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W niniejszej publikacji prezentujemy dzia∏alnoÊç  Fundacji w roku
2000. Pierwsza cz´Êç zawiera informacje o realizowanych w ciàgu
roku programach subwencjonowania nauki oraz listy laureatów

i beneficjantów; w drugiej cz´Êci zamieszczone zosta∏o sprawozdanie finanso-
we wraz z opinià audytorów z KPMG Polska Audyt Sp. z o.o., którzy to spra-
wozdanie badali. 

Pe∏ne sprawozdanie Zarzàdu z dzia∏alnoÊci Fundacji w 2000 r. zosta∏o
z∏o˝one Ministrowi Nauki, przewodniczàcemu KBN, prof. Andrzejowi
Wiszniewskiemu i przyj´te przez niego bez zastrze˝eƒ.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, istniejàca od 1991 r., jest niezale˝nà i samodzielnà finansowo instytu-
cjà typu non-profit, której misjà jest wspieranie nauki. Podstaw´ dzia∏ania Fundacji stanowi Ustawa o fun-
dacjach oraz w∏asny statut.

Statutowe cele Fundacji obejmujà:
* wspieranie uznanych przez Êrodowisko naukowców i zespo∏ów badawczych pracujàcych w tych obsza-

rach nauki, które posiadajà znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Pol-
ski oraz jej mi´dzynarodowego presti˝u,

* wspieranie transferu polskich osiàgni´ç naukowych do praktyki gospodarczej,
* wspieranie inicjatyw inwestycyjnych s∏u˝àcych nauce w Polsce.

Przyznawanie subwencji na wszystkie te cele odbywa si´ w drodze konkursów, zgodnie z ustanawiany-
mi corocznie programami dzia∏ania. Od decyzji rozstrzygajàcych konkursy nie przys∏uguje odwo∏anie.

Fundacja w latach 1993-2000  wspiera∏a ponadto dzia∏ania wspomagajàce zbli˝anie polskiego sektora
nauki do systemów Unii Europejskiej poprzez koordynowanie programów Phare SCI-TECH oraz projek-
tów CRIT i FEMIRC, finansowanych ze Êrodków Unii Europejskiej. Zajmowa∏o si´ tym wyspecjalizowa-
ne Biuro Wspó∏pracy Europejskiej FNP.

This Annual Report presents the activities of the
Foundation for Polish Science in 2000. 
Part One of the Report contains details concerning
programmes carried out by the Foundation for
Polish Science during 2000 and grants extended to
various recipients from the science sector in Poland,
as well as lists of prize-winners and beneficiaries;
Part Two contains the financial statements for 2000
prepared by the Foundation and audited by KPMG
Polska Audyt Sp.z o.o. along with the auditor’s
opinion.

The Foundation for Polish Science was registered in

1991. It is an independent, self-sufficient, non-profit

making organisation, operating on the basis of the

Law on Foundations, and its own statute.

The statutory aims of the Foundation include:

• aiding recognised scientists and scholars working

individually or in teams, whose research is connect-

ed with areas of significant importance for the tech-

nological and cultural development of Poland, its

economic growth and international prestige;

• easing the transfer of innovative technologies devel-

oped by Polish scientists and researchers to industry

and business; and

• supporting investment undertakings facilitating the

development of science in Poland.

FNP grants are awarded on a competitive basis, in

keeping with the principles of the annual action pro-

grammes. All decisions in this respect are final, and

there is no right of appeal.

In addition, during the years 1993-2000 the Foundation

supported initiatives aimed at facilitating the accom-

modation of the science and technology sector in

Poland to EU systems by co-ordinating the Phare SCI-

TECH programme and the CRIT and FEMIRC pro-

jects, all financed from EU funds. This task was carried

out by the FNP Office for European Co-operation.
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RADA FUNDACJI THE COUNCIL OF THE FOUNDATION

(kadencja od 1.09. 1997 do 31.08. 2000 

term of office from 1 September 1997 to 31 August 2000)

Przewodniczàcy Rady/Council Chairman 

Prof. Janusz S∏awiƒski 

Wiceprzewodniczàcy Rady/Deputy Chairman

Prof. Wies∏aw Barej (cz∏onek KBN) 

Cz∏onkowie Rady/Council Members

Prof. Jan Koch (cz∏onek KBN)

Prof. Janusz Nauman 

Prof. Henryk Samsonowicz

Prof. Andrzej K. Tarkowski (cz∏onek KBN)

Prof. W∏adys∏aw Welfe (cz∏onek KBN)

(kadencja od 1.09. 2000 do 31.08. 2003 

term of office from 1 September 2000 to 31 August 2003)

Przewodniczàcy Rady/ Council Chairman

Prof. Janusz S∏awiƒski

Wiceprzewodniczàcy Rady/ Deputy Chairman 

Prof. Andrzej K. Tarkowski (cz∏onek KBN)

Cz∏onkowie Rady/ Council Members

Prof. Jan Gaw´cki (cz∏onek KBN)

Prof. Janina Jóêwiak (wiceprzewodniczàca KBN)

Prof. Kazimierz St´pieƒ (cz∏onek KBN) 

Prof. Andrzej Szczeklik 

Prof. Jerzy Wróbel (cz∏onek KBN)

ZARZÑD FUNDACJI THE EXECUTIVE BOARD

Prezes Zarzàdu/President of the Board, Executive Director

Prof. Maciej W∏adys∏aw Grabski 

Wiceprezes Zarzàdu/Deputy President

Prof. Marian Grynberg  

Wiceprezes Zarzàdu i Skarbnik Fundacji/Deputy 
President and Treasurer

Grzegorz Krawczyk

A n n u a l  r e p o r t  2 0 0 0

W¸ADZE FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ  FNP AUTHORITIES

■ Rada Fundacji (kadencja 2000 – 2003) 
(od lewej - góra): Profesorowie K. St´pieƒ, 
J. Wróbel, J. Gaw´cki, A. K. Tarkowski, 
(od lewej - ni˝ej) J. S∏awiƒski, J. Jóêwiak, A. Szczeklik. 

■ Members of the Foundation’s Council (2000 - 2003) 
(from left - top row): Professors K. St´pieƒ, 
J. Wróbel, J. Gaw´cki, A. K. Tarkowski 
(from left - bottom row) Professors J. S∏awiƒski, 
J. Jóêwiak, A. Szczeklik.
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W ydarzeniem, które odcisn´∏o pi´tno na dzia∏aniach Fundacji w 2000 r. i przy-

s∏oni∏o swoim znaczeniem wszystkie dokonania tego roku, by∏ nasz trwajàcy

od 1998 r. spór z Izbà Skarbowà o interpretacj´ nieprecyzyjnych zapisów usta-

wy o podatku dochodowym od osób prawnych, który w dniu 26 stycznia 2001 r. zosta∏ roz-

strzygni´ty wyrokiem Naczelnego Sàdu Administracyjnego na naszà niekorzyÊç, w wyniku

czego Fundacja musia∏a uiÊciç nale˝noÊci podatkowe w ogromnej kwocie 81,4 mln z∏otych.

Rada i Zarzàd Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w liÊcie skierowanym do spo∏ecznoÊci

naukowej w lutym 2001 r. wyrazi∏y swà g∏´bokà wdzi´cznoÊç wszystkim gremiom nauko-

wym oraz indywidualnym uczonym, a równie˝ tym osobom i mediom, które w zwiàzku

z toczàcym si´ sporem apelowa∏y do wysokich instancji rzàdowych o skuteczne dzia∏anie

na rzecz naszego stanowiska, a w istocie na rzecz ˝ywotnych interesów nauki w Polsce.

Ten powszechny g∏os poparcia odebraliÊmy jako niezwykle krzepiàcy wyraz zaufania do

naszej instytucji i Êwiadectwo, ˝e realizowana przez Fundacj´ misja zyska∏a aprobat´ Êro-

dowisk naukowych.  Stanowi to dla nas êród∏o wielkiej satysfakcji. Niestety, apele te, po-

dobnie tak jak i nasze w∏asne wysi∏ki, nie spotka∏y si´ ze zrozumieniem i nie zdo∏a∏y 

odwróciç niepomyÊlnego biegu spraw. 

The most important event for the Foundation of

Polish Science in 2000, that overshadowed all our

achievements, was the dispute with the fiscal

authorities concerning the interpretation of certain

provisions of the Corporate Income Law. When

finally decided, the decision went against the

Foundation. Following the unfavourable ruling of

the Supreme Administrative Court announced on

26th January 2001, FNP had to pay 81.4 million

PLN due as tax and penalty interest. In a special let-

ter to the Polish scientific community in February

2001, the FNP Council and Board expressed their

gratitude to all the institutions and organizations

and their associates as well as to representatives of

the public and the media, who had appealed to the

Polish authorities in favour of the Foundation, and,

with a broader perspective, for the vital interests of

Polish science. The wide support we received is

comforting proof that the Foundation is trusted and

its mission recognised by the scientific community

in Poland, which gives us the greatest satisfaction.

Unfortunately, these appeals and our efforts alike

proved to be in vain, as the authorities showed no

appreciation of them.

As the ruling of the Court cannot be regarded by us

as fair and satisfactory, we will resort to any proce-

dures still available for this decision to be overturned.

Due to the court sentence our assets, which had not

been easy to accumulate, were diminished by nearly

30 per cent. Even more importantly, the Foundation

is no longer allowed to invest in Treasury bonds,

which until 1999 were the main source of its revenue.

This situation is both absurd and hard to bear.

The resultant limitation of the Foundation’s

resources is bound to have an adverse effect on the

realization of its statutory tasks in the years to

R a p o r t  r o c z n y  2 0 0 0
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Przekonani o niew∏aÊciwoÊci takiej interpretacji prawa, nie mo˝emy pogodziç si´ z de-

cyzjà sàdu i czyniç b´dziemy nadal wszelkie mo˝liwe starania o jej rewizj´. Aktualna 

sytuacja jest jednak taka, ˝e wskutek wyroku NSA nie tylko wartoÊç naszych wypracowa-

nych w trudzie aktywów zosta∏a umniejszona o prawie trzydzieÊci procent, ale równie˝,

co jest szczególnie absurdalne i dotkliwe, utraciliÊmy mo˝liwoÊç lokowania w∏asnych 

Êrodków  w emitowane przez polskie paƒstwo bony i obligacje, co stanowi∏o do 1999 r.

g∏ówne êród∏o naszych przychodów i zapewnia∏o podstaw´ finansowà do dzia∏alnoÊci

programowej.

Tak powa˝ne ograniczenie zasobów Fundacji musi, niestety, odbiç si´ na realizacji jej

zadaƒ w nast´pnych latach. Dlatego Rada i Zarzàd Fundacji stajà w roku 2001 przed trud-

nà decyzjà: czy bardzo znacznie zmniejszyç kwoty przewidywane na wydatki programowe,

czy te˝ alternatywnie - zachowujàc  dotychczasowy poziom subwencjonowania nauki - za-

akceptowaç tym samym kilkuletni proces stopniowej samolikwidacji Fundacji. Stoimy

wi´c wobec znanego dylematu: czy fundacja ma byç instytucjà trwa∏à, czy te˝ nale˝y przy-

jàç, ˝e jej misja ma swoje czasowe ograniczenie. Pierwsza koncepcja bardziej odpowiada

naszym przekonaniom i b´dziemy dok∏adali wszelkich staraƒ, aby przy niej pozostaç. 

Decydujàc si´ na konieczne ograniczenia, nie zamierzamy objàç nimi tych programów,

które adresowane sà do stanowiàcych przysz∏oÊç nauki ludzi m∏odych. Co wi´cej, pomimo

powsta∏ych trudnoÊci, podj´liÊmy ju˝ inicjatywy prowadzàce do podniesienia w 2001 r. 

nak∏adów  na stypendia, wprowadzamy te˝ nowà ofert´ programowà - finansowego wspie-

rania udzia∏u w konferencjach mi´dzynarodowych. 

Wcià˝ nie odst´puje nas nadzieja, ˝e poniesiona strata zostanie w nieodleg∏ej przysz∏o-

Êci wyrównana dzi´ki zapowiadanym wp∏ywom, które na mocy Ustawy z dnia 29 marca

2000 r. Fundacja ma uzyskaç z procesu prywatyzacji spó∏ek Skarbu Paƒstwa, chocia˝ osta-

teczna wartoÊç kwoty, która w wyniku prywatyzacji b´dzie mog∏a powi´kszyç majàtek

Fundacji oraz mo˝liwoÊç uzyskania na tej drodze wp∏ywów w 2001 r. wcià˝ nie sà mo˝liwe

come. As a result, in 2001 the Council and Board of

the Foundation are faced with the dilemma of

whether to significantly reduce its allocations for indi-

vidual programmes, or to maintain them at the pre-

vious level on the understanding that the

Foundation’s work can only carry on as long as fund-

ing is available.

The decisions to be made here are difficult, and the

question to be resolved seems all too clear: the prob-

lem is whether the Foundation should operate on 

a permanent basis, or whether a time limit should be

specified for the completion of its tasks. We find the

first solution much more appealing and in accor-

dance with our convictions and beliefs, and we will

undertake to do everything possible to carry it

through.

Although we are bound to introduce the necessary

limitations, we do not want them to affect the pro-

grammes targeting young research workers who will

shape the future of Polish science. Just the opposite:

despite the obstacles discussed above, we have

already developed initiatives that will result in

increasing the grant allocations in 2001, and intro-

duced new schemes under which financial support is

available to Polish participants at international con-

ferences.

We hope that our losses will soon be compensated

by the proceeds of the privatisation of state-owned

enterprises, part of which is due to the Foundation

in accordance with the Commercialisation and

Privatisation Law as amended on 29th March 2000.

However, no realistic estimates can be made as to

the amount receivable in 2001. It seems a paradox

that there is a legal provision in force stipulating

that 2 per cent of shares in companies with the sole

shareholding of the State Treasury are to be made

over as a contribution towards the capital fund of

the Foundation for Polish Science, leveled off as if

A n n u a l  r e p o r t  2 0 0 0
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do realnego oszacowania. Nasuwa si´ tu refleksja, ˝e paradoksalna to sytuacja, gdy 

z jednej strony Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji wnosi 2% akcji jednoosobowych spó∏ek

skarbu paƒstwa na majàtek naszej Fundacji, zaÊ z drugiej - Ustawa o podatku dochodowym od

osób prawnych dotkliwie opodatkowuje racjonalne gospodarowanie tym majàtkiem. 

Wymaga szczególnego podkreÊlenia fakt, ˝e rozstrzygni´cie NSA w naszej sprawie ma

zarazem charakter ogólny, gdy˝ w równej mierze dotyczy ca∏ego sektora organizacji po-

zarzàdowych i mo˝e nasuwaç myÊl, ˝e istnienie niezale˝nych od rzàdu instytucji dzia∏ajà-

cych na rzecz dobra publicznego jest w naszym kraju niepo˝àdane. Nie taka chyba by∏a

wola ustawodawcy, gdy˝ odbiega∏oby to zbyt daleko od powszechnie deklarowanej idei

spo∏eczeƒstwa obywatelskiego oraz od przyj´tych w cywilizowanym Êwiecie standardów.

Dlatego z niepokojem, ale i nadziejà oczekujemy, wraz z innymi fundacjami, na wyniki

podj´tej przez ponadpartyjnà grup´ pos∏ów inicjatywy ustawodawczej, której celem jest

nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wykluczajàca w przysz∏o-

Êci mo˝liwoÊç rozbie˝noÊci interpretacyjnych, tak boleÊnie doÊwiadczonych przez naszà

Fundacj´, oraz zapewniajàca racjonalne i oparte o uczciwe zasady podstawy istnienia po-

zarzàdowych instytucji dobra publicznego.

Tak wi´c, chocia˝ Fundacja wchodzi w dziesiàty rok swojej dzia∏alnoÊci dotkliwie os∏a-

biona finansowo, to czuje si´ silniejsza dzi´ki powszechnemu wsparciu spo∏ecznoÊci na-

ukowej, zintegrowaniu ze Êrodowiskiem dzia∏ajàcych w Polsce organizacji pozarzàdowych

oraz  zrozumieniu i poparciu ze strony mi´dzynarodowego grona fundacji. 

prof. Maciej W. Grabski prof. Janusz S∏awiƒski

Prezes Zarzàdu Przewodniczàcy Rady

by the Corporate Tax Law, which serves as the

basis for imposing heavy taxes on the Foundation

seeking to make the best use possible of the assets

at its disposal.

It should be stressed that the ruling of the Supreme

Administrative Court concerns not only the

Foundation for Polish Science, but is of a more gen-

eral nature affecting the whole non-governmental sec-

tor in Poland. It may lead to the conclusion that orga-

nizations acting for the public good, but independent

of government, are not really wanted in Poland. This

seems contrary to the intention of the law-makers, as

being an overt departure from the officially pro-

claimed concept of a civil society, and the standards

adopted elsewhere in the world.

It is with both anxiety and hope that we will await,

along with other foundations in Poland, the results

of a legislative initiative by a group of Polish MPs

representing all the major political parties seeking to

amend the Corporate Tax Law so as to eliminate

such ambiguities in its interpretation, which have

produced the serious consequences our Foundation

now has to bear. We hope the amended law will pro-

vide rational and fair principles for the functioning

of non-governmental organizations.

Although the Foundation is now entering its tenth

year of operation weaker in terms of financial

resources, at the same time it feels stronger because

of the support received from the scientific communi-

ty in Poland, further integration with the non-gov-

ernmental sector, and the understanding and support

expressed by many foreign foundations. 

Professor Janusz S∏awiƒski

Council Chairman

Professor Maciej W. Grabski

President of the Board

R a p o r t  r o c z n y  2 0 0 0
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W roku 2000 mia∏o miejsce wiele wydarzeƒ o zasadniczym znaczeniu dla dzia∏ania

i przysz∏oÊci Fundacji. Oto najwa˝niejsze z nich.

SPÓR FUNDACJI Z IZBÑ SKARBOWÑ

Trwajàcy od 1998 roku w NSA spór Fundacji z Izbà Skarbowà, dotyczàcy interpretacji

przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, któremu towarzyszy∏o du-

˝e zainteresowanie opinii oraz mediów, znalaz∏ rozstrzygni´cie dopiero w styczniu 2001 r. 

Pierwsze w 2000 r. posiedzenie NSA, zwo∏ane na 20 lutego, nie odby∏o si´ ze wzgl´dów

proceduralnych. Na kolejnej rozprawie, w dniu 5 kwietnia 2000 r., s´dziowie orzekajàcy

w sprawie postanowili zwróciç si´ do prezesa Naczelnego Sàdu Administracyjnego o wy-

jaÊnienie przez sk∏ad 7 s´dziów NSA nast´pujàcych wàtpliwoÊci prawnych: 1) czy zwolnio-

ne sà od podatku dochody fundacji, której celem statutowym jest wspieranie dzia∏alnoÊci

naukowej, a nie jej bezpoÊrednie prowadzenie, 2) czy dochody inwestowane w papiery

wartoÊciowe w celu pozyskiwania Êrodków na dzia∏alnoÊç statutowà, tj. na wspomaganie

nauki, powinny byç wolne od podatku czy opodatkowane. WàtpliwoÊci te siedmioosobo-

Many of the events that took place during 2000 were

of fundamental importance for the current operation

and future of the Foundation for Polish Science; a

summary of those of primary relevance is given

below.

Dispute with the Fiscal Authorities

This dispute, concerning the interpretation of the

provisions of the Corporate Tax Law and receiving

much attention from the public and the media, began

in 1998. Eventually referred to the Supreme

Administrative Court, the issue was not decided until

January 2001. The first session of the Court sched-

uled for 20th February 2000, was cancelled for pro-

cedural reasons. During the subsequent session on

5th April 2000 the judges applied to the Chairman of

the Court for its seven judges to formulate an answer

to the questions whether 1) the Foundation should be

exempt from corporation tax if it extended grants for

research and scientific activities carried out by other

institutions; and whether 2) the purchase of securities

with a view of generating revenue for statutory activi-

ties should be subject to corporation tax.

On 20th November 2000 a resolution was passed

in which tax exemption was confirmed by the judges

of the Supreme Administrative Court as legally per-

missible only in the first instance. This resolution

served as the basis for the Court’s ruling on 26th

January 2001: the appeal of the Foundation against

the decision of the tax authorities was dismissed, and

bank deposits declared the only way for the

Foundation to generate tax-free income for its statu-

tory activities.

Following the Court verdict, the Foundation has

had to pay the final tax installment and penalty inter-

est due (a total of  81.4 million PLN) which had

been deferred until the case was decided. 

As requested by Prime Minister Professor Jerzy

Buzek, in November 2000 the Board of the

Foundation applied to the government to urgently

R a p o r t  r o c z n y  2 0 0 0
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wy sk∏ad s´dziowski NSA rozstrzygnà∏ 20 listopada 2000 r. uchwa∏à, w której odpowiedzia∏

twierdzàco na pierwsze pytanie, jednoczeÊnie uznajàc, ˝e ta cz´Êç dochodu, która przezna-

czona zosta∏a na zakup papierów wartoÊciowych, nie podlega zwolnieniu od podatku do-

chodowego. 

Powy˝sza uchwa∏a by∏a wià˝àca dla wyroku wydanego przez NSA w dniu 26 stycznia

2001 r., którym Naczelny Sàd Administracyjny oddali∏ skarg´ Fundacji na decyzje Izby

Skarbowej, uznajàc, ˝e jedynà nie opodatkowanà mo˝liwoÊcià pomna˝ania dochodu Fun-

dacji sà lokaty bankowe. W konsekwencji takiego rozstrzygni´cia Fundacja by∏a zmuszo-

na dokonaç zap∏aty ostatniej cz´Êci - zawieszonej na czas post´powania przed NSA - na-

le˝noÊci podatkowej.

Stosownie do ˝yczenia Premiera, prof. Jerzego Buzka, w listopadzie 2000 r. 

zarzàd Fundacji wystàpi∏ do rzàdu z wnioskiem o podj´cie pilnej inicjatywy

ustawodawczej, dotyczàcej zwolnienia od obowiàzku podatkowego dochodów

fundacji i innych osób prawnych. Inicjatywa ta zosta∏a poparta przez ministra

nauki i przewodniczàcego Komitetu Badaƒ Naukowych, prof. Andrzeja Wisz-

niewskiego, jednak minister finansów w piÊmie z dnia 6 lutego 2001 r. sprzeci-

wi∏ si´ tej inicjatywie, co wstrzyma∏o dalszy bieg sprawy. Równolegle zarzàd

Fundacji podjà∏ inne dzia∏ania, wspólnie z najwi´kszymi polskimi fundacjami

i organizacjami pozarzàdowymi, zmierzajàce do  jednoznacznego sformu∏owa-

nia woli ustawodawcy w zakresie przepisów odnoszàcych si´ do obowiàzków

podatkowych fundacji. Rezultatem tych staraƒ by∏o wystàpienie przedstawicie-

li organizacji pozarzàdowych do marsza∏ka sejmu i pos∏ów, przedstawicieli klubów parla-

mentarnych AWS, UW, PSL i SLD z apelem o dokonanie nowelizacji Ustawy o podatku

dochodowym od osób prawnych poprzez bardziej precyzyjne zredagowanie przepisów art.

17 oraz - w nast´pnej kolejnoÊci - o wprowadzenie ca∏oÊciowych regulacji dla organizacji

undertake a legislative initiative concerning tax

exemption for the income of foundations and simi-

lar legal entities. Although supported by the Minister

of Science and the Chairman of the State

Committee for Scientific Research Professor Andrzej

Wiszniewski, this initiative was opposed by the

Minister of Finance, his resistance made explicit in 

a letter of 6th February 2001, and therefore moves to

change the legislation dropped.

At the same time the Board of the Foundation, in

collaboration with other major foundations and

non-governmental organizations, took action aimed

at the law-makers formulating clearly their opinions

with regard to the tax obligations of Polish founda-

tions. These efforts resulted in a motion submitted by

representatives of the NGO sector to the speaker 

of the Polish Sejm and MPs - members of

Parliamentary Parties of AWS (Solidarity Election

Action), UW (The Freedom Union), PSL (The

Polish Peasants’ Party) and SLD (The Democratic

Left Alliance) to amend the Corporate Tax Law by

introducing a more precise wording of Article 17

thereof, and then to adopt comprehensive legal regu-

lations pertaining to non-governmental organisa-

tions. This draft amendment with its rationale was

tabled on 15th January 2001 as an initiative of 

26 MPs representing all the major political parties.

The Privatisation Law

Pursuant to the Law of 29th March 2000 amending

the Law on the Commercialisation and Privatisation

of State-Owned Enterprises, and the Law on the

Application of the Proceeds from Privatisation for

Purposes related to the Reform of the National

Insurance System (Art. 56 Section 3), 2 per cent of

shares in companies in which the State Treasury is the

sole shareholder are to be allocated for purposes relat-

ed to the development of science and technology in

A n n u a l  r e p o r t  2 0 0 0

10



pozarzàdowych. Projekt zmian do ustawy wraz z uzasadnieniem zosta∏ przekazany do la-

ski marsza∏kowskiej 15 stycznia 2001 r. jako inicjatywa grupy 26 pos∏ów, reprezentujàcych

ró˝ne ugrupowania polityczne.

USTAWA PRYWATYZACYJNA

Mocà ustawy z dnia 29 marca 2000 r. O zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

przedsi´biorstw paƒstwowych oraz ustawy o wykorzystaniu wp∏ywów z prywatyzacji cz´Êci

mienia Skarbu Paƒstwa na cele zwiàzane z reformà systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych (par.

56 ust. 3) 2 % akcji prywatyzowanych jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa przezna-

czono na cele zwiàzane z rozwojem nauki i technologii polskiej poprzez wniesienie ich na

majàtek Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Decyzj´ ustawodawcy Fundacja przyj´∏a jako

uznanie dla jej dotychczasowej dzia∏alnoÊci, dowód zaufania dla kompetencji jej organów

oraz gospodarnoÊci i rzetelnoÊci w realizacji celów statutowych, zarazem ze Êwiadomo-

Êcià, ˝e stanowi to dla niej powa˝ne wyzwanie. Z jednej strony zobowiàzuje to Fundacj´

do w∏aÊciwego zagospodarowania i przeznaczenia przyznanych Êrodków o spodziewanej,

doÊç znaczàcej wysokoÊci, z drugiej zaÊ - oznacza koniecznoÊç nawiàzania wspó∏pracy

z Ministerstwem Skarbu Paƒstwa. W po∏owie 2000 r. zarzàd Fundacji zwróci∏ si´ do wie-

lu znaczàcych gremiów naukowych z proÊbà o przedstawienie najwa˝niejszych dla przy-

sz∏oÊci nauki i technologii obszarów, których subwencjonowanie przez FNP mog∏oby za-

owocowaç wymiernymi, d∏ugotrwa∏ymi skutkami. Otrzymane w odpowiedzi na t´ proÊb´

materia∏y stanowià przedmiot dalszych analiz. 

W efekcie kilkumiesi´cznego procesu wszechstronnych konsultacji Ministerstwo Skarbu

Paƒstwa oraz Fundacja podpisa∏y w dniu 7 grudnia 2000 r. porozumienie w przedmiocie

przekazywania na jej majàtek pakietu 2 % akcji jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa.

Kolejnym etapem ustalania zasad i trybu  wspó∏dzia∏ania obu instytucji by∏o podpisanie 

Poland, and given as a contribution towards the cap-

ital fund of the Foundation.

This legal provision was received by FNP as a sign

of appreciation of its activities, and a manifestation of

the trust in the reliability, efficiency, effectiveness and

high professional standards of the Foundation: at the

same time, it was seen as a challenge. On the one

hand, the Foundation is obliged to manage and allo-

cate properly the funds appropriated to it - and expect-

ing the sums to be transferred to be substantial seems

reasonable - on the other hand, this requires estab-

lishing co-operation with the State Treasury.

In mid-2000 the Board of the Foundation applied

to many reputable scientific organizations and insti-

tutions in Poland to indicate what they perceived to

be the areas of primary importance for the future of

science and technology, where allocation of funds by

FNP could bring tangible, long-term results. The

replies received were analysed in detail.

Following comprehensive consultations over sever-

al months, on 7th December 2000 the Ministry of the

State Treasury and the Foundation for Polish

Science signed an agreement concerning the transfer

of 2 per cent of shares in companies with the sole

shareholding of the State Treasury as a contribution

towards the Foundation’s capital fund.

The terms and conditions of co-operation of both

parties thereto were further defined in A Framework
of Co-operative Procedures Concerning the
Execution of the Obligation of Allocating Shares
in Companies with the Sole Shareholding of 
the State Treasury as a Contribution towards the
Capital Fund of FNP, a document signed on 

31st December 2000.

BRE Asset Management S.A.

Seeking to reduce its own costs and increase the effi-

ciency of managing its assets in the new environ-
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31 grudnia 2000 r. „Ramowej procedury wspó∏pracy, dotyczàcej wykonywania obowiàzku

wniesienia akcji lub udzia∏ów jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa na majàtek FNP”. 

POWO¸ANIE SPÓ¸KI BRE ASSET MANAGEMENT S.A. 

Dà˝àc do obni˝enia kosztów w∏asnych oraz do zwi´kszenia efektywnoÊci zarzàdzania

Êrodkami w nowych warunkach, Fundacja postanowi∏a, zgodnie z przyj´tà na Êwiecie

praktykà, zarzàdzanie swoimi aktywami, prowadzone dotàd przez zespó∏ specjalistów 

zatrudnionych w biurze Fundacji, powierzyç zewn´trznej wyspecjalizowanej firmie zarzà-

dzajàcej. W tym celu powo∏ano w sierpniu 2000 r., wspólnie z BRE Bankiem S.A., spó∏-

k´ pod nazwà BRE Asset Management S.A., w której Fundacja obj´∏a 20,1% akcji.

Cz∏onkiem zarzàdu spó∏ki zosta∏ dotychczasowy wiceprezes FNP Grzegorz Krawczyk,

który zwiàzku z tym w zrezygnowa∏ z pracy w Fundacji. Dzi´ki takiemu rozwiàzaniu Êrod-

ki Fundacji b´dà zarzàdzane przez wyspecjalizowanà instytucj´, nadzorowanà przez

KPWiG w przedmiocie prowadzonej dzia∏alnoÊci i stosowanych procedur. Spó∏ka stanie

si´ ponadto pe∏nomocnikiem Fundacji wobec ministra skarbu w procesie pozyskiwania 

Êrodków z prywatyzacji. 

ZMIANY W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ FNP 

W zwiàzku z utworzeniem spó∏ki BRE Asset Management S.A. i wydzieleniem dzia∏alno-

Êci finansowo-inwestycyjnej ze struktury organizacyjnej biura FNP Zarzàd FNP przepro-

wadzi∏ pierwszy etap reorganizacji pionu finansowo-ksi´gowego. W jej rezultacie  w trak-

cie 2000 r. likwidacji uleg∏y dwa zespo∏y zajmujàce si´ dzia∏alnoÊcià finansowo-

inwestycyjnà. JednoczeÊnie, poniewa˝ w zwiàzku ze spodziewanym nap∏ywem Êrodków

z procesu prywatyzacji ulegnà zwi´kszeniu zadania w obszarze dzia∏alnoÊci statutowej, za-

rzàd Fundacji podjà∏ decyzj´ o istotnym wzmocnieniu pionu prowadzàcego t´ dzia∏alnoÊç,

ment, the Foundation decided, as is customary else-

where in the world, to delegate this task, previously

carried out internally, to an external contractor spe-

cialising in asset management.

To this effect, in August 2000 a new company BRE

Asset Management S.A was established in co-opera-

tion with one of the biggest Polish banks, BRE Bank

S.A.; 21 per cent of shares of this new company

being held by the Foundation. Mr Grzegorz

Krawczyk, Deputy Chairman of the Foundation for

Polish Science, was appointed a member of the

Board of Directors of BRE Asset Management S.A.,

and therefore resigned from his post with FNP.

This solution adopted, FNP funds will now be

managed by a professional organisation, whose

activities and procedures will be subject to super-

vision by the Securities and Stock Exchange

Commission. In addition, BRE Asset Management

S.A will act as the representative of the Foundation

to the Ministry of the State Treasury in all matters

concerning the transfer of privatisation proceeds.

Changes to the Organisational Structure

In 2000, following the establishment of BRE Asset

Management and the separation of the financial and

investment function from the organizational struc-

ture of FNP, the first stage of restructuring of the

Foundation’s financial and accounting department

was carried out by the FNP Board, and the two

financial and investment units wound up. At the

same time, as a considerable increase in the work-

load in connection with the transfer of privatisation

proceeds could be expected, decisions were made

leading to a considerable strengthening of the func-

tion responsible for statutory activities: on January

2001, Programme Executive Director was appointed

and charged with the task of co-ordinator; and in

December 2000 was appointed a Director of

A n n u a l  r e p o r t  2 0 0 0

12



powo∏ujàc dyrektora ds. dzia∏alnoÊci statutowej (od stycznia 2001 r.), odpowiedzialnego

za koordynowanie pracy tego pionu, oraz dyrektora ds. rozwoju  (od grudnia 2000 r.), od-

powiedzialnego za prace studialne, planistyczne i ocenianie efektywnoÊci programów

Fundacji. 

W zwiàzku z zakoƒczeniem realizacji programów finansowanych ze Êrodków Phare

oraz ze Êrodków Unii Europejskiej - z koƒcem grudnia 2000 r. uleg∏o likwidacji Biuro

Wspó∏pracy Europejskiej FNP. Wskutek wszystkich wymienionych wy˝ej zmian do koƒca

2000 r. zatrudnienie w Fundacji zmniejszy∏o si´ o 11 osób, tj. o 30 % sk∏adu osobowego.

KONFERENCJA EUROPEAN FOUNDATION CENTRE 

We wrzeÊniu 2000 r. odby∏o si´ w Krakowie XI Roczne Generalne Zgromadzenie i Kon-

ferencja Europejskiego Centrum Fundacji (EFC), majàcego siedzib´ w Brukseli i skupia-

jàcego ponad 200 du˝ych fundacji europejskich oraz dzia-

∏ajàcych w Europie fundacji amerykaƒskich i japoƒskich.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, która zosta∏a cz∏onkiem

EFC w 1999 r., by∏a jednym z organizatorów Zgromadze-

nia i Konferencji, zaÊ prof. M. W. Grabski, prezes zarzàdu

FNP, pe∏ni∏ funkcj´ przewodniczàcego Komitetu Przygoto-

wawczego (Host Committee). W konferencji wzi´∏o udzia∏

ponad 300 uczestników z ca∏ej Europy oraz USA, w tym

spora grupa przedstawicieli fundacji polskich. Odby∏o si´

wiele spotkaƒ tematycznych i paneli oraz sesji plenarnych,

stanowiàcych znakomità okazj´ do wymiany doÊwiadczeƒ donatorów wspierajàcych do-

bro publiczne w krajach o ró˝nym zaawansowaniu cywilizacyjnym, jak te˝ do zainicjowa-

nia po˝ytecznych kontaktów osobistych. Temat przewodni spotkania brzmia∏: „Europa

Development responsible for studies, planning, and

assessment of the effectiveness of FNP programmes.

As the implementation of programmes financed

from the Phare budget and EU funds was complet-

ed, the Foundation’s Office for European Co-opera-

tion closed down at the end of December 2000. All

these changes resulted in a staff reduction of 30% 

by the end of 2000 (11 employees).

A Conference of the European Foundation Centre

This conference was held in Cracow in September

2000. The Centre is based in Brussels; its members

are 200 large foundations from all over Europe, as

well as their American and Japanese counterparts

operating in Europe. The Foundation for Polish

Science, an EFC member since 1999, was one of the

organizers of the Assembly and Conference, with

Professor M. W. Grabski as Chairman of the Host

Committee. The conference was attended by over

300 participants from Europe and the USA, includ-

ing a sizable group of representatives of Polish foun-

dations.

The multi-themed meetings, panels and plenary

sessions held were a platform for the exchange of the

experiences of benefactors acting for the public good

in countries at different stages of development and

advancement, and served as an opportunity for

establishing valuable personal contacts.

The subject of the EFC event was Foundations for
Europe: Dialogue with Corporations and Public
Authorities. New Technologies, New Philanthropists.

The EFC members present showed great interest in

the tax issues recently affecting the Foundation for

Polish Science, and their relevance to other non-gov-

ernmental organizations in Poland. This problem

was discussed in an article published in SEAL, the

EFC quarterly; in addition, the winter issue of this

periodical gave full details concerning the dispute
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Fundacji: W dialogu z przedsi´biorcami i administracjà publicznà. Nowe technologie,

nowi filantropi”.

Cz∏onkowie EFC wykazali ogromne zainteresowanie sprawà podatkowà Fundacji ze

wzgl´du na jej ogólny charakter, rzutujàcy te˝ na dzia∏alnoÊç innych niezale˝nych organi-

zacji w Polsce. Na ten temat jesienià 2000 r. ukaza∏ si´ artyku∏ na ∏amach wydawanego

przez EFC kwartalnika SEAL, a w zimowej edycji  tego czasopisma zamieszczono nie 

tylko pe∏ne omówienie istoty sporu i przebiegu rozprawy przed NSA, ale tak˝e kilka ar-

tyku∏ów problemowych zwiàzanych z kwestià prawnych regulacji odnoszàcych si´ do 

organizacji pozarzàdowych w Polsce. 

MI¢DZYNARODOWE KONTAKTY FUNDACJI 

Udzia∏ Fundacji w pracach Host Committee, przygotowujàcego konferencj´ EFC w Kra-

kowie, by∏ sposobnoÊcià do nawiàzania bli˝szych kontaktów ze Êrodowi-

skiem fundacyjnym w Europie, co zaowocowa∏o wymianà informacji oraz

doÊwiadczeƒ z dzia∏alnoÊci  ró˝nych instytucji niezale˝nych, realizujàcych

podobne jak FNP zadania. Znaczàcym dla Fundacji wydarzeniem by∏a

tak˝e wizyta w Polsce dra Wilhelma Krulla, sekretarza generalnego Fun-

dacji Volkswagena, najwi´kszej pozarzàdowej fundacji niemieckiej dzia-

∏ajàcej w obszarze nauki. Przyjecha∏  on na zaproszenie Fundacji na rzecz

Nauki Polskiej,  przy wspó∏pracy z ambasadà RFN, pragnàc nawiàzaç

kontakty z polskim Êrodowiskiem naukowym. Spotka∏ si´ z w∏adzami

i przedstawicielami nauki polskiej; wyg∏osi∏ tak˝e wyk∏ad o roli prywat-

nych fundacji w finansowaniu szkolnictwa wy˝szego i badaƒ naukowych

w kontekÊcie przeobra˝eƒ zachodzàcych w nauce Êwiatowej.

W roku 2000 FNP kontynuowa∏a ponadto wspó∏prac´ z Fundacjà Ko-

Êciuszkowskà z USA w zakresie wspó∏finansowania prac nad przygoto-

waniem nowej edycji renomowanego polsko-angielskiego i angielsko-

polskiego S∏ownika KoÊciuszkowskiego.

with the fiscal authorities and an account of the ses-

sions of the Supreme Administrative Court, as well

as articles devoted to legal regulations concerning

non-governmental organizations in Poland.

International Co-operation

The participation of the Foundation in the Host

Committee preparing the EFC Conference in

Cracow was an opportunity for FNP to establish

working relationships with other foundations across

Europe, which resulted in the exchange of informa-

tion and experiences with institutions and organiza-

tions pursuing aims similar to those of FNP.

An important event in this regard was a visit to

Poland by Dr Wilhelm Krull, Secretary General of

the Volkswagen Foundation (the largest non-govern-

mental foundation in the science sector in

Germany), invited to Poland by the Foundation for

Polish Science with the assistance of the German

Embassy in Warsaw. The aim of his visit was to

establish contacts with the Polish scientific commu-

nity. Dr Krull met with Polish government officials

and representatives of the science sector, and gave a

lecture on the role and function of private founda-

tions in providing funds for universities and research

in the context of changes in world science.

Also during 2000, FNP continued its co-operation

with the KoÊciuszko Foundation of the USA, concerning

the joint funding of a new edition of their well-respected

Polish-English and English-Polish Dictionary.
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W programie Fundacji w roku 2000 znalaz∏y si´ konkursy sta∏e adresowane do

naukowców indywidualnych, takie jak Nagroda FNP i Subsydia dla uczo-

nych oraz stypendia krajowe i zagraniczne, ponadto programy roczne 

( TECHNO i ARCHEO) i programy wieloletnie (MONOGRAFIE, WYDAWNICTWA,

CERBER, SUBIN, konferencje Fundacji).

Na dzia∏alnoÊç statutowà przeznaczono w roku 2000 kwot´ 23,9 mln z∏, z czego wy-

datkowano ponad 16, 5 mln z∏, zgodnie z przedstawionym poni˝ej zestawieniem, a po-

zosta∏a kwota wykorzystana zostanie na realizacj´ umów z 2000 r. finalizowanych w

roku nast´pnym. 

Ponadto Fundacja kontynuowa∏a - poprzez Biuro Wspó∏pracy Europejskiej FNP - rea-

lizacj´ programów Phare SCI-TECH II oraz projektów CRIT 2 i FEMIRC, finansowa-

nych ze Êrodków Unii Europejskiej.

In the year 2000, the Foundation implemented a

number of programmes including FNP Prizes,

Scholar Grants, domestic and foreign scholarship

schemes, the annual programmes (TECHNO and

ARCHEO), and the long-term programmes

(MONOGRAPHS, PUBLICATIONS, CER-

BERUS, SUBIN, and FNP Conferences). 

The allocations for statutory activities in 2000

amounted to 23.9 million PLN. Of this, over 16.5

million PLN were disbursed by the end of 2000 (see

the breakdown below for details); the remainder will

be disbursed to beneficiaries during 2001 under

agreements signed in 1999 and 2000.

In addition, projects financed from EU funds were

continued (Phare SCI-TECH II, CRIT 2 and

FEMIRC) implemented by the FNP Office for

European Co-operation.

The table below shows the implementation costs of

individual programmes, including disbursements

scheduled from previous years:

2000 FNP PROGRAMMES ths PLN

FNP Annual Prizes 293. 6

Scholar Grants 2 937.8

Domestic Grants for Young Scholars 2 007.9

Foreign Fellowships 

for Young Ph.D. Recipients 1 342.9

Alexander von Humboldt Honorary 

Research Fellowships 91.6 

FNP / The Józef Mianowski 

Fund Research Fellowships 193.7
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Oto wydatki poniesione na realizacj´ poszczególnych

programów, tak˝e tych pozosta∏ych z lat ubieg∏ych:

Program roku 2000 tys. z∏

Nagrody FNP 293, 6

Subsydia dla uczonych    2.937, 8

Stypendia dla m∏odych naukowców 2.007, 9

Stypendia zagraniczne dla m∏odych doktorów 1.342, 9

Stypendium im. A. von Humboldta 91, 6

Stypendia FNP i Kasy im. J. Mianowskiego 193, 7

TECHNO 2.333, 4

MONOGRAFIE 889, 6

WYDAWNICTWA 197, 7

CERBER 1.535, 6

ARCHEO 296, 2

SUBIN 2.085, 2

Konferencje Fundacji 121, 5

Sk∏adki wspierajàce dla towarzystw naukowych  

i Nagroda im. G. Bia∏kowskiego 44, 3

Pozosta∏e 62, 8

Programy z lat ubieg∏ych

IMMUNO 1.480, 7

LIBRARIUS 105, 2

TRAKT 215, 5

INCOME 200, 1

ZWIERZ¢TARNIA 148, 0

RAZEM 16.583, 5

NAGRODY I SUBSYDIA

Nagrody FNP

Laureatami corocznej nagrody Fundacji dla polskich

uczonych za szczególne osiàgni´cia naukowe z ostatnich

czterech lat, poprzedzajàcych dat´ zg∏oszenia do kon-

kursu, zostali:

• w dziedzinie nauk humanistycznych i spo∏ecznych -

prof. dr hab. Jan Strelau z Wydzia∏u Psychologii Uni-

wersytetu Warszawskiego za stworzenie oryginalnej

regulacyjnej teorii temperamentu, a szczególnie za

dzie∏o Temperament. A Psychological Perspective

(1998); 

• w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych -

prof. dr hab. Leszek Kaczmarek z Instytutu Biologii

DoÊwiadczalnej im. M. Nenckiego PAN za prace po-

Êwi´cone wp∏ywowi ró˝nych bodêców na ekspresj´ ge-

nów w wybranych strukturach mózgu ssaków. Profe-

sor Kaczmarek jest te˝ laureatem programu Fundacji

Subsydia dla uczonych;

• w dziedzinie nauk Êcis∏ych - prof. dr hab. Bogumi∏ Je-

ziorski z Wydzia∏u Chemii Uniwersytetu Warszaw-

skiego za stworzenie nowego formalizmu dok∏adnych

kwantowych obliczeƒ oddzia∏ywaƒ mi´dzyatomowych

i mi´dzymolekularnych;

• w dziedzinie nauk technicznych - prof. dr hab. in˝. Jan

W´glarz z Instytutu Informatyki Politechniki Poznaƒ-

skiej za rozwijanie metod projektowania informatycz-

nych systemów zarzàdzania i sterowania produkcjà, wy-

korzystujàcych szeregowanie dyskretno-ciàg∏e.

TECHNO Programme 2 333.4

MONOGRAPHS 889.6

PUBLICATIONS 197.7

CERBERUS Programme 1 535.6 

ARCHEO Programme 296.2

SUBIN Programme 2 085.2

FNP Conferences 121.5

Membership Fees in support of scientific associations 

and The Annual Grzegorz Bia∏kowski Award 44.3

Other 62.8

FNP PROGRAMMES LAUNCHED IN PREVIOUS YEARS

IMMUNO Programme 1 480.7 

LIBRARIUS Programme 105.2

ROUTE Programme 215.5

INCOME Programme 200.1

ANIMAL QUARTERS Programme 148.0 

TOTAL 16 583.5

PRIZES AND SCHOLAR GRANTS

FNP Annual Prizes

These individual annual prizes are granted to Polish scholars and

scientists for remarkable achievements within the four years preced-

ing a nominee being entered for the competition. The 2000 FNP

Annual Prizes were granted to:

* in the field of the humanities and social sciences, Professor Jan

Strelau of the Warsaw University Faculty of Psychology, for his
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WysokoÊç Nagrody FNP w 2000 r. wynios∏a 55 000 z∏

(zwolnionych od podatku dochodowego).

Uroczyste wr´czenie Nagród odby∏o si´ 8 grudnia

2000 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warsza-

wie z udzia∏em przedstawicieli w∏adz paƒstwowych oraz

licznego grona ludzi nauki. Tego samego dnia czterej

laureaci, wraz z przewodniczàcym Rady Fundacji i pre-

zesem Zarzàdu, zaproszeni przez Prezesa Rady Mini-

strów, prof. Jerzego Buzka, spotkali si´ z nim na wspól-

nym obiedzie.

Trzyletnie Subsydia dla uczonych

Przyznawane sà wybitnym uczonym, wybranym drogà

konkursu zamkni´tego (na podstawie nominacji) na

prowadzenie badaƒ w okresie 3 lat. Subsydia,  doÊç

znacznej wysokoÊci, umo˝liwiajà intensyfikowanie ju˝

prowadzonych prac lub podejmowanie nowych kierun-

ków badaƒ. Przeznaczane sà na imienne stypendium

laureata oraz - zgodnie z jego uznaniem - na stypendia

dla doktorantów i m∏odych doktorów, na zakupy ksià-

˝ek i czasopism, aparatury i materia∏ów, udzia∏ w konfe-

innovative regulative theory of temperament, and in particular for

his work “Temperament. A Psychological Perspective” (1998);

* in the field of the life sciences and medicine, Professor Leszek

Kaczmarek of the Nencki Institute of Experimental Biology, PAS,

for his work on the stimulation of gene expression in the mam-

malian brain (Professor Kaczmarek is also a beneficiary of the

Scholar Grants Programme);

* in the field of the exact sciences, Professor Bogumi∏ Jeziorski of

the Warsaw University Faculty of Chemistry, for developing new

methods for accurate quantum calculations of interatomic and

intermolecular potentials; and

* in the field of the technical sciences, Professor Jan W´glarz of the

Poznaƒ University of Technology Institute of Computing Science, for

developing a variety of methods for designing IT systems for production

management and control, using discrete-continuous scheduling.

In 2000, the amount awarded to each beneficiary was 55 000 PLN

(exempt of tax).

The prize-giving ceremony, with the participation of representatives

of the state authorities and the scientific community, took place on

8th December 2000 in the Grand Hall of the Royal Castle in

Warsaw. On the same day, at the kind invitation of Prime Minister

Professor Jerzy Buzek, the four prize-winners, the FNP Council

Chairman and President of the FNP Executive Board met at a din-

ner held in their honour.

Scholar Grants Programme

Three-year grants under this scheme, aimed at intensifying ongoing
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■ Z uroczystoÊci wr´czenia Nagród FNP 2000 na Zamku Królewskim w Warszawie

(fot. od lewej): • Laureaci - prof. J.W´glarz, prof. B.Jeziorski, prof. J.Strelau, prof.

L.Kaczmarek; • WÊród goÊci: prezydent Ryszard  Kaczorowski i dr Jan Krzysztof

Fràckowiak, sekretarz stanu KBN; • Widok ogólny sali.

■ The ceremony of granting 2000 FNP Prizes at the Royal Castle in Warsaw. (from

left) •Prize-winners Professors J.W´glarz, B.Jeziorski, J.Strelau and L.Kaczmarek.

• The guests present also included former President of RP in Exile Ryszard Kac-

zorowski and Dr Jan Krzysztof Fràckowiak, Secretary of State of the Committee

for Scientific Research. • Overall view of the Grand Hall.



rencjach naukowych, finansowanie krótkich wyjazdów

naukowych, organizowanie seminariów, itp.

Rozstrzygni´ta w maju 2000 r. trzecia edycja kon-

kursu adresowana by∏a do uczonych dzia∏ajàcych

w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych. Przy-

znano 15 trzyletnich subsydiów (ka˝de po 75 tys. z∏

rocznie). Uroczyste og∏oszenie wyników i wr´czenie

dyplomów odby∏o si´ w pierwszych dniach czerwca

w Warszawie.

research or undertaking new fields of study, are awarded on a com-

petitive basis to shortlisted Polish researchers and scholars of out-

standing merit. A part of the substantial annual disbursement is

allocated for the sole use of the beneficiary; the remaining amount

can be allocated at his or her discretion for grants for Ph.D. stu-

dents, the purchase of specialist publications, appliances and mate-

rials, short study visits, the organization of seminars, and similar

purposes.

In 2000, the Scholar Grants were awarded for the third time, the

selected discipline being the life and medical sciences. 15 grants were

awarded, each of 75 000 PLN for the year.

The list of grantees was announced and certificates awarded 

during a ceremony held at the beginning of June 2000 in Warsaw.

GRANTS AND FELLOWSHIPS

Domestic Grants for Young Scholars

These grants, currently of 18 000 zlotys each, are awarded annually to

approximately 100 beneficiaries under 30 years of age who are faculty

members, associates or postgraduate students of Polish universities,

research institutes and similar establishments. In 2000, 470 applications

were received, and 104 successful entries selected by the FNP Council.

Award certificates were given during a ceremony held as is traditional in

the Grand Hall of the Royal Castle in Warsaw, attended by representatives

of the academic community and the families of the competition winners. 

Taking into account the opinions of the scientific community con-

cerning FNP grant schemes, the Foundation decided to introduce an

option for a grant to be extended over the subsequent year following
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■ Laureaci Subsydiów dla uczonych 2000 podczas uroczystoÊci w Pa∏acu Kazi-
mierzowskim na UW: • Prof. M.W.Grabski wr´cza dyplom prof. M.Kossut; 
• Grono laureatów.

■ Beneficiaries of the 2000 Scholar Grants during the ceremony at the
Kazimierzowski Palace, Warsaw University: • Professor M. Kossut is presented
a diploma by Professor M.W.Grabski. • Grant beneficiaries.



STYPENDIA

Stypendia krajowe dla m∏odych naukowców

Corocznie Fundacja przyznaje oko∏o stu stypendiów

m∏odym naukowcom, którzy nie przekroczyli 30 roku

˝ycia i sà pracownikami bàdê doktorantami w krajowych

szko∏ach wy˝szych lub innych placówkach naukowych.

WysokoÊç stypendium w 2000 r. wynosi∏a 18 000  z∏.

Na konkurs w 2000 r. nades∏ano 470 wniosków. Rada

Fundacji zakwalifikowa∏a do grona laureatów 104 osoby.

Uroczyste wr´czenie dyplomów odby∏o si´, jak zwykle,

w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie,

z udzia∏em przedstawicieli Êrodowiska akademickiego

oraz rodzin laureatów. 

W∏adze Fundacji, bioràc pod uwag´ opinie Êrodowi-

ska naukowego dotyczàce programów stypendialnych

FNP, podj´∏y decyzj´ o mo˝liwoÊci przed∏u˝enia stypen-

dium na rok nast´pny na podstawie oceny rezultatów

uzyskanych przez stypendyst´ w pierwszym roku otrzy-

mywania stypendium. Zmiana ta zosta∏a uwzgl´dniona

w regulaminie stypendiów krajowych i b´dzie obowiàzy-

wa∏a od edycji konkursu w roku 2001. 

Stypendia zagraniczne dla m∏odych doktorów 

Stypendia te sà przyznawane od 1995 r. polskim uczo-

nym ze stopniem doktora, którzy nie ukoƒczyli jeszcze

35 roku ˝ycia i nie przebywali na d∏ugoterminowych 

sta˝ach zagranicznych. Umo˝liwiajà one wyjazd na sta˝

naukowy w wybranym oÊrodku przez okres od 6 do 12

miesi´cy.

W 2000 r., na konkurs wp∏yn´∏o 25 wniosków. Przy-

znano 7 stypendiów: 

• dr Leszkowi Hadaszowi z Instytutu Fizyki Uniwersy-

tetu Jagielloƒskiego na roczny sta˝ w State University

of New York w USA; 

• dr Mariuszowi Nogali z Instytutu Fizyki Uniwersytetu

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na roczny sta˝

w University of Cambridge w Anglii;

• dr Zuzannie Siwy z Politechniki Âlàskiej na roczny

sta˝ w Gesellschaft für Schwerionenforschung

w Darmstadt w Niemczech;

• dr Markowi S∏oniowi z Instytutu Historii Polskiej

Akademii Nauk na roczny sta˝ w Universität of Mün-

ster w Niemczech;

• dr Krzysztofowi Strza∏ce z Wydzia∏u Prawa i Admini-

stracji Uniwersytetu Jagielloƒskiego na pó∏roczny

sta˝ w Universita degli Studi „La Sapienza” oraz w In-

stituto Luigi Sturzo w Rzymie;

• dr Rados∏awowi Zago˝d˝onowi z Akademii Medycz-

nej w Warszawie na roczny sta˝ w Harvard Institutes

of Medicine w USA; 

• dr Konradowi Zieliƒskiemu z Instytutu Historii Uni-

wersytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej na pó∏roczny sta˝

w New York University w USA.

W styczniu 2000 r. w Pa∏acu Kazimierzowskim UW

odby∏o si´ spotkanie przedstawicieli Fundacji ze sty-

pendystami z poprzednich lat, którzy powrócili ju˝ do

kraju. Laureaci stwierdzili, ˝e pobyt w presti˝owych

oÊrodkach zagranicznych stanowi∏ dla nich ogromnà

szans´ rozwoju naukowego. 

evaluation of the results obtained by the grantee in the first year. The

Domestic Grants regulations have been changed accordingly, to take

effect from the first competition in 2001.

Foreign Fellowships for Young Ph.D. Recipients

These postdoc fellowships were first awarded by the Foundation in

1995. They are available to Ph.D. or D.Sc. recipients under 35 years of

age who have not yet had a possibility of taking part in longer research

and/or study visits outside Poland, and are awarded for six to twelve-

month stays at leading research centres. In 2000, 25 applications were

received, and 7 grants awarded to the following beneficiaries:

* Dr Leszek Hadasz of the Jagiellonian University Institute 

of Physics, for a twelve-month research visit to the State University

of New York, USA;

* Dr Mariusz Nogala of the Adam Mickiewicz University Institute 

of Physics, for a twelve-month research visit to the University 

of Cambridge, England;

* Dr Zuzanna Siwy of the Silesian University of Technology, for 

a twelve-month research visit to the Gesellschaft für

Schwerionenforschung, Darmstadt, Germany;

* Dr Marek S∏oƒ of the PAS Institute of History, for a twelve-

month research visit to the University of Münster, Germany;

* Dr Krzysztof Strza∏ka of the Jagiellonian University Faculty of Law

and Administration, for a six-month research visit to the

Universita degli Studi “La Sapienza” and the Instituto Luigi

Sturzo, Rome;

* Dr Rados∏aw Zago˝d˝on of the Warsaw Medical Academy, for a
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StypendyÊci wysoko ocenili merytorycznà wartoÊç zre-

alizowanych programów badawczych. Wskazali na do-

Êwiadczenie uzyskane w samodzielnej pracy badawczej

za granicà, jak równie˝ na istotne kontakty naukowe,

dajàce mo˝liwoÊç szerokiej wspó∏pracy, kontynuowanej

po powrocie do kraju. Na tym spotkaniu zainicjowano

tak˝e ide´ utworzenia Klubu Stypendystów Fundacji na

rzecz Nauki Polskiej. 

Honorowe Stypendium Naukowe 

im. Aleksandra von Humboldta

Pragnàc przyczyniç si´ do stymulowania d∏ugookreso-

wej wspó∏pracy pomi´dzy polskimi i niemieckimi bada-

czami, Fundacja przyznaje od 1995 r. uczonym niemiec-

kim Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra

von Humboldta, które stanowi odpowiednik Humboldt-

Forschungspreise, przyznawanej uczonym zagranicz-

twelve-month research visit to Harvard Institutes of Medicine,

USA; and 

* Dr Konrad Zieliƒski of the Maria Curie-Sk∏odowska University

Institute of History, for a six-month research visit to New York

University, USA.

In January 2000, at the Kazimierzowski Palace (part of Warsaw

University), a meeting took place of FNP representatives and benefi-

ciaries of these fellowships from previous years. The grantees con-

firmed that for them to visit renowned research centres abroad was

a wonderful opportunity in terms of their professional careers, and

evaluated highly the research programmes implemented. They indi-

cated that the experience gained through the implementation of

independent research projects, and establishing co-operative links

with their colleagues abroad which can be kept up in Poland, as

assets of the fellowship scheme, and suggested the idea off setting up

a FNP Grantees Club. 

Alexander von Humboldt Honorary Research Fellowships

Meant to stimulate long-term co-operation between Polish and

German researchers, these fellowships have been awarded by the

Foundation for Polish Science to German scholars since 1995.

They are the equivalents of the Humboldt-Forschungspreise grant-

ed by the Alexander von Humboldt Foundation to eminent schol-

ars from various countries all over the world, including Poland.

The nominees are entered for competition under this scheme by

Polish scientists or research institutions (for instance Scientific

Councils and the Faculty Boards of universities). In 2000, these fel-
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■ UroczystoÊç stypendialna na Zamku Królewskim w Warszawie: • Stypen-
dium wr´cza prof. M. W. Grabski, stojà w g∏´bi - prof. J. S∏awiƒski i prof.
M. Grynberg; • Migawki z sali; • Pamiàtkowe zdj´cie z dyplomami stypen-
dialnymi.

■ Recipients of FNP grants during the ceremony at the Royal Castle in
Warsaw. • Grant certificates were presented by Professor M. W. Grabski, 
in the background are Professors J. S∏awiƒski and M. Grynberg • Snapshots
from ceremony. • Grantees with their certificates posing for a photograph.



nym, w tym tak˝e polskim, przez Fundacj´ Humboldta

w Niemczech. 

Podstawà do przyznania stypendium jest zg∏oszenie

kandydata przez uczonych polskich lub instytucje 

naukowe np. Rady Naukowe, Rady Wydzia∏u itp.

W 2000 r. rozstrzygni´to piàtà edycj´ konkursu. 

Honorowe Stypendium otrzymali:

• prof. Geerd H. F. Diercksen z Instytutu Maxa Plancka

w Garching ko∏o Monachium na roczny pobyt nauko-

wy w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Miko∏aja Koper-

nika w Toruniu; 

• dr Karl H. Maier z Hahn-Meitner Institut w Berlinie

na pó∏roczny pobyt w Instytucie Fizyki Jàdrowej im.

H. Niewodniczaƒskiego w Krakowie.

Laureaci mogà zrealizowaç Honorowe Stypendium

w ciàgu trzech najbli˝szych lat. 

Stypendium w University College London 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej we wspó∏pracy ze Szko-

∏à Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich Uni-

versity College London ustanowi∏y w 1994 r. Polskie Sty-

pendium Badawcze dla Doktora, umo˝liwiajàce prowa-

dzenie badaƒ naukowych na uczelni londyƒskiej w zakre-

sie szeroko rozumianych studiów nad problematykà pol-

skà (Polish Studies). Dziedzina stypendium jest ustalana

corocznie przez sponsorów. Roczne stypendium wspó∏fi-

nansowane jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wielkiej Brytanii oraz Fundacj´ M. Grabowskiego, a do-

tyczy tematyki przemian spo∏eczno-ekonomicznych

w okresie transformacji w Polsce. Udzia∏ FNP stanowi ok.

35% rocznego bud˝etu tego projektu.

Laureatkà stypendium na rok akademicki 2000/2001

zosta∏a dr Jolanta Babiuch-Looxmoore z Instytutu 

Socjologii w Uniwersytecie Warszawskim. 

lowships were granted for the fifth time. The beneficiaries were:

Professor Geerd H. F. Diercksen of the Max Planck Institute of

Garching near Munich, for twelve months research at the Institute of

Physics of the Nicolaus Copernicus University in Toruƒ; and

Dr Karl H. Maier of the Hahn-Meitner Institut of Berlin, for six

months research at the Institute of Nuclear Physics in Cracow.

The fellowships can be drawn by the beneficiary over a three year

period.

Polish Fellowship at University College London

A joint initiative of the Foundation for Polish Science and the

School of Slavonic and East European Studies, University College

London, this fellowship was established in 1994. It is granted to

Ph.D. holders for twelve months research at the University College

London in the area of Polish Studies as broadly understood (the

focii being social and economic transformation processes in

Poland), with the specific field being chosen annually by the spon-

sors. It is co-financed by the British Foreign Office and the M.

Grabowski Foundation; the contribution from FNP amounts to

approximately 35% of the project’s annual budget. In the academic

year 2000/2001 this fellowship was awarded to Dr Jolanta Babiuch-

Looxmoore of the Warsaw University Institute of Sociology.

Research Fellowships for Foreign Scholars

This scheme, launched in 1993, is implemented by the Foundation for

Polish Science in collaboration with the Józef Mianowski Fund. It is tar-

geted at foreign scholars (predominately, but not exclusively, from Central

and Eastern Europe), willing to conduct research in the field of life and

R a p o r t  r o c z n y  2 0 0 0

21



Stypendia dla naukowców zagranicznych

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspólnie z Fundacjà

Popierania Nauki - Kasà im. Józefa Mianowskiego 

prowadzi od 1993 r. program stypendialny, umo˝liwiajà-

cy naukowcom z zagranicy, g∏ównie z krajów Europy

Ârodkowej i Wschodniej, prowadzenie badaƒ z zakresu

nauk przyrodniczych i Êcis∏ych w polskich placówkach

naukowych. Kasa im. J. Mianowskiego przeprowadza

procedur´ konkursowà oraz nadzoruje realizacj´ sty-

pendiów, natomiast FNP finansuje program i uczest-

niczy w pracach komisji kwalifikacyjnej. Stypendia,

przyznawane na okres od 1 do 12 miesi´cy, obejmujà

tak˝e koszty zakwaterowania, ubezpieczenia i podró˝y.

W 2000 r. na konkurs wp∏yn´∏o 95 wniosków. Do

grona laureatów zakwalifikowano 29 osób. WÊród nich

najwi´cej by∏o fizyków i biologów, g∏ównie z Ukrainy.

Stypendia przyznano te˝ uczonym z Rosji, Bia∏orusi,

Gruzji, Litwy i ¸otwy oraz z Uzbekistanu, Mongolii 

i Indii. Listy stypendystów publikuje w swoich sprawoz-

daniach kasa im. J. Mianowskiego.

PROGRAMY ROCZNE

Pragnàc przeciwdzia∏aç ograniczeniu, jakim dla wielu

dyscyplin naukowych w Polsce jest ich niedoinwestowa-

nie, Fundacja wybiera co rok dyscypliny bàdê obszary

badaƒ, które stajà si´ obiektem subwencjonowania na-

kierowanego na popraw´ mo˝liwoÊci warsztatowych

pracujàcych w tych dziedzinach zespo∏ów naukowych. 

W ciàgu ostatnich lat blisko 60% subwencji przyzna-

wanych przez Fundacj´ w ramach programów rocznych

przeznaczonych by∏o na zakup aparatury naukowej. 

W roku 2000 zasada ustalania priorytetów zmieni∏a

si´, stosownie do za∏o˝eƒ programowych, w których

przyj´to stopniowe odchodzenie od dotychczasowej

praktyki zakupów aparaturowych. Ustanowione w tym

roku programy ARCHEO i TECHNO by∏y programa-

mi interdyscyplinarnymi, gdzie preferowano wykorzy-

stanie najnowszych metod i technologii oraz wspierano

proces wdra˝ania polskich osiàgni´ç naukowych do

praktyki gospodarczej.

exact sciences in Poland. The competition is run and the grant projects

monitored by the Józef Mianowski Fund; the Foundation for Polish

Science provides the finance and takes part in the selection procedure.

The fellowships are granted for a period of one to twelve months and

include the cost of accommodation, insurance, and travelling expenses.

In 2000, 95 applications were received, and 29 grants awarded.

The largest group of recipients were physicists and biologists, mainly

from Ukraine. Other countries represented amongst the beneficiaries

were Russia, Belarus, Georgia, Lithuania, Latvia, Uzbekistan, India

and Mongolia.

The list of beneficiaries can be found in the reports published by

the Józef Mianowski Found.

ANNUAL PROGRAMMES

Seeking to counteract the limitations forced upon development of

many fields of studies in Poland by the scarcity of the financial

resources available, the Foundation for Polish Science annually selects

research disciplines or areas, and provides funds for purchases aimed

at improving the technical facilities of research teams involved in

studies within the area designated.

In recent years, nearly 60% of FNP grants awarded under this

scheme have been used for the purchase of specialist equipment. In

the year 2000 the priorities were changed, in keeping with the origi-

nal principles assuming gradual phasing out of grants for the pur-

chase of equipment. The two projects established in 2000, ARCHEO

and TECHNO, were interdisciplinary ventures, with the focus on the
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■ Ze spotkania laureatów stypendiów zagranicznych FNP
w Pa∏acu Kazimierzowskim na UW.

■ The meeting of FNP Foreign Fellowship recipients at 
the Kazimierzowski Palace, Warsaw University.



Program ARCHEO

Adresatem programu-konkursu og∏oszonego w 2000 r.

by∏y jednostki naukowe, prowadzàce bezpoÊrednio ar-

cheologiczne prace wykopaliskowe, jak te˝ te placówki,

które wykonujà badania na rzecz archeologii.

G∏ównym celem konkursu by∏o udzielenie pomocy

w zakupie sprz´tu i wyposa˝enia pozwalajàcego na wy-

korzystanie w archeologii najnowszych technik i metod,

udost´pnionych jej obecnie przez inne dyscypliny na-

ukowe, takie jak biologia, geologia, chemia czy fizyka. 

SpoÊród 33 placówek, jakie wzi´∏y udzia∏ w konkursie,

wy∏oniono 11, przyznajàc im ∏àcznie 1.215 tys. z∏, a wi´c

o 215 tys. z∏ wi´cej, ni˝ zak∏adano w programie. 

Program TECHNO

Celem programu by∏o wsparcie przedkomercyjnych

etapów prac nad zastosowaniem nowych technologii i pro-

duktów, powstajàcych w wyniku badaƒ prowadzonych

w jednostkach naukowych. Udzielano funduszy na uru-

chomienie nowych urzàdzeƒ technologicznych i demon-

implementation of state-of-the-art methods and technologies, and

the application in business of innovative solutions developed by

Polish researchers. 

ARCHEO Programme

Grants under this scheme, awarded on a competitive basis, were made

available to establishments involved directly in archaeological excava-

tions, or archaeology-oriented research. The main aim of the ARCHEO

Programme was to subsidise the purchase of equipment used in state-

of-the-art archaeological technology and methods available from other

scientific disciplines such as biology, geology, chemistry and physics.

33 applications were received, and 11 entries selected. The grants

awarded to them totalled 1 215 thousand PLN, i.e. 215 thousand

PLN more than originally scheduled.

TECHNO Programme

This programme was aimed at supporting research work on the practical

applications of new technologies and products developed by Polish

research and development establishments prior to their commercial mar-

keting. Grants were awarded for the launch of new appliances and model

facilities, as well as for the development of facilities designed to solve any

problems that might occur when the new findings are used in practice.

Financial support was provided for the completion of building and

development of facilities and systems, i.e. for the purchase of the necessary

subassemblies and components, as well assembly and installation work.

111 competition entries were received, requesting an amount

exceeding 35 million PLN. In May 2000, 24 applications were select-

ed and allocations totalling 5 million PLN awarded.
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■ Aparatura pró˝niowa do wygrzewania tygli, Instytut Fizyki 
PAN, Warszawa (program TECHNO).
Monta˝ elementów systemu pozyskiwania energii ze êróde∏
odnawialnych, stacja badawcza SGGW 
(program TECHNO).

■ Vacuum equipment for annealing of the crucibles, PAS Institue
of Physics, Warsaw (TECHNO Programme)
Assembly of the equipment for obtaining energy from
renewable sources, Warsaw Agricultural University Testing
Station (TECHNO Programme).



stracyjnych, jak równie˝ na budow´ stanowisk umo˝liwia-

jàcych rozwiàzywanie problemów, jakie mogà wystàpiç

przy ró˝norodnych zastosowaniach danego osiàgni´cia.

Dofinansowaniu podlega∏y koƒcowe etapy budowy oraz

rozbudowy stanowisk i urzàdzeƒ, a wi´c zakup niezb´d-

nych podzespo∏ów bàdê elementów technicznych czy in-

formatycznych oraz  us∏ug wykonawczych i monta˝owych.

Do konkursu, który rozstrzygni´to w maju 2000 r.,

zg∏oszono 111 wniosków na kwot´ ponad 35 mln z∏.

W wyniku procedury konkursowej przyznano 24 sub-

wencje na kwot´ 5 mln z∏. 

DoÊwiadczenia uzyskane w trakcie realizacji progra-

mu TECHNO stanowi∏y podstaw´ do opracowania

za∏o˝eƒ dla przewidzianego na rok 2001 programu

TECHNE.

Spotkania beneficjantów

Wiosnà 2000 r. odby∏y si´ dwa spotkania podsumowujà-

ce efekty programów rocznych z 1997 r. - FASTKIN (fo-

tochemia szybkich reakcji) i REGLE (metody rekulty-

wacji gleby), których celem by∏o subwencjonowanie za-

kupów aparatury badawczej dla zespo∏ów pracujàcych

w wymienionych dziedzinach. Organizacj´ pierwszej

konferencji Fundacja powierzy∏a Uniwersytetowi im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu, drugiej zaÊ - Szkole

G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pra-

cownicy tych placówek stanowili licznà grup´ benefi-

cjantów obu programów. 

Ka˝de ze spotkaƒ otwiera∏ wyk∏ad poÊwi´cony wybra-

nemu zagadnieniu z zakresu prowadzonych badaƒ,

a podczas sesji plakatowych prezentowane by∏y najcie-

kawsze osiàgni´cia zespo∏ów. Laureaci z∏o˝yli te˝ wyka-

zy publikacji i doniesieƒ konferencyjnych, które powsta-

∏y w efekcie badaƒ z wykorzystaniem aparatury sfinan-

sowanej przez Fundacj´. 

PROGRAMY WIELOLETNIE

Program CERBER

Pragnàc przyczyniç si´ do lepszego zabezpieczenia cen-

nych zbiorów, przechowywanych w placówkach nauko-

wych, Fundacja rozpocz´∏a w 2000 r. wieloletni program

CERBER. Jego zadaniem jest udzielenie pomocy insty-

tucjom naukowym w przygotowaniu i wdro˝eniu syste-

mowych rozwiàzaƒ w zakresie nale˝ytego zabezpiecze-

nia zbiorów. Przedmiotem dofinansowania mogà byç

nowoczesne (elektroniczne i mechaniczne) systemy

ochrony najbardziej wartoÊciowych i unikatowych zbio-

rów specjalnych, majàcych istotne znaczenie dla nauki

i kultury polskiej.

Do pierwszej edycji zg∏oszono dwanaÊcie wniosków

z ca∏ej Polski, przede wszystkim z bibliotek naukowych.

W rezultacie procedury konkursowej wybrano dziesi´-

ciu laureatów przyznajàc subwencje na ∏àcznà kwot´

3.208 tys. z∏.

Program MONOGRAFIE

Dzi´ki trwajàcemu od 1994 roku sta∏emu konkursowi

na monografie z zakresu nauk humanistycznych i spo-

∏ecznych ukaza∏o si´ ju˝ ponad 50 ksià˝ek, wydawanych

The experience gained during the implementation of the TECHNO

Programme was used in the development of new terms of reference

for the TECHNE Programme, scheduled for 2001.

Meetings of Beneficiaries

In the spring of 2000, two meetings were held summarising the out-

come of the FASTKIN and REGLE Programmes executed in 1997,

dealing respectively with the photochemistry of ultra-fast reactions

and soil reclamation. The organization of the first event was dele-

gated by the Foundation to the Adam Mickiewicz University at

Poznaƒ, and the second to the Warsaw Agricultural University.

Faculty members of both institutions constituted a large sector of the

beneficiaries of both programmes. 

Each meeting began with a lecture on a selected issue within the

scope of the relevant programme; the most interesting findings were

presented during poster sessions. In addiction, the beneficiaries sub-

mitted lists of publications and memoranda which were the outcome

of research and studies carried out using equipment purchased with

the grants awarded by the Foundation.

LONG-TERM PROGRAMMES

CERBERUS

In order to make a contribution towards improving the safety of

valuable items stored or collected by research establishments in

Poland, CERBERUS, a new long-term programme, was launched

by the Foundation in 2000. Grants under this scheme are available

for the development and implementation of various safety systems,
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jako seria „Monografie FNP”. Seria ta zyska∏a uznanie

Êrodowiska naukowego, edytorskiego i czytelniczego.

Od sierpnia 2000 r. sk∏ad Rady Wydawniczej (prof.

Henryk Samsonowicz – przewodniczàcy, prof. Janusz

S∏awiƒski, prof. Lech Szczucki) zosta∏ rozszerzony

o osob´ prof. Marka Zió∏kowskiego. W 2000 r. przyj´to

do wydania 11 prac, natomiast drukiem ukaza∏o si´ 

14 tytu∏ów, w tym jedno wznowienie. 

Prace opublikowane w 2000 r.

Hanna Bojar: MniejszoÊci spo∏eczne w paƒstwie i spo-

∏eczeƒstwie III Rzeczypospolitej Polskiej

Bogus∏awa Budrowska: Macierzyƒstwo jako punkt

zwrotny w ˝yciu kobiety

Katarzyna CieÊlak: Mi´dzy Rzymem, Wittenbergà

a Genewà

Anna Engelking: Klàtwa. Rzecz o ludowej magii s∏owa

Agnieszka Fuliƒska: NaÊladowanie i twórczoÊç. Rene-

sansowe teorie imitacji, emulacji i przek∏adu

Grzegorz Grochowski: Tekstowe hybrydy. LiterackoÊç

i jej pogranicza

Gerard Labuda: Âwi´ty Wojciech. Biskup Pragi - m´-

czennik - patron Polski, Czech i W´gier

Lech Leciejewicz: Nowa postaç Êwiata. Narodziny

Êredniowiecznej cywilizacji europejskiej

¸ucja Okulicz-Kozaryn: Dzieje Prusów (III wyd.)

Pawe∏ Rodak: Wizje kultury pokolenia wojennego

Wojciech Sady: Spór o racjonalnoÊç naukowà. Od 

Poincarégo do Laudana

Danuta Sosnowska: Seweryn Goszczyƒski: biografia

duchowa

Tomasz Stryjek: Ukraiƒska idea narodowa okresu

mi´dzywojennego

Przemys∏aw Urbaƒczyk: W∏adza i polityka we wcze-

snym Êredniowieczu

Program WYDAWNICTWA

Dzi´ki temu programowi, realizowanemu od 1994 roku,

zachowana zosta∏a ciàg∏oÊç wydawania kilku monumen-

talnych dzie∏, naukowo dokumentujàcych dziedzictwo

historyczne i cywilizacyjne Polski. Opracowujà je: Insty-

both electronic and mechanical, seeking to protect the most valuable

and unique items in the collections of research establishments of

great significance for Polish science and culture.

12 entries from various locations throughout Poland were received

following the announcement of the first CERBERUS competition,

the majority of applications being submitted by scientific libraries.

Following the competition procedure, 10 entries were selected, and

grants to a total of 3 208 thousand PLN awarded.

MONOGRAPHS

Since the launch of this programme in 1994, over 50 books have

been published in the series FNP Monographs, widely acclaimed

by scholars, editors and readers alike. In August 2000, Professor

Marek Zió∏kowski was appointed a new member of the Editorial

Board (previously composed of Professor Henryk Samsonowicz as

Chairman, Professor Janusz S∏awinski and Professor Lech

Szczucki). In the year 2000, 11 books were accepted for publication,

and 14 titles published, including one re-issue.

PUBLICATIONS

Due to this programme, launched in 1994, the publication of

multi-volume works documenting Poland’s historical, cultural

and technological heritage can be continued. The co-editors are

PAS Institutes of History (in collaboration with the Polish

Academy of Abilities), of Art and of Literary Research; the

Foundation covers the printing and publication costs as well as

the cost of editing.

The works included in this programme are Polski S∏ownik
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■ Ten wyremontowany magazyn ksià˝ek wypo-
sa˝ono dzi´ki pomocy FNP w nowoczesny
system ochrony przeciwpo˝arowej i prze-
ciww∏amaniowej, Zak∏ad Narodowy im.
Ossoliƒskich, Wroc∏aw (program CERBER).

■ Using funds provided by FNP, this newly
refurbished  book store  was equipped with a
state-of-the art fire and burglar alarm system,
the National Ossoliƒski Institute, Wroc∏aw
(CERBERUS Programme).



tut Historii PAN (wspólnie z PAU), Instytut Sztuki PAN,

Instytut Badaƒ Literackich PAN, natomiast Fundacja

pokrywa koszty drukarskie i edytorskie zwiàzane z ich

publikacjà. Dzie∏a te to: Polski S∏ownik Biograficzny,

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, S∏ownik Polszczyzny

XVI wieku. Od 2000 roku obj´to programem równie˝

Materia∏y do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach dawnej

Rzeczypospolitej, wydawnictwo seryjne opracowywane

wspólnie przez Mi´dzynarodowe Centrum Kultury

w Krakowie i Uniwersytet Jagielloƒski.

Program SUBIN

Program ten jest odpowiedzià na potrzeby Êrodowisk na-

ukowych pojawiajàce si´ w nast´pstwie rozmaitych awa-

rii aparatury badawczej i innych nietypowych sytuacji,

kiedy niezb´dna jest pomoc typu interwencyjnego. Sku-

tecznoÊç pomocy w takich przypadkach zale˝y cz´sto od

szybkoÊci, z jakà si´ jej udzieli. Dlatego w warunkach

polskich, gdzie nauka odczuwa niedostatek sponsorów,

a obowiàzujàce procedury przyznawania subwencji trwa-

jà doÊç d∏ugo, program SUBIN pe∏ni funkcj´ wyjàtkowà. 

Biograficzny (The Polish Biographical Dictionary), Katalog
zabytków sztuki w Polsce (A Catalogue of Art Works in Poland)

and S∏ownik polszczyzny XVI wieku (A Dictionary of 16th Century

Polish).

In 2000, a new regular publication was included in the programme,

namely Materia∏y do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach dawnej
Rzeczypospolitej (Sources for the History of Religious Art in the

Eastern Territories of the Former Republic of Poland), prepared by

the International Cultural Centre in Cracow and the Jagiellonian

University.

SUBIN Programme

This programme has been designed as a response to the needs of

the scientific community in Poland caused by sudden breakdowns

of equipment or other emergency or unusual situations where relief

aid is required. In order to be effective, financial support has to be

provided as soon as possible. As sponsors willing and able to assist

science are scarce in Poland, and grant-awarding procedures are

often lengthy, this FNP initiative is extremely valuable - and

unique.

In 2000, 103 applications were received by the Foundation request-

ing emergency aid. Grants were awarded to 38 applicants, the allo-

cations totalling nearly 2 118 thousand PLN. One grant was

returned by the beneficiary.

FNP publications

In the first quarter of 2000, a book was published presenting papers

from the conference Polish Territories in the 10th Century and Their
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■ U góry: Skaningowy mikroskop tunelowy dofinansowany
przez FNP, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni 
PAN, Kraków (program SUBIN).
Po lewej: Spektrofluorymetr, Mi´dzyresortowy Instytut
Techniki Radiacyjnej Politechniki ¸ódzkiej 
(program SUBIN).

■ (top) Scanning tunnel microscope purchased from funds
partially contributed by FNP, PAS Institute of Catalysis
and Surface Chemistry, Cracow (SUBIN Programme).
(left) Spectrofluorimeter, Interbranch Institute of Radia-
tion Technology, Technical University of ¸ódê (SUBIN
Programme).



Significance in the Shaping of a New Map of Europe. Organised by

the Foundation and held in Kalisz in 1999, this event was aimed at

summarising the current state of knowledge on the shaping of the

Polish state and its incorporation into European structures at the

turn of the millennia, and also presenting the most recent research

findings. 

It was organized in connection with the 1000th anniversary of the

Gniezno Congress, commemorated not only in Poland, but also else-

where in Europe. Today, when Poland is about to join the European

Union, this Congress is perceived as being of special relevance: it was

then that Poland first emerged as a separate political component of

European structures.

This volume was published by “Universitas”, a Cracow-based pub-

lishing house. Its reception amongst representatives of the humani-

ties in Poland proves that its aim was successfully accomplished.

FNP Debates on Science

Conferences of this series have been held since 1996, with the par-

ticipation of several dozen eminent scholars invited by FNP, who

discuss one of the issues of particular significance for the scientific

community in Poland. The subject chosen for 2000 was The Old
and the Young in Polish Science. As intended by the organisers,

the opposition of the young and the old was looked at as two dis-

tinct types of milieus and opportunities for research, teaching and

managerial activities. The participants sought to answer questions

about the interaction of the old and the new as an indispensable

component of scienctific progress, the creative potential of imma-
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■ U góry: Laboratorium w nowej siedzibie Wydzia∏u Biologii
UW, wyposa˝one dzi´ki pomocy FNP (program SUBIN).
Po prawej: Sala audytoryjna wyposa˝ona dzi´ki subwencji
FNP, Wydzia∏ Matematyki i Informatyki Uniwersytetu 
Miko∏aja Kopernika (program SUBIN).

■ (top) Laboratory within the new building of the Warsaw
University Faculty of Biology, equipped with the assistance of 
FNP (SUBIN Programme).
(right) Auditorium equipped from an FNP grant, Faculty of
Mathematics and IT, Nicolaus Copernicus University in Toruƒ
(SUBIN Programme).



W 2000 r. do Fundacji wp∏yn´∏y 103 wnioski o pomoc

interwencyjnà. Zdecydowano si´ sfinansowaç 38 spo-

Êród nich, przyznajàc na ten cel subwencje w wysokoÊci

blisko 2.118 tys. z∏. Z jednej przyznanej ju˝ subwencji

instytucja wnioskodawcy zrezygnowa∏a.

Publikacje Fundacji 

W I kwartale 2000 r. ukaza∏a si´ ksià˝ka b´dàca efek-

tem zorganizowanej przez Fundacj´ w Kaliszu jesienià

1999 r. ogólnopolskiej konferencji „Ziemie polskie

w X wieku i ich znaczenie w kszta∏towaniu si´ nowej

mapy Europy”, poÊwi´conej podsumowaniu aktualnego

stanu wiedzy o dziejach powstawania paƒstwa polskiego

i procesie jego wrastania w struktury europejskie na

prze∏omie tysiàcleci. Inspiracjà do jej zorganizowania

by∏a uroczyÊcie obchodzona, tak˝e w innych krajach eu-

ropejskich, tysiàczna rocznica Zjazdu Gnieênieƒskiego.

Dzisiaj, w przededniu wejÊcia naszego kraju do Unii Eu-

ropejskiej, wydarzenie to nabra∏o nowego znaczenia,

gdy˝ to w∏aÊnie wtedy Polska pojawi∏a si´ po raz pierw-

szy jako polityczny sk∏adnik Europy.

Wydawcà dzie∏a by∏a

krakowska oficyna „Uni-

versitas”. Recepcja ksià˝ki

w Êrodowisku humanistycz-

nym Êwiadczy o tym, ˝e

spe∏ni∏a ona znakomicie

swój cel, jakim by∏o przed-

stawienie wyników najnow-

szych badaƒ dotyczàcych

okolicznoÊci powstania na-

szego paƒstwa.

turity and conservatism, the essentials for happy youth and happy

old age in science (‘happy’ meaning productive), and the roles and

functions to be assumed and performed by The Young and the

Old.

The papers and contributions by participants in the conference will

be published as Volume Five of the series FNP Debates on Science.

In mid 2000, Volume Four of this series was published, presenting

papers from the 1999 conference The Better in Science, devoted to

various methods for evaluating research results, and discussing the

problem of ‘the better’ and ‘the worse’ in science.

FNP Co-operation with Scientific Associations

This co-operation is a permanent initiative of FNP. The major pro-

ject in this category is the Grzegorz Bia∏kowski Award for the best

Ph.D. dissertation in the fields of mathematics, physics or chemistry,

granted since 1995 as a joint venture of the Foundation and the

Society for the Promotion and Support of Science. In 2000, this

award (of 14 000 PLN) was given to Micha∏ Horodecki of the

University of Gdaƒsk Institute of Theoretical Physics and

Astrophysics, for his dissertation On the Quantum Compression of
Information.

In the year 2000 the Foundation continued membership in, and

support for, the leading corporate scientific associations in Poland:

The Warsaw Scientific Society, the Toruƒ Scientific Society, the

Poznaƒ-based Society of the Friends of Science, and the Society for

the Promotion and Support of Science. The membership fee for each

of these associations was 5 000 PLN.
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Konferencje Fundacji

Od pi´ciu lat FNP organizuje konferencje z cyklu Fun-

dacji Dyskusje o Nauce, zapraszajàc kilkudziesi´cio-

osobowe grono wybitnych uczonych, które podejmuje

jeden z wa˝nych problemów nurtujàcych Êrodowisko

naukowe. Tematem konferencji w 2000 r. by∏a „StaroÊç

i m∏odoÊç w nauce polskiej”. Zamys∏em organizatorów

konferencji by∏o spojrzenie na opozycj´ m∏odoÊci i sta-

roÊci jako dwóch typów uwarunkowaƒ i szans: dla twór-

czoÊci badawczej, dla nauczania, dla dzia∏aƒ mened˝er-

skich. Podj´to prób´ odpowiedzi na pytania, dlaczego

ich wspó∏gra jest nieodzownie potrzebna ˝yciu nauko-

wemu, jakie moce poznawcze drzemià w niedojrza∏oÊci

jednej i w konserwatyzmie drugiej, kiedy m∏odoÊç

(w nauce) jest udana, a staroÊç (w nauce) szcz´Êliwa, to

znaczy produktywna, jakie role do odegrania czekajà na

„m∏odych” , a jakie na „starych”?

Zbiór referatów i g∏osów w dyskusji z tej konferencji

opublikowany zostanie jako piàty zeszyt serii „Fundacji

dyskusje o nauce”.

Natomiast w po∏owie roku w cyklu broszur tej serii

ukaza∏y si´ drukiem materia∏y z konferencji zorganizo-

Beginning in 2001, the Foundation for Polish Science and the

Warsaw Scientific Society will launch a grant programme under

which support will be provided to participants in scientific con-

gresses and conferences. A similar initiative, generally regarded as

valuable but discontinued at the beginning of 2001, was previous-

ly carried out by the Stefan Batory Foundation in collaboration

with the Society. In the second quarter of 2001, it will be contin-

ued by FNP as a long-term project, the Conference Grants

Programme.

PROGRAMMES FINANCED FROM EU FUNDS

Now completed, these programmes were implemented by the

Foundation’s Office for European Co-operation, which was closed

down on 31st December 2000.

Phare SCI-TECH II Programme

This programme, launched in 1997 and terminated on 31st December

2000, was aimed at supporting the science and technology and innova-

tions sector in Poland in the pre-accession period. It had a budget of 5

million EUROs, and provided various forms of assistance such as

expert advice, training, and support for new institutions emerging in the

science sector in Poland (for instance consortia and Centres of

Excellence), also offering special grant schemes. Its objectives were in

line with the reforms of the political system in Poland which in part per-

tained to the development of a regional innovation infrastructure.

This programme was implemented beginning with a tender proce-

dure selecting consulting firms to carry out individual projects. This

completed, the following projects were implemented:
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■ Z konferencji FNP „StaroÊç i m∏odoÊç w nauce”: (fot. od lewej) • Na sali obrad; • Pod-
czas przerwy - prof. H. Samsonowicz, prof. J. Tazbir, prof. L. Szczucki; • Najm∏odsi
uczestnicy konferencji - dr E. Zgrabczyƒska, dr A. Rojszczak; • Wystàpienie prof. 
T. To∏∏oczki; • Grupa uczestników obrad podczas przerwy.

■ FNP conference, "The Old and the Young in Science": (from left)• The conference room.
•During a break: Professors H. Samsonowicz, J. Tazbir and L. Szczucki. • The youngest
participants in the conference: Dr E. Zgrabczyƒska and Dr A. Rojszczak. • Professor 
T. To∏∏oczko presenting his paper. • Participants in the conference during a break.



wanej przez FNP

w 1999 r., zatytu∏owanej

„Lepsze w nauce”. Za-

wierajà referaty oraz

g∏osy w dyskusji na

temat sposobów oceniania efektów prac naukowych

i prób´ odpowiedzi na pytanie - czy istnieje nauka „lep-

sza” i nauka „gorsza”?

Wspó∏praca FNP i towarzystw naukowych

Wspó∏praca z towarzystwami naukowymi nale˝y do sta-

∏ych elementów programu Fundacji. Najszerzej znanà

wspólnà inicjatywà jest Nagroda im. Grzegorza Bia∏-

kowskiego za najlepsze prace doktorskie z nauk mate-

matyczno-fizyczno-chemicznych, ustanowiona w 1995 r.

przez Fundacj´ wspólnie z Towarzystwem Popierania

i Krzewienia Nauk. Sfinansowanà przez Fundacj´ na-

grod´ w wysokoÊci 14 tys. z∏ otrzyma∏ w 2000 roku Mi-

cha∏ Horodecki z Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astro-

fizyki Uniwersytetu Gdaƒskiego za prac´ doktorskà

O kompresji kwantowej informacji.

W 2000 r. Fundacja kontynuowa∏a wspomaganie kilku

najbardziej zas∏u˝onych i aktywnych towarzystw nauko-

wych o charakterze korporacyjnym, pozostajàc cz∏onkiem

wpierajàcym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego,

Towarzystwa Naukowego Toruƒskiego, Towarzystwa Przy-

jació∏ Nauk w Poznaniu oraz Towarzystwa Popierania

i Krzewienia Nauk. W ka˝dej z tych korporacji sk∏adka

wspierajàca Fundacji wynosi∏a 5000 z∏.

Od roku 2001 Fundacja zmierza podjàç, wspólnie

z Towarzystwem Naukowym Warszawskim, realizacj´

programu stypendiów umo˝liwiajàcych wyjazdy na

sympozja i konferencje naukowe. Taki program pro-

wadzony by∏ przez wiele lat przez Fundacj´ im.

Stefana Batorego we wspó∏pracy z tym samym Towa-

rzystwem, uleg∏ zaÊ zamkni´ciu na poczàtku 2001 r.

FNP, doceniajàc znaczenie tej inicjatywy, zamierza jà

kontynuowaç, wprowadzajàc program Stypendiów

konferencyjnych do swoich zamierzeƒ na lata nast´p-

ne. Rozpocz´cie programu planowane jest na drugi

kwarta∏ 2001 r.

PROGRAMY 
FINANSOWANE ZE ÂRODKÓW UE

Ich realizacjà zajmowa∏o si´ Biuro Wspó∏pracy Euro-

pejskiej FNP, które zakoƒczy∏o swojà dzia∏alnoÊç 

31 grudnia 2000 roku. 

* Pre-accession Strategy for the S&T Sector;

* Ad hoc Policy Studies;

* Polish Liaison Officer for SMs Aspects of the 5th Framework pro-

gramme;

* Polish Participation in EU RTD Programmes (under this scheme,

218 grants were awarded for developing proposals for EU pro-

grammes);

* Institute Restructuring and Training (10 beneficiaries were granted

assistance in the form of equipment and consultancy services);

* The Development of the National and Regional Innovation Systems

for Poland (under this scheme, grants were awarded to 21 institu-

tions undertaking initiatives aimed at increasing the innovativeness

of the Polish economy in general, and the SME sector in particular);

* Support for PAN-University-Industry collaboration (9 projects

were granted support in the form of equipment and consultancy

services);

* Preparatory Study and Pilot Implementation of “Centres of

Excellence” (a model of Centres of Excellence was developed in

keeping with current legislation in Poland, and five Centres of

Excellence selected following a competition). Further assistance to

the Centres in operation has been declared by the State Committee

for Scientific Research.

In November 2000, a conference was held summarising the out-

comes of the SCI-TECH II Programme. The participants in this

event included representatives of the State Committee for Scientific

Research, the Ministry of the Economy, the National Labour
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Program Phare SCI-TECH II

Celem programu Phare SCI-TECH II, rozpocz´tego

w 1997 r., a zakoƒczonego 31 grudnia 2000 r., by∏o

wspieranie polskiego sektora nauki, post´pu technolo-

gicznego i innowacji w okresie przygotowania do cz∏on-

kostwa w Unii Europejskiej. Bud˝et programu wynosi∏

5 mln euro. Program przewidywa∏ rozmaite formy

wsparcia: pomoc eksperckà, szkoleniowà; wspomaganie

nowych form instytucjonalnych w nauce, takich jak kon-

sorcja i centra doskona∏oÊci, a tak˝e oferowa∏ specjalne

programy grantów. Program Phare SCI-TECH II wy-

chodzi∏ naprzeciw ustrojowej reformie paƒstwa w kwe-

stii tworzenia regionalnej infrastruktury innowacyjnej.

Realizacj´ programu rozpocz´∏a procedura przetar-

gowa, wy∏aniajàca firmy realizujàce poszczególne pro-

jekty. Po przeprowadzeniu przetargów rozpocz´to

wdra˝anie nast´pujàcych projektów:

• „Strategia preakcesyjna dla sektora nauki i post´pu

technologicznego”;

• „Doraêne analizy polityki naukowo-technologicz-

nej”;

• „Stanowisko wspomagania udzia∏u MÂP (ma∏ych

i Êrednich przedsi´biorstw) w 5. Programie Ramo-

wym”;

• „Zwi´kszenie uczestnictwa Polski w programach

naukowych i post´pu technologicznego UE”, w ra-

mach którego przyznano 218 grantów na przygoto-

wanie propozycji do programów UE;

• „Restrukturyzacja i szkolenie personelu jednostek

badawczo-rozwojowych”, dzi´ki któremu 10 projek-

tów restrukturyzacyjnych otrzyma∏o wsparcie kon-

sultingowe i aparaturowe;

• „Rozwój krajowego i regionalnego systemu innowa-

cji w Polsce”, w którym przyznano granty 21 instytu-

Bureau, representatives of consulting firms implementing various

projects within the framework of the programme, invited experts

renowned worldwide, and the beneficiaries of the programme.

The aims and objectives of SCI-TECH II were fully accomplished,

both in terms of meeting the financial obligations thereunder and the

results obtained, and were widely recognised. In the opinion of the

parties involved, the outcome of this project is an important contri-

bution towards the process of developing policy in the areas of sci-

ence, technological advancement and innovation in the period pre-

ceding Poland’s accession to the European Union. As Polish scien-

tists will be able to take part in research carried out in the enlarged

EU, increasing their competitive expertise should be a priority.

In the opinion of FNP, some of the core initiatives of this pro-

gramme should continue; decisions have been made to carry on with

its commitment in the area of European issues, and to launch the

Exploratorium Programme, this time using FNP resources. Its

implementation will begin in 2001. The partner institution in this

venture is the Centre for Industrial Management Polish Academy of

Science in Warsaw - an appropriate agreement has already been

signed between the parties.

CRIT 2 Project

(Cooperative Research in Information Technology)

The aim of this project was to support research in the field of infor-

mation technology, and in particular to strengthen the co-operation

between business and industry as well as to intensify the ties of Polish

science with IT research in the European Union. As the first project
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cjom, prowadzàcym dzia∏ania na rzecz  zwi´kszenia

innowacyjnoÊci gospodarki w Polsce, w szczególno-

Êci ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw;

• „Wsparcie wspó∏pracy mi´dzy Polskà Akademià

Nauk, uniwersytetami i przedsi´biorstwami”, który

pozwoli∏ wesprzeç pomocà aparaturowà i konsul-

tingowà 9 projektów;

• „Wst´pne studia i pilota˝owe wdra˝anie modelu

Centrów Doskona∏oÊci (CD)”, w którym stworzono

model centrów doskona∏oÊci zgodny z istniejàcym

w Polsce prawem oraz wybrano - w wyniku przepro-

wadzonego konkursu - 5 pilota˝owych centrów 

doskona∏oÊci. Po zakoƒczeniu programu dalsze 

finansowanie dzia∏ajàcych CD zapowiedzia∏ KBN.

W listopadzie 2000 roku zorganizowano konferencj´

poÊwi´conà podsumowaniu programu SCI-TECH II.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele KBN, Ministerstwa

Gospodarki, Krajowego Urz´du Pracy, firm konsultin-

gowych realizujàcych projekty, zaproszeni eksperci

o Êwiatowej renomie, a tak˝e beneficjanci programu. 

Cele programu zarówno pod wzgl´dem wype∏nienia

zobowiàzaƒ finansowych, proceduralnych, jak i uzyska-

nych wyników merytorycznych zosta∏y w pe∏ni osiàg-

ni´te i spotka∏y si´ z powszechnym uznaniem. W ocenie

zainteresowanych wyniki projektu stanowià wk∏ad do

procesu kszta∏towania polskiej polityki naukowej, po-

st´pu technologicznego i innowacji w okresie przygo-

towania Polski do cz∏onkostwa w UE. JednoczeÊnie

w sposób istotny pomogà odpowiedzieç na wyzwania,

jakie pojawià si´ przed polskim Êrodowiskiem nauko-

wym w momencie przystàpienia do Unii Europejskiej.

Polscy naukowcy bowiem b´dà uczestniczyç w realizo-

waniu badaƒ naukowych w poszerzonej UE, która pra-

gnie zwi´kszyç ich konkurencyjnoÊç. 

Zdaniem Fundacji, g∏ówne inicjatywy zawarte w tym

programie powinny byç kontynuowane, dlatego te˝, ju˝

w oparciu o w∏asne Êrodki, FNP postanowi∏a utrzymaç

swoje zaanga˝owanie w tematyk´ europejskà. Kontynu-

acj´ dzia∏alnoÊci w zakresie tej problematyki stanowi

program Eksploratorium Integracji Europejskiej, roz-

poczynajàcy si´ w 2001 r. Program ten b´dzie realizowa-

ny przez Centrum Badaƒ Przedsi´biorczoÊci i Zarzà-

dzania PAN w Warszawie, z którym Fundacja podpisa∏a

stosownà umow´.

Projekt CRIT 2

(Cooperative Research in Information Technology)

Projekt CRIT mia∏ na celu wspieranie badaƒ w dzie-

dzinie technologii informatycznych ze szczególnym

uwzgl´dnieniem rozwoju wspó∏pracy z gospodarkà oraz

intensyfikacj´ zwiàzków nauki polskiej z badaniami in-

formatycznymi w krajach Unii Europejskiej. Pierwszy

projekt tego typu, zakoƒczony w lutym 1995 roku, zy-

ska∏ pozytywnà ocen´. Dzi´ki temu realizujàcy go part-

nerzy konsorcjum, niemiecki koordynator projektu, Ge-

sellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung wraz

z partnerami: FNP (koordynator techniczny), Polskim

Towarzystwem Informatycznym oraz instytutem

szwedzkim - Swedish Institute for Computer Science,

mogli wystàpiç do Komisji Europejskiej z propozycjà

in this category, completed in February 1995, proved a success, the

parties involved in its implementation (project co-ordinator

Gesselschaft für Mathematik and Datenverarbeitung of Germany;

technical co-ordinator the Foundation for Polish Science; the Polish

Information Processing Society, and their partner institution, the

Swedish Institute for Computer Science) were eligible to apply to the

European Commission with a proposal for the CRIT 2 Project. The

project implementation agreement was signed in October 1996; the

total budget of the project was set at 1 146 000 EURO.

The first stage of CRIT 2 included the development and application

of the criteria and procedures for the selection of research projects in

the area of information technology to be implemented and financed.

Grants were made available to successful applicants for applied

research projects meeting the requirements of the ESPRIT

Programme. Sixteen projects were selected using strict criteria: the

evaluation was based on peer review by Polish and foreign experts.

The European Commission endorsed their verdicts taking into

account the fact that the successful projects were of a high profes-

sional standard, and at the same time promoted the concept of coher-

ence within Europe, and could be successfully applied in industry.

The implementation of the second stage of CRIT 2 began on 1st

January 1998 and continued until 14th October 2000. In June 2000

a summing up conference was held, presenting the results obtained by

the research groups taking part in the project, with a view to arousing

the interest of representatives of Polish industry to their practical

application. The meeting was attended by representatives of partner
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projektu CRIT 2. Umow´ na realizacj´ projektu, które-

go bud˝et ca∏kowity wynosi∏ 1 146 000 euro, podpisano

w paêdzierniku 1996 r.

Pierwsza faza programu obejmowa∏a przygotowanie

i przeprowadzenie procedury selekcji projektów do re-

alizacji i finansowania. Konkurs obejmowa∏ projekty

z zakresu badaƒ stosowanych w dziedzinie technologii

informatycznych, zgodne z wymaganiami programu

ESPRIT. Po wnikliwej selekcji, opartej na recenzjach

wykonanych przez polskich i zagranicznych ekspertów,

zaproponowano do finansowania 16 projektów, które

Komisja Europejska zatwierdzi∏a, bioràc pod uwag´ to,

˝e nie tylko odznacza∏y si´ wysokim poziomem

naukowym i nadawa∏y si´ do zastosowania w przemyÊle,

ale tak˝e propagowa∏y ide´ wspólnoty europejskiej.

Realizacja drugiej fazy projektu CRIT 2 rozpocz´∏a

si´ 1 stycznia 1998 r. i trwa∏a do 14 paêdziernika 2000.

W czerwcu 2000 r. odby∏a si´ konferencja, podczas któ-

rej przedstawiono wyniki uzyskane przez grupy prowa-

dzàce prace naukowe w trakcie trwania projektu, stara-

jàc si´ zainteresowaç ich wdro˝eniem przedstawicieli

przemys∏u. W spotkaniu uczestniczyli partnerzy projek-

institutions from Germany and Sweden, members of the Project

Advisory Panel, and representatives of IT-related industries. The

results of the projects were considered by the participants to be an

important contribution towards the realisation of the idea of an infor-

mation society. 

The Foundation for Polish Science received the highest praise as the

technical co-ordinator of this project, which was extremely complex and by

no means typical of other projects within the EU framework programmes.

FEMIRC in Poland

(Fellow Member to the EU Innovation Relay Centres in Poland).

This project was completed on 30th June 2000.

Its objectives included:

* promoting international technology transfer with the aim of satis-

fying regional needs in the areas of technology and the economy,

as well as social needs;

* promoting the dissemination and application of Community

research findings at an international level;

* consultancy services in the area of intellectual property rights,

licences and the financing of joint ventures;

* promoting international initiatives from and by innovative regions

of Europe; and

* supporting priority activities undertaken as part of the programme

such as the financing of innovations and newly established business

enterprises, the dissemination of information on innovative projects

implemented under the 5th EU Framework Programme, and directing

potential participants to other networks offering services assisting par-
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tu z Niemiec i Szwecji, cz∏onkowie panelu doradczego

projektu, a tak˝e zaproszeni przedstawiciele przemys∏u

zwiàzanego z technikami informatycznymi. Zebrani

uznali, ˝e wyniki projektu sà istotnym wk∏adem w urze-

czywistnianie idei tworzenia przyjaznego spo∏eczeƒ-

stwa informacyjnego. Wysoko oceniono wk∏ad Funda-

cji jako koordynatora technicznego, bez którego nie

mog∏aby si´ udaç realizacja tego niezwykle skompliko-

wanego, nietypowego dla programów ramowych UE

projektu.

Projekt FEMIRC w Polsce

Projekt, którego celem by∏o utworzenie sieci oÊrodków

przekazu innowacji, zosta∏ zakoƒczony 30 czerwca 2000

roku. Do jego zadaƒ nale˝a∏y m.in.:

• promocja mi´dzynarodowego transferu technologii

w celu zaspokojenia regionalnych potrzeb technolo-

gicznych, ekonomicznych i spo∏ecznych;

• promocja mi´dzynarodowego rozpowszechniania

i wykorzystania wyników badaƒ wspólnotowych;

• us∏ugi konsultingowe z zakresu praw w∏asnoÊci inte-

lektualnej, licencji, finansowania wspólnych przedsi´-

wzi´ç;

• promocja mi´dzynarodowych inicjatyw europejskich

regionów innowacyjnych, jak równie˝ wspieranie

priorytetowych dzia∏aƒ programu, na przyk∏ad finan-

sowanie innowacji, nowo utworzonych przedsi´-

biorstw, rozpowszechnianie informacji o dzia∏aniach

innowacyjnych og∏aszanych w 5. Programie Ramo-

wym, kierowanie potencjalnych uczestników do in-

nych sieci oferujàcych us∏ugi w zakresie wspomagania

udzia∏u w programach tematycznych 5. PR, a w szcze-

gólnoÊci do Krajowych Punktów Kontaktowych.

Kontynuacjà tego projektu jest Sieç OÊrodków Prze-

kazu Innowacji (IRC), która dzia∏a w ramach programu

InnowacyjnoÊç MÂP, ustanowionego przez Komisj´ 

Europejskà. Zasadniczym celem sieci IRC jest promo-

cja innowacyjnoÊci i wymiany technologicznej mi´dzy

organizacjami w Europie. Dzia∏alnoÊç IRC obejmuje

m.in. doradztwo konsultingowe oraz szkolenia.

Przeprowadzane sà audyty technologiczne w firmach 

w celu okreÊlenia ich potencja∏u technologicznego bàdê

technologii, która mo˝e byç - za pomocà sieci IRC -

zaoferowana przez danà firm´ potencjalnie zaintereso-

wanym firmom zagranicznym. OÊrodki IRC pomagajà

równie˝ firmom we wzi´ciu udzia∏u w spotkaniach

brokerskich, dniach transferu technologii, targach

handlowych lub bezpoÊrednich spotkaniach pomi´dzy

zainteresowanymi firmami. 

Wi´kszoÊç z oÊrodków wchodzàcych w sk∏ad trzech

konsorcjów IRC to dawne oÊrodki FEMIRC, które ko-

ordynowane by∏y przez Biuro Wspó∏pracy Europejskiej

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Pe∏ni∏y one g∏ównie

rol´ informacyjnà oraz doradczà i przez 42 miesiàce

swej dzia∏alnoÊci zdoby∏y doÊwiadczenie i nawiàza∏y sze-

reg kontaktów w Êrodowisku zarówno naukowym, jak

i ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Udzia∏ w projekcie

zarzàdzanym przez FNP przygotowa∏ te oÊrodki do za-

koƒczonego sukcesem uczestnictwa w trudnym konkur-

sie europejskim na stworzenie sieci IRC.

ticipation in individual programmes within the 5th Framework

Programme, in particular to National Contact Points in Poland.

The FEMIRC Programme is now continuing through the

Innovation Relay Centre Network project, a component of the SME

Innovation Programme set up by the European Commission.

The primary aims of the IRC Network is to promote innovation and

technological exchange between various organisations in Europe. Its

activities include consultancy and training. Technological audits are

carried out, seeking to determine the technological potential of 

a given enterprise and/or to identify technologies which could be

transferred to companies outside Poland using the IRC Network.

The majority of centres which are now members of the IRC

Network are former FEMIRC Centres co-ordinated by the FNP

Office for European Co-operation. From January 1997 to June 2000

they gained considerable experience and established valuable con-

tacts within the science sector and with Polish small and medium-

sized enterprises. Taking part in the FNP-managed project prepared

them for successful participation in the demanding European com-

petition for the establishment of an IRC Network.
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Laureaci i beneficjanci 
programów Fundacji

Winners and Beneficiaries 
of the Foundation Programmes



Laureaci konkursu SUBSYDIA DLA UCZONYCH 
Professors – Beneficiaries of 2000 Grants

LAUREAT JEDNOSTKA TEMATYKA BADAWCZA
WINNER ORGANISATION SUBJECT

Prof. dr hab. Akademia Medyczna w Warszawie Poszukiwanie nowych metod terapii nowotworów 

Marek Jakóbisiak Zak∏ad Immunologii na modelach mysich ze szczególnym uwzgl´dnieniem

∏àczenia immuno- i chemioterapii z terapià 

antyangiogennà i fotodynamicznà

Prof. dr hab. Uniwersytet Warszawski Molekularne mechanizmy rozwoju i kszta∏towania 

Andrzej Jerzmanowski Instytut Biologii Eksperymentalnej RoÊlin przystosowaƒ u roÊlin

Pracownia Biologii Molekularnej RoÊlin

Prof. dr hab. Instytut Biologii DoÊwiadczalnej PAN w Warszawie Udzia∏ regulacji genów w procesach uczenia si´

Leszek Kaczmarek Zak∏ad Neurobiologii Molekularnej 

i Komórkowej

Prof. dr hab.  Instytut Paleobiologii PAN w Warszawie Rola mikroorganizmów w ewolucji biosfery i procesie 

Józef Kaêmierczak Zak∏ad Biogeologii litogenezy

Prof. dr hab. Instytut Biologii DoÊwiadczalnej PAN w Warszawie Interneurony hamujàce kory mózgowej w procesie 

Ma∏gorzata  Kossut Zak∏ad Neurofizjologii uczenia si´

Prof. dr hab. Ma∏gorzata Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Dysmorfologia w praktyce klinicznej. Badania  

Krajewska-Walasek Zak∏ad Genetyki Medycznej nad rozpoznawaniem zespo∏ów dysmorficznych 

uwarunkowanych defektami genów 

uczestniczàcych we wczesnym rozwoju zarodka

Prof. dr hab. Centrum Onkologii - Oddzia∏ Gliwice Modyfikowanie fenotypu komórek nowotworowych 

Zdzis∏aw Krawczyk Zak∏ad Biologii Nowotworów przez bia∏ka szoku termicznego Hsp70

Prof. dr hab. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu Strukturalne podstawy patogenezy 

W∏odzimierz Krzy˝osiak Pracownia Genetyki Nowotworów i terapii celowanej w RNA

Prof. dr hab. Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa Wiejskiego Rola endotransglikozylaz ksyloglukanowych 

Stefan Malepszy Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii RoÊlin w somatycznej embriogenezie ogórka

Prof. dr hab. Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa Wiejskiego Molekularne mechanizmy patogenezy wirusowego 

Marek Niemia∏towski Wydzia∏ Medycyny Weterynaryjnej zaka˝enia oczu i mózgu: badania na modelu 

Zak∏ad Wirusologii, Mykologii i Immunologii ortopokswirusa ospy myszy (ektromelii)

Prof. dr hab. Uniwersytet Wroc∏awski Bia∏ka oddzia∏ujàce z kwasami nukleinowymi

Jacek  Otlewski Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej

Prof. dr hab. Uniwersytet Jagielloƒski Interakcje monocytów z bakteriami 

Juliusz Pryjma Instytut Biologii Molekularnej zewnàtrzkomórkowymi

Prof. dr hab. Akademia Rolnicza w Poznaniu  Mutacje genów wp∏ywajàcych na wzrost zwierzàt

Marek Âwitoƒski Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierzàt

Prof. dr hab. Uniwersytet Gdaƒski Molekularne mechanizmy regulacji ekspresji genów 

Grzegorz W. W´grzyn Katedra Biologii Molekularnej i replikacji DNA

Prof. dr hab. Mi´dzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej Bia∏ka opiekuƒcze w komórkach nowotworowych

Maciej ˚ylicz i Komórkowej UNESCO/PAN w Warszawie
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Stypendia krajowe dla m∏odych naukowców 2000
Domestic Grants for Young Scholars 2000

STYPENDYSTA DZIEDZINA INSTYTUCJA
GRANT RECIPIENT AREA OF STUDY ORGANISATION

Marcin Adamczak medycyna Âlàska Akademia Medyczna

Robert Anczkiewicz geologia Instytut Nauk Geologicznych PAN, Kraków

Krzysztof BanaÊ hydroekologia Uniwersytet Gdaƒski

Wojciech Bartz geologia Uniwersytet Wroc∏awski

Przemys∏aw Bieƒkowski medycyna-farmakologia Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Jacek Biesiadka genetyka molekularna Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznaƒ

Dariusz Bismor automatyka Politechnika Âlàska

Micha∏ Bohun filozofia Uniwersytet Jagielloƒski

Pawe∏ Bryk chemia Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej

Piotr S. Bukowski filologia szwedzka Uniwersytet Jagielloƒski

S∏awomir Bury∏a filologia polska Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski

Andrzej CieÊlik ekonomia Uniwersytet Warszawski

¸ukasz Ciupiƒski in˝ynieria materia∏owa Politechnika Warszawska

Cezary Cybulski genetyka Pomorska Akademia Medyczna 

Malwina Czarny-Ratajczak genetyka medyczna Akademia Medyczna w Poznaniu

El˝bieta Czy˝owska geografia Instytut Geografii i P. Z. PAN, Warszawa

Dorota Darmochwa∏-Kolarz immunologia kliniczna Akademia Medyczna w Lublinie

S∏awomir Dàbrowski in˝ynieria genetyczna Politechnika Gdaƒska

Joanna D´bicka ekonomia Akademia Ekonomiczna we Wroc∏awiu

Grzegorz Drwal informatyka Politechnika Âlàska

Marcin Dyba chemia Uniwersytet Wroc∏awski

Armen Edigarian matematyka Uniwersytet Jagielloƒski

Rafa∏ Fraƒski chemia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Renata Gadza∏a-Kopciuch chemia Uniwersytet Miko∏aja Kopernika

Piotr Gajdek biologia molekularna Uniwersytet Jagielloƒski

Anna Gambin informatyka Uniwersytet Warszawski

Piotr Gauden chemia Uniwersytet Miko∏aja Kopernika

Adam Giermas medycyna Akademia Medyczna w Warszawie

Mariusz G∏àbowski telekomunikacja Politechnika Poznaƒska

Ma∏gorzata Gonciarz-Âwiàtek biologia Uniwersytet Gdaƒski

Albert Gorzkowski filologia polska Uniwersytet Jagielloƒski

Bohdan Górski genetyka Pomorska Akademia Medyczna 
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Piotr Haber farmakologia Akademia Medyczna w Gdaƒsku

Marcin Hoffmann chemia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dagmara Jakimowicz biologia molekularna Instytut Immunologii i T.D. PAN, Wroc∏aw

Jaros∏aw Jakubowicz in˝ynieria materia∏owa Politechnika Poznaƒska

Lucyna Jankowiak j´zykoznawstwo Instytut Slawistyki PAN, Warszawa

Micha∏ Januszkiewicz literaturoznawstwo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

Mariusz Jastrzàb historia Uniwersytet Warszawski

Andrzej Kaim paleontologia Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa

Marcin Kaleciƒski historia sztuki Uniwersytet Gdaƒski

Robert Karaszewski organizacja i zarzàdzanie Uniwersytet Miko∏aja Kopernika

Dagomir Kaszlikowski fizyka Uniwersytet Gdaƒski

Jaros∏aw K´dra matematyka Uniwersytet Wroc∏awski

Jaros∏aw Kita elektronika Politechnika Wroc∏awska

Krzysztof Kobielak medycyna Akademia Medyczna w Poznaniu

Agnieszka Korgul fizyka Uniwersytet Warszawski

Eliza KoroÊ farmakologia Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Marcin Kostur fizyka Uniwersytet Âlàski

Artur Koterski filozofia nauki Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej

Maciej Kujawski cytogenetyka molekularna Zak∏ad Genetyki Cz∏owieka PAN, Poznaƒ

Tadeusz Kulczycki matematyka Politechnika Wroc∏awska

Wojciech Kury∏ek ekonomia Szko∏a G∏ówna Handlowa

Monika Kusiak geologia Instytut Nauk Geologicznych PAN, Kraków

Ma∏gorzata Kuêlan-Pawlaczyk medycyna Akademia Medyczna w Poznaniu

Estera Lasociƒska literatura Instytut Badaƒ Literackich PAN, Warszawa 

Piotr ¸aszczyk automatyka i robotyka Politechnika Âlàska

Aleksandra ¸uszczyƒska-CieÊlak psychologia Uniwersytet Warszawski

Pawe∏ Machnikowski fizyka Politechnika Wroc∏awska

Agnieszka Maranda-Niedba∏a in˝ynieria materia∏owa Politechnika Warszawska

Wojciech Marlicz medycyna Pomorska Akademia Medyczna 

Andrzej Marzec historia Uniwersytet Jagielloƒski

Edyta Mazurek ekonomia Akademia Ekonomiczna we Wroc∏awiu

Mariusz Meszka matematyka Akademia Górniczo-Hutnicza

Krzysztof Miecznikowski chemia Uniwersytet Warszawski

Micha∏ Mierzwa fizyka Uniwersytet Âlàski

Jacek M∏ynarski chemia Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa

Beata MyÊliwa-Kurdziel biochemia/biofizyka Uniwersytet Jagielloƒski

Jaros∏aw Oleszczuk medycyna Akademia Medyczna w Lublinie
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Tomasz Olszewski biologia Uniwersytet Gdaƒski

Adam Opalski prawo Uniwersytet Warszawski

Piotr Os´ka historia Uniwersytet Warszawski

Dorota Pawlak chemia Instytut Technologii Materia∏ów Elektronicznych, 

Warszawa

Celina Pezowicz mechanika Politechnika Wroc∏awska

Robert Potocki historia Wy˝sza Szko∏a Pedagogogiczna w Zielonej Górze

Marcin Przew∏oka biologia molekularna Uniwersytet Warszawski

Beata Pyrzyƒska biologia Instytut Biologii DoÊwiadczalnej PAN, Warszawa

Wojciech Rajewski in˝ynieria materia∏owa Politechnika Poznaƒska

Magdalena Remisiewicz zoologia Uniwersytet Gdaƒski

Sylwester Robak elektroenergetyka Politechnika Warszawska

Jakub Jan Rysz fizyka Uniwersytet Jagielloƒski

Andrzej Senderski medycyna Instytut Fizjologii i Patologii S∏uchu, Warszawa

Zuzanna Setkowicz neurobiologia Uniwersytet Jagielloƒski

Joanna Siwiƒska ekonomia Uniwersytet Warszawski

S∏awomir Skrzyniarz historia  sztuki Uniwersytet Jagielloƒski

Rados∏aw Sojak socjologia Uniwersytet Miko∏aja Kopernika

Andrzej Szczerski historia sztuki Uniwersytet Jagielloƒski

Jacek Szczytko fizyka Uniwersytet Warszawski

Piotr Szymczak fizyka Uniwersytet Warszawski

Jakub Urbanik historia prawa Uniwersytet Warszawski

Anita UÊci∏owska mechanika Politechnika Poznaƒska

Ewa Walusiak filologia polska Uniwersytet Miko∏aja Kopernika

Andrzej Wasik chemia Politechnika Gdaƒska

Piotr Wàsiewicz informatyka Politechnika Warszawska

Micha∏ Wierzbicki fizyka Politechnika Warszawska

Kinga Wysieƒska socjologia Uniwersytet Jagielloƒski

Konrad Wn´k historia Uniwersytet Jagielloƒski

Dorota Wojda filologia polska Uniwersytet Jagielloƒski

El˝bieta Wojnicka ekonomia Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà, Gdaƒsk

Anna Wójcik biologia Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa

Tomasz ZaleÊkiewicz psychologia Politechnika Wroc∏awska

Tomasz Zarycki socjologia Uniwersytet Warszawski

Marek Ziaja neurobiologia Uniwersytet Jagielloƒski

Maciej Zwierzycki fizyka Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznaƒ
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Beneficjanci programu CERBER
Beneficiaries of the CERBERUS Programme

JEDNOSTKA PRZEDMIOT WNIOSKU SUBWENCJA w tys. z∏
ORGANISATION GRANT FOR AMOUNT in ths PLN

Biblioteka Gdaƒska PAN zainstalowanie systemu zabezpieczenia zbiorów 245,2
specjalnych udost´pnianych w czytelniach
Biblioteki Gdaƒskiej PAN

Polska Akademia Umiej´tnoÊci wykonanie systemów ochrony zbiorów 397
w Krakowie

Biblioteka Jagielloƒska zabezpieczenie zbiorów specjalnych w nowo 900 
wznoszonym budynku Biblioteki Jagielloƒskiej

Instytut Botaniki PAN ochrona najcenniejszych zbiorów kolekcji flor wspó∏czesnych 259,3
w Krakowie i kopalnych w Instytucie 

Akademia Muzyczna zakup systemu elektronicznej ochrony ksi´gozbioru 129,4
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytecka ogrodzenie ochronne wydzielonych zbiorów XIX-wiecznych 105
w Warszawie 

Muzeum i Instytut Zoologii dofinansowanie zabezpieczenia zasobów  bibliotecznych 80 
PAN w Warszawie oraz zbiorów zoologicznych w Stacji Badawczej w ¸omnej

Instytut Historii modernizacja Pracowni Atlasu Historycznego 90
im. T. Manteuffla PAN 
w Warszawie

Zak∏ad Narodowy nowoczesne systemy ochrony najbardziej wartoÊciowych 1000
im. Ossoliƒskich we Wroc∏awiu zbiorów Zak∏adu

Katedra i Zak∏ad Medycyny Sàdowej uzupe∏nienie elektronicznego i mechanicznego 2,2
Akademii Medycznej zabezpieczenia unikatowych zbiorów 
we Wroc∏awiu w Muzeum Medycyny Sàdowej

Laureaci programu SUBIN
Beneficiaries of the SUBIN Programme

BENEFICJANT JEDNOSTKA PRZEDMIOT SUBWENCJI KWOTA w tys. z∏
BENEFICIARY ORGANISATION GRANT FOR AMOUNT in ths PLN

Dr in˝. Uniwersytet w Bia∏ymstoku dofinansowanie naprawy spektrometru NMR 18
Leszek Siergiejczyk Instytut Chemii

Dr Beata Godlewska- Uniwersytet w Bia∏ymstoku dofinansowanie zakupu mineralizatora mikrofalowego, 66,4
-˚y∏kiewicz Instytut Chemii wysokociÊnieniowego

Dr hab. Akademia Medyczna dofinansowanie zakupu zestawu do badaƒ morfometrycznych 37
Janusz Dzi´cio∏ w Bia∏ymstoku, Zak∏ad 

Anatomii Prawid∏owej Cz∏owieka

Proboszcz ks. Parafia Ewangelicko-Augsburska sfinansowanie zakupu rega∏ów 45,7
Jan Melcer w Cieszynie, Biblioteka oraz drewnianych okien ∏ukowych
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Prof. dr hab. in˝. Instytut Maszyn Przep∏ywowych dofinansowanie zakupu i wymiany lasera 6,2
Jerzy Mizeraczyk PAN w Gdaƒsku do spektrometru FTIR

Prof. dr hab. Uniwersytet Gdaƒski dofinansowanie zakupu rotora oraz g∏owicy do nap´du wirówki 16
Anna J. Podhajska Mi´dzyuczelniany Wydzia∏ 

Biotechnologii

Prof. dr hab. Uniwersytet Gdaƒski, Wydzia∏ dofinansowanie likwidacji szkód popowodziowych 37
Anna Szaniawska Biologii, Geografii i Oceanografii 

Prof. dr hab. Centrum Onkologii - Instytut dofinansowanie naprawy wirówki oraz ultrawirówki 20
Stanis∏aw Szala Zak∏ad Biologii Molekularnej

w Gliwicach

Doc. dr hab. Joanna Centrum Onkologii - Instytut dofinansowanie zakupu komory laminarnej 33
Rzeszowska-Wolny Zak∏ad Radiobiologii DoÊwiadczalnej i aparatu do otrzymywania ultraczystej wody

i Klinicznej w Gliwicach

Prof. dr hab. Uniwersytet Jagielloƒski dofinansowanie zakupu zamra˝arki niskotemperaturowej 23,5
Katarzyna Turnau Instytut Botaniki

Prof. dr hab. Instytut Botaniki PAN dofinansowanie remontu budynku Instytutu 48,6
Zbigniew Mirek w Krakowie

Prof. dr hab. Instytut Katalizy i Fizykochemii dofinansowanie zakupu pompy turbomolekularnej 20
Jerzy Haber Powierzchni PAN w Krakowie do skaningowego mikroskopu tunelowego

Prof. dr hab. Instytut Metalurgii i In˝ynierii dofinansowanie naprawy transmisyjnego mikroskopu 55
Jan Dutkiewicz Materia∏owej PAN w Krakowie elektronowego

Prezes Studium Polski Podziemnej dofinansowanie instalacji przeciwpo˝arowej 33,6
Jadwiga Olszewska w Londynie

Prof. dr hab. Uniwersytet dofinansowanie zakupu wyciàgu chemicznego 52
Teresa Jakubowicz im. Marii Curie-Sk∏odowskiej, i komory laminarnej

Zak∏ad Patologii Owadów

Prof. dr hab. Akademia Medyczna w ¸odzi dofinansowanie zakupu aparatu 100
Pawe∏ P. Liberski Katedra Onkologii do automatycznego sekwencjonowania DNA

Prof. dr hab. Politechnika ¸ódzka dofinansowanie zakupu przystawki makro 66,5
Jacek Ulaƒski Katedra Fizyki Molekularnej do spektrometru Ramana 

Dr in˝. Politechnika ¸ódzka dofinansowanie zakupu spektrofluorymetru 64,8
Marian Wolszczak Mi´dzyresortowy Instytut Techniki 

Radiacyjnej

Prof. dr hab. Zak∏ad Amin Biogennych PAN dofinansowanie naprawy zamra˝arki niskotemperaturowej 6
Jerzy Z. Nowak w ¸odzi

Dyrektor  Polish Institute of Arts  dofinansowanie modernizacji biblioteki i archiwum Instytutu 43
Thaddeus V. Gromada and Sciences of America 

w Nowym Jorku

Prof. dr hab. Instytut Chemii Bioorganicznej dofinansowanie zakupu urzàdzenia niskotemperaturowego 65
Mariusz Jaskólski PAN w Poznaniu 

Dr hab. Akademia Rolnicza w Poznaniu dofinansowanie kapitalnego remontu zwierz´tarni 36,5
Krzysztof W. Nowak Wydzia∏ Hodowli i Biologii Zwierzàt

Prof. dr hab. Uniwersytet Miko∏aja Kopernika dofinansowanie wyposa˝enia sali audytoryjnej Wydzia∏u 130
Adam Jakubowski Wydzia∏ Matematyki i Informatyki

Dyr. p∏k dr Centralna Biblioteka Wojskowa dofinansowanie zakupu 15
Krzysztof Komorowski w Warszawie wielkoformatowej prasy introligatorskiej

Prezes mgr Fundacja Ochrony Zabytków dofinansowanie wyprawy naukowo-badawczej na Ukrain´, 20
Jan Tarczyƒski Militarnych w Warszawie majàcej na celu przywrócenie polskiemu spo∏eczeƒstwu 

cennych zabytków kultury materialnej, ukrytych tam 
we wrzeÊniu 1939 roku
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Prof. dr hab. Akademia Medyczna w Warszawie dofinansowanie zakupu zbiornika ciek∏ego azotu 35
Wojciech Sawicki Centrum Biostruktury wraz z nape∏nieniem i ogrodzeniem stanowiska

Prof. dr hab. Akademia Medyczna w Warszawie dofinansowanie zakupu wirówki laboratoryjnej 23
Ryszarda Chazan Katedra i Klinika Chorób 

Wewn´trznych, Pneumonologii 
i Alergologii 

Dr hab. prof. Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa dofinansowanie zakupu automatycznego analizatora 81
Alina Kusiƒska Wiejskiego, Katedra Nauk w´gla organicznego

o Ârodowisku Glebowym

Prof. dr hab. Centrum Medyczne Kszta∏cenia dofinansowanie zakupu wzmacniaczy 20
Urszula Fiszer Podyplomowego w Warszawie elektroencefalograficznych

Klinika Neurologii i Epileptologii

Prof. dr hab. Uniwersytet Warszawski dofinansowanie wyposa˝enia pracowni i laboratoriów  150
Ewa Symonides Wydzia∏ Biologii naukowych w nowej siedzibie Wydzia∏u

Prof. dr hab. Uniwersytet Warszawski dofinansowanie zakupu enzymów, surowic i odczynników 60
Zdzis∏aw Markiewicz Wydzia∏ Biologii 

Instytut Mikrobiologii

Prof. dr hab. Uniwersytet Warszawski dofinansowanie adaptacji pomieszczeƒ  100
Stanis∏aw G∏àb Wydzia∏ Chemii Wydzia∏owego Laboratorium Pomiarowego

Prof. dr hab. Politechnika Warszawska dofinansowanie zakupu zestawu 85
Maciej Jarosz Wydzia∏ Chemiczny do elektroforezy kapilarnej z detekcjà UV-VIS

Prof. dr hab. Centrum Onkologii-Instytut dofinansowanie prac nad produkcjà plazmidów 31,9
Przemys∏aw Janik Zak∏ad Biologii Komórki kodujàcych naczyniowy czynnik wzrostowy 

w Warszawie

Prof. dr hab. Instytut Matki i Dziecka  dofinansowanie zakupu mebli laboratoryjnych 75
Tadeusz Mazurczak w Warszawie 

Zak∏ad Genetyki Medycznej

Prof. dr hab. Akademia Medyczna we Wroc∏awiu dofinansowanie wyposa˝enia pawilonu 140
Andrzej Kubler Biblioteka G∏ówna magazynu ksià˝ek w rega∏y przesuwne

Prof. dr hab. Uniwersytet Wroc∏awski dofinansowanie zakupu 250
Zbigniew Czapla Wydzia∏ Fizyki i Astronomii skaningowego mikroskopu si∏ atomowych

Mgr Uniwersytet Wroc∏awski  dofinansowanie zakupu systemu Peto 8,6
Agnieszka Szpakowicz Wydzia∏ Nauk Historycznych

i Pedagogicznych 

Laureaci programu ARCHEO
Beneficiaries of the ARCHEO Programme

BENEFICJANT JEDNOSTKA PRZEDMIOT SUBWENCJI KWOTA w tys. z∏
BENEFICIARY ORGANISATION GRANT FOR AMOUNT In ths PLN

Dr Uniwersytet Miko∏aja Kopernika zakup aparatury i sprz´tu naukowo-badawczego 270
Jacek Gackowski Instytut Archeologii i Etnologii do interdyscyplinarnych studiów paleoekologicznych

Pracownia Rekonstrukcji na Ni˝u Polskim
Ârodowiska Geograficznego

Dr hab. Uniwersytet Miko∏aja Kopernika dofinansowanie analiz metalograficznych 244
Andrzej Kola Instytut Archeologii i Etnologii i prac konserwatorskich oraz zakup sprz´tu i materia∏ów
prof. UMK Zak∏ad Archeologii Podwodnej
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Mgr Muzeum Pierwszych Piastów na zakup sprz´tu specjalistycznego do badaƒ romaƒskiego 41
Teresa Krysztofiak Lednicy - Rezerwat Archeologiczny koÊcio∏a grodowego w Gieczu

w Gieczu

Prof. dr hab. Uniwersytet Gdaƒski zakup mikroskopu binokularnego 120
Ma∏gorzata  Lata∏owa Wydzia∏ Biologii,

Geografii i Oceanologii

Prof. dr hab. Uniwersytet Warmiƒsko- dofinansowanie badaƒ identyfikacji gatunkowej 74
Miros∏aw  ¸uczyƒski -Mazurski w Olsztynie szczàtków kostnych technikami molekularnymi

Zak∏ad Genetyki Ewolucyjnej

Prof. dr hab. Uniwersytet Warszawski zakup zestawu geodezyjnego do wykonywania 70
Tomasz Mikocki Instytut Archeologii dokumentacji polowej oraz analiz planigraficznych

i przestrzennych

Prof. dr hab. Uniwersytet im. Adama zakup specjalistycznych mikroskopów do analiz 199
Janusz Skoczylas Mickiewicza na rzecz archeologii

Instytut Geologii

Doc. dr hab. Instytut Nauk Geologicznych zakup mikroskopu biologicznego wraz  z wyposa˝eniem 71
Krystyna Szeroczyƒska PAN w Warszawie 

Prof. dr hab. Instytut Botaniki PAN w Krakowie zakup mikroskopu do obserwacji w Êwietle odbitym 55
Krystyna  Wasylikowa

Mgr Instytut Archeologii i Etnologii dofinansowanie kompleksowej analizy geologicznej 31
Marcin Wo∏oszyn PAN - Oddzia∏ w Krakowie wczesnoÊredniowiecznych zabytków archeologicznych

Dr Anna ZakoÊcielna Uniwersytet Marii Curie dofinansowanie badaƒ traseologiczno-eksperymentalnych 40
Dr Jerzy Libera -Sk∏odowskiej narz´dzi pradziejowych

Katedra Archeologii

Laureaci programu TECHNO
Beneficiaries of the TECHNO Programme 

BENEFICJANT JEDNOSTKA PRZEDMIOT SUBWENCJI KWOTA w tys. z∏
BENEFICIARY ORGANISATION GRANT FOR AMOUNT in ths PLN

Prof. dr hab. Uniwersytet Warszawski system dozowania prekursorów w reaktorze MOCVD 203,9
Jacek M. Baranowski Wydzia∏ Fizyki

Prof. dr hab. in˝. Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa rozbudowa stanowiska diagnostycznego systemu  50,2
Andrzej Chochowski Wiejskiego pozyskiwania energii ze êróde∏ odnawialnych

Wydzia∏ In˝ynierii Produkcji

Prof. dr hab. Akademia Rolnicza we Wroc∏awiu zestaw do suszenia sublimacyjnego 483
Józefa Chrzanowska Wydzia∏ Technologii ˚ywnoÊci

Prof. dr hab. in˝. Politechnika Cz´stochowska poprawa parametrów technicznych silnika gazowego 381
Karol Cupia∏ Wydzia∏ Budowy Maszyn

Dr hab. Uniwersytet Warszawski opracowanie technologicznego prototypu urzàdzenia 270
Wojciech Dominik Uniwersytecki OÊrodek do wykrywania czerniaka skóry metodà fluorescencyjnà 

Transferu Technologii

Dr in˝. Politechnika Warszawska wielozadaniowe stanowisko pomiarowe 113
Artur Dybko Wydzia∏ Chemiczny do optoelektronicznej diagnostyki stomatologicznej

Prof. dr hab. in˝. Politechnika Krakowska dokoƒczenie budowy tunelu aerodynamicznego 500
Andrzej Flaga Wydzia∏ In˝ynierii Làdowej z warstwà przyÊciennà
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Prof. dr hab. in˝. Akademia Ekonomiczna instalacja do konwekcyjno-mikrofalowego suszenia 279
Zbigniew Gawrzyƒski we Wroc∏awiu, Wydzia∏ produktów spo˝ywczych

In˝ynieryjno-Ekonomiczny

Prof. dr hab. in˝. Wojskowa Akademia Techniczna mikroprocesorowy sterownik 80
Zdzis∏aw Gosiewski Wydzia∏ Uzbrojenia i Lotnictwa inteligentnych ∏o˝ysk magnetycznych

Prof. dr hab. Politechnika Poznaƒska koƒcowy etap budowy stanowiska 125,3
Mieczys∏aw Jurczyk Wydzia∏ Budowy Maszyn do wytwarzania materia∏ów nanokrystalicznych 

i Zarzàdzania - zakup komory r´kawicowej

Prof. dr hab. Uniwersytet Warszawski zakup autoklawów do wzrostu kryszta∏ów azotków 48,5
Maria Kamiƒska Wydzia∏ Fizyki domieszkowanych domieszkami magnetycznymi 

i akceptorowymi

Prof. dr hab. Instytut Fizyki PAN zestaw urzàdzeƒ do domieszkowania 24,3
Jacek Kossut w Warszawie na typ p pó∏przewodnikowych struktur kwantowych

Dr hab. in˝. Centrum Chemii Polimerów PAN rozbudowa stanowiska badawczego  150
Marek Kowalczuk w Zabrzu do produkcji folii biodegradowalnej

Prof. dr hab. Uniwersytet Wroc∏awski zestaw urzàdzeƒ do produkcji liposomowych  722,2
Arkadiusz Kozubek Wydzia∏ Nauk Przyrodniczych noÊników leków na skal´ pó∏technicznà

Prof. dr hab. in˝. Politechnika ¸ódzka wykup akademickiej licencji na bezterminowe 165
Jan Krysiƒski Wydzia∏ Mechaniczny korzystanie z autorskiego oprogramowania

Prof. dr hab. Politechnika ¸ódzka dokoƒczenie budowy instalacji doÊwiadczalnej  400
Bogumi∏ ¸aszkiewicz Wydzia∏ W∏ókienniczy do wytwarzania w∏ókien celulozowych 

z udzia∏em NMMO jako rozpuszczalnika

Prof. dr hab. in˝. Przemys∏owy Instytut Automatyki  robot mobilny w inteligentnych procesach wytwarzania 76,9
Andrzej Mas∏owski i Pomiarów w Warszawie 

Prof. dr hab. Instytut Fizyki PAN zwi´kszenie produkcji superczystego magnezu 189
Andrzej Mycielski w Warszawie

Prof. dr hab. in˝. Politechnika Lubelska aparatura pomiarowa do eksperymentalnego stanowiska  57,2
Wiktor Pietrzyk Wydzia∏ Elektryczny do badaƒ urzàdzeƒ biofilarnych do odpylania 

w przemyÊle rolno-spo˝ywczym

Dr in˝. Politechnika Warszawska zestaw do monitorowania degradacji materia∏ów 95,5
Krzysztof Ro˝niatowski Wydzia∏ In˝ynierii Materia∏owej

Doc. dr hab. in˝. Instytut Maszyn Przep∏ywowych stanowisko szybkiego prototypowania metodà 247,9
Gerard Âliwiƒski PAN w Gdaƒsku stereolitografii laserowej

Dr in˝. Politechnika Wroc∏awska rozbudowa systemu do epitaksji struktur przyrzàdowych  231
Marek T∏acza∏a Wydzia∏ Elektroniki z zastosowaniem heterostruktur (Al,Ga,In)N

oraz uk∏adu do ich optycznej charakteryzacji

Dr hab. in˝. Politechnika Wroc∏awska instalacja demonstracyjna 80
Jerzy Walendziewski Instytut Chemii i Technologii do ciàg∏ej przeróbki zu˝ytych tworzyw sztucznych 

Nafty i W´gla w kierunku paliw

Doc. dr hab. Instytut Problemów Jàdrowych dokoƒczenie budowy przemys∏owego implantatora jonów 130
Zbigniew Werner w Âwierku
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Sprawozdanie finansowe 
na dzieƒ 31 grudnia 2000

The Financial Statements 
for the year 

ended 31 December 2000



OPINIA BIEG¸EGO REWIDENTA
DLA FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.

PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego sprawozdania finansowego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej z siedzibà w War-
szawie, ul. Gra˝yny 11, na które sk∏ada si´ bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2000 r., który po stronie aktywów 
i pasywów wykazuje sum´ 231.011.148,88 z∏, rachunek zysków i strat za rok obrotowy koƒczàcy si´ tego dnia wykazujàcy
strat´ netto w kwocie 2.677.880,73 z∏, sprawozdanie z przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych za rok obrotowy koƒczàcy si´ tego
dnia wykazujàce zwi´kszenie stanu Êrodków pieni´˝nych netto o kwot´ 14.720.670,68 z∏.

Za sporzàdzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarzàd Fundacji. Naszym zadaniem by∏o zbadanie 
sprawozdania finansowego i wydanie na jego temat opinii.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliÊmy stosownie do Mi´dzynarodowych Standardów Rewizji Sprawo-
zdaƒ Finansowych wydanych przez Mi´dzynarodowà Federacj´ Ksi´gowych, rozdzia∏u 7 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o rachunkowoÊci (Dz. U. nr 121, poz. 591 wraz z póêniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewi-
denta, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów. Przepisy te wymagajà, aby badanie zosta∏o zaplanowane
i przeprowadzone w sposób dajàcy wystarczajàcà pewnoÊç, ˝e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych b∏´dów. Ba-
danie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metod´ wyrywkowà dowodów i zapisów ksi´gowych, z których wynikajà kwoty
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje równie˝ ocen´ stosowanych zasad rachunkowoÊci,
znaczàcych szacunków dokonanych przez Zarzàd Fundacji oraz ocen´ ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wy-
ra˝amy przekonanie, ˝e przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczajàcà podstaw´ do wydania opinii.

Naszym zdaniem za∏àczone sprawozdanie finansowe zosta∏o sporzàdzone na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg
rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj´ finansowà Fundacji na dzieƒ
31 grudnia 2000 r., wynik finansowy oraz przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych za rok obrotowy koƒczàcy si´ tego dnia zgod-
nie z zasadami rachunkowoÊci stosowanymi w Polsce, okreÊlonymi w ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci,
stosowanymi w sposób ciàg∏y.

Bieg∏y rewident nr 796/1670 Za KPMG Polska Audyt Sp. z o. o.
Bogdan D´bicki, Cz∏onek Zarzàdu Bieg∏y rewident nr 796/1670

Bogdan D´bicki, Cz∏onek Zarzàdu 

Warszawa, 16 lutego 2001 r. 
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BILANS

AKTYWA Stan na 31.12.1999 Stan na 31.12.2000
w z∏otych w z∏otych

A. MAJÑTEK TRWA¸Y 93.960.456,69 84.238.325,16
I. WartoÊci niematerialne i prawne 187.579,55 101.639,09

1. Koszty organizacji poniesione przy za∏o˝eniu
lub póêniejszym rozszerzeniu spó∏ki akcyjnej

2. Koszty prac rozwojowych
3. WartoÊç firmy
4. Inne wartoÊci niematerialne i prawne 187.579,55 101.639,09
5. Zaliczki na poczet inwestycji

II. Rzeczowy majàtek trwa∏y 2.430.059,02 2.427.426,00
1. Grunty w∏asne 0,00 0,00
2. Budynki i budowle 2.051.914,11 2.023.166,34
3. Urzàdzenia techniczne i budowle 245.127,51 217.826,81
4. Ârodki transportu 27.987,59 88.306,89
5. Pozosta∏e Êrodki trwa∏e 105.029,81 98.125,96
6. Inwestycje rozpocz´te 0,00 0,00
7. Zaliczki na poczet inwestycji 0,00 0,00

III.Finansowy majàtek trwa∏y 90.181.698,09 80.714.014,33
1. Udzia∏y i akcje 70.652.527,09 71.145.574,33
2. Papiery wartoÊciowe 19.529.171,00 9.568.440,00
3. Udzielone po˝yczki d∏ugoterminowe 0,00 0,00
4. Inne sk∏adniki majàtku trwa∏ego 0,00 0,00

IV. Nale˝noÊci d∏ugoterminowe 1.161.120,03 995.245,74
1. Nale˝noÊci z tytu∏u papierów wartoÊciowych 1.161.120,03 995.245,74

B. MAJÑTEK OBROTOWY 136.677.336,08 146.193.795,34
I. Zapasy 0,00 0,00

1. Materia∏y 0,00 0,00
2. Pó∏produkty i produkty w toku 0,00 0,00
3. Produkty gotowe 0,00 0,00
4. Towary 0,00 0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw 0,00 0,00

II. Nale˝noÊci i roszczenia 50.500,64 259.981,48
1. Nale˝noÊci z tytu∏u dostaw i us∏ug 857,20 200,00
2. Nale˝noÊci z tytu∏u podatków, dotacji i ubezpieczeƒ spo∏ecznych 174,23 45.313,04
3. Nale˝noÊci wewnàtrzzak∏adowe 0,00 0,00
4. Pozosta∏e nale˝noÊci 49.469,21 214.468,44
5. Nale˝noÊci dochodzone na drodze sàdowej 0,00 0,00
6. Nale˝noÊci z tytu∏u udzielonych po˝yczek 0,00 0,00

III. Papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu 44.649.589,93 39.235.897,67
1. Udzia∏y lub akcje w∏asne do zbycia
3. Inne papiery wartoÊciowe 44.649.589,93 39.235.897,67

IV. Ârodki pieni´˝ne 91.977.245,51 106.697.916,19
1. Ârodki pieni´˝ne w kasie 1.877,26 1.716,77
2. Ârodki pieni´˝ne w banku 91.975.368,25 106.696.199,42
3. Inne Êrodki pieni´˝ne (weksle, czeki obce) 0,00 0,00

C. ROZLICZENIA MI¢DZYOKRESOWE 18.892,16 579.028,38
1. Czynne rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów 18.892,16 15.104,82
2. Inne rozliczenia mi´dzyokresowe 0,00 563.923,56

SUMA AKTYWÓW 230.656.684,93 231.011.148,88
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PASYWA Stan na 31.12.1999 Stan na 31.12.2000
w z∏otych w z∏otych

A. FUNDUSZE W¸ASNE 204.364.854,22 201.686.973,49
I. Fundusz zasadniczy 95.000.000,00 95.000.000,00
II. Fundusz rezerwowy 27.606.056,25 27.606.056,25
III. Fundusz na dzia∏alnoÊç statutowà 135.051.188,70 153.833.757,79
IV. Fundusz przeceny Êrodków trwa∏ych 8.788,08 8.788,08
V. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubieg∏ych –72.083.747,90 –72.083.747,90
VI. Niepodzielony wynik finansowy netto roku ubieg∏ego –192.297,37
VII.Wynik finansowy netto za rok obrotowy 18.974.866,46 –2.677.880,73

B. REZERWY 0,00 0,00
1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 0,00
2. Pozosta∏e rezerwy 0,00 0,00

C. ZOBOWIÑZANIA D¸UGOTERMINOWE 0,00 0,00
1. D∏ugoterminowe po˝yczki, obligacje i inne papiery wartoÊciowe 0,00 0,00
2. D∏ugoterminowe kredyty bankowe 0,00 0,00
3. Pozosta∏e zobowiàzania d∏ugoterminowe 0,00 0,00

D. ZOBOWIÑZANIA KRÓTKOTERMINOWE 25.091.830,71 28.163.055,36
I FUNDUSZE SPECJALNE

I. Zobowiàzania krótkoterminowe 25.088.042,98 28.159.953,07
1. Po˝yczki, obligacje i papiery wartoÊciowe 0,00 0,00
2. Kredyty bankowe 0,00 0,00
3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw. 0,00 0,00
4. Zobowiàzania z tytu∏u dostaw i us∏ug 3.514.297,31 33.698,91
5. Zobowiàzania wekslowe 0,00 0,00
6. Zobowiàzania z tytu∏u podatków, ce∏ i ubezpieczeƒ spo∏. 21.408.151,38 27.313.844,37
7. Zobowiàzania z tytu∏u wynagrodzeƒ 0,00 0,00
8. Zobowiàzania wewnàtrzzak∏adowe 0,00 0,00
9. Pozosta∏e zobowiàzania krótkoterminowe 165.594,29 812.409,79

II. Fundusze specjalne 3.787,73 3.102,29

E. ROZLICZENIA MI¢DZYOKRESOWE 1.200.000,00 1.161.120,03
I PRZYCHODY PRZYSZ¸YCH OKRESÓW
1. Bierne rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów 0,00 0,00
2. Przychody przysz∏ych okresów 1.200.000,00 1.161.120,03

RAZEM PASYWA 230.656.684,93 231.011.148,88
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

TreÊç informacji Stan na 31.12.1999 Stan na 31.12.2000
w z∏otych w z∏otych

A. Przychody z dzia∏alnoÊci statutowej

B. Koszt realizacji zadaƒ statutowych 20.058.752,83 16.583.535,95

C. Zysk (+), strata (–) na dzia∏alnoÊci statutowej (–) 20.058.752,83 (–) 16.583.535,95

D. Koszty administracyjne 8.871.059,21 4.750.038,50
1. Zu˝ycie materia∏ów i energii 77.521,81 90.965,36
2. Us∏ugi obce 5.968.619,98 1.562.545,09
3. Podatki i op∏aty 6.157,70 6.498,70
4. Wynagrodzenia 2.005.728,66 2.207.311,13
5. Âwiadczenia na rzecz pracowników 379.612,46 422.499,54
6. Amortyzacja 356.551,26 360.630,37
7. Pozosta∏e 76.867,34 99.588,31

E. Pozosta∏e przychody 23.458,10 806.372,62

F. Pozosta∏e koszty 310.280,12 3.600,00

F. 1. Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych 13.331,39

G. Przychody finansowe 302.322.064,31 53.988.018,53
– odsetki 12.690.637,82 19.662.424,78
– dywidendy 1.371,72 2.398.661,00
– pozosta∏e 289.630.054,77 31.926.932,75

H. Koszty finansowe 254.140.818,18 36.112.469,43

I. Zysk (strata) brutto na ca∏okszta∏cie dzia∏alnoÊci 18.977.943,46 –2.655.252,73

J. 1. Zyski nadzwyczajne

2. Straty nadzwyczajne

K. Obowiàzkowe obcià˝enia wyniku finansowego 3.077,00 22.628,00

L. Zysk netto 18.974.866,46 (–) 2.677.880,73
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SPRAWOZDANIE Z PRZEP¸YWU ÂRODKÓW PIENI¢˚NYCH (z∏)

1999 2000

A. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej

I. Wynik finansowy netto (zysk/strata) +18.974.866,46 (–) 2.677.880,73
II. Korekty o pozycje: –57.505.950,54 (–) 14.967.283,78

1. Amortyzacja +356.551,26 360.630,37
2. Zyski/Straty z tytu∏u ró˝nic kursowych – –
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zap∏acone –12.691.548,37 (–) 21.497.141,22
4. Rezerwy na nale˝noÊci – –
5. Inne rezerwy (na przewidywane straty + denominacja) +200.000,00 648.034,00
6. Podatek dochodowy od zysku brutto +3.077,00 22.628,00
7. Podatek dochodowy zap∏acony –3.077,00 (–) 22.628,00
8. Korekta podatku dochodowego za lata poprzednie* – 51.526.488,80 –
9. Wynik na sprzeda˝y i likwidacji sk∏adników –

dzia∏alnoÊci inwestycyjnej +3.080,12 –
10. Zmiana stanu zapasów – –
11. Zmiana stanu nale˝noÊci i roszczeƒ +526.022,79 (–) 11.640,55
12. Zmiana stanu zobowiàzaƒ krótkoterminowych 

(z wyjàtkiem po˝yczek i kredytów) oraz funduszów specjalnych +4.224.967,56 3.071.224,65
13. Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych –13.331,39 (–) 560.136, 22
14. Zmiana stanu przychodów przysz∏ych okresów +1.200.000,00 (–) 38.879,97
15. Pozosta∏e pozycje +214.796,29 3.060.625,16

III. Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej –38.531.084,08 (–) 17.645.164,51

B. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej

I. Nabycie/Sprzeda˝ wartoÊci niematerialnych i prawnych –4.241,40 (–) 3.473,46
II. Nabycie/Sprzeda˝ sk∏adników rzeczowych majàtku trwa∏ego –35.500,91 (–) 268.583,43
III. Nabycie/Sprzeda˝ akcji i udzia∏ów w jednostkach zale˝nych – –
IV. Nabycie/Sprzeda˝ akcji i udzia∏ów w jednostkach stowarzyszonych – –
V. Nabycie/Sprzeda˝ innych akcji, udzia∏ów i papierów 

wartoÊciowych (w tym równie˝ przeznaczonych do obrotu) +110.929.555,21 11.140.750,86
VI. Udzielone/Zwrócone po˝yczki – –
VII. Otrzymane/Zwrócone dywidendy +1.371,72 2.398.661,00
VIII.Otrzymane/Zwrócone odsetki +12.690.637,81 19.098.501,22
IX. Pozosta∏e pozycje – –
X. Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej +123.581.822,43 32.365.856,19

C. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci finansowej – –

I. Zaciàgni´cie/Sp∏ata d∏ugoterminowych kredytów bankowych – –
II. Zaciàgni´cie/Sp∏ata d∏ugoterminowych po˝yczek, 

emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartoÊciowych
innych papierów wartoÊciowych – –

III. Zaciàgni´cie/Sp∏ata krótkoterminowych kredytów bankowych – –
IV. Zaciàgni´cie/Sp∏ata krótkoterminowych po˝yczek, 

emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartoÊciowych – –
V. P∏atnoÊci dywidend i innych wyp∏at na rzecz w∏aÊcicieli – –
VI. P∏atnoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u umów leasingu finansowego – –
VII. Wp∏ywy z emisji akcji i udzia∏ów w∏asnych oraz dop∏at do kapita∏u – –
VIII. Zap∏acone/Zwrócone odsetki –461,16 (–) 21,00
IX. Pozosta∏e pozycje – –
X. Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci finansowej –461,16 –

D. Zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych netto 85.050.277,19 14.720.670,68

E. Ârodki pieni´˝ne na poczàtek roku obrotowego 6.926.968,32 91.977.245,51

F. Ârodki pieni´˝ne na koniec roku obrotowego 91.977.245,51 106.697.916,19

* Korekta podatku dochodowego za lata 1995-1998 zosta∏a zaprezentowana jako zmniejszenie pozycji Nie podzielony wynik finansowy z lat 
ubieg∏ych w korespondencji z pozycjà Zobowiàzania publiczno-prawne.
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AUDITOR’S OPINION
ON THE AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS 
OF FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 

KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.

We have audited the accompanying financial statements of Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej seated in Warsaw, ul.
Gra˝yny 11 consisting of: the balance sheet as at 31 December 2000 with total assets and total liabilities and equity of
PLN 231,011,148.88; the profit and loss account for the year then ended with a net loss of PLN 2,677,880.73; the cash
flow statement for the year then ended with an increase in cash amounting to PLN 14,720,670.68.

These financial statements are the responsibility of the Foundation’s management. Our responsibility is to express an
opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted the audit in accordance with International Standards on Auditing as issued by the International
Federation of Accountants, section 7 of the Polish Accounting Act dated 29 September 1994 (Official Journal no.121,
item 591 with subsequent amendments) and the professional norms established by the Polish National Council of the
Certified Auditors. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evi-
dence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the account-
ing principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement
presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, these financial statements have been prepared from properly maintained accounting records and pre-
sent fairly, in all material respects, the financial position of Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej as at 31 December 2000
and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with the accounting standards
applied in Poland as set out in the Polish Accounting Act dated 29 September 1994 (Official Journal no.121, item 591
with subsequent amendments) which have been applied on a consistent basis.

Certified Auditor No. 796/1670 For KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
Bogdan D´bicki, Certified Auditor No. 796/1670
Member of the Board of Directors Bogdan D´bicki,

Member of the Board of Directors

Warsaw, 16 February 2001 
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BALANCE SHEET 
as at 31 December 2000

ASSETS 1999 2000
ths PLN ths PLN

A. FIXED ASSETS 93,960.5 84,238.0
I Intangible fixed assets 187.6 101.6
II Tangible fixed assets 2,430.1 2,427.4
III Financial assets 90,181.7 80,714.0
IV Long term receivables 1,161.1 1,161.1

B. CURRENT ASSETS 136,677.3 146,193.8
I Inventories 0 0
II Receivables and claims 50.5 260.0
III Short term securities 44,649.6 39,235.0
IV Cash 91,977.2 106,697.0

C. INTER-PERIOD SETTLEMENTS 18.9 579.0

TOTAL ASSETS 230,656.7 231,011.1

EQUITY AND LIABILITIES 1999 2000
ths PLN ths PLN

A. EQUITY 204,364.9 201,687.0
I Capital fund 95,000.0 95,000.0
II Reserve fund 27,606.0 27,606.0
III Statutory fund 135,051.2 153,833.8
IV Revaluation fund 8.8 8.8
V Undistributed financial result –72,083.7 –72,083.7
VI Undistributed net financial result from the previous year –192.3 0
VII Net financial result for the accounting year 18,974.8 –2,677.9

B. PROVISIONS 0.0 0.0

C. LONG TERM LIABILITIES 0 0

D. SHORT TERM LIABILITIES AND SPECIAL FUND 25,091.8 28,163.0

I Liabilities 25,088.0 28,159.9

II Special fund 3.8 3.1

E. ACCRUALS AND DEFERRED INCOME 1,200.0 1,161.1

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 230,656.7 231,011.1
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT 

1999 2000
ths PLN ths PLN

A. Income on statutory activity – –

B. Costs of statutory activity 20,058.7 16,583.6

C. Profit/loss on statutory activity –20,058.7 –16,583.5

D. Administration costs 8,871.1 4,750.0

E. Other revenues 23.5 806.4

F. Other costs 310.3 3.6

F. 1. Change in stock 13.3 0.0

G. Financial revenues 302,322.1 53,988.0

H. Financial cost 254,140.8 36,112.5

I. Profit/loss on activity 18,978.0 –2,655.3

J. 1. Extraordinary profit

2. Extraordinary loss

K. Income tax 3.1 22.6

L. Net profit 18,974.9 –2,677.9
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CASH FLOW STATEMENT

1999 2000
ths PLN ths PLN

A. Cash flow from operations

I. Net financial result (profit/loss) 18,974.9 –2,677.9
II. Adjusted for: –57,505.9 –14,967.3

1. Depreciation 356.5 360.6
2. Foreign exchange gains/losses – –
3. Interest and dividends received and paid –12,691.5 –21,497.2
4. Provision for receivables – –
5. Other provisions 200.0 648.0
6. Income tax on gross profit 3.1 22.6
7. Income tax paid –3.1 –22.6
8. Adjustment to corporate income tax for prior years* –51,526.5 –
9. Profit or loss on sale and liquidation of components 

of investment activity 3.1 –
10. Change in stock – –
11. Change in receivables and claims 526.0 –11.7
12. Change in short term liabilities 

(except for loans and bank credits) and special funds 4,224.9 3,071.2
13. Change in deferred charges and accruals –13.3 –560.1
14. Change in deferred income 1,200.0 –38.9
15. Other items 214.8 3,060.8

III. Net cash from operations –38,531.0 –17,645.2

B. Cash flow from investment activity

I. Purchase/sale of intangible fixed assets –4.2 –3.4
II. Purchase/sale of tangible fixed assets –35.5 –268.6
III. Purchase/sale of shares in affiliated companies – –
IV. Purchase/sale of shares in associated companies – –
V. Purchase/sale of other shares and securities 

(included those intended for resale) 110,929.5 11,140.7
VI. Granted/repaid  loans – –
VII. Received/paid dividends 1.4 2,398.7
VIII. Received/paid interest 12,690.6 19,098.5
IX. Other items – –
X. Net cash from investment activity 123,581.8 32,365.9

C. Cash flow from financial activity

I. Contracted/repaid long term bank credits – –
II. Contracted/repaid long term loans, issuance/redemption 

of bonds and other securities – –
III. Contracted/repaid short term bank credits – –
IV. Contracted/repaid short term loans, issuance/redemption 

of bonds and other securities – –
V. Paid dividends and other payments to owners – –
VI. Paid financial leasing instalments – –
VII. Income from issuance of shares and additional payments to capital – –
VIII. Paid/received interest – –
IX. Other items – –

X. Net cash from financing activity –0.5 –

D. Change of net cash position 85,050.3 14,720.7

E. Cash at the beginning of the accounting year 6,927.0 91,977.2

F. Cash at the end of the accounting year 91,977.2 106,697.9

* Adjustment to corporate income tax for years from 1995 to 1998 decreased retained earning from prior years and increased liability from corporate
income tax.

A n n u a l  r e p o r t  2 0 0 0
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