja

Dziedzina

Tytu∏ projektu

Przyznane dofinansowanie w z∏

Michalina Góra

Uniwersytet Miko∏aja Kopernika, Toruƒ

(fizyka)

Zastosowanie lasera strojonego 

w obrazowaniu tomograficznym 

tkanek oka

115 500

Konrad Kie∏basiƒski

Instytut Technologii Materia∏ów

Elektronicznych, Warszawa

(materia∏y elektroniczne)

Nowoczesne rezystywne systemy materia-

∏owe do zastosowaƒ w ekologicznych mi-

krouk∏adach elektronicznych

142 000

Miros∏aw Ochodek

Politechnika Poznaƒska

(informatyka)

Szacowanie rozmiaru oprogramowania

we wst´pnych fazach projektów

informatycznych

102 000

Jolanta Polak

Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej,

Lublin

(biotechnologia)

Przez grzyby do... k∏´bka – biokatalizatory

grzybowe w syntezie biobarwników

106 400

Cezary Samoj∏owicz

Instytut Chemii Organicznej PAN,

Warszawa

(chemia organiczna)

Nowatorskie zastosowanie aromatycz-

nych faz fluorowanych w reakcjach 

katalizowanych kompleksami metali

przejÊciowych i ligandów NHC

213 000

Andrzej Stanis∏awczyk

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

(modelowanie procesów)

Modelowanie adaptacyjne niestacjonar-

nych procesów hutniczych z wykorzysta-

niem narz´dzi sztucznej inteligencji

71 000

Anna Szkulmowska

Uniwersytet Miko∏aja Kopernika, Toruƒ

(fizyka medyczna)

Zastosowanie spektralnej tomografii

optycznej (SOCT) do badaƒ przep∏ywu

krwi

77 000 

Bo˝ena Tyliszczak

Politechnika Krakowska

(technologia chemiczna)

Proekologiczne, hybrydowe nawozy orga-

niczno-nieorganiczne o kontrolowanym

dzia∏aniu (CRF)

149 000 
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Dzia∏alnoÊç Fundacji w zakresie wspó∏pracy z Forum Darczyƒców w 2008 r. dotyczy∏a

przede wszystkim spraw zwiàzanych z proponowanymi przez rzàd zmianami w Ustawie

o fundacjach i Ustawie o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, które w spo-

sób bezpoÊredni dotyczà Fundacji. Przedstawiciele FNP byli tak˝e zaanga˝owani w inne

dzia∏ania Forum Darczyƒców, w tym m.in. w cykl debat poÊwi´conych modelom i zasadom

funkcjonowania fundacji w Europie. 

Projekt utworzenia katedry polskiej (Polish Chair) na Uniwersytecie Columbia w USA

W 2004 r. Fundacja podj´∏a decyzj´ o udziale w tworzeniu kapita∏u ˝elaznego, przeznaczo-

nego na finansowanie katedry studiów polskich na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jor-

ku, przeznaczajàc na ten cel kwot´ 250 tys. USD, przekazywanà w kilku transzach. Ca∏oÊç

swych zobowiàzaƒ na rzecz The Polish Studies Professorship Fund Fundacja wype∏ni∏a do

koƒca 2007 r.

Wymagana do utworzenia tej katedry na UC wysokoÊç kapita∏u ˝elaznego wynosi∏a 3 mln

USD. TrudnoÊci inicjatorów projektu w zebraniu tej sumy sk∏oni∏y Fundacj´ do podj´cia roz-

maitych dzia∏aƒ promujàcych ide´ tworzenia katedr studiów polskich na zagranicznych uni-

wersytetach. M.in. w koƒcu 2007 r. Fundacja zorganizowa∏a w Warszawie jednodniowà kon-

ferencj´ poÊwi´conà tej tematyce, której patronem honorowym by∏ Marsza∏ek Sejmu RP.

W efekcie tych oraz innych dzia∏aƒ, podejmowanych w 2008 r. przez Fundacj´ we wspó∏pra-

cy z Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku, pod koniec roku uda∏o si´ uzyskaç od kil-

kunastu polskich przedsi´biorstw deklaracj´ przekazania Êrodków na utworzenie funduszu

˝elaznego na finansowanie katedry polskiej na UC. 



Recenzenci i opiniodawcy FNP w roku 2008

Poni˝ej zamieszczamy list´ osób, które zechcia∏y pe∏niç rol´ recenzentów i opiniodawców

w konkursach Fundacji w ubieg∏ym roku. Ich oceny i opinie stanowi∏y dla w∏adz FNP pomoc

w dokonywaniu rozstrzygni´ç i ustalaniu list beneficjentów poszczególnych programów.

Abramski Krzysztof, Adamczyk Anna, Adamowski Janusz, Alberti Gerd, Albrecht Jan, Alexiadou

Artemis, Ambec Stefan, Arnold Ulrich, Axer Jerzy, Bachmann Klaus, Bachórz Józef, Baker David, Baku∏a

Bogus∏aw, Bal Jerzy, Ba∏a Piotr, Ba∏dyga Jerzy, Banaszek Konrad, Banaszkiewicz Jacek, Bankiewicz

Krystof, Baƒbura Jerzy, Bartmiƒski Jerzy, Bartnik Ewa, Bartosz Grzegorz, Basiura Monika, Baszyƒski

Janusz, Baumann Michael, Bàczek Tomasz, Bednarek Stanis∏aw, Bednarek W∏odzimierz, Bednarkiewicz

Artur, Bednarski W∏odzimierz, Bein Thilo, Bielec-Bàkowska Zuzanna, Biernat Wojciech, Bilewicz

Renata, Binkowski Marcin, Bluijssen Hans, B∏achowicz Tomasz, B∏aszczyk Barbara, B∏a˝ejczyk

Krzysztof, B∏a˝ewicz Jacek, B∏´dzki Andrzej, Bobrowski Krzysztof, Bodnar Judit, Boese Roland, Bogdan

Ma∏gorzata, Bogus∏awski Andrzej, Borkowski Adam, Braslavsky Silvia, Broda Zbigniew, Brown John,

Brzózka Zbigniew, Buczyƒska-Garewicz Hanna, Bugajski Maciej, Bukojemski Piotr, Burczyƒski Tadeusz,

Burghardt Andrzej, Burgiel Aleksandra, Busse Przemys∏aw, Buszewski Bogus∏aw, Cander Marta, Caris-

-Veyrat Catherine, Cempel Czes∏aw, Charmas Robert, Chavatte Pascale, Chmurzyƒski Lech,

Chodakiewicz Marek, Chojnacki Juliusz, Chwirot Stanis∏aw, Ciarkowski Jerzy, Cichoƒ Jacek,

Ciechowicz Jan, Cieplak Marek, Cieplak Piotr, Cierniewski Czes∏aw, CieÊlak Dorota, CieÊlik Jerzy,

Cio∏kosz Jan, Cis∏ak Aleksandra, Cpa∏ka Krzysztof, Cyraƒski Micha∏, Cysewska-Sobusiak Anna, Czaba∏a

Jan, Czajka Adam, Czarnecka Danuta, Czekanowska-Kukliƒska Anna, Czerw Agnieszka, Cz∏onkowska

Anna, Czuczwar Stanis∏aw, Czumaj Artur, Czyszanowski Tomasz, Czyzowicz Jerzy, Czy˝ewski Andrzej,

Dajczak Wojciech, Damek Ewa, Danecki Janusz, Danielewicz Jerzy, Darowski Marek, Dastych Jaroslaw,

Davis Michael, Dàbrowa Edward, Dàbrówka Andrzej, Debeljuk Luciano, Demkow Urszula, Dereziƒski

Jan, Desiraju Gautam R., D´biec-Rychter Maria, Dietl Tomasz, Dikiç Ivan, Diks Krzysztof, D∏ugosz Rafa∏,

Dobrinski Ina, Dobrowolski Boles∏aw, Doerffer Piotr, Dohnalik Tomasz, Doliƒski Dariusz, Domaƒska

Miros∏awa, Drabowicz Józef, Drioli Enrico, Drozd-Piasecka Miros∏awa, Dru˝d˝el Marek, Dubin Adam,

Dudkowiak Alina, Dufrane Denis, Dworak Andrzej, Dworakowska Dorota, Dziedzic Tomasz, Dzielska

Maria, Dziembowski Andrzej, Dziembowski Stefan, Dzier˝´ga Krzysztof, Eckhardt Bruno, Eilmes Julita,

Eisenhofer Graeme, Elstein Deborah, Engel Erwan, Falkowski Andrzej, Filipek S∏awomir, Filipowicz

Stanis∏aw, Firlit El˝bieta, Flint Anthony, Florjaƒczyk Zbigniew, Folga-Januszewska Dorota, Friszke

Andrzej, Froncisz Wojciech, Fukagawa Naomi, Furdyna Jacek, Futerman Tony, Galewicz W∏odzimierz,

Galina Henryk, Garstecki Piotr, Gawlik Józef, Gàsowski Tomasz, Gdaniec Zofia, Gebicki Janusz, Geller

Ewa, G´bicki Jerzy, Giannopoulos Krzysztof, Giebultowicz Jadwiga, Gierszewski Piotr, Gliwicz

Zbigniew, Gniadkowski Marek, Godlewski Micha∏, Go∏àb Jakub, Gorski Krzysztof, Gorza∏czany Marian,

Goswami Prabhat, Góral Ewa, Górecki Henryk, Grabowski S∏awomir, Gradoƒ Leon, Grieb Pawe∏,

Grobelny Jaros∏aw, Grochowski Maciej, Grosfeld Irena, Grucha∏a Marcin, Gruszczyƒski Stanis∏aw,

Gruszecki Wies∏aw, Grutzmacher ¸ukasz, Gryglewski Ryszard, Grynberg Marian, Grynkiewicz

Grzegorz, Grzelak Janusz, Grzeloƒska Urszula, Grzonka Zbigniew, Grzybowska-Âwierkosz Barbara,

Guliƒski Jacek, Gutowski Maciej, Haberko Krzysztof, Ha∏as El˝bieta, Harff Jan, Harpham Goeffrey,

Hartman Michael, Heinze Jurgen, Hennig Jacek, Herbich Jerzy, Hertrich-Woleƒski Jan, Hibner Urszula,

Hilczer-Kurnatowska Zofia, Hofmann Werner, Holak Tad, Hollt Volker, Ho∏yst Robert, Horabik

Wies∏aw, Hosken David, Hupp Ted, Huzar Zbigniew, Jajszczyk Andrzej, Jajuga Krzysztof, Jakóbisiak

Marek, Jakubowski Maciej, Ja∏owiecki Bohdan, Janeczek Janusz, Jankowski Piotr, Janosz-Rajczyk

Marta, Januszewicz Andrzej, Jaroszewski Jerzy, Jarzàb Barbara, Jaskólski Mariusz, Jaw∏owska-

-Konstanciak Aldona, Jaworowski Zbigniew, Jegerlehner Friedrich, Jeleƒski Andrzej, Jeziorski Bogumi∏,

J´drzejek Czes∏aw, Juda Maria, Jurczyk Mieczys∏aw, Kacprzak Tomasz, Kaczmarek Leszek, Kaczorek

Tadeusz, Kaczorowski Jerzy, Kafarski Pawe∏, Kalicka Renata, Kaliƒski Pawe∏, Kaliszan Roman, Kamat

Prashant, Kamiƒska Maria, Kamiƒska-Kaczmarek Bo˝ena, Kamler Ewa, Kanabrodzki Mateusz,

Kandefer-Szerszeƒ Martyna, Karczewski Maciej, Karoƒski Micha∏, Karwowska Wanda, Kaêmierczak

Józef, Kaêmierkowski Marian, Kemper Bjoern, K´dzior Krzysztof, Kierzek Ryszard, Kisielow Pawe∏,
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Kistowski Mariusz, Kizwalter Tomasz, Klimczuk Tomasz, Klinowski Jacek, Kluszczyƒski Krzysztof,

Kochanowicz Jacek, Kochman Marian, Koczkodaj Waldemar, Kokko Hanna, Koliƒski Andrzej,

Konarzewski Krzysztof, Konarzewski Marek, Konieczny Igor, Kononowicz Andrzej, Konopiƒski

Miros∏aw, Konorski Jerzy, Korbicz Józef, Korczak-Kowalska Gra˝yna, Korecki Pawe∏, Korzycka-Iwanow

Ma∏gorzata, Kostkiewicz Teresa, Kostrzewa Adam, KoÊcielny Jan, Koteja Pawe∏, Kowalczyk Andrzej,

Kowalska Wioletta, Kozakiewicz Pawe∏, Kozankiewicz Boles∏aw, Koz∏owski Jan, Kóçka-Krenz Hanna,

Krajewski Marek, Kras∏awski Andrzej, Kruczek Halina, Krzy˝ak Adam, Krzy˝osiak W∏odzimierz, Kubica

Jacek, Kucharczyk Dariusz, Kucharski Stanis∏aw, Kuderowicz Zbigniew, Kudrawiec Robert, Kuksewicz

Zdzis∏aw, Kurczewska Joanna, Kurzyd∏owski Krzysztof, Kuszewski Tomasz, KuÊ Marek, Kuta El˝bieta,

Kuênicki Jacek, Kuênicki Leszek, Kwiatkowski Piotr, Lachowicz Miros∏aw, Lasota S∏awomir, Lasota-

Hirszowicz Jean-Pierre, Lata∏a Rafa∏, Latos-Gra˝yƒski Cyryl, Lengauer W∏odzimierz, Lesyng Bogdan,

Leszczyƒski Jerzy, Leszczyƒski Wac∏aw, LeÊ Andrzej, Leterrier Christine, Levitzki Alexander,

Lewandowicz Gra˝yna, Lewenstein Maciej, Lewiƒski Krzysztof, Liberek Krzysztof, Limbach Hans-

-Heinrich, Limon Janusz, Lipiƒska-Na∏´cz Daria, Liston Aaron, Lonc Zbigniew, Longchamps de Berier

Franciszek, Luger Peter, ¸anczont Maria, ¸aniecki Marek, ¸obacz Petronia, ¸ojkowski Witold, ¸omnicki

Adam, ¸ossowski Piotr, ¸uczak Tomasz, Majewski S∏awomir, Majka Marcin, Malinowska Barbara,

Malinowski Krzysztof, Maliszewska-Kordybach Barbara, Ma∏olepszy Zbigniew, Manikowski Adam,

Marcinek Marek, Marciniak Bronis∏aw, Marciniec Bogdan, Marcinowski Ryszard, Marody Miros∏awa,

Marska-Dzioba Natalia, Marsza∏ek Jaros∏aw, Martin Thomas, Maruszewski Tomasz, Mas∏owski Andrzej,

Massalska-Arodê Maria, MaÊliƒski W∏odzimierz, Mazurek S∏awomir, Mazurek Walentyna, Màkosza

Mieczys∏aw, McMacken Roger, Melchior Frauke, Mencwel Andrzej, Miàczyƒska Marta, Michalski

Sergiusz, Micha∏owska-Wender Gra˝yna, Micha∏owski Roman, Micnas Roman, Miksch Korneliusz,

Mikulski Zdzis∏aw, Milewski Stanis∏aw, Minor W∏adys∏aw, Misiewicz Jan, Misio∏ek Wojciech, Miska

Stefan, Mizio∏ek Jerzy, Morawski Antoni, Morishima Yotaro, Mossakowski Stanis∏aw, Mrozowski

Micha∏, Murawski Roman, Musia∏ Kazimierz, Nardo Luciano, Narkiewicz Krzysztof, Naslund Eric,

Nawrot Barbara, Nawrot Wioletta, Neupert Walter, N´cka Edward, Niederliƒski Antoni, Niedêwiedê

Tadeusz, Nierenberg Bogus∏aw, Niezgódka Marek, Nilsson Peter, Nowak Andrzej, Nowicki Andrzej,

Nycz Ryszard, Obarska-Pempkowiak Hanna, Obtu∏owicz Krystyna, Ochocka Jadwiga, Offermanns

Stefan, Oleksyn Jacek, OleÊ Andrzej, OleÊ Piotr, Oliƒski Ryszard, Olszewski Micha∏, Olszewski

Waldemar, Opalski Adam, Ostrowski Janusz, Ostrowski Jerzy, Ostrowski Micha∏, Oszmiaƒski Jan,

OÊmia∏owski Borys, Otlewski Jacek, Otto-Buczkowska Ewa, O˝óg Krzysztof, Pajdziƒska Anna, Pa∏ko

Tadeusz, Panasiuk Ryszard, Paƒczyk Tomasz, Parcy Fran˜ois, Paryzek Zdzis∏aw, Paszyƒski Maciej, Pelc

Jerzy, Pelczar Andrzej, Perek-Bia∏as Jolanta, Pessa Markus, Piekarski Henryk, Piela Lucjan, Pieske

Burkert, Pijanowska Joanna, Pikus Stanis∏aw, Pilc Andrzej, Pilecka Iwona, Piotrowska-Seget Zofia,

Piotrowski Andrzej, Pióro Micha∏, Pla˝uk Damian, Pleszczyƒski Andrzej, P∏oszajczak Marek, Pociej

Bohdan, Podemski Krzysztof, Poleski Jacek, Pomian Krzysztof, PoÊpiech Edward, Powa∏ka Bartosz,

Prasza∏owicz Micha∏, Priebe Waldemar, Prokop Jan, Prokop-Janiec Eugenia, Proƒ Adam, Protasowicki

Miko∏aj, Prydz Kristian, Przetakiewicz Wojciech, Przew∏ocka Barbara, Przew∏ocki Ryszard, Ptak

Arkadiusz, Puka∏a Anna, Pullat Raimo, Pu∏awska Joanna, Pyç Dorota, Quesnel Bruno, Quirrenbach

Andreas, Raczak Grzegorz, Raven Jan-Paul, Rewers Ewa, Roniewicz Piotr, Ros∏aniec Zbigniew, Ross

Keith, Rostaƒski Adam, Rostek ¸ukasz, Rotengruber Przemys∏aw, Rusak Pawe∏, Ruterana Pierre, Ruud

Kenneth, Ruuskanen Olli, Rybicki Konrad, Rycerz Adam, Rzà˝ewski Kazimierz, Samoç Marek, Santoro

Massimo, Schafer Johannes-Bernhard, Schalaev Vladimir, Schild Romuald, Schonfeld Thilo, Schrenk

Friedemann, Schroder-Preikschat Wolfgang, Schroeder Grzegorz, Schuurman Henk-Jan, Schwaninger

Markus, Selmaj Krzysztof, Siemiàtkowski Tomasz, Sikorski Dariusz, Sikorski Marek, Siwiƒski

W∏odzimierz, Skarga Barbara, Skowroƒski Andrzej, Skóra Krzysztof, S∏omkowski Stanis∏aw, S∏omski

Ryszard, S∏owiƒski Roman, Smaal Aad, Smoràg Zdzis∏aw, Smólski Bogus∏aw, Soares Paula, Sobczyk

Kazimierz, Sobolewski Andrzej, Sobota Piotr, Sokó∏ Lech, So∏dek Jerzy, Sowa Wojciech, Staicu Vasile,

Stalmaszczyk Piotr, Stanek Krzysztof, Stanley William, Starowieyski Marek, Staruszkiewicz Andrzej,

Stec Wojciech, St´pieƒ Piotr, Still Claus, Stochel Gra˝yna, Stolarski Ryszard, Story Tomasz, Strack

Dieter, Strasburger Aleksander, Strzelczyk Jerzy, Suleja W∏odzimierz, Sulikowski Andrzej, Su∏ek Antoni,
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Su∏kowski Wies∏aw, Sylwester Janusz, Szapiro Tomasz, Szczeklik Andrzej, Szczepaƒski Marek, Szewczyk

Leszek, Szlendak Tomasz, Szoplik Tomasz, Szostek Andrzej, Szulwic Jakub, Szwabe Andrzej,

Szwaczkowski Tomasz, Szymaƒski Boles∏aw, Szymoƒski Marek, Tabaczyƒski Stanis∏aw, Talik Ewa,

Targowski Andrew, Tarkowski Andrzej, Tarlecki Andrzej, Taylor Jan, Tazbir Janusz, Tchoƒ Krzysztof,

Thompson Ewa, T∏acza∏a Marek, Tomalia Donald, Tomczuk Bronis∏aw, Tracz Marian, Tramontano

Anna, Tryjanowski Piotr, Trzciƒski ¸ukasz, Trzeciakowski Lech, Tura∏a Michal, Tylki-Szymaƒska Anna,

Tymowski Micha∏, Tyszka Juliusz, Ubeyli Elif Derya, Uchmaƒski Janusz, Ugniewska-Dobrzaƒska Joanna,

Ulrich Werner, Urbaƒczyk Marian, Urbaƒczyk Przemys∏aw, Van Den Ende Wim, Van Reeth Kristien,

Vojtesek Borivoj, Wagner-Saffray Izabela, Wasilewska Barbara, Wasylczyk Piotr, Waszkiewicz-Robak

Bo˝ena, Wàsek-Wiaderek Ma∏gorzata, Weiner January, Weiner Wojciech, Wenta Jaros∏aw, Weresa

Marzenna, W´glarz Jan, W´gleƒski Piotr, W´grzyn Grzegorz, W´s∏awski Jan, Witek Rafa∏, Witkowski

Andrzej, Witt Micha∏, W∏odarczyk W∏odzimierz, W∏odarski Maciej, Wodziƒski Cezary, Wojtaszek

Przemys∏aw, Woronowicz Stanis∏aw, Woêniak Adam, Wójcicki Ryszard, Wójcik Adrian, Wójs

Arkadiusz, Wróbel Jerzy, Wróbel Stanis∏aw, Wrzesiƒski Wojciech, Wudarski Arkadiusz, Wyrozumski

Jerzy, Wysocki Tadeusz, Wysokiƒski Karol, Zabel Maciej, Zakrzewska-Czerwiƒska Jolanta, Zalewska

Ewa, Zanussi Krzysztof, Zarzycki Piotr, Zawadzki Stefan, Zaworotko Mike, Zgrabczyƒska Ewa,

Ziemiaƒski Stanis∏aw, Zi´ba Pawe∏, Zimecka Kinga, Zió∏kowski Adam, Zubelewicz-Szkodziƒska Barbara,

Zuberek Wac∏aw, Zuchiewicz Witold, Zwierzchowski Lech, Zybert El˝bieta, ˚elazny Miros∏aw,

˚enkiewicz Marian. 
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Skrócone sprawozdanie finansowe 
i opinia niezale˝nego bieg∏ego rewidenta

Pe∏ne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Fundacji w roku 2008, opracowane zgodnie z rozporzàdzeniem

Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z dzia-

∏alnoÊci fundacji (Dz. U. Nr 50 z 2001 r., poz. 529), zosta∏o z∏o˝one Ministrowi Nauki i Szkolnic-

twa Wy˝szego. 

Sprawozdanie merytoryczne z dzia∏alnoÊci Fundacji, która w dniu 31 grudnia 2004 r. otrzyma∏a

status organizacji po˝ytku publicznego, zosta∏o z∏o˝one równie˝ Ministrowi Pracy i Polityki Spo-

∏ecznej.

Skrócone sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe Fundacji za rok 2008 wraz opinià niezale˝-

nego bieg∏ego rewidenta, zgodnie z art.70 Ustawy o rachunkowoÊci, opublikowane zosta∏o na

stronie internetowej http://bopp.pozytek.gov.pl pod numerem KRS 0000109744.

Realizujàc zapisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21 z 1984 r., poz. 97

z póê. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolon-

tariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873 z póên. zm.) Fundacja umo˝liwia wszystkim zaintereso-

wanym zapoznanie si´ z pe∏nym sprawozdaniem z dzia∏alnoÊci Fundacji w roku 2008, które jest

dost´pne w siedzibie Fundacji w Warszawie, ul. Gra˝yny 11.



OPINIA NIEZALE˚NEGO BIEG¸EGO REWIDENTA

DLA RADY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego sprawozdania finansowego Fundacji na rzecz Nauki Pol-

skiej z siedzibà w Warszawie, przy ul. Gra˝yny 11, na które sk∏ada si´:

– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

– bilans sporzàdzony na dzieƒ 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje

sum´ 375 098 607,38 z∏otych;

– rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku

wykazujàcy strat´ netto w wysokoÊci 80 203 064,60 z∏otych;

– zestawienie zmian w funduszu w∏asnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grud-

nia 2008 roku wykazujàce zmniejszenie funduszu w∏asnego o kwot´ 80 203 064,60 z∏otych;

– rachunek przep∏ywów pieni´˝nych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia

2008 roku wykazujàcy zwi´kszenie stanu Êrodków pieni´˝nych netto o kwot´ 1 903 322,45 z∏o-

tych;

– dodatkowe informacje i objaÊnienia.

Za sporzàdzenie tego sprawozdania odpowiada Zarzàd Fundacji. 

Naszym zadaniem by∏o zbadanie i wyra˝enie opinii o rzetelnoÊci, prawid∏owoÊci i jasnoÊci tego

sprawozdania finansowego oraz prawid∏owoÊci ksiàg rachunkowych stanowiàcych podstaw´ je-

go sporzàdzenia.

Badanie to przeprowadziliÊmy stosownie do postanowieƒ:

1) rozdzia∏u 7 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 roku o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. nr 76, 

poz. 694),

2) norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych Re-

widentów,

3) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203).

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliÊmy i przeprowadziliÊmy w taki sposób, aby uzy-

skaç racjonalnà pewnoÊç, pozwalajàcà na wyra˝enie opinii o sprawozdaniu.

W szczególnoÊci badanie obejmowa∏o sprawdzenie poprawnoÊci zastosowanych przez Fundacj´

zasad (polityki) rachunkowoÊci i znaczàcych szacunków, sprawdzenie – w przewa˝ajàcej mierze

w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów ksi´gowych, z których wynikajà liczby i informacje

zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i ca∏oÊciowà ocen´ sprawozdania finansowego.

Uwa˝amy, ˝e badanie dostarczy∏o wystarczajàcej podstawy do wyra˝enia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujàce dane liczbowe i objaÊnienia

s∏owne:

– przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majàtkowej i fi-

nansowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na dzieƒ 31.12.2008 roku, jak te˝ jej wyniku finan-

sowego za rok obrotowy od 1.01.2008 roku do 31.12.2008 roku,

– sporzàdzone zosta∏o, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreÊlonymi w powo∏anej

wy˝ej ustawie zasadami (politykà) rachunkowoÊci oraz na podstawie prawid∏owo prowadzo-

nych ksiàg rachunkowych,

– jest zgodne z wp∏ywajàcymi na treÊç sprawozdania finansowego przepisami prawa i postano-

wieniami statutu Fundacji.
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Nie zg∏aszajàc zastrze˝eƒ, co do prawid∏owoÊci i rzetelnoÊci zbadanego sprawozdania finansowe-

go, pragniemy zwróciç uwag´, i˝ jak opisano szerzej w nocie 9 dodatkowych not objaÊniajàcych,

Zarzàd Fundacji wystàpi∏ z zapytaniem do Ministerstwa Finansów, za poÊrednictwem Ministra

Nauki i Informatyzacji, o charakter prawny Êrodków przekazywanych Fundacji przez Minister-

stwo Skarbu z wp∏ywów uzyskanych ze sprzeda˝y akcji prywatyzowanych przedsi´biorstw paƒ-

stwowych. Zarzàd Fundacji uwa˝a, i˝ Êrodki te nie majà charakteru Êrodków publicznych

i w zwiàzku z tym, gospodarowanie tymi Êrodkami nie podlega Ustawie o zamówieniach publicz-

nych.

Do dnia zakoƒczenia naszego badania Fundacja nie otrzyma∏a odpowiedzi na swoje pytanie. 

Nie jesteÊmy w stanie okreÊliç ewentualnego wp∏ywu powy˝szej kwestii na zbadane sprawozda-

nie finansowe.

Sprawozdanie Zarzàdu z dzia∏alnoÊci Fundacji za rok 2008 jest kompletne w rozumieniu postano-

wieƒ rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego za-

kresu sprawozdania z dzia∏alnoÊci fundacji (Dz.U. z 2001, Nr 50, poz. 529).

Warszawa, dnia 9 marca 2009 roku.

BDO Numerica

International Auditors & Consultants Sp. z o.o. 

ul. Post´pu 12

02-676 Warszawa

Nr ewidencyjny 3355

(–) (–)

Przeprowadzajàcy badanie Dzia∏ajàca w imieniu BDO Numerica 

Artur Staniszewski International Auditors & Consultants Sp. z o.o.

Bieg∏y rewident Hanna Sztuczyƒska

nr ident. 9841/7325 Bieg∏y rewident 

nr ident. 9269/6955

Cz∏onek Zarzàdu
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BILANS NA DZIE¡ 31.12.2008

Aktywa

(w z∏otych) 31 grudnia 2008 roku
31 grudnia 2007 roku

dane porównawcze

A. Aktywa trwa∏e 12.164.803,23 1.337.639,01
I. WartoÊci niematerialne i prawne 24.090,77 15.124,92
1. Koszty zakoƒczonych prac rozwojowych – –
2. WartoÊç firmy – –
3. Inne wartoÊci niematerialne i prawne 11.906,77 15.124,92
4. Zaliczki na wartoÊci niematerialne i prawne 12.184,00 –
II. Rzeczowe aktywa trwa∏e 12.140.712,46 1.322.514,09
1. Ârodki trwa∏e 12.140.712,46 1.322.514,09

a) grunty (w tym prawo u˝ytkowania wieczystego gruntu) – –
b) budynki, lokale i obiekty in˝ynierii làdowej i wodnej 986.377,58 1.114.659,33
c) urzàdzenia techniczne i maszyny 131.491,03 133.590,63
d) Êrodki transportu – 5.374,97
e) inne Êrodki trwa∏e 68.675,18 68.889,16

2. Ârodki trwa∏e w budowie 10.954.168,67 –
3. Zaliczki na Êrodki trwa∏e w budowie – –
III. Nale˝noÊci d∏ugoterminowe – –
1. Od jednostek powiàzanych – –
2. Od pozosta∏ych jednostek – –
IV. Inwestycje d∏ugoterminowe – –
1. NieruchomoÊci – –
2. WartoÊci niematerialne i prawne – –
3. D∏ugoterminowe aktywa finansowe – –

a) w jednostkach powiàzanych – –
- udzia∏y lub akcje – –

b) w pozosta∏ych jednostkach – –
- udzia∏y lub akcje – –

4. Inne inwestycje d∏ugoterminowe – –
V. D∏ugoterminowe rozliczenia mi´dzyokresowe – –
1. Aktywa z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego – –
2. Inne rozliczenia mi´dzyokresowe – –
B. Aktywa obrotowe 362.933.804,15 453.169.919,42
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 17.853,48 20.631,42
1. Materia∏y 17.853,48 20.631,42
II. Nale˝noÊci krótkoterminowe 396.993,54 24.891,42
1. Nale˝noÊci od jednostek powiàzanych – –

a) z tytu∏u dostaw i us∏ug, o okresie sp∏aty: – –
- do 12 miesi´cy – –
- powy˝ej 12 miesi´cy – –

b) inne – –
2. Nale˝noÊci od pozosta∏ych jednostek 396.993,54 24.891,42

a) z tytu∏u dostaw i us∏ug, o okresie sp∏aty: 51.689,38 4.506,87
- do 12 miesi´cy 51.689,38 4.506,87
- powy˝ej 12 miesi´cy – –

b) z tytu∏u podatków, dotacji, ce∏, ubezpieczeƒ spo∏ecznych
i zdrowotnych oraz innych Êwiadczeƒ 343.384,35 8.582,80

c) inne 1.919,81 11.801,75
d) dochodzone na drodze sàdowej – –

III. Inwestycje krótkoterminowe 362.492.375,48 453.092.871,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 362.492.375,48 453.092.871,71

a) w jednostkach powiàzanych – –
- udzia∏y lub akcje – –
- inne papiery wartoÊciowe – –
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe – –

b) w pozosta∏ych jednostkach 355.848.120,75 448.351.939,43
- udzia∏y lub akcje 18.305.487,99 24.564.165,86
- inne papiery wartoÊciowe 337.542.632,76 423.787.773,57
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe – –

c) Êrodki pieni´˝ne i inne aktywa pieni´˝ne 6.644.254,73 4.740.932,28
- Êrodki pieni´˝ne w kasie i na rachunkach 4.235.167,52 249.046,14
- inne Êrodki pieni´˝ne 2.409.087,21 4.491.886,14
- inne aktywa pieni´˝ne – –

2. Inne inwestycje krótkoterminowe – –
IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi´dzyokresowe 26.581,65 31.524,87

AKTYWA RAZEM 375.098.607,38 454.507.558,43
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Pasywa

(w z∏otych) 31 grudnia 2008 roku
31 grudnia 2007 roku

dane porównawcze

A. Fundusz w∏asny 372.271.825,95 452.474.890,55
I. Fundusz zasadniczy 95.000.000,00 95.000.000,00
II. Fundusz na dzia∏alnoÊç statutowà 268.225.205,19 268.225.205,19
III. Fundusz z aktualizacji wyceny 329,71 329,71
IV. Fundusz rezerwowy 27.614.514,62 27.614.514,62
V. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych 61.634.841,03 55.012.704,78
VI. Zysk (strata) netto (80.203.064,60) 6.622.136,25
VII. Odpisy z zysku netto w ciàgu roku obrotowego (wielkoÊç ujemna) – –
B. Zobowiàzania i rezerwy na zobowiàzania 2.826.781,43 2.032.667,88
I. Rezerwy na zobowiàzania 316.414,87 238.615,31
1. Rezerwa z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego – –
2. Rezerwa na Êwiadczenia emerytalne i podobne 316.414,87 238.615,31

- d∏ugoterminowa 288.657,25 237.374,97
- krótkoterminowa 27.757,62 1.240,34

3. Pozosta∏e rezerwy – –
- d∏ugoterminowe – –
- krótkoterminowe – –

II. Zobowiàzania d∏ugoterminowe – –
1. Wobec jednostek powiàzanych – –
2. Wobec pozosta∏ych jednostek – –

a) kredyty i po˝yczki – –
b) z tytu∏u emisji d∏u˝nych papierów wartoÊciowych – –
c) inne zobowiàzania finansowe – –
d) inne – –

III. Zobowiàzania krótkoterminowe 1.712.487,45 1.144.151,44
1. Wobec jednostek powiàzanych – –

a) z tytu∏u dostaw i us∏ug, o okresie wymagalnoÊci: – –
- do 12 miesi´cy – –
- powy˝ej 12 miesi´cy – –

b) inne – –
2. Wobec pozosta∏ych jednostek 1.704.637,08 1.140.910,76

a) kredyty i po˝yczki – –
b) z tytu∏u emisji d∏u˝nych papierów wartoÊciowych – –
c) inne zobowiàzania finansowe – –
d) z tytu∏u dostaw i us∏ug, o okresie wymagalnoÊci: 166.632,99 124.696,23

- do 12 miesi´cy 166.632,99 124.696,23
- powy˝ej 12 miesi´cy – –

e) zaliczki otrzymane na dostawy – –
f) zobowiàzania wekslowe – –
g) z tytu∏u podatków, ce∏, ubezpieczeƒ i innych Êwiadczeƒ 1.229.461,41 139.417,25
h) z tytu∏u wynagrodzeƒ 62.340,27 13.950,00
i) inne 246.202,41 862.847,28

3. Fundusze specjalne 7.850,37 3.240,68
IV. Rozliczenia mi´dzyokresowe 797.879,11 649.901,13
1. Ujemna wartoÊç firmy – –
2. Inne rozliczenia mi´dzyokresowe 797.879,11 649.901,13

- d∏ugoterminowe – –
- krótkoterminowe 797.879,11 649.901,13

PASYWA RAZEM 375.098.607,38 454.507.558,43
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 1.01–31.12.2008 

WARIANT PORÓWNAWCZY

rok zakoƒczony 
rok zakoƒczony

(w z∏otych)
dnia 31 grudnia 2008 roku

dnia 31 grudnia 2007 roku

dane porównawcze

A. Przychody z dzia∏alnoÊci statutowej 3.715.371,57 28.479,89
I. Sk∏adki brutto okreÊlone statutem – –
II. Inne przychody okreÊlone statutem 3.715.371,57 28.479,89
B. Koszt realizacji zadaƒ statutowych 25.305.284,65 21,440.993,52
C. Zysk (strata) na dzia∏alnoÊci statutowej (A-B) (21.589.913,08) (21.412.513,63)
D. Koszty administracyjne 5.670.729,03 5.391.689,77
I. Amortyzacja 276.332,73 268.729,04
II. Zu˝ycie materia∏ów i energii 151.614,34 148.694,65
III. Us∏ugi obce 1.444.158,28 1.697.709,12
IV. Podatki i op∏aty, w tym: 5.898,25 6.771,25

- podatek akcyzowy – –
V. Wynagrodzenia 2.912.445,66 2.516,299,28
VI. Ubezpieczenia spo∏eczne i inne Êwiadczenia 572.458,10 471.213,08
VII. Pozosta∏e koszty rodzajowe 307.821,67 282.273,35
E. Zysk (strata) na dzia∏alnoÊci  statutowej i  administracyjnej (C-D) (27.260.642,11) (26.804.203,40)
F. Pozosta∏e przychody operacyjne 9.873,54 32.130,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa∏ych 141,00 19.916,67
II. Dotacje – –
III. Inne przychody operacyjne 9.732,54 12.213,62
G. Pozosta∏e koszty operacyjne 83.026,21 50.071,65
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa∏ych – –
II. Aktualizacja wartoÊci aktywów niefinansowych – –
III. Inne koszty operacyjne 83.026,21 50.071,65
H. Zysk (strata) na dzia∏alnoÊci operacyjnej (E+F-G) (27.333.794,78) (26.822.144,76)
I. Przychody finansowe 20.138.864,41 39.928.909,44
I. Dywidendy i udzia∏y w zyskach, w tym: 666.545,29 510.140,79

- od jednostek powiàzanych – –
II. Odsetki, w tym: 12.409.901,90 9.300.671,07

- od jednostek powiàzanych – –
III. Zysk ze zbycia inwestycji 1.694.828,01 30.115.488,11
IV. Aktualizacja wartoÊci inwestycji 5.196.436,07 –
V. Inne 171.153,14 2.609,47
J. Koszty finansowe 73.008.134,23 6.482.475,43
I. Odsetki, w tym: 128.64 21,85

- dla jednostek powiàzanych – –
II. Strata ze zbycia inwestycji – –
III. Aktualizacja wartoÊci inwestycji 73.008.005,59 6.482.453,58
IV. Inne – –
K. Zysk (strata) brutto na ca∏okszta∏cie dzia∏alnoÊci (H+I-J) (80.203.064,60) 6.624.289,25
L. Wynik zdarzeƒ nadzwyczajnych (L.I-L.II) – –
I. Zyski nadzwyczajne – –
II. Straty nadzwyczajne – –
M. Zysk (strata) brutto (K±L) (80.203.064,60) 6.624.289,25
N. Podatek dochodowy – 2.153,00
O. Pozosta∏e obowiàzkowe zmniejszenia zysku (zwi´kszenia straty) – –
P. Zysk (strata) netto (M-N-O) (80.203.064,60) 6.622.136,25
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ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU W¸ASNYM

rok zakoƒczony 
rok zakoƒczony

(w z∏otych)
dnia 31 grudnia 2008 roku

dnia 31 grudnia 2007 roku

dane porównawcze

I. Fundusz w∏asny na poczàtek okresu (BO) 452.474.890,55 445.852.754,30
- zmiany przyj´tych zasad (polityki) rachunkowoÊci – –
- korekty b∏´dów podstawowych – –

I.a. Fundusz w∏asny na poczàtek okresu (BO), po korektach 452.474.890,55 445.852.754,30
1. Fundusz zasadniczy na poczàtek okresu 95.000.000,00 95.000.000,00
1.1. Zmiany funduszu zasadniczego – –

a) zwi´kszenie – –
b) zmniejszenie – –

1.2. Fundusz zasadniczy na koniec okresu 95.000.000,00 95.000.000,00
2. Fundusz na dzia∏alnoÊç statutowà na poczàtek okresu 268.225.205,19 268.225.205,19
2.1. Zmiany funduszu na dzia∏alnoÊç statutowà – –

a) zwi´kszenie (z tytu∏u) – –
-  podzia∏u dochodu – –

b) zmniejszenie (z tytu∏u) – –
- pokrycia straty – –

2.2. Stan  funduszu na dzia∏alnoÊç statutowà  na koniec okresu 268.225.205,19 268.225.205,19
3. Fundusz z aktualizacji wyceny na poczàtek okresu 329,71 329,71
3.1. Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny – –

a) zwi´kszenie – –
b) zmniejszenie (z tytu∏u) – –

- zbycia Êrodków trwa∏ych – –
3.2. Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu 329,71 329,71
4. Pozosta∏e  fundusze rezerwowe na poczàtek okresu 27.614.514,62 27.614.514,62
4.1. Zmiany pozosta∏ych funduszy rezerwowych – –

a) zwi´kszenie (z tytu∏u) – –
- zbycia Êrodków trwa∏ych – –

b) zmniejszenie – –
4.2. Pozosta∏e fundusze rezerwowe na koniec okresu 27.614.514,62 27.614.514,62
5. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu 55.012.704,78 7.380.216,52
5.1. Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu 55.012.704,78 7.380.216,52

- korekty b∏´dów podstawowych – –
5.2. Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu, po korektach 55.012.704,78 7.380.216,52

a) zwi´kszenie (z tytu∏u) 6.622.136,25 47.632.488,26
- podzia∏u zysku z lat ubieg∏ych 6.622.136,25 47.632.488,26

b) zmniejszenie (z tytu∏u) – –
- pokrycia straty z lat ubieg∏ych – –
- przeznaczenie dochodu na dzia∏alnoÊç statutowà – –

5.3. Zysk z lat ubieg∏ych na koniec okresu 61.634.841,03 55.012.704,78
5.4. Strata z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu – –

- zmiany przyj´tych zasad (polityki) rachunkowoÊci – –
- korekty b∏´dów podstawowych – –

5.5. Strata z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu, po korektach – –
a) zwi´kszenie (z tytu∏u) – –

- przeniesienia straty z lat ubieg∏ych do pokrycia – –
b) zmniejszenia (z tytu∏u) – –

- pokrycia straty z lat ubieg∏ych – –
5.6. Strata z lat ubieg∏ych na koniec okresu – –
5.7. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych na koniec okresu 61.634.841,03 55.012.704,78
6. Wynik netto (80.203.064,60) 6.622.136,25

a) zysk netto (80.203.064,60) 6.622.136,25
b) strata netto – –
c) odpisy z zysku – –

II. Fundusz w∏asny na koniec okresu (BZ) 372.271.825,95 452.474.890,55
III. Fundusz w∏asny, po uwzgl´dnieniu proponowanego podzia∏u zysku 

(pokrycia straty) 372.271.825,95 452.474.890,55
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RACHUNEK PRZEP¸YWÓW PIENI¢˚NYCH 

(METODA POÂREDNIA)

rok zakoƒczony 
rok zakoƒczony

(w z∏otych)
dnia 31 grudnia 2008 roku

dnia 31 grudnia 2007 roku

dane porównawcze

A. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej (25.810.400,96) (25.359.283,04)
I. Zysk (strata) netto (80.203.064,60) 6.622.136,25
II. Korekty razem 54.392.663,64 (31.981.419,29)
1. Amortyzacja 276.332,73 268.729,04
2. Zyski (straty) z tytu∏u ró˝nic kursowych – –
3. Odsetki i udzia∏y w zyskach (dywidendy) (13.073.559,27) (9.810.664,01)
4. Zysk (strata) z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (aktualizacja wartoÊci inwestycji) 66.116.741,51 (23.652.951,20)
5. Zmiana stanu rezerw 77.799,56 19.051,47
6. Zmiana stanu zapasów 2.777,94 5.555,88
7. Zmiana stanu nale˝noÊci (372.102,12) 913.075,15
8. Zmiana stanu zobowiàzaƒ krótkoterminowych, z wyjàtkiem po˝yczek 

i kredytów 1.211.752,09 82.222,97
9. Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych 152.921,20 191.380,66
10. Inne korekty – 2.180,75
III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej (I±II) (25.810.400,96) (25.359.283,04)
B. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej 27.713.723,41 19.822.951,77
I. Wp∏ywy 659.205.033,35 1.197.246.545,46
1. Zbycie wartoÊci niematerialnych i prawnych 

oraz rzeczowych aktywów trwa∏ych – 20.362,92
2. Zbycie inwestycji w nieruchomoÊci oraz wartoÊci niematerialne i prawne – –
3. Z aktywów finansowych, w tym: 659.205.033,35 1.197.226.182,54

a) w jednostkach powiàzanych – –
b) w pozosta∏ych jednostkach 659.205.033,35 1.197.226.182,54

- zbycie aktywów finansowych 646.131.474,08 1.187.415.518,53
- dywidendy i udzia∏y w zyskach 666.545,29 510.140,79
- sp∏ata udzielonych po˝yczek d∏ugoterminowych – –
- odsetki 12.407.013,98 9.300.523,22
- inne wp∏ywy z aktywów finansowych – –

4. Inne wp∏ywy inwestycyjne – –
II. Wydatki (631.491.309,94) (1.177.423.593,69)
1. Nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych 

oraz rzeczowych aktywów trwa∏ych (11.103.496,95) (86.479,01)
2. Inwestycje w nieruchomoÊci oraz wartoÊci niematerialne i prawne – –
3. Na aktywa finansowe, w tym: (620.387.812,99) (1.177.337.114,68)

a) w jednostkach powiàzanych – –
b) w pozosta∏ych jednostkach (620.387.812,99) (1.177.337.114,68)

- nabycie aktywów finansowych (620.387.812,99) (1.177.337.114,68)
- udzielone po˝yczki d∏ugoterminowe – –

4. Inne wydatki inwestycyjne – –
III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (I-II) 27.713.723,41 19.822.951,77
C. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci finansowej – –
I. Wp∏ywy – –
II. Wydatki – –
1. Sp∏aty kredytów i po˝yczek – –
2. Z tytu∏u innych zobowiàzaƒ finansowych – –
3. Odsetki – –
4. Inne wydatki finansowe – –
III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci finansowej (I-II) – –
D. Przep∏ywy pieni´˝ne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1.903.322,45 5.536.331,27
E. Bilansowa zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych 1.903.322,45 5.536.331,27
F. Ârodki pieni´˝ne na poczàtek okresu 4.740.932,28 10.277.263,55
G. Ârodki pieni´˝ne na koniec okresu (F±D), w tym 6.644.254,73 4.740.932,28

- o ograniczonej mo˝liwoÊci dysponowania 7.850,37 3.240,68
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About the Foundation
The FOUNDATION FOR POLISH SCIENCE (FNP) is a nongovernmental, non-political and financially

independent non-profit organization established in 1991 to pursue the mission of supporting

science in Poland. The Foundation fulfils its statutory objectives by supporting scientists and

research teams as well as initiatives which benefit science in Poland, and also undertakes work to

ensure transfer of scientific achievements to economic practice.

The Foundation fulfils its statutory goals by awarding individual prizes and grants to scientists,

subsidies for the modernization of research facilities, and also through other forms of supporting

important projects that serve science (such as publishing programmes, FNP conferences, etc.). The

Foundation is also active in supporting international scientific co-operation and in projects

increasing the research independence of the young generation of scientists.

The Foundation is Poland’s greatest non-state budget source of funding for science.

All grants, prizes and stipends are awarded by way of competitions, in an international peer-

-review system, in accordance with the Foundation’s motto: supporting only the best so they can

become even better. The most important criterion for awarding support is scientific excellence.

The Foundation’s founding capital of 95 million zlotys originated from the Central Fund for the

Development of Science and Technology which was liquidated in 1990. A large part of the means

for the Foundation’s statutory activity, and for securing the real-term value of its funds, is

obtained from operations on the financial market i.e. investments in bonds, investment fund

units, and shares. From funds obtained in this way, by the end of 2008 the Foundation had

assigned approximately 340 million zlotys for science.

In 2003-2004 the Foundation received extra funding for supporting science on the basis of the

privatisation law of 29 March 2000 “On amendments to the law on commercialisation of

enterprises...” which stated that 2% of revenue from the privatisation of State Treasury

companies was to be added to the Foundation’s assets. The amount of 51.7 million zlotys received

as a result was used to form a separate fund earmarked solely for financing domestic grants for

young scientists (START programme).

In 2007 the Foundation received supplementary funding for its POWROTY/HOMING programme

from the European Economic Area Financial Mechanism. In addition, as of 2008 and under Action

1.2 “Strengthening the human resources potential of science” of the Innovative Economy

Operational Programme, the Foundation started carrying out four new programmes, TEAM,

WELCOME, MPD/IPP, and VENTURES, financed from structural funds.

Since 2005 the Foundation has enjoyed public benefit organization status, which entitles it to

accept payments from private individuals of 1% of their income tax for its statutory activity.

Funds obtained from these donations are used to supplement grants for young scientists returning

from abroad (POWROTY/HOMING programme).

Taking care to ensure that its activities remain transparent and overt, the Foundation publishes

extensive information on its activity in the form of Annual Reports, while its financial statements

are audited every year by major auditing companies.

A Letter from  the Chairman of the Foundation Council 
In accordance with the statute of the Foundation for Polish Science, 2008 brought changes to the

composition of the Foundation Council. At the end of its term in office, the following persons left

the Council as of 31 August: its chairperson, Prof. Janina Jóêwiak, vice-chair Prof. Kazimierz

St´pieƒ, and professors Jan Gaw´cki and W∏adys∏aw Torbicz.

The make-up of the new Council includes 3 members from the previous term: Prof. Andrzej

Cz∏onkowski from the First Faculty of Medicine of the Medical University of Warsaw, Prof. Maciej

W. Grabski, professor emeritus of the Warsaw University of Technology (president of the FNP in

1992-2005), Prof. Tomasz Jasiƒski from the Institute of History of the Adam Mickiewicz University

in Poznaƒ, and 4 newly appointed members: Prof. Andrzej Jerzmanowski from the Faculty of
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Biology of the University of Warsaw and the Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish

Academy of Sciences in Warsaw, Prof. Henryk Koroniak from the Faculty of Chemistry of the

Adam Mickiewicz University in Poznaƒ, Prof. Irena E. Kotowska from the Institute of Statistics and

Demography of the Warsaw School of Economics, and Prof. Marek Âwitoƒski from the Department

of Genetics and Animal Breeding of the Poznaƒ University of Life Sciences.

All the members of the new Council are well-known in the scientific community for their earlier

involvement in the work of various committees and groups at the State Committee for Scientific

Research and/or the Ministry of Science and Higher Education and, obviously, for their scientific

and organizational achievements. The Council as a group have in-depth knowledge and

understanding of the problems of Polish science, which on the one hand is struggling with

financial constraints due to the dramatic condition of the budget, augmented by the crisis, and

on the other is doing its best to respond to the great challenges and expectations formulated

towards science in the European Union, for which substantial EU funding has been assigned in the

form of an extensive range of programmes. At the same time, there is still a huge burden on Polish

science in the form of the unfinished but absolutely essential reform of its structure and principles

of financing.

We as the Council of the Foundation for Polish Science are aware that in such complicated

circumstances the FNP, as an independent institution with substantial experience in fulfilling its

mission to support science, has a major role to play – as far as its financial and organizational

capacity will allow – with regard to the scientific community. That is why we as the new Council

wish to continue the directions and activities of our predecessors, taking particular care to make

sure that the Foundation continues to react flexibly to the needs of the academic world and to

accurately interpret the signals coming from this community, and also to change and evolve –

appropriately for the pace of change in its environment, developing new forms and procedures of

its activities to best benefit Polish science.

Warsaw, April 2009 Andrzej Cz∏onkowski

A Letter from the President of the Board 
Seen from the viewpoint of the scientific community, 2008 was marked by discussions on the

government reform of the system for financing science in Poland and hopes for the promised

increase in budget spending on science. Intensifying in the final months of the year, the financial

crisis made us realize, however, that these hopes could come to nothing. Savings in the

government budget forced by the tough economic situation may cause the needs of science to be

moved to the back burner yet again, and the distance separating us from other European

countries in terms of the amount of funding earmarked for research will grow even more. In

absolute terms, in 2004 Poland spent just 17 euros per capita per year on science (funding for

science did not grow in 2005-2008, only the euro exchange rate changed). That’s approximately

1/10 of the average spending in the other EU countries (167 euros per capita annually). Constant

under-funding of science in Poland means that for many years the best university graduates have

been giving up academic careers, or even if they decide on one, they usually pursue it in another

country.

This state of affairs is due to the fact that successive governments in free Poland, regardless of

their political colours, have failed to appreciate the culture-building role of science. During

discussions on money, we often lose sight of a much more important perspective – the priorities

which will stimulate the development of a modern society. I think that science and the values it

entails, such as innovation, creativity, rationality, openness, the search for truth, can be driving

forces of development of extraordinary importance to all areas of public life. Only an educated

society can be a partner for other developed societies. Investing in science means investing in the

future. That is why I would like to take this opportunity to appeal to decision-makers – let us not
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stop working on science reform in Poland! Even if we are unable to implement all its elements as

quickly as we would wish due to financial reasons, we should carefully prepare the relevant draft

laws so that as soon as the economy – and consequently the state budget – shows signs of

overcoming the crisis, we can start bringing those laws into effect. This applies in particular to

what I consider the key law – on the National Science Centre.

During its years of activity, the Foundation for Polish Science as a nongovernmental and self-

-financing institution has developed ways of financing science that are new in Polish

circumstances, based on international standards and competitiveness. Our experience in this area

can certainly be useful in verifying any new proposals for financing science in Poland from the

state budget. I would like to present a few elements we consider especially valuable in the

Foundation’s programme policy and some guidelines we follow when developing our programmes

and reaching decisions on assigning funding.

First of all, realizing that the amount of funding which the FNP can spend on support for science

is equivalent to less than 1% of the budget assigned for this purpose by the Ministry of Science

and Higher Education, we attach great importance to supporting truly the best researchers. The

success rate in the various programmes ranges from 15 to 25%, and sometimes does not even

exceed 10%. Our recipients are an elite in the best sense of the word – their scientific “brand” is

confirmed by international successes. The Foundation for Polish Science also consistently tries to

implement a bottom-up strategy, not specifying any preferred directions of research development

but supporting those research fields in which Polish teams compete with the best teams around

the world without any sense of inferiority.

The second important premise of our activity is building our programmes in such a way as to

provide the Foundation’s support to researchers at every stage of their scientific careers – from

their time at university and working on their PhD, through the stage of foreign postdoctoral

fellowships and building their own team, right up to stability and consolidating the position of

their own school of research. We focus especially strongly on supporting young researchers who

have yet to achieve research independence and financial stability. It’s worth noting that most of

the FNP’s programmes are addressed to Polish scientists as well as foreigners, but on condition

that they carry out their research plans in Poland. The Foundation’s programmes usually also

contain a stipend component, because we want to make sure the best researchers receive proper

remuneration for their top-quality work.

Now the next, third issue. Thanks to the fact that the Foundation is a private institution and the

funding it has at its disposal is not public funds, we can give the beneficiaries of our programmes

relative freedom in how they use any funding received. This also stems from the trust the

Foundation places in the scientists it awards. We believe that the procedure of multiple-stage

competitions (including direct interviews with entrants), based on peer reviews, often involving

foreign experts, allows us to single out the best researchers who know very well how to utilize the

funding they receive.

We have to apply a slightly different practice in the case of projects which, though the

Foundation implements them, are financed from structural funds (from the Innovative

Economy Operational Programme and the EEA Financial Mechanism). Because this funding is

considered public funds, no flexibility with respect to procedures is possible. When deciding to

apply for this funding, we knew we would have to apply more “bureaucratic” rules of

accounting for funding awarded by the Foundation to programmes financed in this way. At the

same time, we decided to take a large part of the account-settling and reporting burden on

ourselves. We know that the beneficiaries of programmes implemented thanks to external

funding have reason to complain of burdensome reporting procedures, but this is the price we

all have to pay for the possibility of taking advantage of structural funds. I am convinced it’s

a price worth paying.

Let us briefly outline the first effects of implementing four new programmes that were set in

motion thanks to structural funds – IPP, TEAM, WELCOME, and VENTURES. The first calls for
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proposals were announced, and the recipients of these programmes were selected, in 2008. We

started financing the research of the first three international PhD schools (IPP programme), with

a total of 45 PhD students participating. We also financed the formation of the first 7 research

teams which will offer work to 54 graduate students, PhD students, and young PhDs (TEAM

programme). In addition, 8 PhD students separately obtained funding for projects involving

applications (VENTURES programme). Thanks to the WELCOME programme, three eminent

scientists decided to return to Poland from countries of such high scientific and economic

standing as Germany, Sweden and Australia, to start building their own, new research teams here.

A total of 45 young scientists will conduct research within these groups. We need to remember

that 2008 brought just the first calls for proposals, and that these competitions will be repeated

every year up to and including 2010. In total, we will spend PLN 252 million from European funds

on these four programmes in 2008-2015.

The year 2008 saw the successful completion of a long-standing project to raise funds for the

endowment of a Chair of Polish Studies at Columbia University in New York. Thanks to the efforts

of several institutions, including the FNP, the capital of $3 million needed to found the

programme was put together, this was a precondition for launching the procedure to form a

separate chair which will be a major academic and cultural centre in the field of Polish studies at

one of the most important U.S. universities.

I would also like to mention an important element of the FNP’s programme policy which we

developed intensively in 2008. The ever growing scale of the Foundation’s activities and their

importance to the Polish scientific community inclined us to subject our programme activity to

systematic evaluation. The system for evaluating FNP programmes is based on three main

elements: day-to-day monitoring (summaries of the competition procedure for every completed

edition of a given programme), in-house evaluation (a comprehensive analysis of a programme

every 4-5 years, to identify any “critical points” and develop guidelines for the future), and

external evaluation (carried out with the help of foreign experts). This evaluation is designed to

help us analyse the usefulness, quality and effects of the programmes, to help build the FNP’s

programme strategy.

It is the Foundation’s task not only to seek out the best scientists, but also to promote the highest

standards of operation. That is why, apart from a code of ethics for Foundation employees which

has been in place for several years, we have also codified the rules to be followed by anyone

taking advantage of our institution’s support (code of ethics for FNP competition winners and

beneficiaries). We believe this will contribute to promoting the principles of good practice in

science.

As an institution which obtains most of the funding for its activity from operations on financial

markets, the Foundation has felt the effects of the crisis whose beginnings we saw in 2007 and

which deepened in the second half of 2008. Today we can see that its consequences are more

serious than could have been expected just a few months ago. In this situation, we had to take

the tough decision to amend the budget for 2009, resulting in the earlier closing or suspension

of a few programmes. These changes, however, are not dictated by financial reasons alone –

they were speeded up by them, but are part of the evolution of the FNP’s programme concept

which consists in, generally speaking, gradually reducing the number of programmes while

expanding the proposals in the ones that remain and increasing the budgets of those we

recognize as being of key importance and the most needed. The direction and goals of the

planned changes are presented in greater detail in the “FNP Policy Guidelines for 2008-2012” –

the document which outlines the Foundation’s strategy for the near future, prepared by the

board and approved by the Foundation Council in October 2008 (an abridged version of the

document in Polish is available on our website www.fnp.org.pl).

The effects of negative processes on financial markets are not as painful for us thanks to funding

from structural funds at the Foundation’s disposal. Despite the crisis, we have managed to almost

double the Foundation’s annual budget compared to the amounts assigned for programme
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activities in previous years. We have earmarked a total of PLN 51 million for support for science

in 2009, of which PLN 23 million will come from structural funds.

True to tradition, I would like to take this opportunity to extend my heartfelt thanks to all the

people who have assisted our Foundation with their donations. Payments from individual donors

increase the amount of grants for recipients in the POWROTY/HOMING programme (for young

scientists returning from abroad). Thanks to private individuals’ payments of 1% of income tax

into our account in 2008 (a total of PLN 43,268.50) and an anonymous donation the Foundation

received for this programme, every grant for our recipients in last year’s edition grew by PLN

4,000. Your support and very personal commitment to the implementation of the POWROTY

programme also has emotional importance for us, as it strengthens our belief that this idea for

making it easier for young Polish people to pursue a research career in their own country has won

wider recognition. We also see it as proof of public trust in our activity. Thank you.

I hope the brief outline of the Foundation’s activities in 2008 presented above, though it does not

cover all the initiatives we undertook, shows how we fulfil our mission of supporting science – by

rewarding the best scientists. We have no single universal method of improving the quality of

Polish science. We do our best to observe the needs of scientists carefully and adjust our proposals

accordingly. Our scope of operation and the character of a private institution allow us to reach

decisions flexibly and promptly, but our activity is not and cannot be – due to its scale – any kind

of systemic solution. We do hope, however, that our ideas and applied solutions (and in fact this

is already happening) will be followed and adapted by other public institutions dealing with

research financing, while our role will continue to consist in creating new ideas, developing

standards and showing good practices which will effectively serve the development of Polish

science.

I am deeply confident that the efforts of all the people working to improve the situation in Polish

science (a condition of which – I believe – is reform of the system of its financing in Poland),

including the many years of the Foundation’s activities, will allow Poland after the period of

transformation to become a country where science is practised by the best researchers, regardless

of nationality, and the only criterion of evaluation is the quality of their work.

Maciej ˚ylicz

Programmes of the Foundation of the Polish Science
The year 2008 was another year of change in the scope and means of the Foundation’s programme

activity. A total of 23 programmes were implemented, among them four new projects – MPD/IPP,

VENTURES, TEAM, and WELCOME – financed from European Union structural funds as part of the

Innovative Economy Operational Programme, and also a new type of Foundation programme

targeted at libraries.

Spending on the programmes in 2008 totalled 25.3 million zlotys.

n Prizes and Grants 

FNP Prize

These annual individual prizes, for outstanding achievements and discoveries contributing

significantly to intellectual life and progress of civilization in Poland and ensuring Poland a place

in science world-wide, were granted for the seventeenth time in 2008.

Candidates for the prize were nominated by 219 eminent scientists who were asked to do so by

the FNP Council. Similarly to the competition’s previous edition, the procedure to select

candidates involved two stages.

In the qualifying procedure, reviewers and experts evaluated the scientific value and originality

of each work or achievement, its importance for the development of a given discipline and also

for building the prestige of Polish science around the world. In the technical sciences, the

usefulness of a project for economic practice was also considered. The winners are:
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• in the humanities and social sciences

Prof. Stanis∏aw Mossakowski (PhD hab.) from the Institute of Art, Polish Academy of Sciences,

for his comprehensive, interdisciplinary monograph on the Sigismund Chapel – a leading historic

building of Polish and Italian Renaissance art;

• in the life sciences and medicine

Prof. Jacek Oleksyn (PhD hab.) from the Institute of Dendrology, Polish Academy of Sciences, in

Kórnik, for his contribution to the discovery of universal bio-geographic correlations between

plant characteristics, important for understanding ecological processes on a global scale;

• in the exact sciences

Prof. Ryszard Horodecki (PhD hab.) from the Institute of Theoretical Physics and Astrophysics,

University of Gdaƒsk, for his contribution to creating the foundations of quantum information

technology;

• in the technical sciences

Prof. Andrzej Jajszczyk (PhD hab. eng.) from the Department of Telecommunications, AGH

University of Science and Technology, for research in the theory of high-speed telecommunication

network nodes as the basis for building the next-generation Internet.

The amount of each individual cash prize was 200,000 zlotys.

MISTRZ programme (academic grants for professors)

This is a programme with a unique formula, addressed to scientists at the peak of their scientific

careers who have substantial scientific achievements to their credit, who additionally effectively

combine research work with teaching young scientists. This academic grant does not oblige

recipients to carry out any pre-defined, detailed research project, thanks to which they can

continue any ongoing research or develop a completely new area of research. The underlying

principle is to give recipients substantial freedom in spending the funds.

The MISTRZ programme has been implemented since 1998 and each year encompasses a

different area of study, according to the division into the humanities and social sciences,

exact sciences, technical sciences, and life sciences and medicine. The grants are awarded in

a closed competition. Candidates are nominated by a group of several dozen eminent

scientists selected by the Foundation, recognized authorities in the field covered by the grant

in a given year. The decision to award the grants is made by the board on the basis of the

opinions of reviewers.

In 2008 the value of a single three-year grant increased to 450,000 zlotys. One of the possibilities

recipients receive is that they can assign a major part of the funds to support their young

collaborators. This allows recipients to bring in the best young scientists and offer them the

opportunity to concentrate on research.

The 2008 edition of the MISTRZ programme was addressed to scientists from the life sciences and

medicine. Based on the recommendation of the panel of specialists, the FNP board selected 12

recipients. (A list of the recipients is presented on p. 14)

The guest of honour at the presentation ceremony was Prof. Tim Hunt, winner of the Nobel Prize

in Medicine in 2001. He gave a lecture entitled “Getting In and Out of Mitosis”. The ceremony was

attended by a great number of the recipients’ colleagues, representatives of scientific institutions,

and media. (See photo on p.15)

START programme (stipends for young researchers)

It is now 15 years since the Foundation started offering these stipends to young researchers at the

start of their careers who have achieved success in their field of science. The stipends are a form

of recognition of the young researchers’ achievements so far and serve as encouragement to

further development. The competition is open to researchers who are no older than 30 in the year

they submit their application.
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The competition for stipends in 2008 attracted 843 applications. A total of 118 stipends of 24,000

zlotys each (exempt from personal income tax) were awarded. (A list of the recipients is presented

on pp.15-18)

Recipients of this stipend may apply to have it extended for an extra year. Such applications were

submitted by 98 recipients from 2007, and 81 of them received an extension.

In 2006 the Foundation for Polish Science signed an agreement with the Council for the Lindau

Nobel Laureate Meetings. On the basis of this agreement, the Foundation has the right to

nominate young scientists – recipients in the START programme to take part in meetings with

Nobel Prize winners. The 2008 meeting, which was devoted to physics, was attended by 25 Nobel

laureates and more than 550 young physicists from 66 countries, including 5 stipend recipients

from the Foundation.

KOLUMB programme (postdoctoral outgoing fellowships)

Under this programme, young scientists who have not been on a long-term foreign stay (more

than 6 months) after obtaining their PhD, and who are under 35 years of age (or 37 if they have

taken advantage of extended post-maternity leave) can apply for a fellowship which allows them

to go on a postdoctoral traineeship to leading research centres worldwide.

The latest, fourteenth edition of the KOLUMB programme attracted 114 applications. Following a

two-stage competition procedure, 15 fellowships were awarded. (For a list of recipients see p.18)

To expand its range of offered postdoctoral grants, as of 2007 the Foundation has been signing

agreements with selected scientific institutions around the world.

The year 2007 marked the start of implementation of an agreement between the FNP and the

College of Clare Hall at the University of Cambridge. Under this agreement, anyone interested in

a stay at Clare Hall may apply directly to the Foundation and, if they win a KOLUMB fellowship

and are accepted by the College, can obtain a Visiting Fellowship offered by Clare Hall. Among the

recipients of 2008, such a fellowship was granted to Magdalena Rembowska-P∏uciennik, PhD, from

the Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences.

Starting in 2008, thanks to co-operation between the FNP and the National Science Council of

Taiwan, young Polish scientists can apply for a traineeship in Taiwan through the FNP.

Also in 2008, agreements were signed with two French scientific institutions – the National

Institute for Agricultural Research (INRA) and the National Institute for Health and Medical

Research (INSERM). 

Support grants for fellows returning from foreign visits

This programme supplements the KOLUMB programme and its purpose is to enable fellows returning

from foreign visits to make use of the knowledge and skills acquired during their traineeships at the

world’s leading research centres. To this aim, the Foundation offers them a one-off grant of 40,000

zlotys upon their return to Poland, which the former fellows can use to set up or modernize research

facilities and to continue their collaboration with the foreign research centres.

In 2008, applications for these support grants were submitted by 12 fellows, all of whom received

a grant. (For a list of recipients see p.20)

POWROTY/HOMING programme (reintegration grants for Polish scientists)

The main aim of the programme is to encourage young Polish scholars to return to Poland after

long foreign traineeships. The Foundation offers recipients in the programme substantial

assistance in developing their scientific careers, allowing them to substantially improve their

work conditions and facilitating the continuation of their collaboration with foreign centres.

Winners in the competition receive grants awarded for two years, comprising a personal stipend

and funds for a research project and for continued co-operation with the foreign institution. It is

possible to apply for an extension of financing for a third year.
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The two-stage competition in the 2008 edition attracted 83 applications. Among the 66 experts

evaluating them, 15 were from foreign institutions, including 5 recommended by the Research

Council of Norway with which the Foundation implements the programme. As a result, 15 grants

were awarded. (For a list of recipients see p.21)

The stipend part of each grant was 30,000 zlotys per year. Each stipend was increased by 4,000

zlotys from funds the FNP received from payments for public benefit organizations (donations of

1% of personal income tax).

The programme is co-financed by the member states of the European Economic Area: Iceland,

Liechtenstein and Norway, as part of the EEA Financial Mechanism.

FOCUS programme (subsidies for establishing research groups)

This programme for supporting young researchers with recognized scientific achievements in a

field of research which is specified by the Foundation each year, implemented since 2006, aims to

enable scientists to take on new, original, promising, and important research topics as well as

providing assistance at the initial stages of creating their own research team.

In the edition which began in 2007, the field specified by the Foundation was research involving

astrophysics and outer space. The competition attracted 13 applications. Four 3-year subsidies

were awarded, in the amount of 240,000 zlotys each. (For a list of recipients see p.21)

In addition, recipients could apply for grants enabling them to set up new laboratories. The total

amount, divided among the four recipients, was 2 million zlotys.

The topic for the next edition of the FOCUS programme, announced in 2008, is molecular and

biochemical cancer research. The programme was inaugurated during scientific workshops

organized in late June 2008 by the Foundation in association with the Deutsche

Forschungsgemeinschaft (DFG), the British Council, and two French institutions – INSERM and CRDF.

The competition attracted 21 applications. The recipients will be selected in the first quarter of 2009.

KWERENDA programme (grants for archive searches abroad)

Grants for specialist searches at foreign libraries and archives are awarded exclusively for

searches and studies of source materials unavailable in Poland but necessary to complete research

projects in the humanities and social sciences.

The grant is offered to scholars (regardless of their age) who have at least a PhD and work at a

Polish university-level school, Polish Academy of Sciences institute, or other domestic institution

whose statutory goals include research. The grant amount is set individually by the Foundation

board, depending on the places the recipients plan to visit, and on average amounts to 2,300-

-2,700 euros per month depending on the location of the search.

The competition in 2008 attracted 96 applications, but its adjudication was moved to the

following year. The year 2008 saw the implementation of grants awarded at the end of 2007. (For

a list see p.23)

CONFERENCE GRANTS programme

This is the continuation of a programme financed in the 1990s by the Stefan Batory Foundation.

Based on an agreement on co-operation, the competition is run by the Warsaw Scientific Society,

while the Foundation for Polish Science finances the grants and the programme’s running costs.

The aim of the programme is to enable Polish scientists (aged up to 35) to take part in international

scientific congresses, symposia, and conferences. From 2006 this grant, which is assigned for

travel expenses, conference fees, and accommodation or board during a conference, is also

available to scientists who want to take part in a conference held in Poland, but of international

character. The criteria of selection are the same as in the case of conferences held abroad.

As usual, four competitions were held in 2008, in which a total of over four hundred applications

were reviewed. Supplementary funding to cover the costs of participating in foreign congresses
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and conferences held in various European countries as well as the United States, Canada,

Australia, Brazil, Chile, Japan, South Korea, and South Africa, was awarded to 120 people. (For a

list of recipients see pp.23 - 25)

n Support for the Development of Research Facilities 

NOVUM programme

The present reporting year was the final year of this programme, in which the Foundation

provided supplementary funding to initiatives and investments of significant importance to

science in Poland which could not obtain funding from other sources and were not covered by

any of the Foundation’s other programmes. This applied mainly to such cases when a shortage of

funding jeopardized the completion of an advanced project or could have led to the loss of

valuable and important research results.

The final edition of the programme attracted 110 applications, from which 23 were chosen for

financing. (For a list see p.26)

n Support for Technology Transfer 

INNOVATOR programme

The primary aim of this programme, implemented since 2006, is to familiarize scientists – authors

of various kinds of innovative projects – with market mechanisms and principles of business

activity as well as providing them with comprehensive assistance in preparing innovative projects

at the early stage of commercialisation.

The programme is addressed to young scientists – PhD students and PhDs from any scientific

discipline who have an interesting idea for an innovative project or invention. The programme is

implemented in three stages. In stage one, training, a group of applicants who submit the most

interesting ideas take part in workshops on how to run a business involving innovations. During

this training the participants prepare business plans which are then evaluated, and the

Foundation selects 5-7 projects for stages two and three of the programme.

In 2008 workshops were held for participants in the first stage of the 2007 edition and for those

who submitted applications in May 2008. A total of 20 people took part and presented their

business plans for evaluation after the workshops. The decision on which projects will receive

funding will be reached in 2009.

n Publications

MONOGRAPHS programme

As a result of the ongoing competition for monographs in the humanities and social sciences, over

130 titles have been published so far in the “FNP Monographs” series including more than ten

reissues.

The competition is judged by a four-member Publishing Council appointed by the FNP, its

members being professors Henryk Samsonowicz (chairman), Janusz S∏awiƒski, Lech Szczucki, and

Marek Zió∏kowski. Following an evaluation of the 57 works submitted in 2008, eight works were

accepted for publication in the series.

Four titles were published in 2008. (For a list see p.28)

In 2008, volumes from the “FNP Monographs” series again received recognition. In the eleventh

Jan D∏ugosz Competition in Kraków, the nominees included two books from the series: Wojciech

Tomasik’s Ikona nowoczesnoÊci. Kolej w literaturze polskiej [Icon of Modernity. Railways in Polish

Literature] and Piotr ˚bikowski’s W pierwszych latach narodowej niewoli. Schy∏ek polskiego

oÊwiecenia i zapowiedzi romantyzmu [In the First Years of National Bondage. The Close of the

Polish Enlightenment and Harbingers of Romanticism]. In the KLIO competition for the best

history book, the first-degree prize in the author category was awarded to Przemys∏aw Urbaƒczyk

for his Trudne poczàtki Polski [Poland’s Difficult Beginnings].
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Since 2006 the former TRANSLATIONS programme, its aim being to promote the academic

achievements of the Polish humanities around the world, has been a part of the MONOGRAPHS

programme. At present those eligible to apply for supplementary funding for translation of works

from the humanities and social sciences into a foreign language are primarily the authors of works

previously published in the “FNP Monographs” series, and also the authors of other works as long

as the subject matter is directly related to Poland.

In 2008, grants were awarded for foreign translations of 5 works by Polish scholars, which are due

to be released by various foreign publishers. They are:

Maciej Dorn: Bracia zakonu krzy˝ackiego w Prusach w latach 1228-1309. Studium

prozopograficzne [Brethren of the Teutonic Knights in Prussia in 1228-1309. A Prosopographic

Study]

Marek Kornat: Polityka równowagi 1934-1939. Polska mi´dzy Wschodem a Zachodem [The Policy

of Equilibrium 1934-1939. Poland Between East and West]

Jakub Lewicki: Mi´dzy tradycjà a nowoczesnoÊcià. Architektura Lwowa lat 1893-1918 [Between

Tradition and Modernity. Lviv’s Architecture in 1893-1918]

Jakub Morawiec: Wolin w Êredniowiecznej tradycji skandynawskiej [Wolin in Mediaeval

Scandinavian Tradition]

Barbara Szmigielska-Siuta: Marzenia senne dzieci [Children’s Dreams]

Publishing Projects

The aim of this programme is to support serial publications (book series) which scientifically

document the historical and civilization heritage of Poland and were written at scientific

institutes. Book series are chosen for the programme in a competition announced every three

years.

Publications receiving support at present include successive issues of Polski S∏ownik

Biograficzny [Polish Biographical Dictionary] and a series of monographs under the joint title

Origines Polonorum, the fruit of a research project called “Polish Territories at the Turn of the

Millennia”.

Eight new projects were submitted for the competition in 2008, of which three qualified for

funding. (For a list see p. 30)

n FNP Conferences

FNP Debates on Science

The topic of the latest (thirteenth) conference in the “FNP Debates on Science” series was The

Responsibility of Scientists. The meeting was held in October 2008 in Serock near Warsaw, and was

attended by 50 eminent scientists from all over Poland. The conference discussed different aspects

of scientists’ responsibility: their responsibility for the choice of research topics and their

responsibility for disseminating and utilizing research results. The discussion focused on scientists’

“external responsibility”, i.e. responsibility towards other, non-scientific communities and the

public as a whole, responsibility which emerges when, for example, a scientist appears in public

not only in his or her role as a scholar.

The meeting included the official presentation of the Foundation’s Honorary Award to two

great scholars who have contributed significantly to the FNP –- Prof. Barbara Skarga and Prof.

Lech Szczucki (See photo on p. 30).

n International Co-operation 

Alexander von Humboldt Polish Honorary Fellowship

Under an agreement signed in 1995 with the Alexander von Humboldt Foundation, the

Foundation for Polish Science awards the Polish Honorary Fellowship to German scholars,

irrespective of their field of study, in appreciation of their scientific achievements and
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contribution to the development of the two countries’ scientific co-operation. The fellowship

is the equivalent of the Humboldt-Forschungspreise, a prestigious award granted to eminent

scholars from other countries by the renowned Alexander von Humboldt Foundation in

Germany. The purpose of the FNP fellowship is to recognize the recipients’ scientific

achievements and to stimulate long-term co-operation between Polish and German

researchers.

Candidacies of German scholars for the Polish Honorary Fellowship for a research visit to Poland

may be submitted to the Foundation for Polish Science exclusively by Polish scholars. At present

the fellowship amount is 4,000 euros per month.

Two candidates were submitted in 2008. They received positive opinions from independent

reviewers and also from the von Humboldt Foundation, and the FNP Board awarded the Honorary

Fellowship to both of them. They are:

Prof. Dr Nicolaus Blin – a molecular geneticist from the Institute for Human Genetics, University

of Tübingen, who received a 9-month fellowship for a research visit to the Wroc∏aw Medical

University at the invitation of Prof. Maria Sàsiadek;

Prof. Dr Gottfried Wilhelm Ehrenstein – professor emeritus of the University of Erlangen, a

specialist in materials engineering and polymer plastics processing, who received a 12-month

fellowship for a research visit to the Wroc∏aw University of Technology at the invitation of Dr Jacek

Kaczmar, PhD hab. eng., from the Wroc∏aw University of Technology’s Faculty of Mechanical

Engineering.

Grants for researchers from Central and Eastern Europe

Based on an agreement signed between the Foundation for Polish Science and the Józef Mianowski

Fund-Foundation for the Promotion of Science, the two organizations implement a joint grant

programme enabling scientists from other countries, chiefly from Central and Eastern Europe as

well as Asia, to conduct research at Polish scientific units. The amount of the grant, awarded for

a period from 1 to 12 months, is equivalent to the average salary in an equivalent job position in

Poland. The grant also covers accommodation, insurance, and travel costs.

The competition and the fellowship disbursement is the responsibility of the J.Mianowski Fund,

while the FNP finances the programme and takes part in the work of the board selecting the

recipients. Applications are accepted from scientists in the natural and exact sciences as well as

the humanities and social sciences. Under the programme, grants are also available to researchers

applying for a traineeship at the University of Warsaw’s Centre for Studies on the Classical

Tradition in Poland and East-Central Europe (OBTA).

In 2008 the competition attracted 163 applications. Grants were awarded to 54 scholars; these will

be paid out in the following year. A total of 91 grants were implemented in 2008, including 78

awarded at the end of 2007 and 19 grants for OBTA traineeships. (For a list of grants see p.32)

COPERNICUS Polish-German Scientific Award

This joint project of the Foundation for Polish Science and the Deutsche Forschungsgemeinschaft

(DFG) aims to recognize and honour the most active participants in Polish-German scientific co-

operation, who can document outstanding research achievements which are the result of that co-

operation, as well as major successes in promoting young research workers.

The award is conferred every two years, following a competition, to eminent scientists from any

field of research. Applications nominating candidates for the award should be submitted to the

DFG office if the nomination is from a representative of the German scientific community, and to

the FNP office if the nomination comes from a Polish scientist. The winners are chosen from

among the nominees by a panel of judges appointed by the DFG and FNP.

The second competition was held in 2008 and attracted 29 applications. The judges chose two

collaborating physicists – Prof. Andrzej Sobolewski from the Institute of Physics, Polish
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Academy of Sciences, in Warsaw, and Prof. Wolfgang Domcke from the Technical University of

Munich, who were awarded 25,000 euros each.

The ceremony to present the COPERNICUS Award was held in May 2008 in Warsaw. It also

included the presentation of the FNP Honorary Award; the committee granted it to Dr Konrad

Buschbeck, former long-time counsellor for scientific research at the German Embassy in Warsaw.

(See photos on p.17)

n Other Initiatives

PARTNERS programme

As of 2008, the FNP’s co-operation with scientific societies is conducted through the PARTNERS

programme, in which nation-wide and regional interdisciplinary scientific societies and other

associations and foundations acting for the benefit of science in Poland and the world can apply

for grants to finance their programmes and projects.

The second edition of the programme attracted applications from 16 organizations. After

evaluating the submitted projects, the Foundation Board decided to award grants to 6 projects.

(For a list see p.34)

FUNDS FOR LIBRARIES programme

This programme was started in 2008 with the aim of helping libraries apply for subsidies from

structural funds offered to Poland in 2007-2013. The programme is available to libraries and

archives whose collections are of significant importance to Polish science and historical heritage

but which have insufficient administration capacity to prepare proper applications by

themselves.

In 2008 the Foundation received 13 applications from libraries all over Poland, of which three

fulfilled both formal and merit requirements and were passed on for further processing.

SCIENCE MAP programme

In this project, the Foundation plans to gather knowledge on trends and problems important for

the development of science in Poland, commissioning relevant studies from specialist institutions.

The first research topic was the mobility of young Polish researchers. Commissioned by the

Foundation for Polish Science, the study was carried out by the Centre for Social and Economic

Research (CASE). A report from the survey was published in August 2008. The study yielded a lot

of information on the scale of mobility and migration of Polish scientists and the motivation of

young researchers when choosing their country of employment. 

Analysis of the Foundation’s programmes

In 2008 the Foundation continued the day-to-day monitoring of its programmes and their in-

-depth assessment. The KWERENDA and POWROTY/HOMING programmes were evaluated. In

the latter case, experts from leading foreign institutions which support science were asked to

offer an evaluation: the European Science Foundation, EMBO, The Research Council of

Norway, Alexander von Humboldt-Stiftung, and the Centre of Migration Research at the

University of Warsaw. The experts were asked to assess the programme’s objectives,

assumptions and implementation, and to offer guidelines and recommendations for its future

operation. Getting external experts to analyse and evaluate the FNP’s activity was a valuable

experience for the Foundation, one that will be taken into consideration when preparing

evaluations of other programmes. Also in 2008, the Foundation carried out in-depth studies

of the careers of recipients in the HOMING and KOLUMB programmes, with a special focus on

the mobility of young scientists. Reports from these studies are being made available to public

opinion.

annual report

2008

63



n Programmes Financed from European Union Structual Funds 
One of the Foundation’s key projects in 2008 was the decision to take part in the Innovative

Economy Operational Programme 2007-2013 (Action 1.2 – “Strengthening the human resources

potential of science”). As a result, the Foundation is able to offer several new programmes which

are financed from structural funds. These programmes are: TEAM, WELCOME, VENTURES, and

International PhD Projects (IPP). Their main objective is to intensify international co-operation,

create new possibilities of development for young scholars, and strengthen the potential of Polish

science by financially assisting the research projects of the best Polish scientists returning to

Poland from abroad.

TEAM programme

This programme is addressed to the leaders of already existing and newly forming research teams

which plan to employ young scientists for their projects from the fields described as Bio, Info,

Techno. The aim is to increase the involvement of young scientists in research in the best teams

and laboratories all over Poland. The grants awarded in the programme are composed of personal

stipends for the young team members and a research grant for the project (up to 35,000 zlotys per

year per PhD student or young PhD).

Two editions of the programme were implemented in 2008. Funding worth approx. 2 million zlotys

for each of the 7 chosen projects was awarded in the first edition. (For a list of recipients see p.36)

Thanks to funding from the TEAM programme, the recipients set up research teams comprising

graduate students, PhD students or young PhDs who are conducting research which creates a new

quality in a given field of science. A total of about 54 young scholars will work on these projects.

International PhD Projects (IPP) programme

This programme aims to support research units that co-operate with foreign partners on PhD

studies. Those eligible to apply are scientific consortia composed of at least one Polish and one

foreign institution.

The coordinator in each IPP project can be a Polish unit to which the Ministry of Science and

Higher Education has awarded first-category status according to the current parametric

evaluation system and which has the right to confer doctoral degrees. Scientific consortia

applying to take part in the programme can represent any field of science, though preference is

given to applications from fields described in the competition documentation as Bio, Info, Techno.

Three consortia were selected for funding in the programme’s first edition. The institutions taking

part in the IPP selected the PhD students for the programme by way of an open international

recruitment procedure. Following this recruitment, the projects will involve 45 PhD students from

Poland who will also conduct research at the foreign partner’s institution (from 6 to 24 months).

During an International PhD Project (4-5 years) the consortium carrying out the project will

receive personal stipends for the PhD students, in the amount of 3,000 zlotys per month, and also

research grants (up to 35,000 zlotys per year per person).

The beneficiaries in the IPP programme’s 2008 edition are:

Prof. Renata Bilewicz from the Faculty of Chemistry, University of Warsaw, who heads a project

in the chemical sciences entitled International Scholarship Program for Graduate Studies in

Faculty of Chemistry and received funding in the amount of 5,875,000 zlotys;

Prof. Mariusz Jaskólski from the Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences,

who heads a project in structural biology entitled Structural Biology of Plants and Microbes and

received funding in the amount of 3,737,800 zlotys;

Dr Bart∏omiej Szafran, PhD hab, from the Faculty of Physics and Applied Computer Science, AGH

University of Science and Technology, who heads a project in nanoscience entitled Krakow

Interdisciplinary PhD Project in Nanoscience and Advanced Nanostructures and received funding

in the amount of 4,298,000 zlotys.
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WELCOME programme

This programme is addressed to Polish research units which employ scientists from other countries

or Polish scientists returning to Poland from abroad, who will carry out projects in Poland with

the participation of young researchers.

The aim of the programme is to involve eminent scientists from abroad in setting up research

teams in Poland and to intensify the international co-operation of Polish research units.

Applications considered for the programme need to be from the Bio, Info, Techno research areas

and should be submitted by the unit together with the scientist from abroad who is the project

manager.

The team has to include at least six members, who may be graduate students (after completing

their third year), PhD students, and participants in postdoctoral traineeships. Recruitment is by

way of an open procedure conducted in Poland and abroad.

During the implementation of WELCOME projects (3-5 years) the financing includes personal

stipends for the foreign researcher/project manager (from 200,000 to 350,000 zlotys per year) and

for the team members (graduate students – 1,000 zlotys, PhD students – 3,000 zlotys, young PhDs

– 5,000 zlotys per month), and also a research grant (up to 1 million zlotys per year).

The programme’s first edition attracted 24 applications. The competition will be adjudicated in

the first quarter of 2009.

VENTURES programme

The aim of this programme is to stimulate pro-innovation attitudes among young scientists. The

means to achieving this is financial support for graduate students, graduates and PhD students

working on projects which have a chance of finding application in the economy. Projects from all

fields of science can be submitted for the programme.

A project by young researchers can last from one to three years. Financing in the VENTURES

programme includes a personal stipend for the project manager (1,500 zlotys per month for

students and graduates, and 3,000 zlotys for PhD students) and a research grant of no more than

35,000 zlotys per year.

The first competition attracted 75 applications. Funding was awarded to 8 projects. (For a list see p.38)

n The FNP’s Co-operation with Other Organisations

The Forum of Benefactors in Poland Association

The Foundation is one of the founders of this association and an active member, taking part in

meetings, discussions and debates organized by the Forum. The Forum Board includes a

representative of the Foundation.

In 2008 the Foundation’s co-operation with the Forum of Benefactors was mainly related to the

government’s proposed amendments to the law on foundations and the law on public benefit

activity and volunteering, which directly concern the Foundation. The FNP’s representatives were

also involved in other activities of the Forum of Benefactors, including a series of debates on the

models and principles governing the work of foundations in Europe.

Establishing a Polish Chair at Columbia University in the United States

In 2004 the Foundation decided to take part in raising the endowment capital to finance a

Professorship of Polish Studies at Columbia University in New York, assigning $250,000 for this

purpose and transferring it in instalments. The Foundation fulfilled all of its obligations towards

the Polish Studies Professorship Fund by the end of 2007.

The endowment capital needed to establish the Professorship at CU was $3 million. The difficulties

the initiators of the project had with raising this amount persuaded the Foundation to undertake

a number of activities promoting the idea of setting up Polish Studies departments at foreign

universities. Among other projects, at the end of 2007 the Foundation organized a one-day
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conference in Warsaw to discuss the issue, its honorary patron being the Speaker of the Polish

Sejm [lower house of parliament]. As a result of this and other activities which the Foundation

undertook in 2008 in association with the Polish Consulate General in New York, at the end of the

year a dozen or so Polish entrepreneurs submitted declarations that they would transfer money

to the endowment fund financing the Polish Chair at CU. 

NB.: A list of reviewers and experts in the Foundation’s competitions last year is published on 

pp. 40 - 42. The FNP authorities found their reviews and opinions very helpful in resolving doubts

and selecting beneficiaries in the individual programmes.

annual report 

2008

66



Abridged Version of the Financial Statements 
and the Independent Auditor’s Opinion

The full version of the Foundation’s Activity Report for 2008, available in Polish language, drawn

up in accordance with the ordinance of the Minister of Justice of 8 May 2001 on the general

scope of reports submitted by foundations (Journal of Laws No. 50 of 2001, item 529), has been

submitted to the Minister of Science and Higher Education.

A copy of the Activity Report of the Foundation, which was granted the status of a registered

public benefit organization on 31 December 2004, has also been submitted to the Minister of

Labour and Social Policy.

The abridged version of the Foundation’s activity report and financial statements for 2008,

together with an independent auditor’s opinion, in accordance with art. 70 of the Law on

Accounting, has been published on the website http://bopp.pozytek.gov.pl under the number

KRS 0000109744.

In compliance with the Law on Foundations of 6 April 1984 (Journal of Laws No. 21 of 1984, item

97 as amended) and the Law on Public Benefit Activities and on Voluntary Service of 24 April 2003

(Journal of Laws No. 96 of 2003, item 873 as amended), the Foundation enables all those

interested to access the full version of the Foundation’s Activity Report for 2008 in Polish which

is available at the Foundation’s headquarters in Warsaw, ul. Gra˝yny 11.



AUDIT OPINION

FOR THE COUNCIL OF THE FOUNDATION FOR POLISH SCIENCE 

We have audited the accompanying financial statements of the Foundation for Polish Science

with its registered office in Warsaw, ul. Gra˝yny 11, consisting of:

– an introduction;

– the balance sheet prepared as at 31 December 2008, showing total assets and liabilities of 

375 098 607,38 z∏;

– the profit and loss account for the period from 1 January 2008 to 31 December 2008, showing

a net loss of 80 203 064,60 z∏;

– statement of changes in the statutory fund for the period from 1 January 2008 to 31 December

2008, showing an decrease in the statutory fund of 80 203 064,60 z∏;

– the cash flow statement for the period from 1 January 2008 to 31 December 2008, showing 

a net cash increase of 1 903 322,45 z∏;

– notes to the financial statements.

The Foundation’s Executive Board is responsible for the preparation of the financial statements. 

Our responsibility was to audit the financial statements and to express an opinion whether the

financial statements are free of material misstatements.

We conducted our audit in accordance with:

1) Chapter 7 of the Accounting Act dated 29 September 1994 (2002 Journal of Laws No. 76, item

694),

2) professional auditing standards issued by the Polish National Chamber of Certified Auditors,

3) the Foundations Act dated 6 April 1984 (1991 Journal of Laws No. 46, item 203).

An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in

the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and

significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the

financial statements. 

We believe that our audit provided a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the audited financial statements consisting of financial data and explanations:

– give a true and fair view of the financial position of the Foundation for Polish Science as at 31

December 2008, as well as its financial result for the period from 1 January 2008 to 31 December

2008, 

– have been prepared in all material respects in accordance with the provisions of the above-

mentioned Accounting Act, and on the basis of properly maintained books of account,

– are consistent with the laws and regulations binding in Poland and with the Foundation’s

statute, to the extent to which such regulations affect the content of the financial statements.

Without qualifying our opinion we draw your attention to the fact that, as described in more

detail in Note No. 9 to the financial statements, the Foundation’s Executive Board has filed an

inquiry with the Ministry of Finance, through the Minister of Science and Information

Technology, about the legal nature of funds transferred to the Foundation by the Ministry of the

State Treasury from income realized on the sale of shares of privatized state-owned enterprises.
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The Foundation’s Board believe that the funds are not public in nature and that therefore their

management is not subject to the provisions of the Public Contracts Act.  

The Foundation received no reply to its inquiry before the end of our audit. We are therefore

unable to determine the effects of the above issue, if any, on the audited financial statements. 

The Executive Board’s Report on the Foundation’s Activities in the year 2008 includes all

information required by the Minister’s of Justice decree of 8 May 2001 on the general scope of

reports submitted by foundations (2001 Journal of Laws No. 50, item 529). 

Warsaw, 9th March 2009

BDO Numerica 

International Auditors & Consultants Sp. z o.o.

ul. Post´pu 12

02-676 Warszawa

Registration No. 3355

Auditor in charge On behalf of BDO Numerica 

Artur Staniszewski International Auditors & Consultants Sp. z o.o.

Polish Certified Auditor Hanna Sztuczyƒska

Reg. No. 9841/7325 Polish Certified Auditor

Reg. No. 9269/6955

Board Member
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BALANCE SHEET AS AT 31 DECEMBER 2008

Assets

(in PLN) 31 December 2008
31 December 2007

comparable data 

A. Fixed assets 12,164,803.23 1,337,639.01
I. Intangible assets 24,090.77 15,124.92
1. Development work  – –
2. Goodwill – –
3. Other intangible assets 11,906.77 15,124.92
4. Prepayments for intangible assets 12,184.00 –
II. Tangible fixed assets 12,140,712.46 1,322,514.09
1. Fixed assets 12,140,712.46 1,322,514.09

a) Land (incl. perpetual usufructs) – –
b) Buildings and structures (incl. civil engineering structures) 986,377.58 1,114,659.33
c) Plant and machinery 131,491.03 133,590.63
d) Motor vehicles – 5,374.97
e) Other tangible fixed assets 68,675.18 68,889.16

2. Construction in progress 10,954,168.67 –
3. Prepayments for construction in progress – –
III. Long-term receivables  – –
1. from affiliates – –
2. from other entities – –
IV. Long-term investments  – –
1. Real estate – –
2. Intangible assets – –
3. Long-term financial assets  – –

a) In affiliates – –
- shares – –

b) In other entities – –
- shares – –

4. Other long-term investments – –
V. Long-term prepayments and deferred costs – –
1. Deferred tax assets – –
2. Other prepayments and deferred costs – –
B. Current assets 362,933,804.15 453,169,919.42
I. Inventory 17,853.48 20,631.42
1. Raw materials 17,853.48 20,631.42
II. Short-term receivables 396,993.54 24,891.42
1. Receivables from affiliates – –

a) Trade receivables, due: – –
- in under 12 months – –
- in over 12 months – –

b) Other – –
2. Receivables from other entities 396,993.54 24,891.42

a) Trade receivables, due: 51,689.38 4,506.87
- in under 12 months 51,689.38 4,506.87
- in over 12 months – –

b) Taxation, subsidy, customs duty, social security debtors  343,384.35 8,582.80
c) Other 1,919.81 11,801.75
d) Submitted to court – –

III. Short-term investments 362,492,375.48 453,092,871.71
1. Short-term financial assets 362,492,375.48 453,092,871.71

a) In affiliates  – –
- shares – –
- other securities – –
- other short-term financial assets – –

b) In other entities 355,848,120.75 448,351,939.43
- shares 18,305,487.99 24,564,165.86
- other securities 337,542,632.76 423,787,773.57
- other short-term financial assets – –

c) Cash and cash equivalents 6,644,254.73 4,740,932.28
- cash on hand and cash at bank 4,235,167.52 249,046.14
- other cash 2,409,087.21 4,491,886.14
- other monetary assets – –

2. Other short-term investments – –
IV. Short-term prepayments and deferred costs 26,581.65 31,524.87

TOTAL ASSETS 375,098,607.38 454,507,558.43
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Liabilities and Equity

(in PLN) 31 December 2008
31 December 2007

comparable data 

A. Equity 372,271,825.95 452,474,890.55
I. Capital Fund 95,000,000.00 95,000,000.00
II. Statutory Fund 268,225,205.19 268,225,205.19
III. Revaluation Fund  329.71 329.71
IV. Reserve Fund 27,614,514.62 27,614,514.62
V. Accumulated (losses) from previous years 61,634,841.03 55,012,704.78
VI. Net profit/ (loss) for the year (80,203,064.60) 6,622,136.25
VII. Deductions from net profit for the year – –
B. Liabilities and provisions for liabilities  2,826,781.43 2,032,667.88
I. Provisions for liabilities 316,414.87 238,615.31
1. Deferred tax liability – –
2. Provision for retirement benefits and similar obligations  316,414.87 238,615.31

- long-term 288,657.25 237,374.97
- short-term 27,757.62 1,240.34

3. Other provisions  – –
- long-term – –
- short-term – –

II. Long-term liabilities  – –
1. To affiliates – –
2. To other entities – –

a) Loans – –
b) Debt securities – –
c) Other financial liabilities – –
d) Other – –

III. Short-term liabilities  1,712,487.45 1,144,151.44
1. To affiliates – –

a) Trade liabilities, payable – –
- in under 12 months – –
- in over 12 months  – –

b) Other – –
2. To other entities  1,704,637.08 1,140,910.76

a) Loans – –
b) Debt securities – –
c) Other financial liabilities – –
d) Trade liabilities, payable: 166,632.99 124,696.23

- in under 12 months 166,632.99 124,696.23
- in over 12 months – –

e) Advances received  – –
f) Bills of exchange payable – –
g) Taxation, customs duty and social security creditors 1,229,461.41 139,417.25
h) Payroll  62,340.27 13,950.00
i) Other 246,202.41 862,847.28

3. Special Funds 7,850.37 3,240.68
IV. Accruals and deferred income  797,879.11 649,901.13
1. Negative goodwill – –
2. Other accruals and deferred income   797,879.11 649,901.13

- long-term – –
- short-term  797,879.11 649,901.13

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 375,098,607.38 454,507,558.43
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT (COMPARATIVE FORMAT)

Year ended
Year ended

(in PLN)
31 December 2008

31 December 2007
comparable data

A. Revenue from statutory activities   3,715,371.57 28,479.89
I. Gross contributions as per Fund’s Statute – –
II. Other contributions 3,715,371.57 28,479.89
B. Costs of statutory activities 25,305,284.65 21,440,993.52
C. Profit/ (loss) on statutory activities (A-B) (21,589,913.08) (21,412,513.63)
D. Administrative expenses  5,670,729.03 5,391,689.77
I. Depreciation 276,332.73 268,729.04
II. Materials and energy  151,614.34 148,694.65
III External services 1,444,158.28 1,697,709.12
IV. Taxes and charges, of which: 5,898.25 6,771.25

- excise tax – –
V. Payroll 2,912,445.66 2,516,299.28
VI. Social security and other allowances  572,458.10 471,213.08
VII Other expenses  307,821.67 282,273.35
E. Profit/ (loss) on statutory and administrative activities (C-D) (27,260,642.11) (26,804,203.40)
F. Other operating revenue 9,873.54 32,130.29
I. Profit from the sale of non-financial fixed assets 141.00 19,916.67
II. Subsidies – –
III. Other operating revenue 9,732.54 12,213.62
G. Other operating expenses 83,026.21 50,071.65
I. Loss on the sale of non-financial fixed assets – –
II. Revaluation of non-financial fixed assets – –
III. Other operating expenses 83,026.21 50,071.65
H. Operating profit/ (loss) (E+F-G) (27,333,794.78) (26,822,144.76)
I. Financial revenue 20,138,864.41 39,928,909.44
I. Dividends and shares in profits, of which: 666,545.29 510,140.79

- from affiliates – –
II. Interest, of which: 12,409,901.90 9,300,671.07

- from affiliates – –
III. Profit on the sale of investments 1,694,828.01 30,115,488.11
IV. Revaluation of investments  5,196,436.07 –
V. Other 171,153.14 2,609.47
J. Financial expenses  73,008,134.23 6,482,475.43
I. Interest, of which: 128.64 21.85

- to affiliates – –
II. Loss on the sale of investments – –
III. Revaluation of investments  73,008,005.59 6,482,453.58
IV. Other – –
K. Gross profit/ (loss) on overall activities (H+I-J) (80,203,064.60) 6,624,289.25
L. Result from extraordinary items (L.I-L.II) – –
I. Extraordinary gains – –
II. Extraordinary losses  – –
M. Gross profit/ (loss) (K±L) (80,203,064.60) 6,624,289.25
N. Corporate Tax – 2,153.00
O. Other obligatory charges – –
P. Net profit/ (loss) (M-N-O) (80,203,064.60) 6,622,136.25
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STATEMENT OF CHANGES IN OWN FUNDS

Year ended
Year ended

(in PLN)
31 December 2008

31 December 2007
comparable data

I. Equity at the beginning of the period 452,474,890.55 445,852,754.30
- changes to accounting policies  – –
- adjustments of fundamental errors – –

I.a. Equity at the beginning of the period, after adjustments 452,474,890.55 445,852,754.30
1. Capital Fund at the beginning of the period 95,000,000.00 95,000,000.00
1.1. Changes in Capital Fund  – –

a) Increases – –
b) Decreases  – –

1.2. Capital Fund at the end of the period 95,000,000.00 95,000,000.00
2. Statutory Fund at the beginning of the period  268,225,205.19 268,225,205.19
2.1. Changes in Statutory Fund  – –

a) Increases (due to) – –
- Profit appropriation – –

b) Decreases (due to)  – –
- Loss absorption – –

2.2. Statutory Fund at the end of the period 268,225,205.19 268,225,205.19
3. Revaluation Fund at the beginning of the period 329.71 329.71
3.1. Changes in Revaluation Fund – –

a) Increases – –
b) Decreases (due to) – –

- Sale of fixed assets – –
3.2. Revaluation Fund at the end of the period 329.71 329.71
4. Other Reserve Fund at the beginning of the period 27,614,514.62 27,614,514.62
4.1. Changes in Other Reserve Fund at the beginning of the period – –

a) Increases (due to) – –
- Sale of fixed assets – –

b) Decreases – –
4.2. Other Reserve Fund at the end of the period 27,614,514.62 27,614,514.62
5. Accumulated (loss) at the beginning of the period 55,012,704.78 7,380,216.52
5.1. Accumulated profit at the beginning of the period 55,012,704.78 7,380,216.52

- adjustment of fundamental errors  – –
5.2. Accumulated profit from previous years at the beginning 

of the period, after adjustments 55,012,704.78 7,380,216.52
a) Increases (due to) 6,622,136.25 47,632,488.26

- Appropriation of profit from previous years 6,622,136.25 47,632,488.26
b) Decreases (due to) – –

- Loss cover – –
- Appropriation of profit to statutory activities fund – –

5.3. Accumulated profit from previous years at the end of the period 61,634,841.03 55,012,704.78
5.4. Accumulated loss from previous years at the beginning of the period – –

- changes to accounting policies  – –
- adjustment of fundamental errors – –

5.5. Accumulated loss from previous years at the beginning of the period, 
after adjustments – –
a) Increases (due to) – –

- Transfer of prior year losses – –
b) Decreases (due to) – –

- Loss cover – –
5.6. Accumulated loss from previous years at the end of the period – –
5.7. Accumulated (loss) from previous years at the end of the period  61,634,841.03 55,012,704.78
6. Net result  (80,203,064.60) 6,622,136.25

a) Net profit (80,203,064.60) 6,622,136.25
b) Net (loss) – –
c) Deductions from profit – –

II. Equity at the end of the period  372,271,825.95 452,474,890.55
III. Equity after proposed appropriation of profit (absorption of loss) 372,271,825.95 452,474,890.55
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CASH FLOW STATEMENT (INDIRECT METHOD)

Year ended
Year ended

(in PLN)
31 December 2008

31 December 2007
comparable data

A. Cash flow from operating activities (25,810,400.96) (25,359,283.04)
I. Net profit/ (loss) (80,203,064.60) 6,622,136.25
II. Total adjustments 54,392,663.64 (31,981,419.29)
1. Depreciation 276,332.73 268,729.04
2. Foreign exchange gains/ (losses) – –
3. Interest and shares in profits (dividends) (13,073,559.27) (9,810,664.01)
4. Profit/ (loss) on investing activities  66,116,741.51 (23,652,951.20)
5. Change in provisions 77,799.56 19,051.47
6. Change in inventory 2,777.94 5,555.88
7. Change in receivables (372,102.12) 913,075.15
8. Change in short-term liabilities, except for loans and credits 1,211,752.09 82,222.97
9. Change in deferred income and accruals  152,921.20 191,380.66
10. Other adjustments – 2,180.75
III. Net cash flow from operating activities  (I±II) (25,810,400.96) (25,359,283.04)
B. Cash flow from investing activities 27,713,723.41 19,822,951.77
I. Inflow 659,205,033.35 1,197,246,545.46
1. Sale of intangible assets and tangible fixed assets – 20,362.92
2. Sale of investment in property and intangible assets – –
3. Relating to financial assets, of which: 659,205,033.35 1,197,226,182.54

a) In affiliates  – –
b) In other entities 659,205,033.35 1,197,226,182.54

- sale of financial assets  646,131,474.08 1,187,415,518.53
- dividends and shares in profits 666,545.29 510,140.79
- repayment of long-term loans granted – –
- interest 12,407,013.98 9,300,523.22
- other inflow from financial assets – –

4. Other investing activities inflow – –
II. Outflow (631,491,309.94) (1,177,423,593.69)
1. Purchase of intangible assets and tangible fixed assets (11,103,496.95) (86,479.01)
2. Investment in property and intangible assets – –
3. Relating to financial assets of which: (620,387,812.99) (1,177,337,114.68)

a) In affiliates – –
b) In other entities (620,387,812.99) (1,177,337,114.68)

- purchase of financial assets (620,387,812.99) (1,177,337,114.68)
- long-term loans granted  – –

4. Other investment expenditure – –
III. Net cash flow from investing activities  (I-II) 27,713,723.41 19,822,951.77
C. Cash flow from financing activities – –
I. Inflow – –
II. Outflow – –
1. Repayment of loans and credits – –
2. Relating to other financial liabilities – –
3. Interest – –
4. Other financial expenses – –
III. Net cash flow from financing activities (I-II) – –
D. Total net cash flow (A.III±B.III±C.III) 1,903,322.45 (5,536,331.27)
E. Change in cash and cash equivalents 1,903,322.45 (5,536,331.27)
F. Cash and cash equivalents at the beginning of the period 4,740,932.28 10,277,263.55
G. Cash and cash equivalents at the end of the period (F±D), of which: 6,644,254.73 4,740,932.28

- of restricted use 7,850.37 3,240.68

annual report

2008

74



O naszych 

beneficjentach

relacje, refleksje 

SUPLEMENT 2008



„Newsweek Polska”, nr 47 z 23.11.2008 

W tym roku wÊród czterech laureatów nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za wybitne od-

krycia i osiàgni´cia znalaz∏o si´ dwóch badaczy, zajmujàcych si´ teorià i praktykà przesy∏ania in-

formacji. Prezentujemy ich sylwetki.

INFORMATYKA

Tajne 
przez poufne

Nowa metoda kryptografii kwantowej gwarantuje bezpieczeƒstwo 

tajnych informacji. Fizyk prof. Ryszard Horodecki za stworzenie pod-

staw informatyki kwantowej otrzyma∏ nagrod´ Fundacji na rzecz Na-

uki Polskiej.

Profesora Ryszarda Horodeckiego z Instytutu Fizyki Teoretycznej

i Astrofizyki na Uniwersytecie Gdaƒskim uhonorowano za badania nad

splàtaniem kwantowym, jednym z najtrudniejszych do zrozumienia fe-

nomenów we wspó∏czesnej fizyce. Sprzecznym ze zdrowym rozsàdkiem

i tak odleg∏ym od naszej wyobraêni, ˝e jego odkrywcy, wÊród nich nawet Albert Einstein, twór-

ca wielu nowych praw i nowego obrazu wszechÊwiata, nie mogli si´ pogodziç z jego istnieniem.

Zjawisko to, którym prof. Horodecki zajmuje si´ od

dawna, dotyczy Êwiata najmniejszych czàstek materii

i najmniejszych porcji energii. Regu∏y rzàdzàce takim

mikroÊwiatem zacz´to odkrywaç w pierwszych deka-

dach ubieg∏ego wieku. Dla ich opisu stworzono teori´

zwanà mechanikà kwantowà. Okaza∏o si´ wówczas,

˝e czàstki tak ma∏e jak elektrony (sk∏adniki atomu) czy

fotony (porcje energii, czyli kwanty) mogà byç ze so-

bà w jakiÊ niezrozumia∏y sposób po∏àczone, nawet je-

Êli znajdà si´ na dwóch przeciwleg∏ych kraƒcach ga-

laktyki.

Splàtanie kwantowe wy∏amuje si´ z dotychczasowego

porzàdku Êwiata. Po pierwsze okazuje si´, ˝e dwa od-

dzielone od siebie obiekty mogà si´ zachowywaç tak,

jakby odleg∏oÊç mi´dzy nimi nie istnia∏a, po drugie kon-

takt mi´dzy nimi jest natychmiastowy. Tymczasem ˝ad-

na informacja nie mo˝e przecie˝ zostaç przekazana na-
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PPrrooff.. RRyysszzaarrdd HHoorrooddeecckkii

Skoƒczy∏ Wydzia∏ Elektroniczny Politech-

niki Gdaƒskiej. Doktorat z fizyki uzyska∏

na Uniwersytecie Gdaƒskim w 1976 r. Od

2007 r. jest prof. zwyczajnym tej uczelni.

Kieruje Zak∏adem Optyki i Informacji

Kwantowej, a tak˝e Krajowym Centrum

Informatyki Kwantowej. Jest autorem 68

prac z dziedziny informatyki kwantowej.

Wiele z nich by∏o szeroko cytowanych

przez Êrodowiska naukowe z ca∏ego Êwia-

ta. Imponujàcy dorobek prof. Horodeckie-

go dotyczy zw∏aszcza zjawiska splàtania

kwantowego.



tychmiast. Nawet przy najwi´kszej pr´dkoÊci dla pokonania jakiegoÊ dystansu potrzebny jest

pewien czas. Czàstki kwantowo splàtane nie potrzebujà czasu, by przekazaç sobie informacje.

Sà razem, nawet gdy sà oddalone w przestrzeni.

Tym wi´kszym sukcesem sà udane próby wykorzystania zdumiewajàcych cech splàtania kwan-

towego dla ludzkich potrzeb. Mo˝na na przyk∏ad uczyniç z nich klucz do szyfrów, strzegàcy

bezpieczeƒstwa przesy∏anej informacji. JeÊli na poczàtku i na koƒcu zaszyfrowanego przekazu

umieÊci si´ splàtane kwantowo czàstki, ka˝da próba pods∏uchania czy wykradzenia przesy∏a-

nych informacji doprowadzi do zniszczenia ca∏ego zapisu. W tym przypadku zniszczone zosta-

je bowiem ∏àczàce je splàtanie, o czym bezzw∏ocznie dowiaduje si´ zarówno nadawca, jak i od-

biorca wys∏anych danych.

Prof. Horodecki osiàgni´cia w badaniu splàtania kwantowego okreÊla jako komercyjny sukces,

a jednoczeÊnie intelektualne upokorzenie. Sukces, bo uda∏o mu si´ dla potrzeb praktycznych,

mi´dzy innymi dla ochrony zaszyfrowanych informacji kwantowych, wykorzystaç najg∏´biej

dotàd ukrytà cech´ przyrody. A upokorzenie, bo nikt nie rozumie, jak w naszym logicznym

i uporzàdkowanym Êwiecie fizycznym mo˝e istnieç coÊ takiego jak splàtanie kwantowe.

Prof Horodecki nale˝y do wàskiego grona fizyków i informatyków, którzy stworzyli i rozwijajà

teoretyczne podstawy informatyki kwantowej. W Gdaƒsku wspó∏tworzy∏ oÊrodek informatyki

kwantowej, który sta∏ si´ Êwiatowym centrum badaƒ w tej dziedzinie, a jego praca „Quantum

entanglement” (Splàtanie kwantowe) b´dzie opublikowana w „Reviews of modern physics”, naj-

bardziej presti˝owym czasopiÊmie podsumowujàcym dokonania we wspó∏czesnej fizyce. 

BO˚ENA KASTORY
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INTERNET

Zwrotnice netu
Nasz cz∏owiek w sieci. Laureat nagrody Fundacji na rzecz Nauki 

Polskiej przyspiesza dzia∏anie internetowych ∏àczy.

Krew nas zalewa, kiedy na uruchomienie strony internetowej

musimy czekaç kilka minut zamiast u∏amków sekundy, gdy co

chwila zatrzymujà si´ filmy Êciàgane z sieci, a program radio-

wych stacji urywa si´, jakby spiker mia∏ czkawk´. Od kilku lat

jednak takie sytuacje zdarzajà si´ coraz rzadziej, a jednà z osób,

która si´ do tego przyczyni∏a, jest polski uczony prof. Andrzej

Jajszczyk z Akademii Górniczo-Hutniczej. Nagrod´ FNP przyzna-

no mu za badania w zakresie teorii w´z∏ów szybkich sieci tele-

komunikacyjnych, stanowiàcych podstaw´ budowy Internetu. Krakowski specjalista jest ce-

nionym na Êwiecie autorem prac naukowych z tej dziedziny. Terminy takie jak „pole komu-



tacyjne Jajszczyka” czy „algorytm Jajszczyka” na sta∏e wesz∏y do s∏ownika zarówno uczo-

nych, jak i konstruktorów nowych rozwiàzaƒ sieciowych.

Praca profesora przypomina wymyÊlanie skomplikowanych w´z∏ów kolejowych z licznymi

rozjazdami. Internet podobny jest bowiem do gigantycznej sieci po∏àczeƒ kolejowych. In-

formacje pogrupowane w tzw. pakiety przypominajà wagony. Przewody mo˝na porównaç

do torów, a tzw. rutery, czyli uk∏ady elektroniczne ∏àczàce wiele przewodów, dzia∏ajà ni-

czym grupy kolejowych zwrotnic. To w∏aÊnie udoskona-

laniu tych internetowych w´z∏ów prof. Jajszczyk poÊwi´-

ci∏ swojà naukowà karier´.

Zadanie nie nale˝y do ∏atwych, bo ruch w Internecie jest

znacznie wi´kszy ni˝ na torach. – Przez Êredniej wielko-

Êci w´ze∏ kolejowy liczàcy kilkanaÊcie torów przeje˝d˝a

kilkanaÊcie pociàgów dziennie. Internetowy w´ze∏ ∏àczy

dziesiàtki tysi´cy „torów” (przewodów), a w ka˝dej se-

kundzie przep∏ywajà przez niego miliony „wagonów” (pa-

kietów danych). Przy takiej skali liczy si´ pomys∏. Jak po-

∏àczyç tysiàce zwrotnic, by ca∏oÊç mia∏a mo˝liwie niski

koszt, a przesy∏anie pakietu danych przez w´ze∏ nie po-

ch∏ania∏o zbyt wiele czasu – t∏umaczy profesor.

Choç wspó∏czesne w´z∏y internetowe dzia∏ajà znacznie

szybciej ni˝ jeszcze kilka lat temu, ka˝de usprawnienie

ich pracy to dodatkowe sekundy zaoszcz´dzone przez u˝ytkowników sieci podczas przesy-

∏ania danych. Dlatego prof. Jajszczyk i jego koledzy na ca∏ym Êwiecie konstruujà uk∏ady

elektroniczne, które jeszcze bardziej zwi´kszajà pr´dkoÊç prze∏àczania internetowych

zwrotnic. Pomys∏y profesora, majàce na celu przyspieszenie pracy sieci i zwi´kszenie jej nie-

zawodnoÊci, sà cenione na ca∏ym Êwiecie. Polski specjalista ma 19 patentów, m.in. w USA,

Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wiele z tych technologii zosta∏o zastosowanych

w urzàdzeniach produkowanych przez gigantów bran˝y telekomunikacyjnej: IBM, Siemens

czy Alcatel-Lucent. W uznaniu zas∏ug profesora cz∏onkowie presti˝owej organizacji IEEE (In-

stitute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) wybrali go na wiceprezesa.

Mimo sukcesów prof. Jajszczyk wcià˝ stoi w obliczu nowych wyzwaƒ. Wraz z poprawà jakoÊci

∏àczy rosnà wymagania u˝ytkowników sieci, a szybkoÊç Internetu znów jest zbyt ma∏a, by im

sprostaç. – Jeszcze do niedawna mieliÊmy oddzielnà sieç telefonicznà, radiowà czy telewizyj-

nà. Teraz wszystkie one sà wch∏aniane przez Internet, co ogranicza jego przepustowoÊç – za-

uwa˝a prof. Jajszczyk. Ma  jednak nadziej´, ˝e w najbli˝szym czasie uda si´ jà zwi´kszyç dzi´-

ki powszechniejszemu stosowaniu Êwiat∏owodów zamiast kabli miedzianych. Dlatego profesor

zajmuje si´ te˝ konstruowaniem internetowych zwrotnic dla ∏àczy optycznych. D∏ugoÊç mie-

dzianych przewodów, które mo˝na wymieniç na optyczne, to oko∏o 1000 odleg∏oÊci z Ziemi do

Ksi´˝yca. Laureata nagrody FNP czeka wi´c jeszcze kosmiczna iloÊç pracy. 

PAWE¸ GÓRECKI

Przedruk za zgodà Redakcji „Newsweek Polska”
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PPrrooff.. AAnnddrrzzeejj JJaajjsszzcczzyykk

Karier´ naukowà rozpoczà∏ na Poli-

technice Poznaƒskiej. W 1974 roku

uzyska∏ tytu∏ magistra in˝yniera,

pi´ç lat póêniej doktora, a w 1994

roku profesora. Prace z dziedziny

sieci i w´z∏ów telekomunikacyjnych

prowadzi∏ nie tylko na swojej macie-

rzystej uczelni, ale te˝ na uniwersy-

tetach w Australii, Kanadzie i Fran-

cji. Od 1999 roku pracuje na kra-

kowskiej Akademii Górniczo-Hutni-

czej.
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„Polska-G∏os Wielkopolski”, nr 287 z 9.12.2008

Profesor Jacek Oleksyn jest laureatem najwa˝niejszej polskiej nagrody naukowej

Poruszam si´ w ˝yciu 

ruchami Browna...
Z PROF. JACKIEM OLEKSYNEM O PRZYGODACH NAUKOWYCH, ROZMAWIA MARIA NOWAK

Pana ˝ycie naukowe jest zbiorem niesamowitych przygód. Choçby to, ˝e odkrycia, za

które otrzyma∏ Pan najbardziej presti˝owà polskà nagrod´ naukowà, dokona∏ Pan…

przez z∏odziei.

Czasem mówi´, ˝e poruszam si´ w ˝yciu ruchami Browna [chaotyczne ru-

chy czàsteczek w zawiesinie], ale stale napotykajàc szcz´Êliwy traf. Wyje-

chaliÊmy na pomiary w teren, szcz´Êliwie zabierajàc z sobà najdro˝szy nasz

przyrzàd, czyli analizator CO2, jedynà rzecz, która nam zosta∏a z wyposa˝enia. Tam znalaz∏ nas

leÊnik ze z∏à wiadomoÊcià, ˝e Instytut zosta∏ kompletnie okradziony i musimy natychmiast wra-

caç. Z∏odzieje dostali si´ przez p∏ot arboretum. Wzi´li wszystko, ∏àcznie z archiwizowanymi na

dyskietkach wynikami badaƒ. Z∏odziei nigdy nie z∏apano, nie przynios∏y te˝ skutku apele w ra-

diu o oddanie dyskietek. Do dziÊ czuj´ nieprzyjemny dreszcz, kiedy o tym myÊl´.

Ma Pan od tego czasu jakiÊ uraz?

Tak, nie zostawiam nigdzie swojego laptopa i wiele rzeczy nagrywam na kilku komputerach.

A jak by∏o z odkryciem?

By nie traciç czasu w trakcie kompletowania sprz´tu, zajà∏em si´ przygotowaniem bazy da-

nych do analizy zmiennoÊci pierwiastków i innych cech roÊlin. Jest to odkrycie na ju˝ istniejà-

cych danych. Teraz mo˝na dokonywaç takich odkryç, bo jest szybki dost´p do wielu badaƒ

i zarazem mo˝liwoÊci techniczne do uporania si´ z tà masà jednostkowych wyników. Mówiàc

w skrócie, analiza zawartoÊci azotu i fosforu oraz proporcje mi´dzy nimi sà prostym wskaêni-

kiem, pozwalajàcym przewidywaç zachowanie si´ roÊlin w Êrodowisku.

Pana droga do Kórnika te˝ by∏a doÊç zawi∏a. Urodzi∏ si´ Pan w Legnicy...

...dokàd rodzice przyjechali po wojnie ze Lwowa. Dziadek mieszka∏ w Wilnie i kiedy by∏em po

I klasie liceum, prosi∏, bym go odwiedzi∏. Przyjecha∏em tam zresztà w dniu, kiedy Amerykanie

làdowali na Ksi´˝ycu, o czym mog∏em przeczytaç ma∏à notk´ na czwartej stronie ”Prawdy”.

Nie mog∏em tego od˝a∏owaç, bo Polska by∏a jedynym krajem w komunistycznym bloku, gdzie

transmitowano to wydarzenie. Nie przypuszcza∏em, ˝e w Wilnie zostan´ tak d∏ugo, a˝ do

Êmierci dziadka. Egzaminy maturalne na Litwie sà póêniej ni˝ u nas, ju˝ po egzaminach wst´p-

nych, wiedzia∏em wi´c, ˝e kiedy wróc´ do kraju, weêmie mnie wojsko. Zapyta∏em przez  am-

basad´, gdzie mog´ studiowaç i okaza∏o si´, ˝e w takim trybie jak dzieci dyplomatów, mog´ to

zrobiç w Rosji. Zaczà∏em wi´c szukaç kierunku najmniej ideologicznego i w ten sposób znala-

z∏em si´ w Petersburgu na studiach leÊnych.



Znów nieoczekiwany zwrot, bo przecie˝ marzy∏ Pan o studiowaniu historii.

Wcià˝ si´ nià pasjonuj´ i wielkà radoÊcià jest dla mnie, ˝e namówi∏em Piotra Daszkiewicza

do napisania doktoratu dendrologiczno-historycznego o sosnach na maszty w XVIII-wiecz-

nej Francji. Taki maszt mia∏ nawet 42 m wysokoÊci i Êrednic´ na górze 80 cm. DziÊ ju˝ takich

drzew nie ma. Sosnami handlowa∏y porty ryskie i by∏ to wtedy surowiec strategiczny. Praca

jest wspania∏a.

Wróçmy do Petersburga, wtedy Leningradu.

Mia∏em szcz´Êcie, bo otar∏em si´ jeszcze o niedobitki pokolenia starej inteligencji rosyjskiej,

jeszcze pozna∏em troch´ atmosfer´ starego Petersburga. Na ulicy z niektórymi babciami mo˝-

na by∏o rozmawiaç po francusku, angielsku i niemiecku. By∏o te˝ wielu dobrych uczonych. 

Nie uciek∏ pan od ideologii, bo i tam musia∏ Pan zdawaç egzamin z komunizmu naukowego. Zda∏ Pan?

Gdybym nie zda∏, anulowano by cztery lata studiów. By∏ to niebezpieczny egzamin, bo na

przyk∏ad nie wolno by∏o mówiç o jakimkolwiek innym sekretarzu ni˝ Bre˝niew, a „Prawda”

w bibliotece by∏a dost´pna tylko z ostatnich 10 lat. Prac´ magisterskà napisa∏em o hodowli

korzeni sosny in vitro. Na szcz´Êcie tym tematem nie zajmowa∏o si´ ˝adne plenum partyjne.

Po latach, gdy na poczàtku lat 80. by∏em oskar˝ony za organizowanie akcji przeciwko sta-

nowi wojennemu i siedzia∏em w wi´zieniu, prokurator w Êledztwie wypytywa∏ mnie o temat

pracy magisterskiej. Skrz´tnie go sobie zapisa∏, po czym, wnoszàc o zaostrzenie kary, pod-

kreÊla∏, ˝e buntowa∏em si´ „zamiast zajmowaç si´ – tu spojrza∏ na kartk´ i odczyta∏ – ho-

dowlà in vitro”. By∏o to dosyç zabawne.

W Petersburgu dokona∏ si´ kolejny zwrot w Pana ˝yciu.

Spotka∏em tam na kongresie prof. Stefana Bia∏oboka z Kórnika, który zaprosi∏ mnie do siebie,

a potem zaproponowa∏ mi prac´. Z czasem po∏àczy∏a nas serdeczna przyjaêƒ. By∏ wspania∏ym

cz∏owiekiem, a jak si´ po Êmierci okaza∏o, tak˝e Êwietnym konspiratorem. Na strychu u niego

dzia∏a∏a drukarnia wydawnictw podziemnych, o czym nikt absolutnie nie wiedzia∏. Zajmowa-

∏em si´ wtedy oddzia∏ywaniem toksycznych gazów na drzewa, a wkrótce udzia∏ w projekcie in-

terdyscyplinarnym prowadzonym przez prof. W∏adys∏awa Grodziƒskiego z UJ znacznie posze-

rzy∏ moje horyzonty i nauczy∏ doceniaç prac´ w du˝ym zespole. Zaowocowa∏o to tak˝e póê-

niej, kiedy po trwajàcym lata zakazie wyjazdów zagranicznych mog∏em wyjechaç na stypen-

dium Fulbrighta do USA. Wspó∏praca z Amerykanami trwa do dziÊ.

Z czego wzi´∏o si´, oprócz licznych prac naukowych, pewne Êmieszne powiedzonko...

To zabawna historia, cz´Êç naszych amerykaƒskich przyjació∏ uczy∏a si´ polskiego. ˚ona jedne-

go z nich, natknàwszy si´ w czasie joggingu na ekshibicjonist´, chcia∏a mu powiedzieç zgodnie

z amerykaƒskimi wskazówkami post´powania, ˝e nie interesuje jà to, ale przez pomy∏k´ zawo-

∏a∏a: ”nie bàdê taki skromny”. U˝ywamy tego powiedzonka, gdy ktoÊ mówi kompletne bzdury.

Wtajemniczeni uÊmiechajà si´, bo wiedzà, o co chodzi.

Pan i obaj Pana bracia jesteÊcie profesorami. Swój sukces zawdzi´cza Pan wielu uczonym, których

z wdzi´cznoÊcià i cz´sto Pan wspomina, ale tak˝e atmosferze domu rodzinnego.

Podziwiam moich rodziców. W domu si´ nie przelewa∏o, ale mimo dominujàcego niedostatku,

nigdy nie oszcz´dzano na ksià˝kach. Rodzice czytali nam g∏oÊno, dzi´ki czemu w wieku 6 czy

7 lat po wys∏uchaniu „Z∏otej ga∏´zi” i „Bogowie, groby i uczeni” zaczà∏em marzyç, by byç hi-
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storykiem. Rodzice wierzyli w nas i zostawiali nam du˝o swobody.

Ojciec wiele ze mnà rozmawia∏ o traumatycznej przesz∏oÊci okupa-

cyjnej we Lwowie. To uodporni∏o mnie na zawsze na obowiàzujàcà

ideologi´, mo˝e te˝ nauczy∏o, by nie przejmowaç si´ g∏upstwami.

Ojciec zmar∏, gdy mia∏em 13 lat. Przechodzàc we Wroc∏awiu ryn-

kiem ko∏o pomnika Fredry patrz´ na Êlady kul na cokole i myÊl´

z zadumà o tym, ˝e Êlady te powsta∏y w∏aÊnie wtedy, gdy mój oj-

ciec ostrzeliwa∏ si´ w 1944 roku w akcji „Burza”.

Przedruk za zgodà Redakcji „Polska-G∏os Wielkopolski”
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„Forum Akademickie” , nr 2 /2009

W nauce nigdy nie ma ostatniego s∏owa. Wydaje si´, ˝e wiemy du˝o, ale mo˝e kiedyÊ, w êród∏ach

w∏oskich znajdà si´ jakieÊ nowe materia∏y dotyczàce mistrza Berrecciego i jego wspó∏pracowników.

Proces 
poszlakowy

Rozmowa z prof. Stanis∏awem Mossakowskim, historykiem sztuki, laureatem na-

grody FNP 2008 za ksià˝k´ „Kaplica Zygmuntowska (1515-1533). Problematyka ar-

tystyczna i ideowa mauzoleum króla Zygmunta I”

Wiem, ˝e Kaplicà Zygmuntowskà zajmowa∏ si´ Pan bardzo d∏ugo.

– Tak si´ najcz´Êciej sk∏ada, ˝e praca zaczyna si´ od pierwszych spostrze-

˝eƒ, od pierwszych zapytaƒ, a potem, w trakcie badaƒ, wyjazdów, studio-

wania literatury, narasta ca∏y problem i dopiero po latach dojrzewa do na-

pisania.

Jakie by∏y pierwsze spostrze˝enia i zapytania dotyczàce Kaplicy Zygmuntowskiej?

– Zacz´∏o si´ od sprostowania. Jeden z moich poprzedników w wa˝nym artykule naukowym po-

stawi∏ tez´ o oddzia∏ywaniu filozofii neoplatoƒskiej, popularnej w epoce Renesansu, na program

treÊciowy dekoracji kaplicy. Z kolei póêniejsze prace polskich historyków filozofii ujawni∏y licz-

ne teksty wyraênie Êwiadczàce o znajomoÊci tego kierunku myÊlenia w Êrodowisku humanistów

krakowskich koƒca XV i poczàtku XVI wieku. Wydawa∏o mi si´, ˝e majàc nowe materia∏y, b´d´

móg∏ uzupe∏niç argumentacj´ mego poprzednika. Tymczasem, gdy zaczà∏em si´ bli˝ej przypatry-

waç dekoracji kaplicy, nabra∏em wàtpliwoÊci co do tezy neoplatoƒskiej i pojawi∏y mi si´ nowe

propozycje interpretacyjne. Taka jest geneza moich badaƒ. Punktem wyjÊcia by∏y treÊci ideowe.

Jest to domena bardzo interesujàca, ale zarazem szczególnie zwodnicza, gdy˝ bardzo ∏atwo ulec

PPrrooff.. JJaacceekk OOlleekkssyynn pracuje

w Instytucie Dendrologii

Polskiej Akademii Nauk

w Kórniku i jest laureatem

nagrody Fundacji na rzecz

Nauki Polskiej.



mo˝na pokusie nadinterpretacji. Przekona∏em si´ wielokrotnie, ˝e trzeba raczej powÊciàgaç swo-

je skojarzenia ni˝ je rozwijaç. Nale˝y si´ ograniczyç do takich interpretacji, które sà rzeczywiÊcie

zakotwiczone w badanym obiekcie. (...)

„Kaplic´ Zygmuntowskà” pisa∏ Pan po blisko 30 latach badaƒ, nie tak dawno, w fazie wi´kszej rozwagi...

– Tak. Wydaje mi si´, ˝e wartoÊcià mojej ksià˝ki jest nie tyle uporzàdkowanie interpretacji tre-

Êciowych, co precyzyjne ustalenie Êrodowiska artystycznego, w jakim ukszta∏towa∏ si´ warsz-

tat Bartolomea Berrecciego, budowniczego kaplicy. By∏o to trudne, poniewa˝ mauzoleum kró-

la Zygmunta ma bardzo bogatà dekoracj´ rzeêbiarskà o nieprzebranej liczbie motywów. A trze-

ba pami´taç, ˝e w tamtych czasach naÊladowanie i przetwarzanie wzorów, zw∏aszcza czerpa-

nych z antyku i dzie∏ twórców najs∏ynniejszych, by∏o celowe, decydowa∏o o wartoÊci; nie by-

∏o wcale wyrazem niedostatków inwencji. Tote˝ w morzu motywów wyst´pujàcych na obsza-

rze ca∏ej niemal Italii – od Mediolanu i Wenecji poprzez Florencj´, Rzym a˝ do Palermo – trze-

ba by∏o wskazaç na takie, które sà w∏aÊciwe tylko dla Êrodowiska, które ukszta∏towa∏o sztuk´

Berrecciego i jego wspó∏pracowników. By∏ to zatem niejako proces poszlakowy, tym trudniej-

szy, ˝e w gr´ wchodzi∏a olbrzymia liczba obiektów i dotyczàca ich literatura, której ciàgle

przybywa.

Czy uda∏o si´ znaleêç analogie do tych dekoracji, jakie sà w Kaplicy Zygmuntowskiej?

– Tak, ale tylko do poszczególnych motywów i ogólnego stylu, a nie do ca∏oÊci dzie∏a, które

jest tworem wybitnie oryginalnym.

Jakie jeszcze êród∏a, poza dzie∏ami sztuki i literaturà, Pan bada∏?

– Stara∏em si´ zbadaç wszystkie dost´pne êród∏a. Zachowa∏y si´ szcz´Êliwie niemal pe∏ne ra-

chunki zwiàzane z budowà i dekoracjà kaplicy, co pozwala m.in. na ukazanie etapów pracy

i zmian w trakcie realizacji pierwszego, ogólnego projektu, zmian tak˝e w zakresie koncepcji

ideowych. Pami´tajàc, ˝e nad ca∏oÊcià realizacji kaplicy czuwa∏ jej fundator – monarcha, któ-

ry wiedzia∏, czego chce – stara∏em si´ dociec, jaka by∏a jego wiedza w zakresie sztuki, co móg∏

znaç z lektury, na czym chcia∏ si´ wzorowaç, czego wymaga∏ od sprowadzonych do Krakowa

artystów i rzemieÊlników. To tak˝e by∏ proces poszlakowy. (...)

W Êwietle moich badaƒ Zygmunt I jawi si´ jako wybitny i niezwykle Êwiadomy mecenas sztuki.

Sàdz´, ˝e nale˝y mu si´ jeszcze niejedno opracowanie.

Pana ksià˝ka, jak wiem, znalaz∏a zainteresowanie i uznanie za granicà.

– W ciàgu wielu lat pracy opublikowa∏em szereg fragmentów moich badaƒ, m.in. we Francji,

a ostatnio referowa∏em wyniki pracy nad kaplicà w Centrum Badaƒ nad Renesansem Uniwer-

sytetu Harvarda we Florencji, gdzie przyj´to je z uznaniem.

Prosz´ przybli˝yç je naszym czytelnikom.

– Moje badania pokazujà, ˝e grupa artystów, którzy wznosili i dekorowali Kaplic´ Zygmuntow-

skà, zna∏a bardzo dobrze liczne dzie∏a antyczne, szczególnie te, które by∏y zgromadzone w ko-

lekcji rodziny della Valle w Rzymie. Korzystano równie˝ ze znajomoÊci wczesnych rzeêb Micha-

∏a Anio∏a i niektórych dzie∏ Rafaela, a wi´c arcymistrzów tej epoki. Bardzo zaskakujàce by∏o to,

co og∏osi∏ jeden z moich amerykaƒskich kolegów, a ja póêniej potwierdzi∏em, ˝e w konstrukcji

kopu∏y kaplicy zastosowano poprawnà geometrycznie elips´ – rzecz niespotykana w ówczesnej

architekturze, wskazujàca na znajomoÊç traktatu greckiego Apoloniusza z Pergi. (...)
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Czy w Polsce sà zabytki podobne do Kaplicy Zygmuntowskiej?

– Kaplica Zygmuntowska razem z Pa∏acem Królewskim na Wawelu rozpoczyna rozwój renesan-

su polskiego, który z kolei zadecydowa∏ o wiekowym oddzia∏ywaniu sztuki w∏oskiej w Polsce.

WczeÊniej, w okresie Êredniowiecza, Polska, zw∏aszcza Ma∏opolska i Âlàsk, znajdowa∏y si´ w re-

gionie Êrodkowoeuropejskim, któremu ton nadawa∏y takie centra artystyczne, jak Praga, Wie-

deƒ, Norymberga. Wraz z pojawieniem si´ królewskich fundacji w∏osko-renesansowych rozpo-

cz´∏a si´ dominacja w Polsce w∏oskiego j´zyka artystycznego trwajàca do XVIII wieku, kiedy na

wi´kszà skal´ zacz´∏a oddzia∏ywaç sztuka francuska. Poczàtek tego italianizmu

w sztuce polskiej, nie tylko w architekturze i rzeêbie, zwiàzany jest ÊciÊle w∏aÊnie

z mecenatem Zygmunta I. Mia∏ on tak˝e g∏´bsze pod∏o˝e ideowe. Po pierwsze ∏àczy

si´ ÊciÊle z nawiàzywaniem do antyku poprzez sztuk´ w∏oskà. (...) WÊród rzesz szlach-

ty, orientacja antyczno-w∏oska dobrze wspó∏gra∏a z rozwijanym przez t´ warstw´ mi-

tem o staro˝ytnym, sarmackim pochodzeniu Polaków, a równoczeÊnie z procesem

kszta∏towania si´ nowego ustroju paƒstwa, rzeczpospolitej szlacheckiej, operujàcej

frazeologià republikaƒskiego Rzymu. Wreszcie triumf reformacji katolickiej skiero-

wywa∏ z natury rzeczy wzrok na kultur´ i sztuk´ papieskiego Rzymu. Mo˝na powie-

dzieç, ˝e poprzez sztuk´ w∏oskà szlachta odcina∏a si´ od kultury artystycznej sàsia-

dów – protestanckich Niemców i prawos∏awnych Rusinów. Bóstwa mitologiczne i po-

stacie historii staro˝ytnej by∏y podówczas traktowane jako niemal w∏asne postacie literackie.

(...) Spo∏eczeƒstwo odczuwa∏o sztuk´ antycznà i wzorowanà na niej sztuk´ w∏oskà jako coÊ

w∏asnego, bliskiego poprzez tradycj´ z jednej strony humanistycznà, z drugiej – katolickà.

(...) Zresztà te z antyku przej´te idee polityczne demokracji szlacheckiej – wolnoÊci obywatel-

skie, praworzàdnoÊç (teoretyczna) itp. – sta∏y si´ spoiwem wielonarodowego paƒstwa, zadecy-

dowa∏y o polonizacji i okcydentalizacji bojarów litewskich i ruskich. Na bazie tej kultury wy-

twarza∏a si´ wspólnota wartoÊci, przede wszystkim obywatelskich. Bez tego spoiwa Litwa i RuÊ

rych∏o oderwa∏yby si´ od Korony i wielkie rody magnackie – Radziwi∏∏owie, Sapiehowie czy Pa-

cowie – ∏atwo potworzy∏yby udzielne ksi´stwa.

Ogromnie interesujàce jest to, jak historia narodu i paƒstwa odzwierciedla si´ w sztuce i daje odczyty-

waç poprzez analiz´ zabytków architektury, jak w przypadku Kaplicy Zygmuntowskiej. (...)

A czy du˝a wiedza o sztuce, która wywo∏uje w obcowaniu z dzie∏ami liczne i wielorakie skojarzenia, nie prze-

szkadza prze˝yciom estetycznym? Czy historyk sztuki patrzy na nie jak geograf na góry, czy jak poeta?

– MyÊl´, ˝e mo˝liwe jest patrzenie i takie, i takie. Jedno nie wyklucza drugiego, a oba spojrze-

nia si´ uzupe∏niajà. Wszystko, co robi´, sprawia mi wielkà przyjemnoÊç. Zawsze pracuj´ indy-

widualnie. Nie podpisuj´ umów z wydawnictwami, nie bior´ grantów, nie narzucam sobie ter-

minów, nie ograniczam z góry tematu, ˝eby tej przyjemnoÊci nie popsuç. Chcia∏bym raz napi-

saç ksià˝k´, której nie mo˝na by streÊciç. Napisaç tak, ˝eby nie mo˝na by∏o inaczej powiedzieç

tego samego. Najwi´kszà iloÊç przemyÊleƒ chcia∏bym zamknàç w najmniejszej liczbie s∏ów.

Pozostaje mi ˝yczyç tego Panu. Dzi´kuj´ za rozmow´.

Rozmawia∏a MAGDALENA BAJER

Fragmenty wywiadu przedrukowane za zgodà Redakcji „Forum Akademickie”
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Od moleku∏ do kosmosu,

czyli po˝ytki z FOCUSA

Dr hab. Krzysztof Jóêwiak funduje stypendia trzem doktorantkom ze swojego zespo∏u. Dr Do-

rota Rosiƒska wspomaga finansowo pi´cioro swoich wspó∏pracowników: trójk´ doktorantów

i dwójk´ m∏odych doktorów, zaÊ dr hab. Maciej Konacki finansuje m∏odym wspó∏pracownikom

wyjazdy do obserwatoriów astronomicznych w Afryce Po∏udniowej, Chile i Australii. Jak to

mo˝liwe przy tak niskich zarobkach m∏odych uczonych w naszym kraju? Dzieje si´ tak za spra-

wà subwencji, jakie wspomniani naukowcy uzyskali na tworzenie zespo∏ów badawczych

w programie FOCUS, ustanowionym w 2006 r. przez Fundacj´ na rzecz Nauki Polskiej. 

Ka˝dego roku subwencjonowane sà dzi´ki temu programowi projekty z innej, aktualnie wa˝-

nej dziedziny badaƒ. Pierwsza edycja FOCUSA poÊwi´cona by∏a matematycznemu modelowa-

niu procesów biologicznych. Pierwsze subwencje wr´czono na poczàtku 2007 r. Zanim rozpo-

cz´to przyjmowanie aplikacji, odby∏a si´ – z udzia∏em wielu znakomitoÊci naukowych – kon-

ferencja, która przybli˝a∏a tematyk´ projektu. Tego typu seminaria sta∏y si´ tradycjà. Kolejne

dotyczy∏y astrofizyki i badaƒ kosmosu (2007) oraz badaƒ nad rakiem (2008), a ostatnie – badaƒ

nad j´zykowà kategoryzacjà Êwiata (2009). 

W pierwszej edycji konkursu uczestniczy∏y 33 osoby. Do drugiej zg∏osi∏o si´  13 osób (ze wzgl´-

du na mniej liczne grono uczonych zajmujàcych si´ tematykà konkursu), zaÊ w trzeciej z∏o˝o-

no 23 wnioski. Dotychczas rozstrzygni´to trzy edycje programu. W dwóch pierwszych edy-

cjach wyró˝niono po czworo laureatów. W trzeciej edycji, rozstrzygni´tej w marcu 2009 r., ju-

ry przyzna∏o pi´ç subwencji. 

FOCUS to program z∏o˝ony z wielu elementów. Po pierwsze, sama roczna subwencja – przeka-

zywana laureatom przez trzy kolejne lata – sk∏ada si´ z kilku cz´Êci. Oprócz imiennego stypen-

dium laureata zawiera ona Êrodki na subwencjonowanie dzia∏alnoÊci m∏odych cz∏onków jego

zespo∏u naukowego. Immanentnym elementem programu jest konkurs o grant aparaturowy.

Rozstrzygany nieco póêniej ni˝ g∏ówna cz´Êç programu, ma na celu pomóc laureatom w zor-

ganizowaniu zaplecza badawczego dla tworzonych przez nich zespo∏ów naukowych. DziÊ, gdy

rozstrzygni´to trzecià edycj´ FOCUSA, widaç ju˝ rezultaty pierwszych konkursów i pieni´dzy

„zainwestowanych” przez FNP w m∏odych badaczy.

Wszyscy zapewne pami´tajà scen´ z Gwiezdnych wojen, gdy Luke Skywalker oglàda zachód

dwóch s∏oƒc równoczeÊnie. Taki widok b´dzie mo˝na znaleêç na planecie, której poszukuje

w∏aÊnie dr hab. Maciej Konacki z Centrum Astronomicznego im. Miko∏aja Kopernika PAN. O ile

jednak postaç bohatera filmowego jest jedynie tworem wyobraêni twórcy, o tyle badania i od-

krycia M. Konackiego sà realne i nale˝à do najbardziej aktualnych tematów Êwiatowej astro-

nomii. Uczony z Torunia zajmuje si´ poszukiwaniem planet obiegajàcych uk∏ady gwiazd po-

dwójnych. W 2005 odkry∏ on w konstelacji ¸ab´dzia odleg∏à od Ziemi o 720 lat Êwietlnych pla-

net´ w uk∏adzie gwiazd potrójnych. 
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M. Konacki przez kilka lat pracowa∏ w Stanach

Zjednoczonych, w tym na s∏ynnym Caltech-u.

Teraz stworzy∏ w Toruniu w∏asny zespó∏ i pro-

wadzi badania, korzystajàc z przydzielonych

nocy obserwacyjnych w obserwatoriach astro-

nomicznych, m.in. na dwumetrowym telesko-

pie w Republice Po∏udniowej Afryki i na tele-

skopie czterometrowym w Australii. – Nasze

badania wymagajà cz´stych i kosztownych wy-

jazdów na obserwacje, zazwyczaj w bardzo od-

leg∏e cz´Êci Êwiata. M∏odzi astronomowie muszà

zdobywaç doÊwiadczenie w pracy w najlep-

szych obserwatoriach na najlepszym sprz´cie,

by mieç szans´ na konkurowanie z astronoma-

mi z bogatszych krajów. Ârodki z FOCUSA umo˝-

liwiajà odbywanie takich wyjazdów – mówi M.

Konacki.

Jeszcze podczas pobytu w USA dr Konacki

opracowa∏ – wykorzystujàc spektroskopi´ –

metod´ obliczania pr´dkoÊci radialnej gwiazd

podwójnych. Na jej podstawie mo˝e teraz okre-

Êlaç, czy okrà˝ajà je planety. Stosowanie meto-

dy spektroskopowej wymaga du˝ych telesko-

pów. Jest jednak tak˝e druga metoda, przy któ-

rej wystarczajà mniejsze urzàdzenia obserwa-

cyjne – to metoda fotometryczna, która pozwa-

la na okreÊlanie jasnoÊci obiektów astronomicznych. Dane, które M. Konacki i jego wspó∏pra-

cownicy uzyskujà z obserwacji prowadzonych obiema technikami, umo˝liwiajà nie tylko po-

szukiwanie planet, ale tak˝e badanie innych zjawisk astrofizycznych zwiàzanych z uk∏adami

gwiazd podwójnych. Grant aparaturowy, jaki uzyska∏ w FNP M. Konacki, zostanie przeznaczo-

ny na budow´ pó∏metrowego teleskopu, który umo˝liwi ciàg∏e prowadzenie obserwacji gwiazd

podwójnych. B´dzie to urzàdzenie automatyczne, które z obserwatorium w Chile przeka˝e in-

formacje wprost do komputerów polskich astronomów w Toruniu.

O ile dr hab. Maciej Konacki zajmuje si´ obiektami ogromnymi i odleg∏ymi, to dr hab. Krzysz-

tof Jóêwiak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, laureat pierwszej edycji FOCUSA, zajmuje

si´ czàstkami niezwykle ma∏ymi i bardzo nam bliskimi – reakcjami receptorów neuronalnych

na leki. Jeszcze podczas pobytu w National Institutes of Health w Stanach Zjednoczonych roz-

poczà∏ prace nad fenoterolem. Jest to popularny lek na astm´. Jednak to nie zastosowanie fe-

noterolu interesuje lubelskiego uczonego. Zajmuje si´ on modyfikacjà tej substancji, projektu-

jàc nowe zwiàzki. Jego praca polega na modelowaniu matematycznym, s∏u˝àcym poszukiwa-

niu dla pochodnych fenoterolu tak˝e nowych zastosowaƒ. Jednym z nich mo˝e byç leczenie
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zastoinowej niewydolnoÊci krà˝enia. Nie ma zbyt wielu le-

ków na t´ chorob´, dlatego badania prowadzone w lubel-

skim UM mogà mieç bardzo du˝e znaczenie medyczne. 

Zaprojektowane w Lublinie nowe substancje lecznicze po-

chodzàce od fenoterolu syntetyzowane sà w amerykaƒskim

laboratorium nale˝àcym do NIH. W przypadku kolejnego te-

matu, podj´tego przez dr hab. K. Jóêwiaka, rzecz ma si´ do-

k∏adnie odwrotnie. We wspó∏pracy z NIH oraz kilkoma labo-

ratoriami na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, K. Jóê-

wiak bada pochodne dekstrometorfanu. Ta substancja, syn-

tetyczny analog morfiny, od lat znana jest z zastosowania

przeciwkaszlowego. Wiadomo jednak, ˝e w mózgu dzia∏a

ona na receptor nikotynowy, który ma znaczenie w rozwoju uzale˝nieƒ oraz pami´ci. Dr hab.

Jóêwiak zamierza zastosowaç pochodne dekstrometorfanu w∏aÊnie do leczenia uzale˝nieƒ. 

W swoim laboratorium, które wyposa˝y∏ z grantu aparaturowego uzyskanego od

FNP w ramach FOCUSA, prowadzi badania elektrofizjologiczne: z komórek

neuronalnych tworzy uk∏ady elektryczne, w których mo˝na zmierzyç sygna∏y

generowane przez jony przep∏ywajàce przez ich b∏on´ komórkowà. Sygna∏y te

modyfikowane sà za pomocà substancji czynnych – potencjalnych leków. W in-

nych eksperymentach do badania sygna∏ów komórkowych wykorzystuje jony

znaczone izotopami radioaktywnymi. Rzecz w tym, ˝e prowadzone przez niego

badania dotyczà niezwykle ma∏ych iloÊci jonów. Zjawiska, które bada, czyli

wp∏yw ró˝nych substancji o potencjalnym znaczeniu leczniczym na receptory

neuronalne, zachodzà w skali molekularnej.

Z grantu aparaturowego FNP w wysokoÊci 770tys. z∏ K. Jóêwiak zakupi∏ nie tylko wyposa˝enie la-

boratorium – aparatur´ do hodowli komórkowych, licznik scyntylacyjny, aparat do elektrofizjo-

logii – ale tak˝e 56-procesorowy klaster komputerowy, s∏u˝àcy do modelowania molekularnego

substancji i zjawisk, które bada.

I tak, Maciej Konacki Êledzi ogromne obiekty w kosmosie, zaÊ Krzysztof Jóêwiak bada zjawiska

w bardzo ma∏ych, czàsteczkowych obszarach w mózgu. Natomiast badania, jakie prowadzi dr

Piotr Orleaƒski z warszawskiego Centrum Badaƒ Kosmicznych PAN dotyczà wprawdzie bardzo

niewielkich przedmiotów i zjawisk zachodzàcych w skali nanometrycznej, jednak˝e to, co dzi´-

ki nim powstaje – programowalne uk∏ady cyfrowe – trafia w kosmos jako elementy skompliko-

wanej aparatury do badania zjawisk astrofizycznych. 

Uk∏ady elektroniczne, które powstajà w laboratorium P. Orleaƒskiego w CBK PAN, s∏u˝àce m.in.

do analizy danych, gromadzonych przez urzàdzenia badawcze, majà od 1 do 4 milionów bra-

mek. OczywiÊcie, dziÊ buduje si´ procesory znacznie bardziej skomplikowane, jednak dzia∏ajà

one jedynie w warunkach atmosfery ziemskiej, w bardzo neutralnym Êrodowisku. Te, które bu-

duje zespó∏ dr. Orleaƒskiego, sà odporne na wysokoenergetyczne promieniowanie kosmiczne

i nawet gdy znajdà si´ na statkach kosmicznych z dala od Ziemi, mo˝na je przeprogramowywaç

zdalnie z powierzchni naszej planety. Gdyby zaÊ w kosmosie zdarzy∏a si´ awaria którejÊ z bra-
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mek, inne automatycznie przejmà jej funkcje

lub mo˝na jà b´dzie naprawiç albo przepro-

gramowaç zdalnie z laboratorium usytuowa-

nego na Ziemi. NiezawodnoÊç jest jednà

z podstawowych cech uk∏adów elektronicz-

nych tworzonych przez P. Orleaƒskiego

w CBK. Z grantu aparaturowego FNP sfinan-

sowano adaptacj´ pomieszczeƒ na laborato-

ria o bardzo specjalnych wymaganiach tech-

nicznych.

Inna laureatka FOCUSA, dr Dorota Rosiƒska

z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielono-

górskiego, zajmuje si´ czymÊ, co dotychczas

zosta∏o jedynie teoretycznie przewidziane

w ogólnej teorii wzgl´dnoÊci – falami grawita-

cyjnymi. Ich badanie nie by∏o do niedawna

mo˝liwe. Dopiero najnowsze detektory VIRGO

(francusko-w∏oski) i LIGO (amerykaƒski), do

których Polska ma dost´p od 2008 r., umo˝li-

wiajà rejestrowanie tzw. fal grawitacyjnych ze

êróde∏ takich, jak np. zlewajàce si´ czarne dziu-

ry, gwiazdy neutronowe czy rotujàce gwiazdy

neutronowe.

– Fale grawitacyjne sà innego typu oddzia∏y-

waniem ni˝ fale elektromagnetyczne, czyli

np. pasmo widzialne, podczerwieƒ, promieniowanie rentgenowskie, sà nowym oknem na

WszechÊwiat – mówi dr Rosiƒska. KiedyÊ oknem takim by∏a radioastronomia, która przynios∏a

wiele odkryç, np. pulsary, kwazary, aktywne jàdra galaktyk i mikrofalowe promieniowanie t∏a.

BezpoÊrednia detekcja fal grawitacyjnych mo˝e odkryç przed nami Êwiaty zupe∏nie nieznane.

Narz´dziem jej pracy sà komputery, dlatego D. Rosiƒska przeznaczy∏a swój grant aparaturowy

na budow´ specjalistycznego klastera komputerowego na Uniwersytecie Zielonogórskim. B´-

dzie on poÊwi´cony wy∏àcznie obliczeniom dotyczàcym fal grawitacyjnych, zarówno analizie

danych (szukanie w danych sygna∏u z rotujàcych gwiazd neutronowych i uk∏adów podwój-

nych obiektów zwartych), jak i obliczeƒ teoretycznych, majàcych na celu przewidzenie kszta∏-

tu sygna∏u z najwa˝niejszych êróde∏. – Celem mojego zespo∏u jest z jednej strony teoretyczne

badanie najwa˝niejszych êróde∏ fal grawitacyjnych, przewidywanie kszta∏tu ich sygna∏u, aby

umo˝liwiç znalezienie tego sygna∏u w danych z detektorów, a z drugiej strony poszukiwanie te-

go typu sygna∏ów w danych – mówi uczona.

•

Piotr Orleaƒski podkreÊla: – Najwi´kszà korzyÊcià z FOCUSA nie sà, byç mo˝e, same pieniàdze,

ale fakt, ˝e udzia∏ w tym programie zmusi∏ mnie do myÊlenia, co jeszcze mo˝na zrobiç. Jego ze-
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Kariera w nauce - nowe szanse
Wykorzystanie funduszy europejskich 
dla rozwoju nauki w Polsce 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej do∏àczy∏a w ostatnim roku do swej oferty cztery nowe pro-

gramy, wpisujàce si´ w dzia∏anie pod nazwà „Wzmocnienie potencja∏u kadrowego nauki”,

b´dàce cz´Êcià Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. FNP uzyska∏a na te pro-

gramy niebagatelnà kwot´ dofinansowania ze Êrodków strukturalnych UE – na lata 2007-

2013 przeznaczono na ten cel ok. 70 mln euro. 

Jednym z tych czterech programów jest program VENTURES, dotyczàcy projektów nauko-

wych, których wyniki majà szans´ znaleêç szybkie zastosowanie w przemyÊle i innych ga∏´-

ziach gospodarki, a prowadzone sà przez najm∏odszych naukowców – studentów, absol-

wentów i doktorantów. Na takie projekty (trwajàce od 1 do 3 lat) przeznaczono do tej po-

ry ok. 2 mln z∏otych. 

Warto wymieniç laureatów pierwszej edycji konkursu, bo ich prace badawcze mogà ju˝

wkrótce zmieniç Êwiat wokó∏ nas. Na uznanie interdyscyplinarnego panelu ekspertów zas∏u-

˝y∏o osiem projektów. WÊród nich znalaz∏y si´: projekt Michaliny Góry z Uniwersytetu Mi-

ko∏aja Kopernika w Toruniu, dotyczàcy nowej metody uzyskiwania tomograficznego obra-
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spó∏ realizuje obecnie dziesi´ç projektów, w tym pi´ç ze Êrodków uzyskanych w ostatnim ro-

ku. Budowane przez niego procesory nieraz polecia∏y w kosmos, m.in. w ramach projektu Her-

schel jako element urzàdzenia do pomiaru bardzo dalekiej podczerwieni. 

To, co na temat korzyÊci z udzia∏u w programie FOCUS mówi Krzysztof Jóêwiak, zapewne móg∏-

by powtórzyç ka˝dy z laureatów: – Najwa˝niejsze jest to, ˝e uzyska∏em faktycznà samodziel-

noÊç naukowà, tj. zbudowa∏em w∏asny zespó∏ i realizuj´ w∏asne pomys∏y badawcze. Z pewno-

Êcià nie bez znaczenia jest te˝ fakt, ˝e dzi´ki grantom aparaturowym ka˝dy z laureatów stwo-

rzy∏ w∏asny warsztat badawczy, niezale˝nie od tego, czy chodzi∏o o wyremontowanie i adapta-

cj´ pomieszczeƒ, zakup aparatury, komputerów czy o budow´ w∏asnego teleskopu. Ka˝dy lau-

reat, z którym rozmawia∏em, wspomina∏ te˝ o tym, ˝e prace podj´te w ramach FOCUSA sta∏y

si´ podstawà do uzyskania grantów z innych êróde∏. Piotr Orleaƒski ocenia, ˝e wartoÊç Êrod-

ków, które pozyska∏ spoza FNP, dwukrotnie przekroczy∏a wielkoÊç niebagatelnej przecie˝ sub-

wencji od Fundacji, zaÊ Krzysztof Jóêwiak twierdzi, ˝e dodatkowo uzyskane przez niego Êrod-

ki sà ju˝ bliskie kwocie, jakà otrzyma∏ w ramach FOCUSA. 

Mo˝liwoÊç realizacji w∏asnych pomys∏ów, stworzenie w∏asnego laboratorium i zespo∏u wspó∏-

pracowników to ˝yciowe cele m∏odego uczonego. Przeci´tna polska kariera naukowa pozwala

na ich osiàgni´cie w wieku oko∏o pi´çdziesi´ciu lat. Laureaci FOCUSA zrealizowali te cele

znacznie wczeÊniej.

PIOTR KIERACI¡SKI



zu wn´trza oka; sposób Konrada Kie∏basiƒskiego z Instytutu

Technologii Materia∏ów Elektronicznych w Warszawie na bar-

dziej ekologiczne mikrouk∏ady elektroniczne; pomys∏ Miros∏a-

wa Ochodka z Politechniki Poznaƒskiej, który umo˝liwi okre-

Êlenie ju˝ na wst´pie, czy nasze komputery pomieszczà nowe

oprogramowanie; nowatorski sposób Jolanty Polak z Uniwer-

sytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej na produkcj´ biobarwników

przy wykorzystaniu grzybów; pomys∏ Cezarego Samoj∏owicza

z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie na wyko-

rzystanie tzw. aromatycznych faz fluorowanych; Andrzeja

Stanis∏awczyka z krakowskiej AGH sposób na przewidywanie,

jak zachowajà si´ metale w czasie obróbki hutniczej, czy te˝

wreszcie – wykorzystanie spektralnej tomografii optycznej do

nieinwazyjnego okreÊlania przep∏ywu krwi w naczyniach, co

jest pomys∏em Anny Szkulmowskiej z Uniwersytetu Miko∏aja

Kopernika w Toruniu. 

Na koniec – projekt szczególnie ciekawy: chodzi mianowicie

o zupe∏nie nowà generacj´ nawozów, opracowanych przez Bo˝en´ Tyliszczak z Politechniki

Krakowskiej. Taki nawóz dostosowuje szybkoÊç uwalniania sk∏adników od˝ywczych do aktu-

alnych potrzeb roÊliny. Do tego niezb´dne sà „inteligentne” matryce polimerowe, które

w swoim wn´trzu magazynujà czàsteczki makro- i mikroelementów. Pod wp∏ywem wody mo-

gà one zwi´kszaç swojà obj´toÊç nawet stukrotnie, a potem powoli jà oddawaç

do otaczajàcej je gleby. – To sprawia, ˝e w czasie suszy roÊliny nie wi´dnà, a przy

intensywnych opadach nie gnijà im korzenie. Matryce „wiedzà“ te˝, jakie jest st´-

˝enie poszczególnych pierwiastków na zewnàtrz i w zale˝noÊci od tego uwalnia-

jà ich z wn´trza mniej lub wi´cej. Dzi´ki temu mo˝emy zoptymalizowaç iloÊç zu-

˝ywanych nawozów, a przy tym do minimum ograniczyç zanieczyszczenie Êrodo-

wiska, jakie wyst´puje np. podczas stosowania zwyk∏ych nawozów azotowych,

których przy ka˝dym deszczu tracimy nawet 90% – opowiada autorka projektu.

Wa˝ne te˝, ˝e sama matryca jest w pe∏ni biodegradowalna i po uwolnieniu

wszystkich sk∏adników rozk∏ada si´ w glebie w ciàgu 2–5 lat na dwutlenek w´gla,

wod´ i amoniak, który dodatkowo wzbogaca pod∏o˝e. Dla potencjalnych producentów tego

typu nawozów istotny jest stosunkowo niewielki koszt i czas produkcji. W instalacji testowej

1 kg nawozu wytwarzany jest w czasie ok. 3 minut. Nic dziwnego, ˝e metoda zosta∏a ju˝ opa-

tentowana i zgarn´∏a dwie presti˝owe nagrody na mi´dzynarodowych wystawach wynalaz-

czoÊci – w Warszawie i w Brukseli.

Kolejny z omawianej czwórki programów, o nazwie TEAM, dotyczy wspierania rozwoju ka-

riery naukowej m∏odych. Ma on zach´caç polskie oÊrodki badawcze do zatrudniania m∏odej

kadry. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje zatem dofinansowanie liderom zespo∏ów

naukowych prowadzàcych 2–4-letnie projekty, w których realizacji bierze udzia∏ co najmniej

6 m∏odych naukowców (studentów, doktorantów i uczestników sta˝y podoktorskich). Kwa-

suplement

2008

89

Pisanie projektu 

trwa d∏ugo 

i wymaga 

zaanga˝owania, 

ale wygrana 

daje wi´ksze 

mo˝liwoÊci 

badawcze

Bo˝ena Tyliszczak, laureatka

programu VENTURES



lifikowani sà oni do zespo∏u w drodze otwartego naboru prowadzonego zarówno w kraju, jak

i za granicà. Warunkiem starania si´ o dofinansowanie Fundacji, które mo˝e przekraczaç

nawet 2 mln z∏otych, jest realizacja badaƒ w dziedzinach okreÊlonych jako „bio”, „info”

i „techno”.

W pierwszej edycji programu laureaci zgarn´li pul´ prawie 14 mln z∏otych. Zakres siedmiu

nagrodzonych projektów obejmuje fizyk´, chemi´, medycyn´ i nowe technologie. Zaanga-

˝owani w nich naukowcy b´dà m.in. rozpracowywaç zasady konstrukcji uk∏adów umo˝li-

wiajàcych tworzenie niezwykle ma∏ych kropel, przydatnych w produkcji doskona∏ych emul-

sji i innych materia∏ów dla ró˝nych ga∏´zi przemys∏u (liderem zespo∏u jest dr hab. Piotr Gar-

stecki z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie), czy pracowaç nad rozszerzeniem

skutecznoÊci terapii fotodynamicznej (szef zespo∏u – prof. Jakub Go∏àb z Uniwersytetu Me-

dycznego w Warszawie). – Napisanie dobrego wniosku o finansowanie z pewnoÊcià wyma-

ga du˝o pracy – mówi prof. Jakub Go∏àb – ale w koƒcu na tym m.in. polega nasza, naukow-

ców, praca. Zresztà nam uda∏o si´ za pierwszym razem i teraz mo˝emy bez przeszkód zajàç

si´ badaniami. Naszym celem jest wzmocnienie efektu leczniczego terapii fotodynamicznej

w walce z nowotworami. Dotychczas jest ona skuteczna tylko lokalnie, w miejscu, do które-

go jesteÊmy w stanie doprowadziç wiàzk´ spójnego Êwiat∏a. Efekt miejscowy bywa bardzo
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Jakub Go∏àb, laureat programu TEAM, z zespo∏em podczas

pracy w laboratorium.



dobry, ale jeÊli pacjent oprócz pierwotnego guza ma te˝

przerzuty w innych narzàdach, ta metoda nie zadzia∏a. Na-

szym celem jest próba wyjaÊnienia, jakimi prawami rzàdzi

si´ umieranie komórek nowotworowych i takie skojarzenie

terapii fotodynamicznej z innymi metodami, by uzyskaç

efekt ogólnoustrojowy – leczyç nie tylko ognisko pierwotne,

ale i niszczyç rozproszone komórki rakowe krà˝àce po or-

ganizmie – wyjaÊnia prof. Go∏àb.

Projekt wzbudzi∏ du˝e zainteresowanie m∏odych naukow-

ców. Nap∏yn´∏o wiele zg∏oszeƒ do zespo∏u nie tylko z kraju,

ale tak˝e z zagranicy.

WÊród nagrodzonych w programie TEAM projektów znalaz∏y

si´ te˝ poszukiwania nowych nadprzewodników (dr hab.

Wojciech Grochala z Interdyscyplinarnego Centrum Modelo-

wania Matematycznego i Komputerowego oraz Wydzia∏u

Chemii UW), opracowywanie nowych, lepiej dzia∏ajàcych le-
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Marian Paluch, laureat programu TEAM.

Laureat programu TEAM, Wojciech Grochala, wraz z zespo∏em.



ków (dr hab. Marian Paluch z Instytutu Fizy-

ki Uniwersytetu Âlàskiego) i badanie w∏aÊci-

woÊci oraz okreÊlanie biomedycznych zasto-

sowaƒ dla dendrymerów (dr Barbara Klajnert

z Wydzia∏u Biologii i Ochrony Ârodowiska

Uniwersytetu ¸ódzkiego). –  Sà to specyficzne

polimery o bardzo rozga∏´zionej, skompliko-

wanej budowie przestrzennej – wyjaÊnia ko-

ordynatorka projektu. – Dzi´ki swoim w∏aÊci-

woÊciom dendrymery majà potencjalnie bar-

dzo wiele zastosowaƒ. Mogà np. staç si´ „lo-

komotywà”, która przenosi do jàdra komór-

kowego fragmenty kwasu nukleinowego, co

pozwala na wykorzystanie ich w terapii ge-

nowej – opowiada dr Klajnert. – Ich liczne

grupy funkcyjne pozwalajà przy∏àczaç do

jednej czàsteczki wiele czàsteczek leku i do-

starczaç tak „skoncentrowanà” terapi´ w po-

˝àdane miejsca organizmu. Jest te˝ ca∏y sze-

reg kulistych dendrymerów, w których mo˝-

na zamknàç lek (np. przeciwnowotworowy)

i dzi´ki tzw. enkapsulacji zapewniç jego d∏u-

gotrwa∏e, precyzyjne uwalnianie, z pr´dko-

Êcià zale˝nà np. od pH Êrodowiska. Zespó∏ dr

Klajnert b´dzie si´ zajmowaç m.in. mo˝liwo-

Êciami dendrymerów w zakresie niszczenia

p∏ytek amyloidowych – bia∏kowych z∏ogów

zaanga˝owanych w rozwój choroby Alzhei-

mera. Dzi´ki programowi TEAM uda∏o si´ za-

anga˝owaç do zespo∏u a˝ dziesi´cioro m∏o-

dych naukowców na ró˝nych etapach karie-

ry. Ka˝dy z nich zajmuje si´ innym aspektem

zastosowania dendrymerów. – Pisanie projektu trwa d∏ugo i wymaga zaanga˝owania, ale wy-

grana daje wi´ksze mo˝liwoÊci badawcze – cieszy si´ dr Klajnert. – Do naszego sukcesu przy-

czyni∏o si´ zapewne i to, ˝e ju˝ wczeÊniej nasz wydzia∏ prowadzi∏ szeroko zakrojonà wspó∏pra-

c´ mi´dzynarodowà. Dzi´ki TEAM b´dzie ona jeszcze bardziej owocna. Tym razem w zespole nie

znalaz∏ si´ ˝aden obcokrajowiec, zawa˝y∏ nie tyle brak zainteresowania, ile trudnoÊci tech-

niczne lub przeszkody formalne – wyjaÊnia badaczka – np. problemy z uzyskaniem wizy. Pani

doktor liczy, ˝e to si´ zmieni w kolejnych edycjach.

Trzeci z tej serii programów Fundacji nie bez kozery nosi nazw´ WELCOME. Jego celem jest

zach´cenie najwybitniejszych umys∏ów na Êwiecie do prowadzenia projektów w Polsce. FNP
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WELCOME, wraz ze wspó∏pracownikami.

Barbara Klajnert, laureatka programu TEAM.



wspiera w tym przypadku projekty realizowane pod kierunkiem uczonych z zagranicy lub

polskich naukowców powracajàcych do kraju. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest

w pierwszej kolejnoÊci dorobek naukowy uzyskany za granicà, Êwiadczàcy o samodzielnoÊci

naukowej kandydata, nast´pnie – zaanga˝owanie w polskim zespole m∏odych naukowców,

a po trzecie – prowadzenie prac w strategicznych ga∏´ziach nauki okreÊlanych jako „bio”,

„info” i „techno”. Jest o co walczyç – roczny grant badawczy si´ga miliona z∏otych. 

W pierwszej edycji programu w 2008 r. do rywalizacji stan´∏y 24 projekty. Konkurs rozstrzy-

gni´to na poczàtku 2009 r., nagradzajàc trzy projekty. Prof. dr hab. Stanis∏aw Karpiƒski

z wydzia∏u botaniki Uniwersytetu Sztokholmskiego b´dzie w Katedrze Genetyki, Hodowli

i Biotechnologii RoÊlin SGGW w Warszawie realizowaç projekt badaƒ komórkowych mecha-

nizmów kwantowo-molekularnych, dzi´ki którym stanie si´ mo˝liwe opracowanie rozwià-

zaƒ podnoszàcych wydajnoÊç roÊlin w niekorzystnych  warunkach Êrodowiska. Dr hab. Se-

bastian Maçkowski z Wydzia∏u Chemii i Biochemii Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana

w Monachium zosta∏ zaproszony przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika

w Toruniu do prowadzenia badaƒ nad sztucznà fotosyntezà, zaÊ prof. dr hab. in˝. Marek Sa-

moç z Centrum Fizyki Laserowej Australijskiego Uniwersytetu Narodowego w Canberze za-

mierza w Instytucie Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wroc∏awskiej badaç zasto-

sowania zwiàzków zawierajàcych atomy metalu w po∏àczeniu z fragmentami organicznymi,
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m.in. w przekszta∏caniu energii s∏onecznej w elektrycznà, przetwarzaniu sygna∏ów optycz-

nych czy przy tworzeniu nowych, mikroskopowych metod diagnostycznych. 

Ostatnim z czterech prowadzonych przez FNP programów realizowanych z funduszy pro-

gramu Innowacyjna Gospodarka sà Mi´dzynarodowe Projekty Doktoranckie. Laureatami te-

go programu mogà byç polskie instytucje naukowe, prowadzàce jednoczeÊnie dzia∏alnoÊç

edukacyjnà i zamierzajàce poszerzyç jej mo˝liwoÊci dzi´ki wspó∏pracy mi´dzynarodowej.

Doktoranci zakwalifikowani do udzia∏u w tym programie mogà pracowaç nad swoim projek-

tem nie tylko w macierzystej jednostce, ale tak˝e korzystaç z wyposa˝enia, wiedzy i do-

Êwiadczenia wspó∏pracujàcych z nimi oÊrodków zagranicznych. To znacznie poszerza mo˝-

liwoÊci badawcze i daje m∏odym uczonym szans´ bliskiej wspó∏pracy z wybitnymi specjali-

stami w danej dziedzinie. Ka˝dy doktorant ma te˝ przywilej posiadania a˝ dwóch opieku-

nów – jednego w kraju i drugiego w jednostce zagranicznej.

W pierwszej edycji programu MPD przyznano fundusze trzem oÊrodkom. Prof. Renata Bile-

wicz z Wydzia∏u Chemii UW b´dzie koordynatorem projektu pod nazwà „Od prostych czà-

steczek do nanostruktur i materia∏ów bioaktywnych”. W Instytucie Chemii Bioorganicznej

PAN w Poznaniu studia nad zagadnieniami budowy i skomplikowanych oddzia∏ywaƒ mi´dzy

roÊlinami a mikroorganizmami koordynuje prof. Mariusz Jaskólski. Wydzia∏ Fizyki i Informa-

tyki Stosowanej AGH (koordynator – dr hab. Bart∏omiej Szafran) oferuje doktorantom mo˝-

liwoÊç poszerzania wiedzy w tak medialnej ostatnio dziedzinie, jakà jest nanonauka. ¸àcz-

nie na te projekty Fundacja zarezerwowa∏a niemal 14 mln z∏otych. 

Jak widaç, dzi´ki cz∏onkostwu w Unii Europejskiej naukowcy nie mogà narzekaç na brak

funduszy. Trzeba tylko, by wykazali, ˝e potrafià je wydatkowaç z po˝ytkiem dla stanu na-

szej wiedzy i dla innowacyjnoÊci naszej gospodarki. Wypada wi´c zach´caç do jak najszer-

szego uczestnictwa w konkursach VENTURES, TEAM, MPD i WELCOME – do wzi´cia (tylko

w ciàgu dwóch–trzech najbli˝szych lat) jest 70 mln euro – postarajmy si´ je jak najumiej´t-

niej spo˝ytkowaç.

MA¸GORZATA ZA¸OGA
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The following section is an abbreviated version

of the texts included in the SUPLEMENT

(Appendix) on pp. 76-94, written by Polish

science communicators and journalists. These

articles present the outcome of a number of

FNP programmes implemented throughout

2008, along with profiles of some of our prize-

winners and grantees with a brief description

of their future research projects and

achievements to date.
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“Newsweek Polska”, No. 47,  23 November 2008 

This year, the four winners of the Foundation for Polish Science Prize for outstanding

discoveries and achievements include two researchers working on the theory and

practice of information transfer. We present their profiles.

COMPUTER SCIENCE

Burn After Reading
A new method of quantum cryptography guarantees security of secret information. Physicist

Prof. Ryszard Horodecki received the Foundation for Polish Science Prize for creating the

foundations of quantum information technology.

Prof. Ryszard Horodecki from the Institute of Theoretical Physics and Astrophysics, University

of Gdaƒsk, was honoured for his research on quantum entanglement, a phenomenon that is

among the most difficult to understand in contemporary physics. It contradicts common sense

and is so beyond our imagination that its discoverers, including Albert Einstein himself, who

authored many new laws and a new image of the universe, could not reconcile themselves to

its existence.

This phenomenon, which Horodecki has been investigating for a long time, concerns the world

of the smallest particles of matter and the smallest portions of energy. The rules governing such

a micro world started being discovered in the first decades of the previous century. The theory

developed to describe them is called quantum mechanics. At the time it turned out that

particles as small as electrons (components of an atom) or photons (portions – or quanta – of

energy) might be connected with each other in some incomprehensible way, even if they were

located at opposite ends of the galaxy.

Quantum entanglement breaks free of the known order of the world. First of all, two separate

objects can apparently behave as if there were no distance between them, and secondly, the

contact between them is immediate. Meanwhile, we know that no information can be

transferred immediately. Even at the highest speed, covering a certain distance requires some

amount of time. Quantum-entangled particles don’t need time to transfer information to each

other. They are together even when they are separated by distance in space.

This makes successful attempts to utilize the amazing properties of quantum entanglement for

practical purposes a truly great accomplishment. For example, they can be used as the key to

ciphers guarding the security of transferred information. If

quantum-entangled particles are placed at the beginning

and end of a coded message, any attempt to listen in on or

steal the transferred information will lead to the destruction

of the entire message. What is destroyed in this case is the

entanglement that connects the pieces of information, and

both the sender and recipient of the data are aware of this

straight away.

Horodecki describes his achievements in studying quantum

entanglement as a commercial success and at the same time an

intellectual humiliation. It’s a success because he has managed

to make practical use of what was nature’s most deeply

hidden feature, for instance to protect coded quantum

information. It’s a humiliation because no one understands

how it’s possible that something like quantum entanglement

can exist in our logical and ordered physical world.

Horodecki is one of a small group of physicists and

computer scientists who created and are developing the
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at the Gdaƒsk University of Technology,
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related especially to the phenomenon of
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theoretical foundations of quantum information technology. In Gdaƒsk, he co-founded a

quantum information technology centre which has become a world hub of research in this

field, while his paper “Quantum entanglement” will be published in Reviews of Modern Physics,

the most prestigious periodical summarizing achievements in contemporary physics.

by BO˚ENA KASTORY

INTERNET

Net Switches
Our man in the net: a winner of the Foundation for Polish Science Prize speeds up Internet

connections.

It makes our blood boil when we have to wait several minutes instead of fractions of a second

for a website to open, when films downloaded from the internet keep freezing, or when radio

programmes break off as if the announcer had the hiccups. Such situations have been rarer for

several years now, and one of the people who can be credited with this is a Polish scientist,

Prof. Andrzej Jajszczyk from the AGH University of Science and Technology. He was awarded

the Foundation for Polish Science Prize for research on the theory of high-speed

telecommunication network nodes as the basis for building the Internet. The specialist from

Kraków is highly regarded around the world for his scientific papers in this field. Terms such as

“Jajszczyk commutation field” and “Jajszczyk algorithm” have found a permanent place in the

vocabularies of scientists as well as designers of new network solutions.

The professor’s work is rather like inventing complicated railway junctions with numerous

crossovers. The Internet is similar to a gigantic network of railway connections. Information

grouped into packets is rather like railway carriages. Wires can be compared to tracks, and

routers, or electronic systems linking many wires, work like groups of railway points. It is to

improving these Internet nodes that Jajszczyk has dedicated his scientific career.

This is no easy task, because Internet traffic is much greater than railroad traffic. “An average-

-sized railway junction of a dozen or so tracks has about a dozen trains passing through it

every day”, Jajszczyk explains. “An Internet junction comprises tens of thousands of ‘tracks’

(wires) and millions of ‘carriages’ (packets of data) flowing through it every second. For such a

scale, a good idea is of the essence – how to connect thousands of points so that the cost of

the whole stays as low as possible while transferring a packet of data through the junction

doesn’t take too much time”.

Though present-day Internet nodes work much faster than those of just a few years ago, every

improvement in their efficiency means extra seconds saved by web users as they transmit data.

That’s why Jajszczyk and his colleagues all over the world build electronic systems that increase

the switching speed of Internet points even more. The professor’s ideas for speeding up network

operation and improving reliability are valued all over the

world. This Polish specialist has 19 patents to his credit,

including in the United States, France, Germany, and Britain.

Many of these technologies have been applied in equipment

manufactured by telecommunications giants, to mention IBM,

Siemens, and Alcatel-Lucent. In recognition of his

achievements, the members of the prestigious IEEE (Institute

of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) elected Jajszczyk

the organization’s vice-president.

Despite his successes, Jajszczyk continues to face new

challenges. As link quality improves, Internet users’

requirements grow, and the speed again becomes too small

to cope. “Quite recently, we had separate telephone, radio,

and television networks. Today these are all being absorbed
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by the Internet, reducing its throughput”, Jajszczyk remarks. He hopes, however, that this can

be increased in the near future thanks to wider use of fibre-optic cables instead of copper

wires. That’s why he also designs Internet switches for optical connections. The length of

copper wires that can be replaced with optical cables equals about 1,000 distances from Earth

to the Moon. This FNP Prize winner still has an enormous amount of work to do.

by PAWE¸ GÓRECKI

Texts published (in Polish) in the weekly “Newsweek Polska”,  reprinted with the editors’ permission.

“Polska-G∏os Wielkopolski”, No. 287 of 9 December 2008

I Go Through Life in Brownian Motion...

Prof. Jacek Oleksyn talks to Maria Nowak about his scientific adventures.

Your scientific career is a collection of extraordinary adventures. Suffice it to say that the discovery which

won you Poland’s most prestigious scientific prize was made... thanks to burglars.

I sometimes say I go through life in Brownian motion [chaotic motion of particles in a

suspension], but always having good luck on the way. We were away performing field

measurements, luckily with our most expensive instrument – a carbon dioxide analyser, the

only piece of equipment left in the end. That’s where the forester found us and told us the bad

news that the institute had been thoroughly burgled and we had to return immediately. The

burglars got in by climbing the arboretum fence. They took everything, including the research

results we had saved on floppy disks. The burglars were never caught, and radio appeals for

the return of the disks were unsuccessful. I still feel an unpleasant shiver when I think about it

today. 

What about your discovery?

Not to waste time during the acquisition of new equipment, I started preparing a database for

the analysis of element variability and other features of plants. It was a discovery based on

existing data. It’s possible to make such discoveries these days because we have rapid access to

a great amount of research and also the technical capacity to deal with this mass of individual

results. Briefly speaking, the analysis of nitrogen and phosphorus content and the proportion

between them offers a simple indicator for predicting plant behaviour in the environment.

Your road to Kórnik was also quite complicated. You were born in Legnica...

...where my parents came after the war from Lviv. My grandfather lived in Vilnius and when I

finished my first year of secondary school he asked me to visit him. Actually, I arrived on the

day the Americans landed on the moon, a fact about which I could only read a brief note on

page four of [the Soviet paper] Pravda. I couldn’t get over [not seeing the landing]; Poland was

the only country of the communist bloc which broadcast it. I didn’t think I would stay in

Vilnius that long, until my grandfather’s death. Graduation exams in Lithuania are held later

than here, after Polish university entrance exams, so I knew that when I got back to Poland I

would be conscripted into the army. I asked through the embassy where I could go to

university and it turned out I could do it under the same procedure as the children of diplomats

and study in Russia. I started looking for a course as non-ideological as possible, and that’s how

I ended up in St. Petersburg studying forestry.

... I was lucky because I rubbed shoulders with the remnants of the old Russian intelligentsia,

I experienced a little of the atmosphere of the old St. Petersburg. You could talk to old ladies

in the street in French, English, and German. There were also many good scientists.

You didn’t escape from ideology; you had to sit an exam in scientific communism. Did you pass?

If I hadn’t, they would have annulled four years of studies. It was a dangerous exam because,

for example, you couldn’t talk about any other [party] secretary than Brezhnev, and only the
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last 10 years of Pravda were available at the library. I wrote my MSc thesis on in vitro

cultivation of pine roots. Luckily no party plenum concerned itself with this topic. ...

St. Petersburg saw another turnabout in your life.

At a congress there, I met Prof. Stefan Bia∏obok from Kórnik, who invited me to visit him and

later offered me a job. We ultimately became great friends. He was a wonderful man, and as it

turned out after his death, also a brilliant underground activist. His attic housed a clandestine

printing press, and absolutely nobody knew about this. I was studying the impact of toxic gases

on trees at the time; soon after, participation in an interdisciplinary project headed by Prof.

W∏adys∏aw Grodziƒski from Jagiellonian University greatly broadened my horizons and taught

me to appreciate working in a large team. This also bore fruit later, when – after many years

of a ban on foreign trips – I could visit the United States on a Fulbright scholarship. Co-

operation with the Americans continues to this day. 

You and both your brothers are professors. You owe your success to many scientists whom you mention

gratefully and often, but also to the atmosphere of your family home. 

I admire my parents. They could hardly make ends meet, but despite the

privation they never economised on books. My parents read to us, and as a

result when I was 6 or 7, after listening to The Golden Bough and Gods, Graves,

and Scholars I started dreaming of becoming a historian. My parents believed

in us and left us a lot of freedom. My father talked with me a lot about the

traumatic past under occupation in Lviv. That immunised me forever against

the ruling ideology, perhaps also teaching me not to worry about trifles. My

father died when I was 13. Walking in Wroc∏aw’s market square near the

statue of Fredro, I look at the traces of bullets in the base and reflect that

they got there during the same time that my father was shooting during

Operation Tempest in 1944.

Excerpts from an interview published (in Polish) in the newspaper “Polska-G∏os Wielkopolski”, reprinted with
the editors’ permission. 

“Forum Akademickie”, No. 2/2009

The final word is never possible in science. We seem to know a lot, but maybe one day

Italian sources will yield new materials about Master Berrecci and his collaborators.

Circumstantial Evidence

Prof. Stanis∏aw Mossakowski, an art historian and winner of the FNP Prize for 2008 for his book

Kaplica Zygmuntowska (1515-1533). Problematyka artystyczna i ideowa mauzoleum króla

Zygmunta I [The Sigismund Chapel (1515-1533). Artistic and Ideological Issues of the Mausoleum

of King Sigismund I], talks to Magdalena Bajer.

Is it true you studied the Sigismund Chapel for a very long time?

Most often, work starts with the first observations, the first questions and then, as you carry

on research, travel, study literature, a whole problem grows and only matures into written

form many years later.

What were the first observations and questions on the Sigismund Chapel?

It started with a disclaimer. One of my predecessors suggested in a major scientific paper that

neo-Platonic philosophy, popular during the Renaissance, had influenced the subject matter of

the chapel’s decoration. Subsequent works by Polish historians of philosophy revealed many

texts offering clear evidence that this trend of thinking had been familiar to Kraków humanists

in the late 15th and early 16th century. I thought that with new materials I would be able to
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supplement the argumentation of my predecessor. Meanwhile, when I started looking closer

into the chapel’s decoration, I started doubting the neo-Platonic theory and came up with new

proposals of interpretation. This is the origin of my research. Ideological content was the

starting point. This is a very interesting domain, but also very deceptive as it’s very easy to give

in to the temptation of over-interpretation. I have discovered many times that it’s better to

restrain one’s associations than develop them. One needs to limit oneself to interpretations

which are truly anchored in the object under study. 

You wrote The Sigismund Chapel after almost 30 years of research, not long ago, at a time of greater

prudence...

Yes. I think the value of my book is not so much that it organizes the interpretations of the

content but that it precisely determines the artistic environment in which Bartolomeo

Berrecci, the chapel’s builder, developed his work. This was hard because King Sigismund’s

mausoleum is very richly decorated with innumerable carved motifs. It’s worth remembering

that in those times, imitating and transforming patterns, especially those from antiquity and

works by the most famous artists, was intentional and decisive for the value; it was not at all

an expression of a shortage of imagination. Hence, in the ocean of motifs appearing almost all

over Italy – from Milan and Venice, through Florence, Rome, right up to Palermo – we needed

to identify those which were characteristic only of the environment in which the art of

Berrecci and his collaborators developed. This was a search for circumstantial evidence, so to

speak, made all the more difficult by the huge number of objects involved as well as literature

concerning them, which keeps growing.

Did you manage to find analogies to the decorations found in the Sigismund Chapel?

Yes, but only to individual motifs and the overall style, not the entirety of the work, which is

a remarkably original creation.

What other sources, apart from works of art and literature, did you study?

I did my best to study all available sources. Fortunately almost all the bills related to the

construction and decoration of the chapel survive, which allows us, for example, to identify

the stages of the work and changes made during the implementation of the first, general

design, changes that also affected the ideological concepts. Remembering that the founder –

the monarch, who knew what he wanted – watched over the chapel project as a whole, I tried

to find out what he knew about art, what he could have known from his readings, what models

he wanted to follow, what he demanded of the artists and craftsmen he brought to Kraków.

That, too, meant following circumstantial evidence. 

In the light of my research, Sigismund I appears as an outstanding and extremely aware patron

of the arts. I think he deserves many more studies.

Your book has aroused interest and gained recognition abroad...

Over many years of work, I published a number of excerpts from my studies, including in

France, and recently I described the results of my work on the chapel at the Harvard University

Centre for Italian Renaissance Studies in Florence, where it was greatly appreciated.

Please tell our readers more.

My research shows that the group of artists who built and decorated the Sigismund Chapel were

very familiar with numerous ancient works, especially those found in the collection of the della

Valle family in Rome. They were also familiar with the early sculptures of Michelangelo and some

works by Raphael, both great masters of the era. Something an American colleague of mine first

reported, and I confirmed later, was extremely surprising: that a geometrically correct ellipse

was used in the construction of the chapel’s dome. This was unheard-of in the architecture of

the time and indicated familiarity with the Greek treatise of Apollonius of Perga. ...

Are there other historic buildings in Poland similar to the Sigismund Chapel?

The Sigismund Chapel with the Royal Castle on Wawel Hill marks the beginning of the

development of the Polish Renaissance, which in turn decided about the centuries-long

influence of Italian art in Poland. Earlier, in the Middle Ages, Poland – especially the
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Ma∏opolska and Silesia regions – lay in the Central European region whose style was defined by

artistic centres such as Prague, Vienna, Nurnberg. The Italian/Renaissance royal foundations

began the domination of Italian artistic language in Poland, lasting until the 18th century when

French art began to exert a greater influence. The beginning of this Italianism in Polish art, not

just architecture and sculpture, is closely linked precisely to the patronage of Sigismund I. It

also had a deeper ideological foundation. First of all, it was connected with invoking antiquity

through Italian art. ... Among the gentry masses, an antiquity/Italian orientation worked well

with the myth the gentry developed regarding the ancient, Sarmatian origins of the Poles, and

also with the process of development of a new political system, the gentry republic which

invoked the phraseology of republican Rome. Finally, the triumph of the Catholic Reformation

naturally directed attention to the culture and art of papal Rome. One could say that through

Italian art the gentry dissociated themselves from the artistic culture of their neighbours – the

Protestant Germans and Orthodox Russians. Mythological gods and figures from ancient

history were treated in those times like almost native literary characters. Society felt ancient

art, and the Italian art modelled after it, to be their own, close to their hearts through a

tradition that was humanist on the one hand and Catholic on the other.

... Actually, the political ideas of the gentry democracy taken from antiquity – civic liberties,

(theoretical) law and order etc. – became the cement that bound this multiethnic state

together, and decided about the Polonisation and Occidentalisation of Lithuanian and

Ruthenian boyars. This culture served as the foundation for a community of values, primarily

civic values. Without that cement, Lithuania and Ruthenia would quickly have broken away

from the Crown and the great magnate families – the Radziwi∏∏, Sapieha, or Pac families –

would easily have formed sovereign principalities.

It’s very interesting to see how the history of the nation and state is reflected in art and can be read thanks

to analyses of historical architecture, as is the case with the Sigismund Chapel.  Does extensive knowledge

of art, which provides numerous and diverse associations during the study of art objects, interfere with

aesthetic reception? Does an art historian look at these works like a geographer looking at a mountain,

or like a poet?

I think it’s possible to look at them in both ways. One doesn’t rule out the other, and the two

viewpoints are complementary. Everything I do gives me huge pleasure. I always work by

myself. I don’t sign contracts with publishers, I don’t accept grants, I don’t set myself

deadlines, I don’t restrict the topic in advance so as not to spoil the pleasure. Just once I would

like to write a book that cannot be summarized; to write it in such a way that the same things

couldn’t be said differently. I would like to enclose the greatest number of reflections in the

smallest number of words.

In that case, I hope your wish comes true.

An interview conducted by MAGDALENA BAJER

Excerpts from an interview published in Polish in “Forum Akademickie”, reprinted with the editors’ permission.

From Molecules to Outer Space, 

or the Benefits of FOCUS

Krzysztof Jóêwiak, PhD hab., is funding stipends for three PhD students from his team. Dorota

Rosiƒska, PhD, is helping five of her collaborators financially: three PhD students and two

young PhDs, while Maciej Konacki, PhD hab., is financing his young colleagues’ visits to

astronomical observatories in South Africa, Chile, and Australia. How is this possible when

young scientists have such meagre salaries in Poland? It’s all thanks to the grants that the

aforementioned researchers received for setting up research teams, from the FOCUS

programme established in 2006 by the Foundation for Polish Science.
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Each year projects from a different and currently important field of research are subsidized in

this programme. The first edition of FOCUS was dedicated to mathematical modelling of

biological processes. The first grants were paid out in early 2007. Before the call for

applications, a conference on the project topics was held with the participation of many

scientific celebrities. This kind of seminar has become a tradition. Subsequent conferences

covered astrophysics and space research (2007) and cancer research (2008), and the latest one

– studies on linguistic categorization of the world (2009). 

FOCUS is a programme of many elements. First of all, the annual grant – provided to recipients

over three consecutive years – comes in several parts. Apart from a personal grant for the

recipient, it includes funds for subsidizing the activity of members of the recipient’s research

team. A competition for an equipment grant is an inherent part of the programme. Adjudicated

slightly later than the main part of the programme, it aims to help the recipients with

organizing research facilities for their emerging research teams. Today, after the third edition

of FOCUS, the effects of the first competitions, and of the funding the FNP “invested” in the

young researchers, are already visible.

Probably everybody remembers the scene from Star Wars when Luke Skywalker watches two

suns setting at the same time. That will be the view on a planet currently sought by Maciej

Konacki, PhD hab., from the Nicolas Copernicus Astronomical Centre of the Polish Academy of

Sciences. Where the film character was a figment of the screenwriter’s imagination, Konacki’s

research and his discoveries are real and belong to the most topical fields of world astronomy

today. The scientist from Toruƒ searches for planets in binary star systems. In 2005, he

discovered a planet in a system of ternary stars in the Cygnus constellation, at a distance of 720

light years from Earth.

Konacki worked in the United States for many years, including at the famous Caltech. Now he

has set up his own team in Toruƒ and conducts research taking advantage of observation

nights he has been assigned at astronomical observatories, including a two-metre telescope in

South Africa and a four-metre one in Australia. “Our research requires frequent and costly

observation visits”, Konacki says, “often to distant parts of the world. Young astronomers have

to gain experience at the best laboratories using the best equipment to stand a chance of

competing with astronomers from richer countries. The funding from FOCUS enables them to

go on such visits”.

When he was still in the United States, Konacki developed a method that uses spectroscopy to

measure the radial velocity of binary stars. This helps determine if there are planets orbiting

around them. This spectroscopic method requires large telescopes. However, there is another

method in which small observation equipment is sufficient – the photometric method which allows

the brightness of astronomical objects to be determined. The data that Konacki and his colleagues

obtain from observations using both techniques enable them not only to search for planets, but

also to study other astrophysical phenomena related to binary star systems. The equipment grant

the FNP awarded Konacki will be spent on the construction of a half-metre telescope for

continuous observation of binary stars. This automatic instrument will transfer information from

an observatory in Chile straight to the computers of the Polish astronomers in Toruƒ.

While Konacki’s research is all about huge and distant objects, the work of Krzysztof Jóêwiak,

PhD hab., from the Medical University in Lublin, a recipient in the first FOCUS programme,

deals with extremely small particles that are very close to us, studying how neuronal receptors

react to medicines. He started his research on fenoterol, a popular asthma medication, when

he was staying at the National Institutes of Health in the United States. However, it’s not the

uses of fenoterol that interest this scientist from Lublin. He is working on modifying this

substance, designing new compounds. His work consists in mathematical modelling to find new

applications for fenoterol derivatives. Treating congestive heart failure could be one of them.

There aren’t many medications for this disease, so the research conducted at Lublin’s medical

school could be of great significance for medicine.
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The new medicinal substances designed in Lublin and derived from fenoterol are synthesized at

a U.S. laboratory run by the NIH. In the case of the next topic taken on by Jóêwiak, it is the

other way around. In association with the NIH and several laboratories, Jóêwiak is studying

derivatives of dextromethorphan at the Lublin Medical University. This substance, a synthetic

analogue of morphine, has been known for years as a cough suppressant. We know, however,

that it affects the nicotinic receptor in the brain, an important fact for the development of

addictions and memory. Jóêwiak plans to use dextromethorphan derivatives in treatment of

addictions. In the laboratory he outfitted with the equipment grant from the FNP’s FOCUS

programme, he conducts electrophysiological research: he uses neuronal cells to build electric

systems in which one can measure signals generated by ions flowing through the cell

membrane. These signals are then modified with the help of active substances – potential

medications. 

Though the research carried out by Piotr Orleaƒski from the Space Research Centre of the

Polish Academy of Sciences (CBK PAN) in Warsaw is related to very small objects and

phenomena occurring on a nanometric scale, the effects – programmable digital systems – are

sent into space as elements of complicated equipment for studying astrophysical phenomena.

The electronic systems built at Orleaƒski’s laboratory at CBK PAN, which among other things

are used to analyse data gathered by research equipment, have from 1 to 4 million gates. Of

course today’s processors are much more complicated than that, but they only operate in the

conditions of our planet’s atmosphere, in a very neutral environment. The ones built by

Orleaƒski’s team are resistant to high-energy cosmic radiation and even when they’re placed

on spaceships far from Earth, they can be reprogrammed by remote control from our planet’s

surface. If any of the gates failed in space, others would automatically take over its functions,

or it could be repaired or reprogrammed by remote control from a laboratory on Earth.

Reliability is one of the fundamental qualities of the electronic systems created by Orleaƒski at

the CBK. The FNP equipment grant financed adaptation work to set up laboratories meeting

very special technical requirements.

Another FOCUS recipient, Dorota Rosiƒska, PhD, from the Institute of Astronomy at the

University of Zielona Góra, is working on something that so far has only been theoretically

predicted in the general theory of relativity – gravitational waves. Until recently, it was

impossible to study them. Only the latest detectors – the French-Italian VIRGO and the

American LIGO, to which Poland gained access in 2008 – enable recording of gravitational

waves from sources such as merging black holes, neutron stars, or rotating neutron stars.

“Gravitational waves are a different kind of effect than electromagnetic waves, such as the

visible band, infrared radiation or x-rays”, Rosiƒska says. “They are a new window onto the

Universe”. At one time, radio astronomy was such a window bringing many discoveries, to

mention pulsars, quasars, active galactic nuclei, and microwave background radiation. Direct

detection of gravitational waves could reveal completely unknown worlds to us. 

•

Piotr Orleaƒski emphasizes that “the greatest benefit from FOCUS may not even be the actual

money, but the fact that taking part in the programme forced me to think what else could be

done”. At present his team is working on ten projects, including five from funding obtained in

the past year. Many of the processors they have built have been sent into space, for example

in the Herschel project as an element of an instrument measuring very far infrared radiation.

What Krzysztof Jóêwiak has to say about the benefits of taking part in the FOCUS programme

could probably be echoed by all the recipients: “The most important thing is that I gained

genuine research independence, i.e. I built my own team and can work on my own research

ideas”. Certainly not without importance is the fact that thanks to the equipment grants, all

the recipients could set up their own research facilities.

Being able to work on their own ideas, creating their own laboratory, and building a team of

collaborators – these are the life goals of young researchers. The course of an average scientific
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career in Poland allows them to be achieved at the age of about fifty. Recipients in the FOCUS

programme have reached these goals much sooner.

PIOTR KIERACI¡SKI

Careers in Science - New Opportunities
Using European Funds for the Development of Science in Poland

In the past year the Foundation for Polish Science (FNP) added four new programmes to its

offered range, all part of the action “Strengthening the human resources potential of science”

in the Innovative Economy Operational Programme. The FNP received a considerable sum of

money for these programmes from EU structural funds – approx. 70 million euros for the years

2007-2013.

One of those four programmes is VENTURES, a programme for projects involving inventions. Its

aim is to support scientific research which stands a chance of being applied soon in industry

and other sectors of the economy, and is conducted by the youngest researchers – graduate

students, graduates, and PhD students. So far such projects (which last 1-3 years) have received

about 2 million zlotys.

The winners in the first competition are worth mentioning, as their research could soon change

the world around us. Eight projects gained recognition from the interdisciplinary panel of

experts. They included: a project by Michalina Góra from the Nicolas Copernicus University in

Toruƒ, involving new methods of obtaining a tomographic image of the inside of the eye; a

project by Konrad Kie∏basiƒski from the Institute of Electronic Materials Technology in

Warsaw, involving more environment-friendly electronic microcircuits; a project by Andrzej

Stanis∏awczyk from the AGH University of Science and Technology in Kraków, involving

predicting the behaviour of metals during metallurgical processing.

Finally, a particularly interesting project: a completely new generation of fertilizers developed

by Bo˝ena Tyliszczak from the Kraków University of Technology. This type of fertilizer adjusts

the speed of release of nutrients to a plant’s current needs. This requires “intelligent” polymer

matrices that store molecules of macro- and microelements. When water is present, they can

increase their volume even a hundred times, and then release it slowly into the surrounding

soil. “This means that plants don’t wither during a drought, and when there is heavy rainfall

their roots don’t rot”, says the project’s author. “The matrices also ‘know’ the concentration

of individual elements outside and release smaller or larger amounts from inside as needed. This

allows us to optimise the amount of fertilizer used, and minimize the environmental pollution

which is caused, for example, by ordinary nitrogenous fertilizers of which up to 90% is lost in

every rain”. Another important consideration is that the matrix itself is fully biodegradable and

after releasing all its nutrients decomposes in the soil within 2-5 years, turning into carbon

dioxide, water and ammonia which additionally enrich the substrate. Importantly for

prospective manufacturers of these fertilizers, production costs relatively little and takes a

short time. In the test system, 1 kg of fertilizer is produced in about 3 minutes. No wonder that

the method has already been patented and won two prestigious prizes at international

invention exhibitions – in Warsaw and Brussels.

The next new programme, called TEAM, supports the development of young scientists’ careers. It

is designed to encourage Polish research centres to employ young staff. The Foundation for Polish

Science awards funding to leaders of research teams implementing two- to four-year projects

involving at least 6 young researchers (graduate students, PhD students, and postdoctoral

fellows). They are selected for the team in an open competition announced in Poland and abroad.

Candidates may apply to the Foundation for such funding, which can exceed 2 million zlotys, if

their research involves the sectors described as “bio”, “info”, and “techno”.
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In the programme’s first edition, recipients raked in a total of 14 million zlotys. The scope of

the seven selected projects fell within the fields of physics, chemistry, medicine, and new

technologies. For example, some scientists will investigate the principles of constructing

systems enabling the creation of extremely small droplets, useful in the production of ideal

emulsions and other materials for various industrial sectors (this team’s leader is Piotr

Garstecki,PhD hab., from the Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, in

Warsaw), others will work on increasing the effectiveness of photodynamic therapy (head:

Prof. Jakub Go∏àb from the Warsaw Medical University). “Writing a good application for

funding certainly requires a lot of work”, says Go∏àb, “but that is, after all, a part of our work

as scientists. Actually, we were successful the first time around and can now start our research

without further ado. Our aim is to increase the curative effect of photodynamic therapy in the

fight against cancer. So far it has only been successful locally, in the spot to which we are able

to bring a cohesive light beam. Our aim is to try to explain what laws govern the death of

cancer cells and to find such a combination of photodynamic therapy and other methods as to

achieve a systemic effect – to treat not just the primary but also destroy any dispersed cancer

cells circulating in the body”, he explains. The project aroused a lot of interest among young

researchers. Numerous applications were received, not just from Poland but from other

countries as well.

The projects selected for the TEAM programme also include a search for new superconductors

(Wojciech Grochala, PhD hab., from the Interdisciplinary Centre for Mathematical and

Computational Modelling and the Faculty of Chemistry, University of Warsaw), the

development of new, more effective medications (Marian Paluch, PhD hab., from the Institute

of Physics, University of Silesia), and research on the properties and biomedical application of

dendrimers (Barbara Klajnert, PhD, from the Faculty of Biology and Environmental Protection,

University of ¸ódê). They are special polymers with a very branched and complicated structure,

as the project coordinator explains. “Thanks to their properties, dendrimers have a great many

potential uses”, says Klajnert. “For example, they can become a ‘locomotive’ for carrying

fragments of nucleic acid to a cell nucleus, enabling them to be used in gene therapy”.

Klajnert’s team will investigate dendrimers’ capacity to destroy amyloid plaques – protein

deposits involved in the development of Alzheimer’s disease. Thanks to the TEAM programme,

the team has accepted as many as ten young scientists at various stages of their careers. Each

person is working on a different aspect of dendrimer application.

The third in this series of the Foundation’s programmes is aptly called WELCOME. Its aim is to

encourage the most outstanding minds in the world to carry out projects in Poland. In this

case, the FNP supports projects supervised by foreign researchers or Polish scientists returning

from foreign research centres. The conditions for receiving funding are: firstly – scientific

results achieved abroad, testifying to the candidate’s scientific independence, secondly –

including young scientists in the Polish research team, and thirdly – research in the strategic

branches of science described as “bio”, “info”, and “techno”. The prize is worth competing for

- the annual research grant can be up to 1 million zlotys.

The first edition in 2008 received 24 applications. The competition was adjudicated in early

2009, and three projects were chosen. Prof. Stanis∏aw Karpiƒski, PhD hab., from the

Department of Botany, Stockholm University, will work on a project to study quantum

molecular cellular mechanisms enabling the development of solutions improving the

productivity of plants in unfavourable environmental conditions, at the Department of Plant

Genetics, Breeding and Biotechnology, Warsaw University of Life Sciences. Sebastian

Maçkowski, PhD hab., from the Department of Chemistry and Biochemistry, Ludwig Maximilian

University of Munich, has been invited by the Institute of Physics, Nicolas Copernicus

University in Toruƒ, to conduct research on artificial photosynthesis, while Prof. Marek Samoç,

PhD hab. eng. from the Laser Physics Centre, Australian National University in Canberra, will

come to the Institute of Physical and Theoretical Chemistry, Wroc∏aw University of

appendix

2008

105



Technology, to study the application of compounds containing metal atoms in combination

with organic fragments, for example in converting solar energy into electricity, converting

optical signals, or developing new methods of microscope diagnostics.

The fourth programme that the FNP implements thanks to funds from the Innovative Economy

programme is called International PhD Projects (IPP). The recipients in this programme can be

Polish scientific institutions that also conduct educational activity and intend to expand it

through international co-operation. PhD students who qualify for this programme can work on

their projects not only at their home unit but also using the equipment, knowledge, and

experience of co-operating foreign centres. This significantly increases the research

possibilities and gives young scientists a chance for close co-operation with outstanding

specialists in a given field. Every PhD student is privileged to have two supervisors – one in

Poland and one at the foreign unit.

In the first edition of the IPP programme, funding was awarded to three centres. Prof. Renata

Bilewicz from the Faculty of Chemistry, University of Warsaw, will be the coordinator of a

project called “From simple molecules to nanostructured and bioactive materials”. Prof.

Mariusz Jaskólski is coordinating research on the structure and complicated interactions

between plants and micro-organisms at the Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy

of Sciences in Poznaƒ. The Faculty of Physics and Applied Computer Science, AGH University

of Science and Technology (coordinator – Bart∏omiej Szafran, PhD hab.) offers PhD students

the possibility of expanding their knowledge in a field that has been receiving plenty of media

attention recently – nanoscience. In all, the Foundation has reserved almost 14 million zlotys

for these projects.

Thanks to European Union membership, scientists cannot complain of a shortage of funds. All

they have to do is prove that they know how to spend this money for the benefit of knowledge

and the Polish economy’s innovativeness. 

MA¸GORZATA ZA¸OGA
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