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Projekt Skills jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Programy Welcome, MPD, Team, Ventures, Pomost i Homing Plus sa współfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 



Wspierać
najlepszych,
aby mogli stać się 
jeszcze lepsi

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) działa od 1991 
roku. Jest pozarządową, apolityczną organizacją 
typu non profit, realizującą misję wspierania nauki. 
Jest największym w Polsce pozarządowym źródłem 
finansowania nauki.

Fundacja realizuje swoje cele 
statutowe poprzez:
•   wspieranie wybitnych naukowców i zespołów 

badawczych,
•  modernizację warsztatów badawczych we 

wszystkich dziedzinach nauki,
•  wspomaganie innowacyjnych projektów,  

komercjalizacji odkryć i wynalazków 
naukowych. 

Fundacja działa zgodnie ze sWoją 
naczelną deWizą: wspierać najlepszych, 
aby mogli stać się jeszcze lepsi oraz 
następującymi zasadami:
•  wsparcie jest kierowane bezpośrednio  

do uczonych i zespołów badawczych,
•  wszystkie subwencje, nagrody i stypendia 

przyznawane są na podstawie konkursów,
•  najważniejszym kryterium decydującym o przy-

znaniu wsparcia jest doskonałość naukowa,
•  osiągnięcia i dorobek uczestników konkursów 

FNP jest oceniany przez uznanych w swoich 
dziedzinach uczonych – polskich i zagranicznych 
(metoda peer-review),

•  wsparcie udzielane jest zgodnie z zasadą  
„trudnego pieniądza” (wysoka konkurencyjność  
przy wyborze laureatów). 

Fundusz założycielski Fundacji w wysokości 95 mln 
złotych pochodzi ze zlikwidowanego w 1990 r. 
Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki, 
przekazanego FNP decyzją Sejmu RP. Dwadzieścia 
lat efektywnego pomnażania tych środków po-
przez inwestowanie ich m.in. w obligacje, jednostki 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i akcje, 
pozwoliło Fundacji zbudować stabilną i pewną sytu-
ację finansową. Ze środków pochodzących z działań 
na rynkach finansowych Fundacja przekazała nauce 
do końca 2011 r. łącznie ponad 408 mln zł. Obec-
nie wartość funduszy własnych Fundacji to ponad 
335 mln złotych.

Dodatkowe środki na wspieranie nauki Fundacja 
otrzymała w latach 2003-2004 na mocy ustawy z 29 
marca 2000 r. „O zmianie ustawy o komercjaliza-
cji przedsiębiorstw...”. Ustawa ta określiła, że 2% 
środków z prywatyzacji jednoosobowych spółek 
Skarbu Państwa zasili majątek Fundacji. Z uzyskanej 
dzięki temu kwoty 51,7 mln zł, Fundacja utworzyła 
odrębny fundusz przeznaczony na finansowanie 
stypendiów dla młodych uczonych (program START). 
Nowelizacja wspomnianej ustawy z 1 marca 2002 r. 
zmieniła adresata tych środków – został nim Komi-
tet Badań Naukowych. W 2007 r. Fundacja uzyskała 
współfinansowanie programu POWROTY/HOMING 
z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. W 2007 r. rozpoczęła realizację pro-
gramów finansowanych z funduszy strukturalnych 
w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału 
kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka. Jako beneficjent programów 

kluczowych PO IG Fundacja otrzyma 408 mln zł 
(środki te są wydatkowane w latach 2007-2015). 
Ponadto, dzięki uzyskaniu środków z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 4.2 „Rozwój 
kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości 
roli nauki w rozwoju gospodarczym”), Fundacja 
uruchomiła w 2011 roku projekt SKILLS.W latach 
2011-2015 otrzyma na jego realizację 36 mln zł. 

Do końca 2011 roku na realizację programów finan-
sowanych z funduszy europejskich (PO IG i PO KL) 
Fundacja wydatkowała prawie 148 mln zł.

Od 2005 r. Fundacja posiada status organizacji po-
żytku publicznego, co uprawnia ją m.in. do przyj-
mowania od osób fizycznych wpłat 1% podatku 
dochodowego na cele statutowe. Środki uzyskane 
z tych darowizn są wykorzystywane na podwyższa-
nie stypendiów laureatom konkursów dla młodych 
naukowców – w latach 2006-2009 były to stypendia 
dla uczonych powracających z zagranicy (program 
POWROTY/HOMING), a od 2010 roku - stypendia dla 
najwyżej ocenionych w konkursie laureatów progra-
mu START. 

Dbając o przejrzystość i jawność działań, Fundacja 
publikuje szczegółowe sprawozdania ze swojej dzia-
łalności w formie Raportów rocznych. Sprawozda-
nia finansowe są co roku badane przez renomowane 
firmy audytorskie. Raporty roczne z działalności 
dostępne są m.in. na stronie internetowej Fundacji.
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Władze Fundacji na rzecz Nauki PolskiejWładze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Władze  
Fundacji na rzecz  
nauki polskiej

rada Fundacji 

zespÓł Fundacji na rzecz nauKi polsKiej

(kadencja od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2012 r.)

przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Członkowski
(nauki medyczne)

Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Tomasz Jasiński
(nauki humanistyczne)

członkowie:
prof. dr hab. inż. Maciej W. Grabski
(nauki techniczne)

prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski
(nauki przyrodnicze)

prof. dr hab. Henryk Koroniak
(nauki ścisłe)

prof. dr hab. Irena E. Kotowska
(nauki społeczne, ekonomiczne i prawnicze)

prof. dr hab. Marek Z. Świtoński 
(nauki rolnicze, o środowisku i żywności)

stan na 31 grudnia 2011 roku

jakub wojnarowski
Dyrektor ds. Działalności Programowej

magdalena zubereK-WąsińsKa 
Zastępca Dyrektora ds. Działalności Programowej

proGraMy krajowe
Krystyna Frąk 
dr Anna Jeż
dr Tomasz Poprawka
Ewa Śliwowska 
Małgorzata Świtalska–Bury 

programy międzynarodoWe
Anna Chmielewska
Lidia Rachocka

michał pietras 
Dyrektor ds. Programów Finansowanych
z Funduszy Strukturalnych

adam zielińsKi 
Zastępca Dyrektora ds. Programów Finansowanych
z Funduszy Strukturalnych

proGraMy Finansowane z Funduszy
europejskich 
dr Monika Biłas-Henne
Aleksandra Czyż (do 31.12.2011) 
dr Beata Frączak 
Aleksandra Kowalska
Aleksandra Krypa
Paweł Kulesza
Marcin Marcinków 
dr Aneta Michałkiewicz
Justyna Motrenko 
Danuta Pawlak 
Katarzyna Pronobis
dr Joanna Rutkowska
Mirosław Serwaczyński
Dorota Sierak 
Irmina Sitnicka 
Kinga Słomińska 
Magdalena Sordyl 
Emilia Wysoczańska
Julia Zimmermann

analizy proGraMowe 
Marta Łazarowicz–Kowalik 

zarząd Fundacji 

prezes 
prof. dr hab. Maciej Żylicz 

wiceprezes 
prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki

wiceprezes 
dr Tomasz S. Perkowski 

Wanda KrzemińsKa 
Dyrektor ds. Finansowo–Administracyjnych,
Główny Księgowy

małgorzata pieńKoWsKa 
Zastępca Dyrektora
ds. Finansowo–Administracyjnych

KsięgoWoŚć
Dorota Komosa 
Iwona Pachnowska 
Katarzyna Siemieńczuk 
Monika Wolińska
Małgorzata Zawłocka

adMinistracja
Hubert Choma
Wojciech Janikowski 
Piotr Urbaniak 

dział praWny
Anna Bergiel 
mec. Katarzyna Bojańczyk 

analizy
i kontrole Finansowe
Krystyna Akacka 
Aneta Antolak 

kancelaria Fundacji
Magdalena Borowska–Wittlin 
Katarzyna Demczuk 
Agata Szostakiewicz 

inForMacja i proMocja
Magdalena Kołomańska 
Elżbieta Marczuk 
Dominika Wojtysiak-Łańska
dr Grażyna Żebrowska
(kontakty z instytucjami w USA)

Rada FNP (od lewej): profesorowie T. Jasiński, I.E. Kotowska, H. Koroniak, A. Członkowski, M.W. Grabski, A. Jerzmanowski, M.Z. Świtoński.

Zarząd FNP (od lewej): prof. W. Bolecki, dr T. Perkowski, prof. M. Żylicz.
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List Przewodniczacego Rady FundacjiList Przewodniczacego Rady Fundacji

list przeWodniczącego 
rady Fundacji 

nie z zapisem statutu Fundacji, członkowie Rady 
mogą w niej zasiadać nie dłużej niż dwie czterolet-
nie kadencje. Oznacza to, że trzech obecnych człon-
ków Rady kończy pracę dla Fundacji. Aby zapewnić 
stabilność i ciągłość pracy Rady, wypracowaliśmy 
system przeprowadzania zmian w jej składzie po-

legający na powoływaniu do no-
wego składu zarówno zastępców 
odchodzących członków, jak też 
osób, które mają już doświadcze-
nie z pierwszej kadencji. 

Z końcem sierpnia drugą kaden-
cję w Radzie kończy prof. Maciej 
W. Grabski, wieloletni prezes Fun-
dacji, którego zasługi dla ukształ-
towania tej instytucji w obecnej 
postaci z pewnością przekraczają 
skromne ramy tego listu. Drugą 
kadencję kończą również: prof. 
Tomasz Jasiński – wiceprzewodni-
czący Rady, a także jej przewod-
niczący – autor tego listu. Jestem 

przekonany, że zastąpią nas wyśmienici, doświad-
czeni, nowi (ale dobrze znani) Koledzy. Sukces FNP 
opiera się przede wszystkim na ludziach zaangażo-
wanych w pracę dla niej i zgodnie współpracujących 
dla jej dobra i rozwoju. 

Dziękuję wszystkim, którym zawdzięczam fakt, że 
tych ostatnich osiem lat stanowi nieporównywal-

Szanowni Państwo,

miniony rok był rokiem szczególnym. Z jednej stro-
ny Fundacja świętowała jubileusz 20. lat istnienia, 
z drugiej – prowadziła swoją regularną działalność, 
w tym także rozpoczynała nowe programy. Szczegól-
ną troską objęte były starania, aby światowy kryzys 
ekonomiczny nie wpłynął istotnie na kondycję finan-
sową FNP, która środki na działal-
ność statutową uzyskuje w dużej 
mierze z działań na rynku finanso-
wym. Zdywersyfikowaliśmy nasze 
inwestycje, wchodząc na rynek 
obligacji korporacyjnych, a także 
na globalny rynek akcyjny. Wyso-
ki poziom niepewności dotyczący 
rozwoju sytuacji politycznej i eko-
nomicznej w niektórych krajach 
europejskich, powoduje jednak, 
iż szukanie „bezpiecznej przysta-
ni” inwestycyjnej jest niezwykle 
trudne i nie daje gwarancji powo-
dzenia. Przed Fundacją stoi zatem 
wyzwanie przystosowania się do 
sytuacji dużej zmienności rynko-
wej i niższych niż w przeszłości stóp zwrotu.
 
Ten list ma dla mnie szczególne znaczenie. Po raz 
ostatni zwracam się do Państwa jako przewodni-
czący Rady FNP. Chciałbym zatem przypomnieć  
o istotnych zmianach personalnych we władzach 
Fundacji, które nastąpią w roku 2012. Obecna Rada 
kończy swoją kadencję 31 sierpnia 2012 roku. Zgod-

cieszę się, że działalnoŚć 

Fundacji, jej standardy 

i udane pomysły 

programoWe inspirują

do naŚladoWania 

zarówno inne 

instytucje zajmujące się 

FinansowanieM nauki,

jak i indywidualne

osoby.

ne z niczym innym miejsce w moim życiorysie – to 
również ważna część dwudziestoletniej historii FNP. 
Za szczególne wyróżnienie poczytuję sobie współ-
pracę z prof. Maciejem W. Grabskim. Pragnę bar-
dzo serdecznie podziękować także Radzie Fundacji  
w składzie rozpoczynającym kadencję 1 września 
2004 roku, którego także byłem członkiem – pro-
fesorom: Janinie Jóźwiak (przewodniczącej), Kazi-
mierzowi Stępniowi (wiceprzewodniczącemu) oraz 
Włodzimierzowi Boleckiemu, Janowi Gawęckiemu, 
Władysławowi Torbiczowi, Maciejowi Żyliczowi, 
a także ówczesnemu Zarządowi Fundacji w składzie: 
prof. Maciej W. Grabski oraz wiceprezesi prof. Ma-
rian Grynberg i dr Tomasz Perkowski.
 
Nie mniej jestem wdzięczny Kolegom, z którymi 
miałem zaszczyt i prawdziwą przyjemność współ-
pracować podczas mijającej kadencji. Cieszę się, że 
większość z nich będzie kontynuowała działalność 
w Radzie. Pragnę również pogratulować wyników 
siedmioletniej już pracy prof. Maciejowi Żyliczowi, 
który okazał się godnym następcą prof. Grabskiego 
na stanowisku prezesa. Dziękuję wszystkim, którym 
Fundacja zawdzięcza swoje sukcesy: jej twórcom, 
współpracownikom wszystkich szczebli, recenzen-
tom, ekspertom i beneficjentom. 

Kończąc swoja misję w Fundacji, chciałbym podzielić 
się refleksją: co roku źródłem niezwykłej radości była 
dla mnie możliwość zapoznawania się z dorobkiem na-
ukowym i życiorysami laureatów programu START– mło-

dych uczonych rozpoczynających dopiero swoją drogę 
naukową, a już mogących się pochwalić wybitnymi 
osiągnięciami. Sądzę, że jest to jeden z najważniejszych 
programów Fundacji, pokazujący, że mamy następców, 
z których możemy być dumni, a oni mają nauczycieli 
i mistrzów, którzy potrafili i chcieli im pomagać. 
 
Cieszę się, że działalność Fundacji, jej standardy 
i udane pomysły programowe inspirują do naślado-
wania zarówno inne instytucje zajmujące się finan-
sowaniem nauki, jak i indywidualne osoby. Dla mnie 
osobiście możliwość działania na rzecz FNP była i jest 
szczególnym wyróżnieniem.

Z najlepszymi życzeniami dla Fundacji na rzecz Na-
uki Polskiej, jej Pracowników, Współpracowników 
i Przyjaciół 

Andrzej Członkowski 

Warszawa, maj 2012
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List Prezesa FundacjiList Prezesa Fundacji

list
prezesa
Fundacji 

jak rozwiązywać konflikty, jak motywować ludzi do 
pracy, nie są już wiedzą tajemną i można, z pomocą 
specjalistów, doskonalić takie umiejętności. Pierwsze 
szkolenia dla młodych naukowców, jakie zorgani-
zowaliśmy w 2011 roku potwierdzają, że jest to po-
trzebna inicjatywa. Więcej o projekcie SKILLS mogą 
się Państwo dowiedzieć z artykułu zamieszczonego 
w Suplemencie do naszego Raportu, s. 94. 

Rok 2011 był także cezurą w realizacji dwóch wielo-
letnich programów, finansowanych przez Fundację, 
a organizowanych przez dwie inne instytucje: pro-
gramu stypendiów dla uczonych zagranicznych na 
badania w Polsce (realizowanego przez Fundację Upo-
wszechniania Nauki – Kasę im. Józefa Mianowskiego) 
oraz programu stypendiów konferencyjnych (realizo-
wanego przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie). 
W 2011 roku oba te projekty zostały zakończone. 
Fundacja zakończyła także w tym roku finansowanie 
wydawnictw ciągłych w ramach projektów wydawni-
czych (m.in. zakończona została współpraca z Insty-
tutem Historii PAN służąca finansowaniu wydawania 
Polskiego Słownika Biograficznego – obecnie PSB jest 
finansowany w ramach Narodowego Programu Roz-
woju Humanistyki realizowanego przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Działania te są konse-
kwencją decyzji Zarządu Fundacji o systematycznym 
ograniczaniu liczby programów do 2015 roku, w celu 
konsolidacji strategicznych celów wsparcia – skumu-
lowania wydatków programowych, przeznaczanych 
na mniejszą liczbę programów, przy równoczesnym 
poszerzaniu realizowanej w ich ramach oferty sty-
pendialnej i grantowej – tak by wsparcie to było peł-
niejsze i bardziej efektywne. Strategia ta jest spójna 
z rekomendacjami ekspertów uzyskanymi po prze-
prowadzeniu międzynarodowej ewaluacji działalności 
FNP w 2010 roku (raport z ewaluacji jest dostępny na 
naszej stronie internetowej). W ramach pozostałych 
programów wprowadzono kilka modyfikacji, m.in. 
laureatom programu START zaproponowano dodat-
kowy konkurs o specjalne stypendium im. Barbary 
Skargi, poprzez które chcemy uczcić jej pamięć jako 
darczyńcy Fundacji, jej przyjaciela, a także wybitnej 
humanistki. Zmiany regulaminowe dotyczyły także 
programów MONOGRAFIE FNP oraz EXTERIUS/POZA 
SZLAKIEM. 

Rok 2011 był dla nas wyjątkowy głównie z powodu 
jubileuszu 20-lecia Fundacji. Z tej okazji otrzymaliśmy 
wiele słów uznania dla dotychczasowych efektów 
działalności, a także życzeń, by kolejne dwadzieścia 
lat były dla Fundacji równie udane. Chciałbym w tym 
miejscu podziękować przede wszystkim tym, którzy 
o Fundacji pamiętają i którzy z nami współpracują. 
Fundacja nie istnieje bowiem bez ludzi. W sensie 
formalnym jest kapitałem z osobowością prawną, 
ale przecież to nie pieniądze ją tworzą, ale właśnie 
– ludzie. Zarówno ci, którzy w Fundacji pracują, 
także ci, którzy z Fundacją współpracują, oceniając 

Szanowni Państwo, 

rok 2011 był kolejnym rokiem stabilizacji oferty pro-
gramowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – po okre-
sie wcześniejszych zmian w latach 2006 – 2009, kiedy 
to rozpoczynaliśmy nowe programy, w tym przede 
wszystkim, finansowane z funduszy strukturalnych. 
W tym roku zatem kontynuowaliśmy programy z po-
przednich lat, powiększając grono naszych laureatów 
o blisko 550 osób (w niniejszym Raporcie mogą Pań-
stwo zapoznać się z ich wykazem). 

Ważnym dla działalności programowej w 2011 roku 
wydarzeniem było rozpoczęcie realizacji projektu 
szkoleniowego SKILLS. Fundacja podpisała umowę 
z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pro-
jekt jest finansowany ze środków Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki) na jego realizację w latach 
2011-2015. SKILLS to inicjatywa o nowym dla Fundacji 
charakterze, a zakres wsparcia projektu jest uzupeł-
nieniem dotychczasowej oferty programowej FNP 
o nowe propozycje, komplementarne w stosunku do 
udzielanego przez nią wsparcia finansowego. Program 
jest adresowany przede wszystkim do beneficjentów 
Fundacji i ma na celu podnoszenie ich kompetencji 
w zakresie zarządzania projektami i zespołami na-
ukowymi, upowszechniania i popularyzowania wyni-
ków badań czy kierowania rozwojem swojej kariery 
naukowej. Pamiętam, że w czasach, gdy ja sam two-
rzyłem swój pierwszy zespół naukowy, uczyłem się 
być szefem metodą prób i błędów, czasami, niestety, 
kosztem moich współpracowników. Dzisiaj zagadnie-
nia w rodzaju: jak zarządzać zespołem badawczym, 

wnioski w naszych konkursach, przygotowując opi-
nie, uczestnicząc w panelach recenzenckich, wresz-
cie, i przede wszystkim – Fundację tworzą nasi bene-
ficjenci – laureaci wszystkich programów, jakie FNP 
przez dwadzieścia lat realizowała i nadal realizuje. 
Specjalne słowa podziękowania kieruję do obecnych 
i byłych członków Rady Fundacji oraz poprzednich 
zarządów. Szczególne i wyjątkowe podziękowanie za 
te dwadzieścia lat i pozycję Fundacji w środowisku na-
ukowym, należą się prof. Maciejowi W. Grabskiemu, 
mojemu poprzednikowi na stanowisku Prezesa Zarzą-
du oraz prof. Marianowi Grynbergowi, jego zastępcy 
do 2005 r. Dziękuję wszystkim osobom w Polsce i za 
granicą, które przez tyle lat wspierały nas swoją wie-
dzą, autorytetem i życzliwością. 

Chciałbym tutaj podkreślić szczególnie ważny aspekt 
naszej aktywności. Przez te dwadzieścia lat Fundacja 
niezmiennie kierowała się zasadą wspierania najlep-
szych, by stawali się jeszcze lepsi. Aleksander Fleming, 
odkrywca penicyliny, powiedział – To nie marmurowe 
przedsionki w przybytkach wiedzy świadczą o świet-
ności intelektualnej, lecz duch i inteligencja badaczy. 
Ta sama idea przyświeca Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej. Byliśmy i nadal jesteśmy 
przekonani, że udzielanie skutecz-
nej pomocy w sukcesie naukowym 
przez taką organizację jak nasza 
nie oznacza finansowania kolej-
nych ogromnych inwestycji, bo 
to jest rolą państwa, a także coraz 
częściej przedsiębiorców, ale misją naszą powinno 
być finansowanie ludzi, którzy naukę tworzą. Należy 
im pozwolić na nieskrępowaną działalność, a wtedy 
oni, wykorzystując swój potencjał: kreatywność, 
wiedzę i innowacyjność, tak charakterystyczną dla 
najlepszych, będą w stanie osiągać najlepsze wyniki 
naukowe.

Dwudziestolecie działalności to już poważna rocznica 
i najlepszy moment, aby zapytać o efekty naszej dzia-
łalności, rozumiane jednak nie jako podsumowania 
liczbowe, bo te jest najłatwiej wyliczyć i przedstawić, 
lecz jako wpływ na polską naukę. Codziennie zadaje-
my sobie pytanie, czy nasze wsparcie przynosi efekt 
jakościowy i na czym on polega? Trudno go „wycenić”, 
bo wysokość środków przyznawanych przez Fundację 
to jedynie niewielki procent tego, co najlepsi polscy 
badacze mogą pozyskać ze źródeł budżetowych, daw-
niej z KBN-u, teraz z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Narodowego Centrum Nauki czy Narodo-
wego Centrum Badań i Rozwoju. Jest jednak sposób 
weryfikacji, który nie budzi wątpliwości, a który 
możemy już zastosować po tylu latach aktywności 
– wystarczy prześledzić kariery młodych uczonych, 
którzy przed laty, na początku swojej drogi nauko-
wej byli wspierani przez Fundację. Ich dalszy rozwój 
i późniejsze osiągnięcia sprawiły, że bardzo często byli 
też przez nią wspierani na dalszych jej etapach. I tak 

możemy się cieszyć, że mamy już pierwszych laure-
atów programu START (stypendia dla najmłodszych 
badaczy), którzy otrzymali uznawaną za najważniej-
sze wyróżnienie naukowe w Polsce Nagrodę Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej – są to profesorowie Tomasz 
Łuczak, matematyk z Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza (także laureat programu MISTRZ) oraz Tomasz 
Guzik, lekarz-naukowiec z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego (także laureat programu WELCOME). Inne im-
ponujące przykłady: prof. Jakub Gołąb z Uniwersytetu 
Medycznego w Warszawie, zajmujący się immunolo-
gią nowotworów to nasz laureat, najpierw programu 
START, później programów KOLUMB, MISTRZ i TEAM. 
Podobną karierę (START, MISTRZ, TEAM) ma za sobą 
prof. Karol Grela, wybitny chemik z Instytutu Chemii 
Organicznej PAN i UW. Jego wychowankowie założyli 
firmę spin-off we Wrocławiu, także współfinasowaną 
przez Fundację w ramach programu INNOWATOR. 
Profesor Robert Hołyst, obecny dyrektor Instytutu 
Chemii Fizycznej PAN to również laureat naszych 
programów START, MISTRZ i TEAM. Jego wychowanek 
prof. Piotr Garstecki, pracujący w tym samym insty-
tucie, był na stażu zagranicznym w Harvardzie dzięki 
stypendium KOLUMB, powrócił do Polski w ramach 

programu POWROTY/HOMING, 
a ostatnio został laureatem progra-
mu TEAM. Profesor Maciej Wojtkow-
ski, fizyk medyczny z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, rozpoczął od 
stypendium START, uzyskał sub-
sydium POWROTY/HOMING, gdy 

wracał do Polski z pobytu w Massachusetts Institute 
of Technology, wreszcie wygrał w międzynarodowym 
konkursie (koordynowanym i finansowanym w Polsce 
przez FNP) prestiżowy grantu EURYI, a ostatnio został 
także laureatem programu TEAM. Dr Anna Brożek, 
filozofka i pianistka z Uniwersytetu Warszawskiego 
jest laureatką programów START, KOLUMB i HOMING 
PLUS. Dr hab. Andrzej Dziembowski, biolog moleku-
larny z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN i Uniwer-
sytetu Warszawskiego, to następny laureat progra-
mów START, KOLUMB, i TEAM. Kolejny przykład to 
dr Maciej Wiznerowicz z Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu, który po latach od otrzymania stypen-
dium START uzyskał kilkumilionowy grant w progra-
mie WELCOME. Z pewnością o światowych karierach 
możemy także mówić w przypadku laureatów euro-
pejskich grantów Starting Grants dla młodych bada-
czy przyznawanych przez European Research Coun-
cil (ERC), którym FNP oferuje dodatkowe wsparcie 
w postaci subsydiów IDEE dla POLSKI. Subsydia takie 
otrzymali już wspomniany wcześniej prof. Piotr Gar-
stecki, socjolożka dr Natalia Letki, która parę lat temu 
wróciła z Oksfordu do Polski i otrzymała subsydium 
POWROTY/HOMING, astrofizyk prof. Maciej Konacki 
z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika 
PAN, który założył swój zespół badawczy i zakupił 
swój pierwszy teleskop w ramach programu FOCUS, 
prof. Stefan Dziembowski, informatyk z Uniwersytetu 

roK 2011 był dla nas 
WyjątKoWy głÓWnie
z powodu jubileuszu

20-lecia Fundacji.
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Warszawskiego, który uzyskał także grant WELCOME, 
prof. Mikołaj Bojańczyk, matematyk z Uniwersytetu 
Warszawskiego, wcześniej laureat programu START, 
prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu 
Biologii Molekularnej i Komórkowej, który jest także 
laureatem programu START i TEAM. Laureatami subsy-
dium IDEE dla POLSKI są także dr hab. Piotr Sankowski, 
następny matematyk z UW oraz dr Marcin Nowotny 
z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekular-
nej i Komórkowej (o dokonaniach naukowych kilku 
z laureatów programu IDEE dla POLSKI mogą Państwo 
przeczytać w Suplemencie, s. 86) Co charakterystycz-
ne, prawie wszyscy wymienieni powyżej beneficjenci 
Fundacji mają coś wspólnego – rozpoczynali swoje 
kariery naukowe od stypendium START. Badania 
statystyczne wykazały, że średnia wieku, w którym 
beneficjenci programu START uzyskują habilitację jest 
o 10 lat niższa niż wiek, w którym statystycznie otrzy-
muje się habilitację w Polsce. 

Drugi z grantów przyznawanych przez ERC (Advanced 
Grant), adresowany do doświadczonych uczonych, 
uzyskało dotąd tylko trzech badaczy pracujących 
w Polsce: profesorowie Andrzej Udalski, Tomasz Dietl 
i Ryszard Horodecki. Wszyscy oni są laureatami Na-
grody FNP. Jeden z laureatów Nagrody FNP w 2011, 
o którym możecie Państwo przeczytać w tym Rapor-
cie, prof. Maciej Lewenstein jest także laureatem ERC 
Advanced Grants, prowadzącym jednak swoje badania 
w Barcelonie. Bardzo mnie cieszy, że na nieoficjalnej 
międzynarodowej giełdzie kandydatów do Nagrody 
Nobla, corocznie pojawiają się nazwiska laureatów 
Nagrody FNP. 

Takich przykładów mógłbym wyliczać jeszcze wiele. 
Myślę, że jest to najlepsze potwierdzenie słuszności 
koncepcji, która jest fundamentem oferty programo-
wej FNP. Wybitni uczeni, którzy rozwijają swój talent 
i osiągają sukcesy, mogą uzyskać wsparcie Fundacji na 
każdym etapie swojej kariery. Natomiast to, że ktoś 
został laureatem któregoś z programów FNP, nie daje 
mu w żadnym razie taryfy ulgowej – biorąc udział 
w kolejnym konkursie, każdy kandydat musi przeko-
nać recenzentów, że jest lepszy od jego pozostałych 
uczestników.

Rok 2011, niezależnie od jubileuszu, upłynął na cią-
głej realizacji naszych celów statutowych – wspiera-
niu najlepszych uczonych. Był on wyjątkowy jeszcze 
z jednego powodu – roczny budżet Fundacji prze-
znaczony na działalność programową był najwyższy 
w historii FNP, za sprawą programów finansowanych 
ze środków strukturalnych UE. W 2011 roku Fundacja 
przekazała laureatom tych programów prawie 79 mln 
zł, natomiast laureatom programów finansowanym ze 
środków własnych – 20,5 mln zł.

W swoim liście chciałbym także, jak co roku, serdecz-
nie podziękować osobom, które przeznaczyły 1% 

swojego podatku na powiększenie stypendiów dla 
najwybitniejszych laureatów programu START. Dzięki 
ich decyzji, iż spośród licznej grupy ważnych społecz-
nie celów, na które można przeznaczyć swój 1%, to 
właśnie nauka i młode talenty najbardziej zasługują 
na wsparcie, udało nam się zebrać w 2011 r. ponad 
42 tys. zł. Każda wpłata od indywidualnych darczyń-
ców wiele dla nas znaczy i jest potwierdzeniem Pań-
stwa zaufania do tego, co robimy.

Rok 2011 dał nam dużo satysfakcji. Ale nie spoczywa-
my na laurach. Dobre słowa i pochwały zobowiązują 
do wytężonej pracy na rzecz kolejnych dwudziestu 
lat. Fundacja stoi przed decyzją, w jaki sposób będzie 
dalej wspierać naukowców i jak konstruować swoją 
politykę programową w następnych latach. Kończy 
się czas wykorzystywania środków z obecnego okre-
su programowania funduszy strukturalnych UE, a za-
czyna czas definiowania na nowo sposobu działania 
w nowym otoczeniu. Narodowe Centrum Nauki oraz 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pracują już sta-
bilnie i co roku powiększają swoją ofertę, poszerzając 
obszar możliwości wsparcia dla nauki. Fundacji zależy 
na utrzymaniu statusu organizacji, zagospodarowu-
jącej ważne, a dotąd niezagospodarowane obszary 
i działającej tam, gdzie instytucjonalna pomoc z in-
nych źródeł nie dociera. Zatem przed nami wiele wy-
zwań, które z entuzjazmem podejmujemy.

Maciej Żylicz

Warszawa, maj 2012
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naGrody
i stypendia

W 2011 roku Fundacja realizowała 17 programów. Wśród nich 14 było finansowanych ze środków wła-
snych FNP (w tym 2, które jednocześnie finansowane były ze środków strukturalnych Unii Europejskiej 
– udział środków Fundacji dotyczył nauk spoza obszarów bio, info, techno). Dodatkowo realizowanych 
było 5 programów finansowanych wyłącznie z funduszy strukturalnych POIG i POKL Unii Europejskiej.
Szczegółowe informacje o konkursach i rozstrzygnięciach poszczególnych programów zamieszczamy 
w dalszej części Raportu.

W 2011 roku Fundacja wydatkowała na działalność programową łącznie 103,3 mln zł. 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje co roku wybitnym uczonym indywidualne nagrody za osią-
gnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwając granice poznania, otwierają nowe perspektywy badaw-
cze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają mu 
znaczące miejsce w nauce światowej.

Nagroda Fundacji przyznawana jest od 1992 r. W roku 2011 Nagrody FNP przyznane zostały po raz 
dwudziesty. Wysokość nagrody to 200 tys. zł 

Grono laureatów, łącznie z uczonymi wyróżnionymi w 2011 roku liczy 72 osoby.

w obszarze
nauk
huManistycznych
i społecznych

prof. dr hab.

tomasz Giaro 

z Wydziału Prawa i Admini-

stracji Uniwersytetu War-

szawskiego Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwer-

sytetu Warszawskiego za 

interdyscyplinarną analizę 

kategorii prawdy w doktry-

nach prawa od antyku do 

współczesności, otwierającą 

nowe perspektywy rozu-

mienia prawa jako jednego 

z fundamentów cywilizacji 

europejskiej

w obszarze
nauk
o życiu
i o zieMi

prof. dr hab.

jan potempa

z Wydziału Biochemii, 

Biofizyki i Biotechnologii 

Uniwersytetu Jagielloń-

skiego oraz Departamentu 

Zdrowia i Rehabilitacji 

Jamy Ustnej Szkoły Sto-

matologii Uniwersytetu 

w Louisville w USA za 

scharakteryzowanie nowej 

rodziny proteinaz bakte-

ryjnych oraz wykazanie 

ich roli w rozwoju chorób 

przyzębia

prof. dr hab.

Maciej lewenstein 

z Institut de Ciències 

Fotòniques (ICFO) 

w Castelldefels oraz 

Institució Catalana de 

Recerca i Estudis Avançats 

w Barcelonie za dokonania 

w obszarze optyki kwan-

towej i fizyki ultrazimnych 

gazów

w obszarze nauk
MateMatyczno
-Fizycznych
i inżyniersKich

w obszarze
nauk
cheMicznych 
i o materiałach

prof. dr hab.

elżbieta Frąckowiak

z Wydziału Technologii 

Chemicznej Politechniki 

Poznańskiej za badania nad 

nowymi materiałami 

i kompozytami węglowymi 

i ich wykorzystanie do elek-

trochemicznego magazyno-

wania i konwersji energii

proGraM

Nagroda FNP

Nagroda ”COPERNICUS”

Nagroda EURYI

Subsydia profesorskie – program MISTRZ

Stypendia dla młodych uczonych – program START

Stypendia zagraniczne dla młodych doktorów – program KOLUMB

Granty wspomagające dla stypendystów zagranicznych FNP

Stypendia konferencyjne

Stypendia na kwerendy za granicą – program KWERENDA

Stypendia Kasy im. Mianowskiego 

Stypendia i granty Idee dla Polski + składki wspierające

Stypendium im. A. von HUMBOLDTA 

Program EXTERIUS/POZA SZLAKIEM

Projekty wydawnicze

Program MONOGRAFIE 

Subsydia dla powracających – program POWROTY/HOMING

Subsydia na tworzenie zespołów naukowych – program FOCUS

Program WELCOME

Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie

Program VENTURES

Program TEAM

Program POMOST

Program HOMING PLUS

Program SKILLS

1.180

20

156

3.055

4.107

2.240

320

479

280

483

738

169

479

397

753

1.304

3.126

15.875

25.024

2.590

27.843

5.551

5.904

1.266

proGraMy razeM 103.339

naGroda Fnp

laureaci naGrody Fnp 2011 roku:

Koszty realizacji (W tys. zł)

Zestawienie kosztów realizacji poszczególnych zadań według stanu na 31 grudnia 2011 r.



Uroczystość wręczenia Nagród FNP odbyła się  
7 grudnia 2011 r. na Zamku Królewskim w War-
szawie. Wśród jej gości znaleźli przedstawiciele 
środowiska uczonych, instytucji publicznych 
i naukowych oraz mediów. Swoją obecnością 
zaszczycili ją także przedstawiciele władz pań-
stwowych: Marszałek Senatu RP Bogdan Boru-
sewicz oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego prof. Barbara Kudrycka, która przekazała 
gratulacje laureatom. 

uroczystoŚć 
Wręczenia 

naGród Fnp 

01 Uroczystość prowadził red. Sławomir Zagórski.
02 Nagrodę z rąk prof. Andrzeja Członkowskiego, przewodniczącego Rady FNP, odbiera prof. Jan Potempa.
03  (od lewej): Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP; prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego; prof. Krzysztof Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
04 Koncert Krystyny Wiśniewskiej, stypendystki Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.
05 Laureaci Nagrody FNP 2011.
06 Prof. Elżbieta Frąckowiak odbiera Nagrodę. 
07 Prof. Maciej Lewenstein z rodziną. 
08 (od lewej): prof. Maciej Żylicz, Małgorzata Kidawa-Błońska (poseł RP), prof. Maciej W. Grabski.

01

03

05

06 07 08

02

04
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Realizowany od 1998 r. program MISTRZ ma na celu wspieranie najwybitniejszych uczonych poprzez 
przyznawanie im subsydiów składających się z grantu badawczego i indywidualnego stypendium. Sub-
sydia mogą być przeznaczone na podjęcie nowych lub zintensyfikowanie dotychczas prowadzonych 
badań. Subsydia przyznawane są w drodze zamkniętego konkursu, obejmującego co roku jeden z czte-
rech obszarów: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycz-
nych i inżynierskich oraz nauk społecznych i humanistycznych.

W konkursie rozstrzygniętym w 2011 roku wzięło udział 36 kandydatów, Fundacja przyznała 9 trzylet-
nich subsydiów w wysokości i 300 tys. zł (100 tys. zł rocznie).

proGraM Mistrz/subsydia profesorskie

konkurs w 2011 roku

Konkurs o Nagrody FNP przeprowadzony w 2011 roku odbył się po raz pierwszy według nowych pro-
cedur regulaminowych, przyjętych w roku 2010 przez Radę Fundacji, stanowiącą kapitułę Nagrody. 
Wprowadzono m.in. nowy podział obszarów, w których Nagrody są przyznawane oraz dokonano 
zmian w celu zapewnienia większej poufności pracy Fundacji.

W 2011 r. rozpoczęto również procedurę konkursową w obszarze nauk matematyczno-fizycznych 
i inżynierskich. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to jesień 2012 r.

laureaci KonKursu rozstrzygniętego w 2011 roku (obszar nauk społecznych i humanistycznych)

Termin zamknięcia nominacji: 15 grudnia 2010 r.

Liczba kandydatów w pierwszym etapie konkursu: 66 osób

Liczba kandydatów w drugim etapie konkursu: 18 osób

Liczba recenzentów (oceniają i porównują wszystkie wnioski w danym obszarze): 20 osób

Liczba ekspertów (oceniają wartość naukową konkretnego osiągnięcia): 36 osób

Termin zamknięcia nominacji: 15 listopada 2010 r.

Liczba osób zaproszonych do nominowania kandydatów: 91 osób

Liczba osób nominujących: 51 osób

Liczba kandydatów w pierwszym etapie konkursu: 48 osób

Liczba kandydatów w drugim etapie konkursu: 36 osób

Liczba recenzentów (oceniają i porównują wszystkie wnioski w danej dziedzinie):38 osób

Liczba panelistów: 7 osób

Liczba laureatów: 9 osób

łączna wartość przyznanych subsydiów: 2,7 mln zł 

Prof. Bogdan Wojciszke, laureat programu MISTRZ.

laureat 

konkurs w 2011 roku

tytuł projeKtu instytucja

prof. dr hab.
ewa domańska

dr hab. prof. UJ
tomasz placek

prof. dr hab.
aleksandra łuszczyńska

prof. dr hab.
grzegorz sędek

prof. dr hab.
leszek Koczanowicz

prof. dr hab.
eugenia prokop-janiec

prof. dr hab.
andrzej nowak

dr hab. prof. US
tadeusz szubka

prof. dr hab.
bogdan Wojciszke

Historia ratownicza

Modalności, prawdopodobieństwo
i twierdzenia Bella - perspektywa formalna

Zachowania zdrowotne w cyklu życia

Rozwijanie innowacyjnych treningów 
w celu utrzymania wysokiego poziomu 
funkcjonowania poznawczego na prze-
strzeni dorosłego życia

Demokracja niekonsensualna:
dialog i wspólnota krytyczna

Kulturowe i literackie kontakty polsko-
żydowskie. Historia i współczesność

Historie i pamięci imperiów w Europie 
Wschodniej: studia porównawcze

Filozofia analityczna:
historia i najnowsze wyzwania

Wpływ własnego interesu
na sądy moralne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet Jagielloński

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
w Warszawie

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
w Warszawie

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
w Warszawie

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Szczeciński

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 
(Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
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Celem programu jest zaangażowanie wybitnych uczonych z zagranicy w tworzenie zespołów nauko-
wych w Polsce i zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej polskich jednostek badawczych. Pro-
gram jest adresowany do uczonych zagranicznych oraz polskich - powracających z zagranicy.

W 2011 roku rozstrzygnięty został czwarty i ostatni konkurs w tym programie. Wyłonił on trzech lau-
reatów, którzy otrzymali dofinansowanie projektów realizowanych w polskich instytucjach, w łącznej 
wysokości 16.858 tys. zł. W czerwcu 2011 roku podpisano umowy z wszystkimi laureatami.

laureaci programu Welcome (KonKurs 4/2011)

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania młodych uczonych – studentów, doktorantów i mło-
dych doktorów - w prace badawcze prowadzone w obszarach Bio, Info, Techno i realizowane w najlep-
szych zespołach i laboratoriach naukowych w Polsce. 

W 2011 roku w programie TEAM rozstrzygnięte zostały dwa konkursy: rozpoczęty w 2010 roku (6/2010) 
oraz pierwszy z dwóch zorganizowanych w 2011 roku (7/2011). Fundacja przyjmowała również wnioski 
i rozpoczęła procedurę konkursową drugiej edycji w roku 2011 (8/2011).

konkurs 6/2010

Po przeprowadzeniu konkursu Fundacja wyłoniła osiem projektów, które otrzymały dofinansowanie 
w łącznej wysokości 17.180 tys. zł. W okresie między marcem a sierpniem 2011 roku podpisano umo-
wy ze wszystkimi laureatami.

laureaci programu team (KonKurs 6/2010)

proGraM welcoMe/wsparcie projektów realizowanych przez wybitnych uczonych 
z zagranicy tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych

proGraM teaM/finansowanie projektów z udziałem młodych uczonych,
realizowanych w najlepszych zespołach badawczych 

laureat 

laureat 

oŚrodeK 
zaGraniczny 
laureata

instytucja

oŚrodeK
polski
– Miejsce
realizacji
projektu

dziedzina

dziedzina tytuł
projektu 

tytuł
projektu 

przyznane
doFinanso-
wanie 

przyznane
doFinanso-
wanie 

prof. 
François
béguin

prof. 
Matthias
bochtler

prof. dr hab. 
Krzysztof 
byczuk

dr 
leslie
Kozak

dr 
stefan
dziembowski

Research 
Centre on 
Divided Matter, 
University&CNRS, 
Orléans, Francja

Międzynarodowy 
Instytut Biologii 
Molekularnej
i Komórkowej
w Warszawie

Uniwersytet 
Warszawski

Pennington 
Biomedical 
Research 
Center, USA

Sapienza Uni-
versity of Rome, 
Włochy

Politechnika 
Poznańska

biologia
molekularna

fizyka

Instytut Rozrodu 
Zwierząt i Badań 
Żywności PAN 
w Olsztynie

Uniwersytet
Warszawski

nauki
o materiałach

nauki o zdrowiu

informatyka

6.395 tys. zł

2.024 tys. zł

2.175 tys. zł

7.225 tys. zł

3.238 tys. zł

Rozwój wyso-
kowydajnych 
i przyjaznych 
środowisku 
superkondensa-
torów do zarzą-
dzania energią 
- ECOLCAP 

Biologia strukturalna 
metylacji i hydroksy-
metylacji DNA

Wieloskalowe podej-
ście do przewidywania 
własności układów 
ze skorelowanymi 
cząstkami

Odpowiednia 
dieta i tempera-
tura otoczenia 
w okresie wcze-
snego rozwoju 
osobniczego 
mogą zmniejszać 
podatność na 
otyłość

Protokoły 
kryptograficzne 
dowodliwie-bez-
pieczne wzglę-
dem ataków 
fizycznych

razeM 16.858 tys. zł

konkurs 4/2011

Data ogłoszenia konkursu: 15 czerwca 2010 r.

Data zakończenia składania wniosków: 18 października 2010 r.

Liczba wniosków w konkursie: 37 

Kwota przeznaczona na konkurs: 30 mln zł

Kwota przyznana: 16,8 mln zł

Prof. Francois Béguin, laureat programu WELCOME.
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laureat laureat instytucja instytucjadziedzina dziedzinatytuł
projektu 

tytuł
projektu 

przyznane
doFinanso-
wanie 

przyznane
doFinanso-
wanie 

dr hab. 
roman
ciuryło

prof. dr hab. 
michał
dadlez

dr hab. 
Marcin
Fiałkowski

prof. dr hab. 
Wiesław i. 
gruszecki

dr hab. 
Krzysztof 
ginalski

dr hab. 
Krystian
jażdżewski

dr hab. 
paweł
golik

dr hab. 
przemysław 
juszczyński

prof. dr hab. 
józef
spałek

prof. dr hab. 
cezary
szczylik

prof. dr hab. 
leszek
Kalinowski

prof. dr hab. 
janusz
lewiński

prof. dr hab.  
andrzej
Koliński

prof. dr hab.  
małgorzata 
Kujawińska

dr hab. 
daniel
Mege

dr hab. 
Krzysztof 
sobczak

Uniwersytet 
Mikołaja 
Kopernika
w Toruniu

Instytut 
Biochemii
i Biofizyki PAN
w Warszawie

Instytut Chemii 
Fizycznej PAN
w Warszawie

Uniwersytet 
Marii Curie-
Skłodowskiej
w Lublinie

Uniwersytet 
Warszawski

Warszawski 
Uniwersytet 
Medyczny

Uniwersytet 
Warszawski

Instytut 
Hematologii 
i Transfuzjologii
w Warszawie

Uniwersytet 
Jagielloński

Wojskowy 
Instytut 
Medyczny w 
Warszawie

Gdański Uniwer-
sytet Medyczny

Politechnika 
Warszawska

Uniwersytet 
Warszawski

Politechnika 
Warszawska

Instytut Nauk 
Geologicznych 
PAN w Warszawie

Uniwersytet  
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

fizyka
biofizyka

nanoinżynieria

biofizyka

biologia
molekularna

onkologia

genetyka

onkologia

fizyka
teoretyczna

onkologia

kardiologia

chemia
nieorganiczna

bioinformatyka

inżynieria 
optyczna

paleontologia

biochemia

3.358 tys. zł
2.818 tys. zł

1.673 tys. zł

3.272 tys. zł

2.652 tys. zł

2.637 tys. zł

2.044 tys. zł

2.415 tys. zł

1.497 tys. zł

1.757 tys. zł

1.637 tys. zł

2.299 tys. zł

2.249 tys. zł

2.299 tys. zł

2.057 tys. zł

2.280 tys. zł

Precyzyjna optyczna 
kontrola i metrologia 
układów kwantowych

Proteomika w bada-
niach wybranych zespo-
łów białkowych

Nanokompozyty 
otrzymane metodą 
samoorganizacji
w dwóch
i trzech wymiarach

Spektroskopia mole-
kularna w badaniach 
biomedycznych

Zastosowanie biologii 
systemów do badania 
istotnych procesów 
biologicznych w Sac-
charomyces cerevisiae

W poszukiwaniu nowych 
ścieżek nowotworzenia; 
całogenomowa analiza 
funkcjonalna genów 
z klasy microRNA zabu-
rzonych w nowotworach 
człowieka

Drożdże: ewolucyj-
ne laboratorium do 
badania oddziaływań 
jądrowo-mitochon-
drialnych

Czynnik transkrypcyjny 
FOXO1 jako nowotwo-
rowy gen supresorowy 
i racjonalny cel terapeu-
tyczny w chłoniakach 
rozlanych z dużych 
komórek B 

Korelacje i koherencja 
w materiałach i struk-
turach kwantowych - 
unikalne właśności
w skali makro i nano

Profile ekspresji genów 
komórek macierzy-
stych raka jasnoko-
mórkowego nerki 
w mikrośrodowisko-
wym modelu inwazji 
nowotworu

Badania nad wskaźni-
kami diagnostycznymi 
powstawania i rozwoju 
miażdżycy

Od zdefiniowanych 
prekursorów orga-
nometalicznych do 
materiałów funkcjo-
nalnych

Opracowanie i integracja 
nowych narzędzi do wie-
loskalowego modelowa-
nia w biologii molekular-
nej: struktura, dynamika 
i termodynamika

Mikroskopia fazowa 
i tomografia – nowe po-
dejście do  trójwymiaro-
wych pomiarów struktur 
biologicznych i mikro-
struktur (3DPHASE) 

Mars: nowa problema-
tyka z dziedziny nauk 
o Ziemi

Molekularny patome-
chanizm oraz oparta 
o RNAi terapia dystrofii 
miotonicznej

razeM

razeM

23.533 tys. zł

17.180 tys. zł

konkurs 6/2010

Data ogłoszenia konkursu: 31 lipca 2010 r.

Data zakończenia składania wniosków: 30 września 2010 r.

Liczba wniosków w konkursie: 59 

Kwota przeznaczona na konkurs: 18,5 mln zł

Kwota przyznana: 17,2 mln zł 

KonKurs 7/2011

Po przeprowadzeniu konkursu Fundacja wyłoniła dziesięć projektów, które otrzymały dofinansowa-
nie w łącznej wysokości 23.533 tys. zł. Od lipca do grudnia 2011 roku podpisano umowy ze wszyst-
kimi laureatami. 

laureaci programu team (KonKurs 7/2011)
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KonKurs 7/2011

konkurs 8/2011

Data ogłoszenia konkursu: 14 stycznia 2011 r. 

Data zakończenia składania wniosków: 15 marca 2011 r.

Liczba wniosków w konkursie: 92 

Kwota przeznaczona na konkurs:17 mln zł

Kwota przyznana: 23,5 mln zł

Data ogłoszenia konkursu:29 lipca 2011 r.

Data zakończenia składania wniosków: 30 września 2011 r.

Liczba wniosków w konkursie: 78 

Kwota przeznaczona na konkurs: 13,5 mln zł

W grudniu 2011 roku zakończył się pierwszy etap oceny merytorycznej, drugi etap oraz rozstrzygnię-
cie konkursu odbyło się w 2012 roku.

Program jest zachętą dla polskich i zagranicznych laureatów prestiżowych grantów European Rese-
arch Council (ERC) - Starting Grants do realizacji projektów badawczych finansowanych z grantu ERC 
w polskim ośrodku naukowym. W ramach programu laureaci otrzymują indywidualne stypendium oraz 
subsydium badawcze. 

W 2011 r. rozstrzygnięte zostały dwa konkursy, w których Fundacja przyznała subsydia składające się  
z pięcioletniego stypendium w wysokości 9 tys. zł miesięcznie oraz części subwencyjnej w wysokości 
100 tys. zł dla każdego z laureatów. 

laureaci proGraMu idee dla polski

Program HOMING PLUS w zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno jest 
współfinansowany ze środków strukturalnych w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowe-
go nauki” POIG 2007-2013. Projekty z innych kategorii są finansowane ze środków własnych Fundacji.

Celem programu jest zachęcanie młodych polskich uczonych, którzy przebywają za granicą, do powro-
tu i kontynuacji pracy badawczej w kraju, a także zachęcanie uczonych zagranicznych do przyjazdu do 
Polski na staże podoktorskie. Projekty realizowane w ramach programu mogą trwać od roku do dwóch 
lat. Laureaci otrzymują subsydium badawcze w wysokości do 80 tys. zł rocznie oraz stypendium nauko-
we w wysokości 5 tys. zł miesięcznie. Laureat może także przyznać stypendia naukowe (w wysokości 
1 tys. zł miesięcznie) studentom realizującym prace magisterskie pod jego opieką. 
W 2011 roku w ramach programu rozstrzygnięte zostały dwa konkursy: rozpoczęty w 2010 roku (2/2010) 
oraz pierwszy z dwóch zorganizowanych w 2011 roku (3/2011). Fundacja przeprowadziła również nabór 
wniosków i rozpoczęła procedurę konkursową drugiej edycji w roku 2011 (4/2011). 

konkurs 2/2010 
Po przeprowadzeniu konkursu Fundacja wyłoniła 16 projektów z dziedzin Bio, Info, Techno, które otrzy-
mały dofinansowanie w łącznej wysokości 4 824 tys. zł. Żaden z wniosków złożonych w pozostałych 
dziedzinach nie uzyskał dofinansowania. W maju i czerwcu 2011 r. podpisano umowy ze wszystkimi 
laureatami. 

laureaci proGraMu hoMinG plus (konkurs 2/2010 – projekty bio, info, techno)

proGraM idee dla polski/subsydia dla laureatów erc starting grants 

proGraM hoMinG plus/subsydia dla młodych uczonych zachęcające do podjęcia 
pracy badawczej w polsce

laureat 

laureat 

rok przyznania 
Grantu erc 

rok przyznania 
Grantu erc 

Miejsce realizacji 
projektu 

Miejsce realizacji 
projektu 

tytuł projeKtu 

tytuł projeKtu 

dr hab.
janusz bujnicki

dr hab.
piotr sankowski

dr hab.
maciej Konacki

dr
marcin nowotny

dr hab.
stefan dziembowski

dr hab.
piotr garstecki

RNA+P=123D: Łamanie 
kodu zależności między 
sekwencją, strukturą 
i funkcją w RNA

Praktyczne algorytmy 
aproksymacyjne

Zaćmieniowe układy po-
dwójne jako nowatorskie 
laboratoria astrofizyki 
budowy i ewolucji gwiazd 
oraz powstawania planet

Badania strukturalne 
kompleksów ze ścieżki na-
prawy DNA przez wycięcie 
nukleotydów

Kryptografia na niepew-
nych pod względem bez-
pieczeństwa urządzeniach

Mikroprzepływowe 
układy kombinatoryczne: 
platforma do wysoko-
przepustowych badań 
w chemii i biotechnologii

2010

2010

2010

2011

Międzynarodowy Instytut 
Biologii Molekularnej i Ko-
mórkowej w Warszawie

Uniwersytet Warszawski

Centrum Astronomiczne 
PAN im. Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu

Międzynarodowy Instytut 
Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Warszawie 

2007

2011

Uniwersytet Warszawski

Instytut Chemii Fizycznej 
PAN w Warszawie

laureat instytucja zaGra-
niczna, z której 
poWrÓcił laureat

Miejsce realizacji 
projektu

dziedzina przyznane
doFinanso-
wanie 

dr 
agnieszka 
błachnio
-zabielska

dr 
jakub
drożak

Mayo Clinic, 
Rochester (USA)

Université 
Catholique de 
Louvain (Belgia)

Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku

Uniwersytet 
Warszawski

328 tys. zł

298 tys. zł

medycyna

biochemia
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laureat 

laureat 

instytucja zaGra-
niczna, z której 
poWrÓcił laureat

instytucja zaGra-
niczna, z której 
poWrÓcił laureat

Miejsce realizacji 
projektu

Miejsce realizacji 
projektu

dziedzina 

dziedzina 

przyznane
doFinanso-
wanie 

przyznane
doFinanso-
wanie 

dr dominik 
domański

dr agnieszka 
jaźwa

dr Katarzyna 
Koroniak

dr Marta
maleszewska

dr Mateusz 
Śmietana

dr piotr
Wasilewski

dr piotr szymon 
żuchowski

dr konrad
iwanicki

dr Krzysztof 
Kutak

dr antonina
joanna Mazur

dr pawel
rodziewicz

dr rafał
ryguła

dr rafał sądej

dr bartosz 
Wilczyński

dr Krzysztof 
hinc

dr michał
Komorowski

dr jarosław 
Kowalski

dr tomasz 
niedzielski

dr tomasz 
stefański

dr Maciej
tarnowski

dr Maciej 
zgirski

dr artur
Kalinowski

dr Marzena 
anna
lewandowska

dr michał
olszacki

dr Katarzyna 
rutkowska

dr Krzysztof 
rządca

dr jakub
siednienko

University of 
Victoria (Kanada)

University of Madrid 
(Hiszpania)

Karlsruhe Institute of 
Technology (Niemcy)

L’Hôpital Saint Louis, 
Paris (Francja)

Université du Québec en 
Outaouais –UQO (Kanada)

University of Manitoba 
(USA)

University of Nottingham 
(Wlk. Brytania)

Vrije Universiteit 
Amsterdam (Holandia)

Universiteit Antwerpen 
(Holandia)

Ruhr University 
Bochum (Niemcy)

Friedrich-Alexander-
Universitaet 
Erlangen-Nuernberg 
(Niemcy)

University
of Cambridge
(Wlk. Brytania)

University of Birmingham 
(Wlk. Brytania)

European Molecular 
Biology Laboratory, 
Heidelberg (Niemcy)

University of Federico II 
(Włochy)

Imperial College London 
(Wlk. Brytania)

University of Warwick 
(Wlk. Brytania)

University of Aberdeen 
(Wlk. Brytania)

Swiss Federal Institute of 
Technology (ETH Zurich)/
Foundation for Research on 
Information Technologies 
in Society (Szwajcaria)

University of Louisville, 
Kentucky (USA)

Le Centre CEA de Saclay 
(Francja)

École Polytechnique, 
Palaiseau (Francja)

Northwestern 
University, Chicago 
(USA)

Laboratoire d’Analyse 
et d’Architecture des 
Systemes - LAAS-CNRS 
(Francja)

University of Quebec 
(Kanada)

Nanyang 
Technological 
University (Singapur)

National University of 
Ireland, Maynooth, 
(Irlandia)

Instytut Biochemii
i Biofizyki PAN w Warszawie

Uniwersytet Jagielloński 

Uniwersytet im.
A. Mickiewicza 

Instytut Biologii
Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckie-
go PAN w Warszawie 

Politechnika Warszawska 

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 

Uniwersytet
Warszawski

Instytut Fizyki Jądrowej 
PAN w Krakowie

Uniwersytet
Wrocławski

Uniwersytet
w Białymstoku

Instytut Farmakologii 
PAN w Krakowie

Gdański Uniwersytet 
Medyczny

Uniwersytet
Warszawski

Gdański Uniwersytet 
Medyczny

Instytut Podstawowych 
Problemów Techniki 
PAN w Warszawie

Instytut Chemii Organicznej
PAN w Warszawie

Uniwersytet Wrocławski

Politechnika Gdańska

Pomorski Uniwersytet 
Medyczny w Szczecinie

Instytut Fizyki PAN
w Warszawie

Uniwersytet Warszawski

Centrum Onkologii im. 
prof. F. Łukaszczyka
w Bydgoszczy

Instytut Problemów 
Jądrowych im. Andrzeja 
Sołtana w Otwocku-
Świerku

Politechnika
Warszawska

Uniwersytet Warszawski

Instytut Immunologii
i Terapii Doświadczalnej 
PAN we Wrocławiu

304 tys. zł

324 tys. zł

303 tys. zł 

326 tys. zł 

317 tys. zł 

325 tys. zł 

271 tys. zł 

328 tys. zł

316 tys. zł 

301 tys. zł 

290 tys. zł

304 tys. zł 

299 tys. zł

324 tys. zł

318 tys. zł

323 tys. zł 

304 tys. zł 

319 tys. zł

320 tys. zł

315 tys. zł 

328 tys. zł 

209 tys. zł

320 tys. zł 

288 tys. zł 

318 tys. zł 

304 tys. zł

279 tys. zł 

biotechnologia
i bioinżynieria

biotechnologia
i bioinżynieria

biotechnologia
i bioinżynieria

biotechnologia
i bioinżynieria

optoelektronika

technologie informacyj-
ne i telekomunikacyjne

nowe materiały 
i technologie

informatyka

fizyka

biologia molekularna

chemia

neurologia

biologia molekularna

bioinformatyka

biotechnologia

dr jan
guzowski

Max Planck Institute 
for Intelligent Systems, 
Stuttgart (Niemcy)

Instytut Chemii Fizycznej 
PAN w Warszawie

198 tys. zł nowe materiały
i technologie

nauki obliczeniowe

nowe materiały
i technologie

technologie informacyjne 
i telekomunikacyjne

technologie
informacyjne
i telekomunikacyjne

biotechnologia
i bioinżynieria

nowe materiały
i technologie

fizyka

biologia molekularna

nauki techniczne

nauki techniczne

informatyka

biologia molekularna

razeM

razeM

4.824 tys. zł

4.277 tys. zł

konkurs 2/2010

Data ogłoszenia konkursu: 13 sierpnia 2010 r.

Data zakończenia składania wniosków: 15 października 2010 r.

Liczba wniosków: 55 

Kwota przeznaczona na konkurs (ze środków PO IG): 4,2 mln zł 

Kwota przyznana: 4,8 mln zł

konkurs 3/2011

Po przeprowadzeniu konkursu Fundacja wyłoniła 14 projektów z dziedzin Bio, Info, Techno, które 
otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 4 277 tys. zł oraz dwa wnioski z pozostałych dzie-
dzin, które otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 532 tys. zł. Podpisano umowy ze wszyst-
kimi laureatami. 

laureaci proGraMu hoMinG plus (konkurs 3/2011 – projekty bio, info, techno)
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laureat instytucja zaGra-
niczna, z której 
poWrÓcił laureat

Miejsce realizacji 
projektu

dziedzina przyznane
doFinanso-
wanie 

dr piotr
sułkowski

dr michał
ziembowski

Caltech - California 
Institute of Technology 
(USA)

University of Edinburg 
(Wlk. Brytania)

Uniwersytet Warszawski

Politechnika Warszawska

248 tys. zł

284 tys. zł

fizyka

matematyka

laureaci proGraMu hoMinG plus 
(konkurs 3/2011 – projekty spoza dziedzin bio, info, techno)

konkurs 3/2011

konkurs 2010/2

konkurs 4/2011 

Data ogłoszenia konkursu: 14 stycznia 2011 r.

Data zakończenia składania wniosków: 15 marca 2011 r.

Liczba wniosków: 46 (w tym: 41 – Bio, Info, Techno, 5 – pozostałe dziedziny)

Kwota przeznaczona na konkurs (ze środków PO IG): 4,3 mln zł

Kwota przyznana: 4,8 mln zł
Termin ogłoszenia składania wniosków: 10 września 2010 r.

Liczba kandydatów: 94 osoby

Liczba recenzentów: 133 osoby

Liczba kandydatów w drugim etapie (panel recenzentów): 21 osób

Liczba laureatów: 8 osób

łączna wartość stypendiów: 1,3 mln złData ogłoszenia konkursu: 14 sierpnia 2011 r.

Data zakończenia składania wniosków: 17 października 2012 r.

Liczba wniosków: 67 (w tym: 54 – Bio, Info, Techno, 13 – pozostałe dziedziny)

Kwota przeznaczona na konkurs (ze środków PO IG): 3,8 mln zł 

Do końca 2011 roku trwała ocena merytoryczna wniosków, subwencje zostały przyznane w 2012 roku.

Stypendia w programie KOLUMB są przyznawane najlepszym młodym uczonym ze stopniem doktora na 
pobyty badawcze (od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie.
Program jest realizowany od 1995 roku. Od tego czasu rozstrzygnięto 23 konkursy, w których łącznie 
przyznano 196 stypendiów. 

W 2011 roku zostały rozstrzygnięte dwa konkursy: rozpoczęty w 2010 roku (2010/2) oraz pierwszy 
z dwóch zorganizowanych w 2011 roku (2011/1). Fundacja przyjęła również wnioski i rozpoczęła proce-
durę konkursową dla drugiej edycji w roku 2011.

laureaci programu Kolumb (KonKurs 2010/2)

proGraM koluMb/stypendia na zagraniczne staże podoktorskie

laureat instytucja czas trWania i miejsce stażu

dr wojciech
chaładaj

dr przemysław
małkiewicz

dr mikołaj
czajkowski

dr beata
nowakowska

dr Krzysztof
cichy

dr piotr
michaluk

dr mirosław
janowski

dr teodozja
rzeuska

Instytutu Chemii Organicznej
PAN w Warszawie

Instytut Problemów Jądrowych 
im. A. Sołtana w Warszawie

Wydział Ekonomii, Uniwersytet
Warszawski

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza

Instytut Biologii Doświadczalnej 
im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

Instytut Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
w Warszawie

Instytut Kultur Śródziemnomorskich
i Orientalnych PAN w Warszawie

roczny staż w University of California, 
Berkley (USA)

roczny staż w Pennsylvania
State University (USA)

roczny staż w Univeristy of Califonia,
San Diego (USA)

roczny staż w Catholic University of 
Leuven (Belgia)

roczny staż w DESY - Deutsches Elektro-
nen-Synchrotron (Niemcy)

roczny staż w Univeristy College
of London (Wielka Brytania)

roczny staż w Johns Hopkins University 
School of Medicine (USA)

roczny staż we Freie Universitaet Berlin 
(Niemcy)

razeM 532 tys. zł

Dr Angelika Baranowska, laureatka programu HOMING PLUS z 2010 roku.
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laureaci programu Kolumb (KonKurs 2011/1)

laureat instytucja czas trWania i miejsce stażu

dr wojciech
bury

dr artur andrzej
obłuski

dr anna
lasek

dr paulina
suchanek

dr paweł
kudela

dr szymon
pustelny

Wydział Chemii, 
Politechnika Warszawska

Doktorat na Uniwersytecie
Warszawskim

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet 
Wrocławski

Instytut Maszyn Przepływowych PAN
w Gdańsku

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński

roczny staż w Northwestern University 
(USA)

roczny staż w The Oriental Institute of 
the University of Chicago (USA)

sześciomiesięczny staż we Freie
Universitaet Berlin (Niemcy)

roczny staż w DESY - Deutsches Elektro-
nen-Synchrotron (Niemcy)

roczny staż w Stanford University (USA)

roczny staż w University of California, 
Berkley (USA)

konkurs 2011/1

konkurs 2011/2

Termin ogłoszenia składania wniosków: 15 stycznia 2011 r.

Liczba kandydatów: 89 osób

Liczba recenzentów: 226 osób

Liczba kandydatów w drugim etapie (panel recenzentów): 15 osób

Liczba laureatów: 6 osób

łączna wartość stypendiów: 839 tys. zł

Termin ogłoszenia składania wniosków: 14 września 2011 r.

Liczba kandydatów: 103 osoby

Do końca 2011 roku procedura konkursowa była w toku, stypendia zostały przyznane w 2012 r.

Laureaci programu KOLUMB (do edycji z 2009 roku włącznie), po zakończeniu stypendium i powrocie 
do kraju, mogli ubiegać się o granty wspomagające. Granty mają im ułatwić wykorzystanie wiedzy 
i umiejętności zdobytych podczas pobytu w najlepszych światowych ośrodkach naukowych poprzez 
pomoc w stworzeniu lub unowocześnieniu ich warsztatów badawczych oraz umożliwienie kontynu-
owania współpracy z ośrodkami naukowymi, w których odbyli staże. 
W latach 2002-2011 grant wspomagający otrzymało 102 stypendystów. 

Wysokość grantu to 40 tys. zł (w przypadku grantu dla laureatów stypendium in. Marii Skłodowskiej-
Curie, przyznawanego w latach 2004-2007 – 60 tys. zł). W 2011 roku Fundacja przyznała 6 grantów 
wspomagających na łączną kwotę 260 tys. zł.

granty wspomagające w 2011 roku otrzymali:

dr jarosław Źrałka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
dr rafał długosz z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
dr Magdalena kasprowicz z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej,
dr łukasz dobrzycki z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
dr Karol Kamiński z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
dr piotr zarzycki z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.

Program POMOST w zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno jest współfinansowany 
ze środków strukturalnych w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” POIG 
2007-2013. Projekty z innych kategorii są finansowane ze środków własnych Fundacji.

Celem programu jest umożliwienie powrotu do pracy naukowej najlepszym badaczom wychowującym 
małe dzieci oraz ułatwienie kobietom w ciąży kontynuowania projektów badawczych. Program prze-
widuje dwa rodzaje wsparcia:

• granty powrotowe – finansowanie projektów realizowanych przez badaczy powracających do pra-
cy naukowej po przerwach związanych z opieką nad małym dzieckiem. 
Projekty realizowane w ramach tego programu mogą trwać od roku do trzech lat. Laureaci otrzymują 
subsydium badawcze w wysokości do 140 tys. zł rocznie oraz mogą ufundować stypendia naukowe dla 
swoich trzech magistrantów (w wysokości 1 tys. zł) lub doktorantów (w wysokości 3 tys./3,5 tys. zł).

• Wsparcie dla kobiet realizujących projekty naukowe w czasie ciąży – w przypadku zadań, które 
mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego przebiegu ciąży. Dofinansowanie służy temu, by ciąża nie 
stała się przeszkodą w rozwoju kariery naukowej kobiet pracujących naukowo i może być wykorzysta-
ne na pokrycie kosztów zastępstwa, w ramach którego inna osoba wykona za laureatkę szkodliwe lub 
niebezpieczne czynności techniczne.

proGraM poMost/granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej oraz 
wspierające kobiety w ciąży pracujące naukowo

granty Wspomagające dla stypendystÓW programu Kolumb



Dr Izabela Krejtz, laureatka programu POMOST, z synami. 
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laureatka instytucja dziedzina tytuł projeKtu przyznane
doFinanso-
wanie 

dr aleksandra 
biedrzycka

dr paulina 
dominiak

dr dagmara 
jakimowicz

dr andrea 
lipińska

dr małgorzata 
cieśla

dr iwona
aniela Gabriel

dr inż. renata 
Kopeć

dr agnieszka 
łoboda

Instytut Ochrony 
Przyrody PAN w 
Krakowie

Uniwersytet 
Warszawski

Uniwersytet 
Wrocławski

Uniwersytet Gdański

Instytut Biochemii
i Biofizyki PAN
w Warszawie

Politechnika Gdańska

Instytut Fizyki Jądrowej 
PAN w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński 

biologia ewolucyjna

chemia fizyczna 

mikrobiologia 

wirusologia 

biologia molekularna

biochemia

fizyka jądrowa

biologia molekularna

445 tys. zł

649 tys. zł

717 tys. zł

554 tys. zł

474 tys. zł 

441 tys. zł 

555 tys. zł

560 tys. zł

Rola patogenów 
i wyboru partnera jako 
czynników kształtu-
jących ewolucję MHC 
w naturalnych popula-
cjach. Badania populacji 
rokitniczki z wykorzy-
staniem długotermino-
wych danych

Rozszerzenie możli-
wości analizy danych 
rentgenowskich dla 
kryształów makromo-
lekularnych

Wpływ topoizomerazy 
I na dynamikę chro-
mosomu Streptomyces 
i Mycobacterium – od 
badań na poziomie 
pojedyńczej cząsteczki 
do biologii komórki

Zgłębiając nowe mechani-
zmy „ucieczki immunolo-
gicznej” herpeswirusów 
– poszukiwanie nowych 
strategii udoskonalania 
szczepionek przeciwwi-
rusowych i wektorów 
wirusowych stosowanych 
jako terapeutyki

Nowe białka uwikłane 
w regulację transkrypcji 
tRNA u drożdży Saccha-
romyces cerevisiae

Enzymy szlaku biosyn-
tezy lizyny: nowe cele 
molekularne w chemo-
terapii przeciwgrzy-
bowej?

Optymalizacja dozy-
metrii pacjenta i perso-
nelu w radiologii

Znaczenie polimorfizmu 
apolipoproteiny E w me-
dycynie regeneracyjnej

laureatki proGraMu poMost (konkurs 2/2010 - projekty bio, info, techno)

W 2011 roku w ramach programu rozstrzygnięte zostały dwa konkursy: rozpoczęty w 2010 roku (2/2010) 
oraz pierwszy z dwóch zorganizowanych w 2011 roku (3/2011). Fundacja przeprowadziła również nabór 
wniosków i rozpoczęła procedurę konkursową drugiej edycji w roku 2011 (4/2011). 

konkurs 2/2010 
Po przeprowadzeniu konkursu Fundacja wyłoniła dwanaście projektów z dziedzin Bio, Info, Techno, 
które otrzymały finansowanie w łącznej wysokości 6 231 tys. zł oraz dwa projekty z pozostałych dzie-
dzin, które otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 760 tys. zł. Między kwietniem a czerwcem 
2011 r. podpisano umowy ze wszystkimi laureatkami. 

proGraM poMost/granty powrotowe laureatka 

laureatka 

instytucja

instytucja

dziedzina

dziedzina

tytuł projeKtu 

tytuł projeKtu 

przyznane
doFinanso-
wanie 

przyznane
doFinanso-
wanie 

dr agnieszka 
Michota-ka-
mińska

dr anna
Kurowska

dr oksana 
yastrubchak

dr edyta
łokas

dr Magdalena 
niedziałkowska

dr agnieszka 
mączyńska

Instytut Chemii 
Fizycznej PAN
w Warszawie

Uniwersytet 
Warszawski

Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Instytut Fizyki 
Jądrowej PAN w 
Krakowie

Instytut Biologii Ssaków 
PAN w Białowieży

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu

chemia fizyczna

nauki polityczne

fizyka 

nauki o środowisku

biologia ochrony
przyrody

archeologia

438 tys. zł

365 tys. zł

485 tys. zł

434 tys. zł

479 tys. zł 

395 tys. zł 

Powierzchniowo wzmoc-
niona spektroskopia 
Ramana w diagnostyce 
molekularnej

Łączny wpływ instru-
mentów polityki ro-
dzinnej i polityki rynku 
pracy na aktywność 
zawodową i zachowania 
prokreacyjne kobiet 
i mężczyzn 

Produkcja i badania 
nanowymiarowych 
struktur na bazie 
magnetycznych 
półprzewodników 
trójskładnikowych 
(Ga,Mn)As oraz GaAs, 
implantowanym 
jonami Mn, dla celów 
spintroniki

Promieniotwórczość 
w europejskiej części 
Arktyki u progu zmian 
środowiska

Mechanizmy długo-
trwałego utrzymy-
wania się wąskiej 
strefy kontaktu dwóch 
linii filogenetycznych 
nornicy rudej Myodes 
glareolus w północno-
wschodniej Polsce

Delta jako centrum 
wymiany kulturowej 
pomiędzy Górnym 
Egiptem a południo-
wym Lewantem 
w 4. tysiącleciu p.n.e.

laureatki proGraMu poMost (konkurs 2/2010 – projekty spoza dziedzin bio, info, techno)

konkurs 2/2010

Data ogłoszenia konkursu: 14 sierpnia 2010 r.

Data zakończenia składania wniosków: 15 października 2010 r.

Liczba wniosków: 110 (w tym: 94 – Bio, Info, Techno, 16 – pozostałe dziedziny)

Kwota przeznaczona na konkurs (ze środków PO IG): 5 mln zł

Kwota przyznana: 6,9 mln zł

razeM

razeM

6.231 tys. zł

760 tys. zł
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laureatka instytucja dziedzina tytuł projeKtu przyznane
doFinanso-
wanie 

dr anna 
bodzoń-Kuła-
kowska

dr agata
głuszyńska

dr anna
Kurzyńska
-Kokorniak

dr Katarzyna 
samson

dr joanna 
dzwonek

dr Maja
grabacka

dr dorota
matyszewska

dr agnieszka 
stolarczyk

Akademia
Górniczo-Hutnicza

Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza 
w Poznaniu

Instytut Chemii 
Bioorganicznej PAN
w Poznaniu 

Instytut Katalizy 
i Fizykochemii 
Powierzchni PAN  
w Krakowie

Instytut Biologii 
Doświadczalnej PAN
w Warszawie

Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie 

Uniwersytet Warszawski

Politechnika Śląska

biochemia

chemia organiczna

biochemia 

chemia fizyczna 

neurobiologia

biologia komórki

chemia fizyczna

chemia fizyczna

340 tys. zł

480 tys. zł

530 tys. zł

430 tys. zł 

530 tys. zł 

480 tys. zł 

364 tys. zł

430 tys. zł

Zastosowanie metod 
obrazowania za pomocą 
spektrometrii mas (SIMS 
i DESI) do pomiaru stresu 
oksydacyjnego towarzy-
szącego uzależnieniu od 
morfiny

Synteza nowych 
ligandów karbazolo-
wych, potencjalnych 
inhibitorów telomerazy 
w terapii antynowo-
tworowej

Apta-miR-y: nowa stra-
tegia regulacji bioge-
nezy i funkcjonowania 
cząsteczek miRNA

Selektywna hydro-
genoliza gliceryny 
do glikoli via acetol 
na katalizatorach 
heterogenicznych 
zawierających metale 
i tlenki metali

Rola białka adhezyj-
nego CD44 w rozwoju 
drzewa dendrytyczne-
go neuronów

Molekularne mecha-
nizmy antynowo-
tworowego działania 
kwasów tłuszczowych 
i fenofibratu jako 
agonistów receptorów 
aktywowanych prolife-
ratorami peroksyso-
mów (PPARs)

Wpływ nanostruk-
turalnych nośników 
leków na organizację 
modelowych błon 
biologicznych

Blokowe kopolimery 
politiofenów dostoso-
wane do energooszczęd-
nej separacji membra-
nowej: projektowanie, 
otrzymywanie, charak-
terystyka i ocena wła-
ściwości selektywnego 
transportu gazów

laureatki proGraMu poMost (konkurs 3/2011, projekty z dziedzin bio, info, techno)

konkurs 3/2011
Po przeprowadzeniu konkursu Fundacja wyłoniła trzynaście projektów z dziedzin Bio, Info, Techno, 
które otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości  5 382 tys. zł oraz dwa projekty z pozostałych 
dziedzin, które otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 891 tys. zł. Między październikiem 
a grudniem 2011 r. podpisano umowy ze wszystkimi laureatkami. 

laureatka 

laureatka 

instytucja

instytucja

dziedzina

dziedzina

tytuł projeKtu 

tytuł projeKtu 

przyznane
doFinanso-
wanie 

przyznane
doFinanso-
wanie 

dr sylwia
kinga
studzińska

dr izabela 
krejtz

dr ewelina 
szymańska

dr monika 
Witusik-per-
kowska

dr Marta
szajnik-
szczepański

dr Katarzyna 
byrka

dr aleksandra 
Walczyńska

Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu

Szkoła Wyższa 
Psychologii Społecznej 
w Warszawie 

Międzynarodowy 
Instytut Biologii 
Molekularnej  
i Komórkowej  
w Warszawie

Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny 
w Poznaniu

Szkoła Wyższa 
Psychologii Społecznej 
(Wydział Zamiejscowy 
we Wrocławiu)

Uniwersytet Jagielloński

chemia analityczna

psychologia

biologia molekularna

onkologia 

ginekologia

psychologia

biologia ewolucyjna

221 tys. zł

542 tys. zł

430 tys. zł

410 tys. zł

500 tys. zł

349 tys. zł

237 tys. zł

Udoskonalenie metod 
analizy biomolekuł za 
pomocą chromatografii 
cieczowej i różnych 
technik detekcji

Różnice wiekowe zwią-
zane z rolą procesów 
poznawczych i psychofi-
zjologicznych w kształ-
towaniu reakcji na stres 
oraz użycie informacji 
zwrotnej na temat 
reakcji na stres jako 
narzędzia terapeutycz-
nego

Charakterystyka 
wybranych białek 
endocytarnych jako 
nowych regulatorów 
transkrypcji zależnej 
od czynnika AP-1

Hodowle komórek gle-
jaka wielopostaciowe-
go – model nowotworu 
in vitro czy „hodowla 
artefaktów”?

Rola egsosomów 
pochodzenia nowo-
tworowego w indukcji 
immunosupresji  
w szlaku adenozyny 
w raku jajnika

Efekt symultanicznej 
zmiany zachowań 
w domenach środowi-
ska i zdrowia 

Proksymalne i ultyma-
tywne czynniki wpły-
wające na zależność 
rozmiarów ciała od 
temperatury u organi-
zmów występujących 
w osadzie czynnym

laureatki proGraMu poMost (konkurs 3/2011 – projekty spoza dziedzin bio, info, techno)

razeM

razeM

5.382 tys. zł

891 tys. zł
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konkurs 3/2011

konkurs 4/2011

Data ogłoszenia konkursu: 14 stycznia 2011 r.

Data zakończenia składania wniosków: 15 marca 2011 r.

Liczba wniosków: 121 (w tym: 108 - Bio, Info, Techno, 13 – pozostałe dziedziny) 

Kwota przeznaczona na konkurs (ze środków PO IG): 5,5 mln zł

Kwota przyznana: 6,3 mln zł 

Data ogłoszenia konkursu: 12 sierpnia 2011 r.

Data zakończenia składania wniosków: 17 października 2011 r.

Kwota przeznaczona na konkurs (ze środków PO IG): 4,2 mln zł

Liczba wniosków: 86 (w tym: 75 - Bio, Info, Techno, 11 – pozostałe dziedziny)

Do końca 2011 roku trwał pierwszy etap oceny merytorycznej wniosków, granty zostały przyznane 
w 2012 roku. 

Przyjmowanie wniosków o wsparcie dla kobiet w ciąży prowadzone było w trybie ciągłym. W 2011 roku 
Fundacja przyznała dofinansowanie w łącznej wysokości 195 tys. zł (w tym 11 tys. zł pochodzących 
ze środków własnych Fundacji) 26 badaczkom. W związku z wyczerpaniem się środków finansowych 
przewidzianych w programie POMOST na wsparcie dla kobiet w ciąży realizujących projekty naukowe, 
przyjmowanie wniosków zostało zakończone 30 czerwca 2011 roku. 

poMost/wsparcie dla kobiet w ciąży

laureatka instytucja dziedzina przyznane
doFinansowanie 

czas trwania 
zastępstWa

mgr anna 
zawistowska-
deniziak

dr anna 
drożak

dr justyna 
cybulska

mgr patrycja 
nitoń

Instytut Parazytologii 
PAN w Warszawie

Uniwersytet 
Warszawski

Instytut Agrofizyki 
PAN w Lublinie

Instytut Chemii 
Fizycznej PAN 
w Warszawie

biologia

biologia

agrofizyka

chemia fizyczna

5 miesięcy

5,5 miesiąca

3,5 miesiąca

5,5 miesiąca

8 tys. zł

8 tys. zł

3 tys. zł

dr Magdalena 
Król

Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego

medycyna weterynaryjna 6 miesięcy12 tys. zł

5 tys. zł

laureatki proGraMu poMost (wsparcie dla kobiet w ciąży)

mgr grażyna 
gałęzowska

dr Magdalena 
kobielarz

Gdański Uniwersytet 
Medyczny

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny we 
Wrocławiu, Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy

zdrowie publiczne  
i kultura fizyczna

medycyna

8 miesięcy

5 miesięcy

11 tys. zł

dr barbara 
hawrylak
-nowak

Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie

nauki o roślinach
uprawnych i glebie

5 miesięcy5 tys. zł

6 tys. zł

laureatka instytucja dziedzina przyznane
doFinansowanie 

czas trwania 
zastępstWa

mgr dorota 
Goluch

mgr małgorzata 
adamiec

lek. urszula 
Krupa-Kozak

lek. Maria 
szubert

mgr agnieszka 
kuchta 

mgr inż. 
elżbieta
sołtysiak

mgr anna 
supernat

dr monika 
orczykowska-
Kotyna

mgr anna ekner

Instytut Genetyki
i Hodowli Zwierząt 
PAN w Jastrzębcu

nauki o zwierzętach 
hodowlanych 

Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza

Instytut Rozrodu Zwierząt 
i Badań Żywności PAN w 
Olsztynie

Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi

Gdański Uniwersytet 
Medyczny

Akademia
Górniczo-Hutnicza

Uniwersytet Gdański, 
Międzyuczelniany 
Wydział Biotechnologii

Narodowy Instytut 
Leków, Warszawa

Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza

biotechnologia

nauki o żywności  
i żywieniu

medycyna

diagnostyka medyczna

inżynieria materiałowa

biotechnologia
i bioinżynieria

mikrobiologia

ekologia i ochrona 
przyrody

7 miesięcy

5,5 miesiąca

6 miesięcy

6,5 miesiąca

3 miesiące

7 miesięcy

7 miesięcy

6 miesięcy

8 miesięcy

17 tys. zł

6 tys. zł 

11 tys. zł

10 tys. zł

3 tys. zł

7 tys. zł

2 tys. zł

8 tys. zł

8 tys. zł

dr anita 
dobrowolska

dr Mariola 
dutkiewicz

dr hab. izabela 
Wocławek-po-
tocka

mgr ewa 
chećko

dr anna
Witek-Krowiak

dr anna
pawlik

mgr joanna 
Kasprzak

dr Magdalena 
leszczyńska-
wiloch

dr Magdalena 
błażejczyk

Uniwersytet Łódzki 

Instytut Chemii 
Bioorganicznej PAN 
w Poznaniu

Instytut Rozrodu Zwierząt  
i Badań Żywności PAN 
w Olsztynie

Uniwersytet Warszawski

Politechnika 
Wrocławska

Instytut Immunologii 
i Terapii Doświadczalnej 
PAN we Wrocławiu

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza

Gdański Uniwersytet 
Medyczny

Międzynarodowy Instytut 
Biologii Molekularnej 
i Komórkowej w Warszawie

ekologia
mikroorganizmów

biotechnologia

nauki weterynaryjne

ekologia, 
nauki biologiczne

technologie chemiczne

biotechnologia
i bioinżynieria

biologia strukturalna

biologia medyczna

biotechnologia
i bioinżynieria

4 miesiące

6 miesięcy

7 miesięcy

8,5 miesiąca

4 miesiące

5 miesięcy

7 miesięcy

8,5 miesiąca

5 miesięcy

8 tys. zł

9 tys. zł

5 tys. zł

9 tys. zł

5 tys. zł

8 tys. zł

7 tys. zł

7 tys. zł

7 tys. zł

proGraM start/stypendia dla młodych uczonych

Stypendia naukowe przyznawane przez Fundację stojącym u progu kariery młodym naukowcom, którzy mogą 
już wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stanowią one dowód uznania dla dotychczasowych osią-
gnięć naukowych laureatów i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju. Pierwsze stypendia w programie START 
zostały przyznane w 1993 r.

W ramach dodatkowej oferty programu możliwe jest uzyskanie finansowania krótkich naukowych wyjazdów 
studyjnych do zagranicznych instytutów badawczych, służących nawiązaniu współpracy i zapoznaniu się z me-
todami pracy w tych ośrodkach, a także poszukiwaniu najlepszego miejsca na odbycie stażu podoktorskiego.



Z wręczenia dyplomów stypendystom START w 2011 roku.
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dr marcin adamczak kulturoznawstwo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr michał araszkiewicz prawoznawstwo Uniwersytet Jagielloński

mgr anna baranowska demografia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Magdalena bator filologia
Społeczna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsię-
biorczości w Łodzi

dr magdalena bieniak-
nowak filozofia Uniwersytet Warszawski

mgr szymon bocian chemia Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

mgr joanna bogusławska biologia medyczna
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 
w Warszawie

mgr arkadiusz borek biofizyka Uniwersytet Jagielloński

dr anna brytek-matera psychologia społeczna Uniwersytet Śląski

mgr szymon brzeziński historia Uniwersytet Warszawski

dr Katarzyna byrka psychologia społeczna
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (Wydział 
Zamiejscowy we Wrocławiu)

dr grzegorz chojnowski biofizyka
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej 
i Komórkowej w Warszawie

mgr michał choptiany literaturoznawstwo Uniwersytet Jagielloński

mgr jakub cieślak zootechnika Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr alicja curanović stosunki międzynarodowe Uniwersytet Warszawski

mgr marek cygan informatyka Uniwersytet Warszawski

mgr monika czapla biofizyka Uniwersytet Jagielloński

dr anna czarnecka biologia medyczna Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

dr oksana danylyuk chemia fizyczna Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

dr łukasz delong ekonomia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr nicole dołowy-rybińska nauki o kulturze Instytut Slawistyki PAN w Warszawie

laureaci proGraMu start w 2011 roku

stypendysta dziedzina instytucja

W roku 2011 zostało przyznanych 128 stypendiów. Grono laureatów dotychczasowych 19 edycji kon-
kursu liczy już 2095 osób. 

Wysokość stypendium wynosi 28 tys. zł. W 2011 roku przyznane zostało jedno stypendium specjalne dla 
najwyżej ocenionego w konkursie laureata - powiększone o środki uzyskane przez Fundację z wpłat 1% 
podatku dochodowego. Stypendium w wysokości 36 tys. zł otrzymał lek. michał Kamiński z Centrum 
Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

dr adrian doroszko medycyna kliniczna Akademia Medyczna we Wrocławiu

mgr szymon drobniak ekologia Uniwersytet Jagielloński

mgr małgorzata durlej fizjologia roślin i zwierząt Uniwersytet Jagielloński

dr inż. bartłomiej dyniewicz transport
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 
w Warszawie

mgr inż. Maciej ejsmond biologia środowiska Uniwersytet Jagielloński

dr inż. sławomir ertman telekomunikacja Politechnika Warszawska

dr inż. anna Fabijańska informatyka Politechnika Łódzka

dr jan Fałkowski ekonomia Uniwersytet Warszawski

mgr inż. justyna Flis geologia
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie

mgr sylwia Freza chemia Uniwersytet Gdański

dr inż. jakub Gac inżynieria chemiczna Politechnika Warszawska

dr Katarzyna gach biologia medyczna Uniwersytet Medyczny w Łodzi

mgr inż. tomasz Gambin informatyka Politechnika Warszawska

mgr paweł gawrychowski informatyka Uniwersytet Wrocławski

dr anna gągor inżynieria materiałowa
Instytut Niskich Temperatur i Badań Struktural-
nych PAN we Wrocławiu

mgr piotr głuszkowski historia Stacja Naukowa PAN w Moskwie

mgr szymon godlewski fizyka Uniwersytet Jagielloński

dr Marcin gołaszewski filologia Uniwersytet Łódzki

mgr mateusz goryca fizyka Uniwersytet Warszawski

mgr marcin gronowski chemia fizyczna Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

mgr inż. maria grześ zootechnika Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

mgr inż. piotr harnatkiewicz
budowla i eksploatacja 
maszyn

Politechnika Wrocławska

dr beata hasiów-jaroszew-
ska agronomia

Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut 
Badawczy w Poznaniu

dr anna horszwald
technologia żywności 
i żywienia

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN 
w Olsztynie

mgr stepan ivanyk filozofia
Szkoła Nauk Społecznych, Instytut Filozofii  
i Socjologii PAN w Warszawie

dr konrad iwanicki informatyka Uniwersytet Warszawski

dr tomasz jagielski biologia medyczna Uniwersytet Warszawski

mgr łukasz jaremko chemia Uniwersytet Warszawski

mgr mariusz jaremko chemia Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

mgr inż. dominik jurków elektronika Politechnika Wrocławska

mgr Katarzyna hanna 
Kamińska bioinformatyka

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej 
i Komórkowej w Warszawie

mgr jan Kamiński psychologia
Instytut Biologii Doświadczalnej  
im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

lek. michał Kamiński medycyna kliniczna
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Warszawie

mgr inż. radosław  
Kamiński chemia fizyczna Uniwersytet Warszawski

dr arkadiusz Kawa logistyka Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

mgr Filip Kawczyński filozofia Uniwersytet Warszawski

stypendysta dziedzina instytucja

Stypendyści START 2011 na Zamku Królewskim w Warszawie, po wręczeniu dyplomów. 
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mgr tomasz Kazimierczuk fizyka Uniwersytet Warszawski

mgr agnieszka Kiliszek biologia molekularna Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

mgr ewa Kociszewska historia sztuki Uniwersytet Warszawski

dr jelena kondratiewa-
bryzik prawo Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie

dr inż. agnieszka Kosińska
technologia żywności  
i żywienia

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN 
w Olsztynie

dr michał Krawczyk ekonomia Uniwersytet Warszawski

dr magdalena Król weterynaria
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie

mgr Katarzyna  
Królikowska prawo Uniwersytet Warszawski

mgr inż. Marta  
Królikowska chemia fizyczna Politechnika Warszawska

mgr łukasz Krzyżowski socjologia
Akademia Górniczo-Hutnicza  
im. Stanisława Staszica w Krakowie

dr joanna kulesza prawo Uniwersytet Łódzki

mgr aleksandra Kurek astronomia Uniwersytet Jagielloński

mgr inż. adam Kusiek elektronika Politechnika Gdańska

dr inż. mateusz Kwaśnicki matematyka Instytut Matematyczny PAN w Warszawie

dr Krzysztof Kwiatkowski historia Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

mgr Magdalena  
lebiedzińska biochemia

Instytut Biologii Doświadczalnej  
im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

dr dominika lewicka-
szczebak geologia Uniwersytet Wrocławski

dr inż. adam łodygowski budownictwo Politechnika Poznańska

dr paweł łupkowski filozofia
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu

dr robert łyżeń biologia molekularna Uniwersytet Gdański

dr inż. karol Malecha elektronika Politechnika Wrocławska

mgr paweł malinowski mechanika
Instytut Maszyn Przepływowych PAN  
w Gdańsku

dr łukasz małek medycyna kliniczna
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia  
Stefana Kard. Wyszyńskiego w Warszawie

mgr michał marciak historia Uniwersytet Jagielloński

mgr inż. aleksandra  
maruszak biologia medyczna

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN 
im. M. Mossakowskiego w Warszawie

mgr maciej maryl literaturoznawstwo Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie

mgr inż. wojciech  
marynowski elektronika Politechnika Gdańska

mgr inż. agata mechlińska chemia Politechnika Gdańska

mgr jakub mielczarek astronomia Uniwersytet Jagielloński

dr cezary migaszewski astronomia Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

mgr inż. sebastian Molin inżynieria materiałowa Politechnika Gdańska

dr marcin moskalewicz historia
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego 
w Poznaniu

mgr Krzysztof mularski nauki prawne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Krystyna nadachowska biologia molekularna Uniwersytet Jagielloński

stypendysta dziedzina instytucja stypendysta dziedzina instytucja

dr inż. Katarzyna  
niespodziana

inżynieria materiałowa Politechnika Poznańska

mgr maria nowak historia Uniwersytet Warszawski

dr piotr nowicki chemia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr joanna nynca rybactwo Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN 
w Olsztynie

dr anna olejniczak chemia fizyczna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr inż. przemysław  
perlikowski

mechanika Politechnika Łódzka

dr inż. emilia pers 
-Kamczyc

zootechnika Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

mgr Marcin piechota farmakologia Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

mgr marcin pilipczuk informatyka Uniwersytet Warszawski

mgr rafał piprek biologia środowiskowa Uniwersytet Jagielloński

mgr inż. marek polański inżynieria materiałowa Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

mgr radosław poleski astronomia Uniwersytet Warszawski

mgr Krystian pyta chemia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr inż. Katarzyna roszak fizyka Politechnika Wrocławska

dr marcin sabok matematyka Uniwersytet Wrocławski

mgr Karolina sekita filologia Uniwersytet Warszawski

dr galyna shul chemia fizyczna Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

dr emilia sitek psychologia Gdański Uniwersytet Medyczny

dr monika srebro chemia Uniwersytet Jagielloński

dr mateusz stępień prawo Uniwersytet Jagielloński

mgr marek szczerba geologia Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie

dr inż. dorota szczęsna biocybernetyka i inżynieria 
biomedyczna

Politechnika Wrocławska

dr roman szczęsny biologia molekularna Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

mgr karolina sztandar-
sztanderska

socjologia Uniwersytet Warszawski

lek. mateusz Śpiewak medycyna kliniczna Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia  
Stefana Kard. Wyszyńskiego w Warszawie

mgr paweł tacikowski psychologia Instytut Biologii Doświadczalnej  
im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

mgr Karolina tetłak prawo Uniwersytet Warszawski

dr inż. anita trenczek-zając inżynieria materiałowa Akademia Górniczo-Hutnicza  
im. Stanisława Staszica w Krakowie

mgr piotr trocha fizyka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr joanna tyrowicz ekonomia Uniwersytet Warszawski

dr Katarzyna tyszczuk chemia Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie

dr bartosz wiland lingwistyka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr tomasz Włodarski biofizyka Uniwersytet Warszawski

dr maciej Wnuk zootechnika Uniwersytet Rzeszowski

mgr inż. maciej Woźny biologia środowiskowa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr marcin zajenkowski psychologia Uniwersytet Warszawski

dr justyna ziółkowska psychologia Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej  
(Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
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Dzięki porozumieniu zawartemu w 2006 roku przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z Radą Spotkań 
z Laureatami Nagrody Nobla w Lindau (Council for Lindau Nobel Laureate Meetings), wskazani przez 
Fundację stypendyści programu START mogą uczestniczyć w corocznym prestiżowym spotkaniu mło-
dych uczonych z całego świata z noblistami. Koszty ich udziału pokrywają organizatorzy oraz Funda-
cja. W 2011 roku podpisana została nowa umowa partnerska, na mocy której FNP co roku typuje do 
udziału w spotkaniach kilkoro młodych uczonych spośród laureatów programu START.

W 2011 r. w spotkaniu przedstawicieli nauk przyrodniczo-medycznych wzięły udział cztery osoby,
spośród wskazanych przez Fundację:
łukasz małek z Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia S. Kard. Wyszyńskiego w Warszawie,
aleksandra maruszak z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej,
Maria Mosor z Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu,
tomasz Wójtowicz z Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Celem programu jest ożywienie progospodarczych i proinnowacyjnych postaw wśród młodych uczo-
nych, zainteresowanie ich pracą naukową oraz zwiększenie atrakcyjności kariery naukowej w Polsce. 
Jest on skierowany do studentów, absolwentów lub doktorantów oraz do jednostek naukowych, w któ-
rych wykonywane są badania służące realizacji prac magisterskich lub doktorskich, a także do instytucji 
naukowych zatrudniających absolwentów studiów magisterskich na etatach naukowo-dydaktycznych 
lub naukowo-technicznych.

W 2011 roku w programie VENTURES rozstrzygnięte zostały dwa konkursy: rozpoczęty w 2010 roku 
(6/2010) oraz pierwszy z dwóch zorganizowanych w 2011 roku (7/2011). Fundacja przyjmowała również 
wnioski i rozpoczęła procedurę drugiego konkursu w roku 2011 (8/2011). 

konkurs 6/2010

Po przeprowadzeniu konkursu Fundacja wyłoniła siedem projektów spośród wniosków doktorantów, 
które otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 1 015 tys. zł oraz jeden projekt spośród wniosków 
studentów, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 66 tys. zł. W marcu i kwietniu 2011 r. podpisa-
no umowy z wszystkimi laureatami.

proGraM Ventures/wspieranie innowacyjnych projektów realizowanych przez  
młodych uczonych

konkurs w 2011 roku

Termin zakończenia składania wniosków: 30 października 2011 r.

Liczba kandydatów w pierwszym etapie konkursu: 1027 osób 

Liczba kandydatów w drugim etapie konkursu: 646 osób

Liczba laureatów:128 osób (+12 stypendiów wyjazdowych)

łączna wartość stypendiów (z wyjazdami studyjnymi): 3,7 mln zł

urszula  
borowska

Instytut Nauk 
Geologicznych PAN, 
Ośrodek Badawczy 
w Krakowie

 geologia Analiza potencjału zbior-
nikowego (porowatości 
i przepuszczalności) 
wapieni dolnej kredy 
jednostek wierchowych 
w Tatrach Polskich 
w kontekście przepływu 
wód termalnych pod 
nieckę podhalańską

185 tys. zł

Krzysztof Fic Politechnika Poznańska  chemia fizyczna Wysokoenergetyczny kon-
densator elektrochemi-
czny wykorzystujący 
pro cesy faradajowskie 
z roztworu elektrolitu jako 
innowacyjne źródło mocy

71 tys. zł

adrian 
Franczyk

Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza 
w Poznaniu

 chemia Zastosowanie silse-
skwioksanów w syntezie 
nowoczesnych 
materiałów hybrydowych 
z wykorzystaniem procesu 
polimeryzacji rodnikowej 
z przeniesieniem atomu

96 tys. zł

Marcin  
Krzykawski

Collegium Medicum, 
Uniwersytet 
Jagielloński 

 onkologia Badanie migracji i immu-
nogenności ksenogenicz-
nych komórek nowotwo-
rowych u myszy w celu 
sprawdzenia hipotezy 
o ich selektywnej lokali-
zacji w pierwotnym guzie 
nowotworowym

231 tys. zł

martyna anna 
Kucharska

Politechnika 
Warszawska

 inżynieria materiałowa Wstrzykiwane systemy 
polimerowe w sterowa-
nej regeneracji kości

74 tys. zł

Krzysztof 
rafał

Politechnika 
Warszawska

 elektrotechnika Zintegrowany system 
magazynu energii 
i przekształtnika ener-
goelektronicznego dla 
poprawy jakości energii 
elektrycznej

127 tys. zł

zuzanna tracz 
- gaszewska

Międzynarodowy 
Instytut Biologii 
Molekularnej 
i Komórkowej 
w Warszawie

 biologia molekularna Nabywanie oporności 
komórek niedrobnoko-
mórkowego raka płuca 
na chemioterapię – rola 
białek z rodziny p53

231 tys. zł

laureat instytucja dziedzina tytuł projeKtu przyznane
doFinanso-
wanie 

razeM 1.015 tys. zł

laureaci proGraMu Ventures (6/2010 – konkurs dla doktorantów i absolwentów)
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maciej cieśla Uniwersytet Jagielloński onkologia Nowa strategia leczenia 
mięsaka prążkowano-
komórkowego: indukcja 
różnicowania nowotworu

106 tys. zł

justyna  
czaban

Instytut Chemii 
Organicznej PAN 
w Warszawie

chemia organiczna Nowe metody oczysz-
czania produktów 
reakcji metatezy. Mo-
dyfikacje rutenowych 
katalizatorów metatezy 
umożliwiające łatwiejsze 
oczyszczanie mieszaniny 
reakcyjnej przy pomocy 
nanofiltracji

90 tys. zł

monika ewa 
danielewska

Politechnika Wrocławska inżynieria biomedyczna Analiza zależności fazo-
wych pomiędzy tętnem 
gałkowym, a aktyw-
nością układu serco-
wo-naczyniowego jako 
narzędzie diagnostyczne 
jaskry i stanu ukrwienia 
oka

154 tys. zł

laureat proGraMu Ventures (6/2010 - konkurs dla studentów)

laureat

laureat 

instytucja

instytucja

dziedzina

dziedzina

tytuł projeKtu 

tytuł projeKtu 

przyznane
doFinanso-
wanie 

przyznane
doFinanso-
wanie 

Krzysztof 
kochel

Uniwersytet Łódzki biofizyka Zastosowanie nowych 
pochodnych nitorksy-
lowych w charakterze 
modulatorów cytotok-
syczności taksanów w 
komórkach raka sutka

66 tys. zł

konkurs 6/2010

Data ogłoszenia konkursu: 30 sierpnia 2010 r.

Data zakończenia składania wniosków: 2 listopada 2010 r.

Liczba wniosków w konkursie: 105 

Kwota przeznaczona na konkurs dla doktorantów i absolwentów: 850 tys. zł

Kwota przeznaczona na konkurs dla studentów: 150 tys. zł

Kwota przyznana (łącznie): 1,08 mln zł

KonKurs 7/2011
Po przeprowadzeniu konkursu Fundacja wyłoniła osiem projektów spośród wniosków doktorantów, 
które otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości w 955 tys. zł oraz jeden projekt spośród wnio-
sków studentów, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 66 tys. zł. We wrześniu i październiku 
2011 roku podpisano umowy z wszystkimi laureatami.

laureaci programu Ventures (7/2011 - konkurs dla doktorantów i absolwentów)

Weronika Dębowska, laureatka programu VENTURES.
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Weronika 
dębowska

Instytut Biologii 
Doświadczalnej PAN 
w Warszawie

neuronauka Nowa odsłona alfabetu 
Braille’a. Weryfikacja 
i optymalizacja działania 
stymulatora czuciowe-
go, pracującego w polu 
skanera rezonansu ma-
gnetycznego

73 tys. zł

Marcin 
Kubisiak

Politechnika Warszawska chemia Opracowanie metody 
kontrolowanego utleniania 
alkanów w obecności związ-
ków alkilocynkowych

154 tys. zł

marek marzec Uniwersytet Śląski  
w Katowicach

nauki o roślinach Poszukiwanie i identy-
fikacja mutantów stri-
golaktonowych w celu 
uzyskania materiałów 
wyjściowych do hodowli 
jęczmienia Hordeum 
vulgare w Polsce

153 tys. zł

michał  
mikulski

Politechnika Śląska 
w Gliwicach

inżynieria biomedyczna Rehabilitacyjny egzosz-
kielet kończyn dolnych

171 tys. zł

anna orylska Szkoła Wyższa Psychologii 
Społecznej w Warszawie

psychiatria Diagnoza zespołu nad-
pobudliwości psychoru-
chowej z zaburzeniami 
koncentracji uwagi 
(ADHD) u dzieci w wieku 
przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym

54 tys. zł

laureat programu Ventures (7/2011 – konkurs dla studentów)

laureat 

laureat 

instytucja

instytucja

dziedzina

dziedzina

tytuł projeKtu 

tytuł projeKtu przyznane
doFinanso-
wanie 

bartosz
baziński

Politechnika Gdańska informatyka THIVERA – badanie wpły-
wu opinii internautów 
na rynek kapitałowy

66 tys. zł

KonKurs 7/2011

Data ogłoszenia konkursu: 15 lutego 2011 r.

Data zakończenia składania wniosków: 15 kwietnia 2011 r.

Liczba wniosków w konkursie: 121 

Kwota przeznaczona na konkurs dla doktorantów i absolwentów: 900 tys. zł

Kwota przeznaczona na konkurs dla studentów: 200 tys. zł

Kwota przyznana (łącznie): 1,02 mln zł 

razeM 955 tys. zł

konkurs 8/2011

Data ogłoszenia konkursu: 30 sierpnia 2010 r.

Data zakończenia składania wniosków: 2 listopada 2010 r.

Liczba wniosków w ósmej edycji konkursu: 77 

Kwota przeznaczona na konkurs dla doktorantów i absolwentów: 900 tys. zł

Kwota przeznaczona na konkurs dla studentów: 200 tys. zł

Do końca 2011 r. trwał pierwszy etap oceny merytorycznej wniosków, laureaci zostali wyłonieni w 2012 roku. 

Program oferuje stypendia na prowadzenie za granicą specjalistycznych kwerend archiwistycznych, 
których celem jest poszukiwanie i badanie niedostępnych w Polsce, a niezbędnych do badań nauko-
wych materiałów źródłowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Program obejmuje także 
badanie zasobów krajowych bibliotek i archiwów przez naukowców zagranicznych zajmujących się te-
matyką polską. Wysokość stypendium jest uzależniona od miejsca i czasu realizacji kwerendy i wynosi 
średnio 2 500 euro miesięcznie (lub równowartość tej kwoty w innej walucie).

proGraM kwerenda/stypendia na kwerendy za granicą

laureaci proGraMu kWerenda w 2011 roku

laureat instytucja Miejsce
kwerendy 

czas pobytu 

dr agata dąbrowska Uniwersytet Łódzki USA 2 miesiące

dr miłosz giersz Uniwersytet Warszawski Peru 2 miesiące 

dr Marcin  
gołaszewski

Uniwersytet Łódzki Niemcy 2 miesiące

dr maciej górny Instytut Historii PAN w Warszawie Austria 1 miesiąc

dr dorota  
jewdokimow

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu

Francja 2 miesiące 

dr adam kola Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu USA 2 miesiące 

dr marta majorek Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego

USA 1 miesiąc

dr artur markowski Uniwersytet Warszawski Federacja Rosyjska 1 miesiąc

dr Włodzimierz pessel Uniwersytet Warszawski Dania 1,5 miesiąca

dr Maciej potz Uniwersytet Łódzki USA 2 miesiące 

dr michał  
pszczółkowski

Uniwersytet Zielonogórski Ukraina 1,5 miesiąca 

dr marta rakoczy Uniwersytet Warszawski Wielka Brytania 2 miesiące

dr teodozja rzeuska Instytut Kultur Śródziemnomorskich  
i Orientalnych PAN w Warszawie

Wielka Brytania, USA 2 miesiące 

dr agnieszka tomas Uniwersytet Warszawski Bułgaria 1 miesiąc 

dr monika Wójciak 
-marek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu

USA 1 miesiąc 

dr beata Wywrot-
Wyszkowska

Instytut Archeologii i Etnologii PAN,  
Oddział w Szczecinie

Niemcy 1 miesiąc
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sylwester arabas Uniwersytet Warszawski geofizyka USA

michał araszkiewicz Uniwersytet Jagielloński prawo USA

anna bajek Collegium Medicum, UMK Toruń biotechnologia Portugalia (Madera)

bartosz baliś Akademia Górniczo-Hutnicza informatyka Japonia

dominik belter Politechnika Poznańska automatyka i robotyka Włochy

iwona chlebek Uniwersytet Jagielloński farmaceutyka i farmakologia Włochy

dariusz danel Zakład Antropologii PAN we Wrocławiu biologia Niemcy

konkurs w 2011 roku

Termin ogłoszenia składania wniosków: 1 marca 2011 r.

Termin zakończenia składania wniosków: 30 kwietnia 2011 r.

Liczba kandydatów w konkursie: 65 osób

Liczba laureatów: 16 osób

Liczba recenzentów i ekspertów w konkursie: 13 osób

łączna wysokość przyznanych stypendiów: 287 tys. zł 

Program oferuje stypendia na dofinansowanie uczestnictwa polskich uczonych w międzynarodowych 
kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych w Polsce oraz za granicą. Stypendia są finansowa-
ne przez FNP, zaś konkurs jest organizowany przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Rok 2011 był 
ostatnim rokiem finansowania programu przez Fundację. 

W 2011 roku odbyły się 3 konkursy o stypendia konferencyjne.

stypendia konFerencyjne

laureaci stypendiów konFerencyjnych w 2011 roku

i KonKurs (zima)

stypendysta instytucja

i edycja 
(zima)

termin sKładania WniosKÓW

termin rozstrzygnięcia KonKursÓW

liczba kandydatów

liczba laureatów

łączna KWota stypendiÓW

ii edycja 
(Wiosna)

iii edycja 
(jesień)

razeM

dziedzina nauki Miejsce
konFerencji

28 lutego

15 kwietnia

183

56

120 tys. zł

30 kwietnia

15 czerwca

233

47

100 tys. zł

30 września

15 listopada

131 547

14340

125 tys. zł 345 tys. zł

stypendysta instytucja dziedzina nauki Miejsce
konFerencji

Krystyna dąbrowska Instytut Immunologii i Terapii Do-
świadczalnej PAN we Wrocławiu 

biologia medyczna USA

mikołaj deckert Uniwersytet Łódzki językoznawstwo Chiny

nicole dołowy 
-rybińska

Instytut Slawistyki PAN w  
Warszawie

językoznawstwo Niemcy

Marzena Fandzioch Uniwersytet Mikołaja Kopernika chemia Hiszpania

małgorzata gambin Uniwersytet Warszawski psychologia Niemcy

anna gołda Collegium Medicum, Uniwersytet 
Jagielloński 

farmaceutyka i farmakologia Grecja

anna gręda Uniwersytet Ekonomiczny  
w Krakowie

nauki o zarządzaniu Włochy

paulina idyka Instytut Metalurgii i Inżynierii 
Materiałowej PAN w Krakowie

inżynieria materiałowa Francja

Krzysztof Kamiński Collegium Medicum, Uniwersytet 
Jagielloński

farmaceutyka i farmakologia Włochy

przemysław Kaniok Uniwersytet Opolski pedagogika Namibia

piotr Kasprzak Uniwersytet im. Adama  
Mickiewicza

matematyka Rumunia

izabela karsznia Uniwersytet Warszawski geodezja Francja

anna Karnkowska-
ishikawa

Uniwersytet Warszawski biologia Niemcy

anna Kędziora Uniwersytet Wrocławski biologia Szwajcaria

lidia klein Uniwersytet Warszawski nauki o sztuce USA

marcin Klepka Instytut Fizyki Jądrowej PAN w 
Krakowie

fizyka Chiny

beata Klimek Uniwersytet Jagielloński ekologia Czechy

Maciej kurcz Uniwersytet Śląski w Katowicach etnologia Szwecja

dominik Kwietniak Uniwersytet Jagielloński matematyka USA

paweł laidler Uniwersytet Jagielloński nauki o polityce Brazylia

Filip leonarski Uniwersytet Warszawski biofizyka Włochy

dorota lewandowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika historia Wielka Brytania

joanna makowska Uniwersytet Gdański chemia Szwecja

edyta malinowska-
pańczyk

Politechnika Gdańska biotechnologia Węgry

paweł matulewicz Uniwersytet Gdański biologia Włochy

anna miłaczewska Instytut Katalizy i Fizykochemii 
Powierzchni PAN w Krakowie 

chemia Czechy

nikodem mrożek Uniwersytet Gdański matematyka Węgry

maciej myśliwiec Akademia Górniczo-Hutnicza socjologia Kanada

joanna nakonieczna Międzyuczelniany Wydział Bio-
technologii UG-GUM

farmaceutyka i farmakologia Austria

Katarzyna ostapowicz Uniwersytet Jagielloński geografia USA

anna pabiś Politechnika Łódzka chemia Francja

mikołaj pawlak Instytut Filozofii i Socjologii PAN 
w Warszawie 

socjologia Francja
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magdalena płotka Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 

filozofia USA

Magdalena  
rowińska-żyrek

Uniwersytet Wrocławski chemia Kanada

aleksandra różalska Uniwersytet Łódzki nauki o polityce USA 

paweł rutkowski Uniwersytet Warszawski językoznawstwo Portugalia

marta ryniejska 
-Kiełdanowicz

Uniwersytet Wrocławski nauki o polityce Hiszpania

marcin rzeszutek Uniwersytet Warszawski psychologia Austria

agata sikora Uniwersytet Warszawski literaturoznawstwo Estonia

mikołaj sobociński Uniwersytet Kazimierza Wielkiego językoznawstwo Wielka Brytania

mateusz strzelecki Uniwersytet im. Adama  
Mickiewicza

geografia Norwegia

Magdalena  
szcześniak

Uniwersytet Warszawski nauki o sztuce USA

Katarzyna tyszczuk Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej chemia Węgry

monika Wałęsa 
-chorab

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza chemia Finlandia 

patryk Włodarczyk Uniwersytet Śląski w Katowicach fizyka Włochy

marek Wojtaszek Uniwersytet Łódzki literaturoznawstwo Izrael

łukasz Woźny Szkoła Główna Handlowa ekonomia Portugalia

tymoteusz żera Warszawski Uniwersytet Medyczny medycyna Szwecja

joanna żuk Uniwersytet Jagielloński medycyna Włochy

bartosz awianowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika literaturoznawstwo Włochy

Wojciech brzezicki Uniwersytet Jagielloński fizyka Hiszpania

szymon brzeziński Uniwersytet Warszawski historia Rumunia

rafał bułdak Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach

biochemia Japonia

stanisław cichocki Uniwersytet Warszawski ekonomia Niemcy

sylwia cichacz-
przeniosło

Akademia Górniczo-Hutnicza matematyka Turcja

michał chmielewski Uniwersytet Warszawski chemia Wielka Brytania

beata Filip Instytut Immunologii i Terapii Do-
świadczalnej PAN we Wrocławiu

biologia medyczna Szwecja

Klementyna glińska Uniwersytet Warszawski literaturoznawstwo Wielka Brytania

michał godek Uniwersytet Wrocławski geografia Chiny

Krzysztof goryński Collegium Medicum w Bydgoszczy, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

farmaceutyka i farmakologia Włochy

marcin grabowski Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego

agronomia Holandia

Wojciech jabłoński Uniwersytet Łódzki socjologia Szwajcaria

Katarzyna  
jagodzińska

Uniwersytet Jagielloński nauki o sztuce Chiny (Tajwan)

stypendysta instytucja dziedzina nauki Miejsce
konFerencji

ii KonKurs (Wiosna)

stypendysta instytucja dziedzina nauki Miejsce
konFerencji

adam jarosz Uniwersytet Mikołaja Kopernika nauki o polityce Islandia

radosław Kamiński Uniwersytet Warszawski chemia Hiszpania

piotr Korcyl Uniwersytet Jagielloński fizyka USA

małgorzata 
krusiewicz

Szkoła Główna Handlowa ekonomia Norwegia

anna Kurek Uniwersytet Warszawski biologia Szwajcaria

piotr Kwiatkowski Uniwersytet Warszawski chemia Grecja

izabela labuda Akademia Pedagogiki Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej

pedagogika Hiszpania

marta lemieszek Instytut Medycyny Wsi biologia medyczna Chorwacja

marek łuczkowski Uniwersytet Wrocławski chemia Hiszpania

marta łukaszewicz Uniwersytet Warszawski literaturoznawstwo Rosja

michał marszałł Collegium Medicum w Bydgoszczy, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

farmaceutyka i farmakologia Brazylia

agnieszka matysiak Katolicki Uniwersytet Lubelski literaturoznawstwo Niemcy

Magdalena 
milczarek

Instytut Immunologii i Terapii  
Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

biologia medyczna Szwecja

renata Modzelew-
ska-łagodzin

Uniwersytet Przyrodniczo 
-Humanistyczny w Siedlcach

fizyka Chiny

ilona nenko Collegium Medicum, Uniwersytet 
Jagielloński

biologia Francja

Mariola paruzel Uniwersytet Śląski psychologia Turcja

paweł paśko Collegium Medicum, Uniwersytet 
Jagielloński 

nauki o żywieniu Hiszpania

marcin pilipczuk Uniwersytet Warszawski informatyka Szwajcaria

aneta pobudkow-
ska-mirecka

Politechnika Warszawska chemia Chorwacja

anna ptak Uniwersytet Jagielloński biologia Francja

agnieszka rak- 
mardyła

Uniwersytet Jagielloński biologia Francja

łukasz rogal Instytut Metalurgii i Inżynierii 
Materiałowej PAN w Krakowie

inżynieria materiałowa Polska

anna słysz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza psychologia Litwa

Katarzyna szot Instytut Chemii Fizycznej PAN 
w Warszawie 

chemia Japonia

agnieszka szpak Uniwersytet Mikołaja Kopernika prawo Grecja, Cypr

jacek sroka Uniwersytet Warszawski informatyka USA

agata szydłowska Szkoła Nauk Społecznych przy 
IFiS PAN

nauki o sztuce Hiszpania

Maria theiss Uniwersytet Warszawski nauki o polityce Islandia

monika Walczak Instytut Fizyki PAN w Warszawie fizyka Chiny

halina Waś Uniwersytet Jagielloński biologia medyczna Francja

benedykt Władyka Uniwersytet Jagielloński biologia Szwajcaria

Katarzyna zięba Uniwersytet Warszawski psychologia Czechy

tomasz żuradzki Uniwersytet Jagielloński filozofia Włochy

stypendysta instytucja dziedzina nauki Miejsce
konFerencji
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stypendysta instytucja dziedzina nauki Miejsce
konFerencji

iii KonKurs (jesień)

Katarzyna 
bigosińska

Politechnika Częstochowska nauki o zarządzaniu Włochy

maciej bilicki Centrum Astronomiczne im. Miko-
łaja Kopernika PAN w Warszawie 

astronomia Izrael

Filip chybalski Politechnika Łódzka ekonomia Austria

michał 
czerenkiewicz

Uniwersytet Warszawski literaturoznawstwo Rosja

agnieszka górnicka Międzynarodowy Instytut Biologii 
Molekularnej i Komórkowej 

biologia Hiszpania

łukasz 
graczykowski

Politechnika Warszawska fizyka Japonia

Krzysztof herman Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego

architektura i urbanistyka Estonia

adam jarosz Uniwersytet Mikołaja Kopernika nauki o polityce Rosja

manana jaworska Uniwersytet Warszawski psychologia USA 

Katarzyna 
jażdżewska

Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 

literaturoznawstwo Wielka Brytania

monika Kałużna Instytut Ogrodnictwa  
w Skierniewicach

ogrodnictwo Szwajcaria

tomasz Kantyka Uniwersytet Jagielloński biochemia USA 

Karol Karnowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika fizyka USA 

piotr Kołodziejek Politechnika Gdańska elektrotechnika USA 

Katarzyna Kopecka-
piech

Akademia Wychowania  
Fizycznego we Wrocławiu

nauka o mediach Hiszpania

małgorzata Kot Uniwersytet Warszawski archeologia Hiszpania

mariusz Kraśniewski Instytutu Kultur Śródziemnomor-
skich i Orientalnych PAN 
w Warszawie

socjologia Indie

piotr Kręzel Uniwersytet Łódzki historia Serbia

marcin Krzywkowski Politechnika Gdańska matematyka Australia

Magdalena lenda Uniwersytet Jagielloński ekologia Nowa Zelandia

sylwia łukasiewicz Uniwersytet Jagielloński biologia medyczna Francja

agata 
maksimowska

Uniwersytet Warszawski etnologia Rosja 

magdalena małecka Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS 
PAN w Warszawie 

prawo Niemcy

jakub mielczarek Uniwersytet Jagielloński astronomia Niemcy

beata nowakowska Instytut Matki i Dziecka w Warszawie medycyna Kanada

agnieszka nowak-
Król

Instytut Chemii Organicznej PAN 
w Warszawie 

chemia Chiny

dominika nowis Warszawski Uniwersytet Medyczny  medycyna USA

piotr oprocha Akademia Górniczo-Hutnicza matematyka Meksyk

Krzysztof ostafin Uniwersytet Jagielloński geografia Kanada

Konrad perzyński Akademia Górniczo-Hutnicza metalurgia Niemcy

emilia prałat Uniwersytet im. Adama  
Mickiewicza

literaturoznawstwo Polska

bogusław raba Uniwersytet Wrocławski nauki o sztuce USA 

łukasz rauch Akademia Górniczo-Hutnicza informatyka USA 

Krzysztof 
stachowiak

Uniwersytet im. A. Mickiewicza geografia USA 

halina staniek Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu

nauki o żywieniu Francja

jan suski Instytut Biologii Doświadczalnej 
PAN w Warszawie 

biochemia Francja

olga Święch Uniwersytet Warszawski chemia Włochy

urszula Wicenciak Uniwersytet Warszawski archeologia Grecja

danuta Witkowska Uniwersytet Wrocławski chemia Hiszpania

andrzej zieliński Uniwersytet Jagielloński językoznawstwo Hiszpania

stypendysta instytucja dziedzina nauki Miejsce
konFerencji

proGraM realizowany w latach 2006-2009
Laureaci programu POWROTY/HOMING mogli ubiegać się w drodze konkursu o przedłużenie finansowa-
nia subsydium o jeden rok. W 2011 roku Fundacja rozstrzygnęła ostatni konkurs o przedłużenie subsy-
diów o kolejny rok, obejmował on laureatów edycji 2009. Przedłużenia subsydiów uzyskało 10 badaczy, 
a ich łączna wartość wyniosła 820 tys. zł.

Laureaci programu POWROTY/HOMING, którzy uzyskali przedłużenie subsydiów:

dr michał chmielewski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, 
dr łukasz cywiński z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie,
dr piotr Faliszewski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
dr łukasz gruszczyński z Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie,
dr bartosz Karaszewski z Kliniki Neurologii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
dr zofia madeja z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
dr agnieszka słowikowska z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
dr renata solarska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, 
dr przemysław Wachulak z Wojskowej Akademii Technicznej,
dr paweł Wiczling z Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Od 2010 r. program jest kontynuowany jako HOMING PLUS. Zmiana nazwy jest związana ze zmianami 
warunków uczestnictwa w programie oraz zasad jego finansowania. (program HOMING PLUS – s. 23)

Program HOMING/POWROTY został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

proGraM realizowany w latach 2006-2010
Laureaci programu FOCUS, przed upływem trzech lat finansowania subsydium, mogą ubiegać się o jego 
przedłużenie o kolejne dwa lata, w wysokości 100 tys. zł rocznie. Warunkiem niezbędnym do przedłu-
żenia subsydium jest uzyskanie przez laureata dodatkowego finansowania ze źródeł zewnętrznych. 
W 2011 roku możliwość przedłużenia subsydium przysługiwała laureatom programu z 2007 roku (tema-
tyka: astrofizyka i badania przestrzeni kosmicznej).

proGraM powroty/hoMinG – przedłużenia subsydiów

proGraM Focus – przedłużenie subsydiów

Programy w realizacji – bez nowych konkursów
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Finansowanie w programie obejmuje łącznie 23 projektów wyłonionych w konkursach
przeprowadzonych przez Fundację w latach 2008-2010 i będzie trwało do roku 2015. Do końca 2011
roku w projektach programu MPD wzięło udział 353 stypendystów.

międzynarodoWe projeKty doKtorancKie (mpd)

Fundacja, po zasięgnięciu opinii ekspertów, przedłużyła okres realizacji subsydium o dwa lata 
trzem ubiegającym się o to laureatom: 
dr. hab. grzegorzowi pietrzyńskiemu z Obserwatorium Astronomicznego UW; 
dr. piotrowi orleańskiemu z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie; 
dr hab. dorocie rosińskiej z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W 2011 roku Fundacja rozstrzygnęła także konkursy o dodatkowe środki (granty) na tworzenie nowych 
laboratoriów i doskonaleniu warsztatu badawczego: dla laureatów programu z 2009 roku (tematyka: 
językowa kategoryzacja świata) oraz dla laureatów z 2010 roku (tematyka: nano- i mikrotechnologie 
w medycynie). Granty w ramach programu FOCUS otrzymało sześciu laureatów z 2009 roku (w łącznej 
wysokości 1 194 tys. zł) i czterech laureatów z 2010 roku (w łącznej wysokości 1.557 tys. zł). 

granty – laureaci z 2009 roku:
dr michał bilewicz, Katedra Psychologii Osobowości UW (grant w wysokości 170 tys. zł) 
prof. joanna błaszczak, Instytut Filologii Angielskiej UWr (grant w wysokości 240 tys. zł) 
dr zofia Wodniecka, Instytut Psychologii UJ (grant w wysokości 167 tys. zł) 
dr mariusz golecki, Katedra Teorii i Filozofii Prawa UŁ (grant w wysokości 160 tys. zł) 
dr paweł rutkowski, Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego 
i Bałtystyki UW (grant w wysokości 230 tys. zł) 
dr justyna olko-bajer, Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW (grant w wysokości 227 tys. zł)

granty – laureaci z 2010 roku:
dr ewa borowiak-paleń, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie (grant w wysokości 386 tys. zł)
dr joanna niedziółka-jönsson, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie (grant w wysokości 446 tys. zł) 
dr artur Krężel, Wydział Biotechnologii UWr (grant w wysokości 345 tys. zł) 
dr tomasz puzyn, Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka UGd (grant w wysokości 380 tys. zł)

prof. roland boese University of Duisburg-Essen, Faculty  
of Inorganic Chemistry

Wydział Chemii Uniwersytetu 
Warszawskiego

prof. ingrid brigitte Mann Belgian Institute for Space Aeronomy, 
Brussels

Centrum Badań Kosmicznych PAN 
w Warszawie

prof. anja-Verena Mudring Ruhr University Bochum, Faculty  
of Chemistry

Wydział Chemii Uniwersytetu 
Wrocławskiego

prof. inge stephan Humboldt University  
(Professor emeritus)

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

WspÓłpraca 
międzynarodoWa 

Nagroda COPERNICUS jest wspólnym przedsięwzięciem FNP i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). 
Celem nagrody jest wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy na-
ukowej, którzy mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym, będącym rezultatem tej współpra-
cy, jak również znaczącymi sukcesami w promowaniu młodej kadry badawczej. Nagroda przyznawana 
jest co dwa lata.
W maju 2011 roku rozpoczęło się przyjmowanie wniosków do 4. konkursu. Kandydatury były zgłaszane 
do 31 lipca, wpłynęło 19 wniosków. W ich ocenie uczestniczyło 24 recenzentów: 6 z Niemiec, 6 z Pol-
ski oraz 12 ekspertów międzynarodowych, tj. 4 oceny na jeden wniosek. Laureaci kolejnej Nagrody 
COPERNICUS zostali wyłonieni przez jury konkursu w 2012 roku, a uroczystość wręczenia nagrody odbę-
dzie się jesienią 2012 roku w Warszawie.

Stypendia naukowe dla uczonych niemieckich wszystkich specjalności, są przyznawane w uznaniu ich 
osiągnięć naukowych i wkładu w rozwój polsko-niemieckiej współpracy naukowej oraz mają na celu jej 
dalsze stymulowanie. Stypendia są przyznawane na podstawie porozumienia zawartego w 1995 roku 
przez FNP z Fundacją Aleksandra von Humboldta i stanowią odpowiednik Humboldt - Forschungspreise, 
prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych przyznawanego przez Fundację Humboldta.
W styczniu 2011 roku Fundacja rozstrzygnęła konkurs dla kandydatów zgłoszonych w 2010 roku, przy-
znając stypendia 4 osobom. W grudniu 2011 r. rozstrzygnęła konkurs dla kandydatów z 2011 roku - sty-
pendium otrzymała 1 osoba.

laureaci programu polsKie honoroWe stypendia nauKoWe im. a. Von humboldta (KonKurs 2010)

laureat programu polsKie honoroWe stypendia nauKoWe im. a. Von humboldta (KonKurs 2011)

polsko-nieMiecka naGroda naukowa copernicus

polskie honorowe stypendiuM naukowe iM. aleksandra Von huMboldta

laureat 

laureat 

instytucja laureata

instytucja laureata

instytucja zapraszająca

instytucja zapraszająca

prof. Michael Giersig Freie University Berlin, Institute of 
Experimental Physics

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych 
Technologii w Poznaniu, Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza
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Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Fundacją na rzecz Nauki Polskiej oraz Kasą im. Józefa 
Mianowskiego – Fundacją Popierania Nauki, w latach 1994-2011 realizowany był wspólny program sty-
pendialny dla naukowców z zagranicy, głównie z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, zainteresowa-
nych prowadzeniem badań w polskich placówkach naukowych. Wysokość stypendium, przyznawane-
go na okres od 1 do 12 miesięcy, odpowiadała średniej pensji na analogicznym stanowisku w Polsce.

W 2011 r. Fundacja sfinansowała 55 stypendiów, przeznaczając na program 465 tys. zł.

stypendyŚci FinansoWani przez Fnp w 2011 roku

stypendia dla uczonych zaGranicznych na badania w polsce 

stypendysta kraj pochodzenia dziedzina nauki czas trwania 
stypendiuM 

svietłana aleksenko Rosja chemia 4 miesiące

sergiusz astankowicz Białoruś literaturoznawstwo 1 miesiąc 

herman breger Białoruś historia 2 miesiące 

iryna bubłyk Ukraina historia 2 miesiące 

salomea buk Ukraina językoznawstwo 2 miesiące 

larysa donczenko Ukraina literaturoznawstwo 4 miesiące 

Viktorya durkalevych Ukraina filologia 6 miesięcy

andrii Feloniuk Ukraina historia 2 miesiące 

constantin Geambasu Rumunia literatura 3 miesiące 

roman godunko Ukraina biologia 1 miesiąc 

juliya gorskaya Białoruś filologia 4 miesiące 

Wolodymyr hucul Ukraina historia 2 miesiące 

Władimir jerszow Ukraina filologia 4 miesiące 

oleksiy Karamanov Ukraina pedagogika 2 miesiące 

dmitrij karnauchow Rosja historia 6 miesięcy 

julia Kasiuk Białoruś fizyka 5 miesięcy 

Magrarita korzo Rosja historia 3 miesiące 

oksana Koshulko Ukraina ekonomia 4 miesiące 

dimitrina kostadinova 
-hamze

Bułgaria filologia 3 miesiące 

petro Kostyuchok Ukraina etnologia 3 miesiące 

olha Kotovska Ukraina filozofia 2 miesiące 

jarosław Krawczenko Ukraina historia sztuki 2 miesiące 

wu lan Chiny historia 4 miesiące 

sergiusz leonczyk Rosja historia 2 miesiące 

olena levchenko Ukraina filologia 1 miesiąc 

Wiktoria liczkiewicz Ukraina filologia 6 miesięcy 

julia lind Rosja matematyka 3 miesiące 

oresta łosyk Ukraina filozofia 2 miesiące 

Walentyna łoś Ukraina historia 2 miesiące 

oksana łozyńska Ukraina filologia 2 miesiące 

leonid Malcew Rosja filologia 3 miesiące 

andrej matsuk Ukraina historia 2 miesiące 

jaryna moroz Ukraina historia sztuki 2 miesiące 

żanna nekrashevich-Karotkaja Białoruś filologia 1 miesiąc 

oksana ostapczuk Rosja filologia 2 miesiące 

sergej razumov Ukraina historia 2 miesiące 

igor ripej Ukraina mechanika 4 miesiące 

alesya satsuk Białoruś psychologia społeczna 2 miesiące 

maryna semenova Rosja matematyka 3 miesiące 

maryna serebriak Ukraina filologia 2 miesiące 

Viacheslav shalak Ukraina biologia molekularna 1 miesiąc 

sergij sieriakow Ukraina historia 2 miesiące 

Volodymyr sklokin Ukraina historia 1 miesiąc 

anna skorofatowa Ukraina filologia 2 miesiące 

elena slobodian Rosja filologia 6 miesięcy 

jurij stetsyshyn Ukraina fizyka 6 miesięcy 

iryna storoszczuk Ukraina literaturoznawstwo 2 miesiące 

michał suprun Rosja historia 9 miesięcy 

andrej shpakou Białoruś medycyna 10 miesięcy 

Kyunney takasaeva Rosja historia 3 miesiące 

michał timofejew Rosja filologia 2 miesiące 

aleksander Voitenko Ukraina fizyka 3 miesiące 

myrosław Wołoszczuk Ukraina historia 2 miesiące 

dymytro Wyrskij Ukraina historia 2 miesiące 

nadiya zudilina Ukraina filozofia 2 miesiące 

stypendysta kraj pochodzenia dziedzina nauki czas trwania 
stypendiuM 

wydawnictwa 

W ramach programu MONOGRAFIE Fundacja finansuje wydawanie wyłanianych w konkursie, orygi-
nalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Rolę jury 
konkursu pełni Rada Wydawnicza FNP. Rocznie wydawanych jest średnio ok. 10-12 nowych tytułów, 
subwencję na wydanie książki otrzymuje ok. 10% kandydatów. W ramach programu można uzyskać 
także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej 
w serii Monografie FNP.

Do końca roku 2011 w serii, która ukazuje się nieprzerwanie od 1994 roku, ukazało się 149 tytułów.
Od 2011 roku, w wyniku konkursu, wydawanie serii zostało powierzone Wydawnictwu Naukowemu 
UMK w Toruniu, które równolegle z publikacjami papierowymi wydaje monografie w formie e-book.

proGraM MonoGraFie
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dr joanna 
kulesza

Uniwersytet Łódzki angielski Routledge, Tylor and 
Francis Group, Wielka 
Brytania

Międzynarodowe prawo 
Internetu

prof. Gabriela 
matuszek

Uniwersytet Jagielloński niemiecki Igel Verlag, Hamburg Stanisław Przybyszew-
ski – pisarz nowoczesny. 
Eseje i proza – próba 
monografii

prof. cezary 
Wodziński

Instytut Filozofii i Socjo-
logii PAN 

francuski Editions de la 
Difference, Paris

Św. Idiota. Projekt 
antropologii apofatycz-
nej

prof. jan 
szemiński 

 
prof. Mariusz 
ziółkowski

Uniwersytet Warszawski francuski Editions L.Harmattan, 
Paris

Mity, rytuały i polityka 
Inków

dr Maciej 
Münnich

Katolicki Uniwersytet 
Lubelski

angielski Mohr Siebeck, Tubingen Reszef – bóg starożytnego 
Orientu

prace zakwaliFikowane do wydania w serii MonoGraFie Fnp w 2011 roku:

 1. prof. roman murawski (UAM), Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej (filozofia),

 2.  dr paweł gancarczyk (Instytut Sztuki PAN), Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kultu-
rze muzycznej XVI wieku (muzykologia),

 3.  dr bartosz Kuźniarz (Uniwersytet w Białymstoku), Goodbye Mr. Postmodermism. Teorie społeczne 
myślicieli późnej lewicy (socjologia),

 4.  dr tamara brzostowska-tereszkiewicz (Instytut Badań Literackich PAN), Ewolucje teorii.  
Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim (literaturoznawstwo),

 5.  dr anna engelking (Instytut Slawistyki PAN), Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości 
wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku (etnologia),

 6.  prof. anna markowska (Uniwersytet Wrocławski), Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 
roku (historia sztuki),

 7.  dr michał łuczewski (Uniwersytet Warszawski), Wieczny naród. Tożsamość polsko-katolicka 
w Żmiącej od czasów najdawniejszych. Wprowadzenie do integralnej teorii narodu (socjologia),

 8.  dr paweł załęski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), Od społeczeństwa cywilnego do społeczeń-
stwa obywatelskiego. Historia neoliberalnego projektu wyobcowania społeczeństwa politycznego 
(socjologia),

 9.  dr magdalena rembowska-płuciennik (Instytut Badań Literackich PAN), Poetyka intersubiek-
tywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku (literaturoznawstwo),

 10.  prof. tadeusz szubka (Uniwersytet Szczeciński), Neopragmatyzm (filozofia),

 11.  dr łukasz afeltowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Laboratoria, instrumenty i kolektywy 
badawcze: praktyka naukowa w perspektywie usytuowanego i rozproszonego poznania (socjologia),

 12.  dr janusz grygieńć (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), „Wola powszechna” w brytyjskiej myśli 
politycznej (politologia).

subWencje na tłumaczenie KsiążeK (monograFie/translacje) przyznane W 2011 roKu

autor instytucja języK
tłumaczenia

wydawnictwo tytuł KsiążKi

dr przemysław 
tyszka

Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej

angielski The Edwin Mellen Press, 
Ceredigion

Prawa barbarzyńskie 
o czynach przeciw ciału 
i cielesności człowieka 
(od końca V do począt-
ku IX wieku). ‘Corpus 
hominis’ jako kategoria 
kulturowa

prof. Magdale-
na zowczak

Uniwersytet Warszawski angielski Walter de Gruyter/
Versita, Berlin/
Warszawa

Biblia ludowa. Interpre-
tacja wątków biblijnych 
w kulturze ludowej

prof. stanisław 
mossakowski

Instytut Sztuki PAN angielski Wydawnictwo IRSA, 
Kraków

Kaplica Zygmuntowska 
(1515–1533). Problematy-
ka artystyczna i ideowa 
mauzoleum Zygmunta I

prof. andrzej 
paczkowski

Instytut Studiów Poli-
tycznych PAN

angielski University of Rochester 
Press - Boydell & 
Brewer, Rochester 

Wojna polsko-jaruzelska. 
Stan wojenny w Polsce 
13 XII 1981 – 22 VII 1983

autor instytucja języK
tłumaczenia

wydawnictwo tytuł KsiążKi

konkurs w 2011 roku

Liczba prac zgłoszonych do konkursu: 83

Liczba prac zakwalifikowanych do wydania w serii: 12

(5 spośród zgłoszonych w 2010 i 7 spośród zgłoszonych w 2011 roku)

Liczba książek wydanych drukiem: 10 

Liczba subwencji na tłumaczenie na język obcy: 9

łączna kwota przeznaczona na wydanie monografii: 609 tys. zł

łączna kwota przeznaczona na translacje: 231 tys. zł

Celem programu jest wspieranie serii publikacji, naukowo dokumentujących dziedzictwo historyczne 
i cywilizacyjne Polski. W roku 2011 były kontynuowane projekty, które uzyskały subwencje w latach 
wcześniejszych.

publikacje wspierane w roku 2011 (zakwalifikowane do programu w 2008 roku):

dr eleonora bergman, Archiwum Ringelbluma – konspiracyjne archiwum getta warszawskiego
(WYDAWCA: ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY)

W 2011 r. ukazały się 2 tomy:
tom 4: Życie i twórczość Geli Seksztajn, opr. Magdalena Tarnowska
tom 5: Getto warszawskie. Życie codzienne, opr. Katarzyna Person

dr patrycja potoniec, Słownik polszczyzny XVI w., tom 35 
(WYDAWCA: INSTYTUT BADAń LITERACKICH PAN)

projekty wydawnicze
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Celem programu jest pomoc najlepszym naukowcom i zespołom badawczym, jednostkom naukowym 
i organizacjom pozarządowym działającym w obszarze nauki, w realizacji różnych nietypowych, cieka-
wych, nowatorskich i innowacyjnych projektów służących rozwojowi nauki w Polsce. 

Przyjmowanie wniosków w programie EXTERIUS odbywa się w trybie ciągłym, do momentu wyczerpa-
nia środków finansowych przeznaczonych na program w danym roku. Ze względu na wysokość wnio-
skowanych kwot w aplikacjach złożonych do konkursu od początku 2011 roku, Fundacja już w kwiet-
niu tego roku podjęła decyzję o nieprzyjmowaniu kolejnych wniosków. 

proGraM eXterius/poza szlaKiem wsparcie dla wyjątkowych inicjatyw naukowych

prof. dr hab. tomasz jurek, Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu
(WYDAWCA: INSTYTUT HISTORII PAN)

PROGRAMEM OBJęTE Są TAKŻE FINANSOWANE PRZEZ FUNDACJę
OD KILKU LAT WYDAWNICTWA CIąGŁE: 

• seria origines polonorum – cykl monograficznych opracowań archeologicznych, powstałych 
w ramach programu badawczego „Ziemie polskie na przełomie tysiącleci”. 

W 2011 r. ukazały się:
tom 4: Płock wczesnośredniowieczny, pod redakcją naukową Andrzeja Gołembnika
tom 5: Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum, autorstwa Anny B. Kowalskiej
i Marka Dworaczyka

• polski słownik biograficzny (wydawca: Instytut Historii PAN) 
W 2011 r. ukazały się tomy 195-197.

inne 
inicjatywy 

konkurs w 2011 roku

Liczba kandydatów: 267 osób 

Liczba beneficjentów: 10 osób

łączna wysokość subwencji: 508 tys. zł

beneFicjent instytucja przedMiot subwencji kwota
subwencji 

zbigniew Gluza Fundacja Ośrodka KARTA dofinansowanie bazy danych 
programu Indeks Represjono-
wanych

70 tys. zł 

prof. dr hab. marek janiak Towarzystwo Badań 
Radiacyjnych

dofinansowanie organizacji  
14. Międzynarodowego 
Kongresu Badań Radiacyjnych

27 tys. zł 

dr Grzegorz zuzel Wydział Fizyki, 
Astronomii i Informatyki 
Stosowanej, Uniwersytet 
Jagielloński

dofinansowanie udziału pol-
skich fizyków w międzynarodo-
wym projekcie GERDA (budowa 
nowego ultra-niskotłowego 
detektora germanowego)

50 tys. zł 

Krzysztof daniewski Stowarzyszenie Harvard 
Club of Poland

dofinansowanie konkursu 
„Droga na Harvard”

30 tys. zł 

prof. andrzej tarkowski Instytut Genetyki 
i Biotechnologii, 
Uniwersytet Warszawski

sfinansowanie zakupu komory 
(inkubatora mikroskopowego)

32 tys. zł 

dr magdalena Kapuścińska Instytut Józefa 
Piłsudskiego w Ameryce

dofinansowanie modernizacji 
archiwum Instytutu

16 tys. zł 

dr jarosław Źrałka Instytut Archeologii,  
Uniwersytet Jagielloński

dofinansowanie projektu 
ratowania i wykonania trój-
wymiarowej dokumentacji 
unikatowych zabytków kultury 
Majów na stanowisku Nakum 
(Gwatemala)

56 tys. zł 

prof. dr hab. andrzej pach Akademia Górniczo- 
Hutnicza w Krakowie

dofinansowanie udziału przed-
stawiciela AGH w Forum 
„Nauka i Technologia w Społe-
czeństwie” w Japonii

14 tys. zł 

dr barbara 
łydżba-Kopczyńska

Wydział Chemii 
Uniwersytetu 
Wrocławskiego

dofinansowanie projektu mają-
cego na celu ustalenie atrybucji 
obrazu „Bolko II Świdnicki” 
odnalezionego w klasztorze 
w Krzeszowie

35 tys. zł 

prof. dr hab. 
adam łukasiewicz

Instytut Archeologii 
Uniwersytetu 
Warszawskiego

dofinansowanie badań Gro-
bowca faraona Ramzesa 
VI w Dolinie Królów. Doku-
mentacja, model komputero-
wy i baza danych inskrypcji 
z okresu grecko-rzymskiego

178 tys. zł

beneficjenci proGraMu eXterius/poza szlakieM w 2011 roku
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Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych 8 118

Komercjalizacja wyników prac badawczych 
(szkolenie wyjazdowe w Cambridge)

1 4

Pisanie tekstów naukowych 4 68

Prezentacja wyników badań 2 32

Przedsiębiorczość 
(szkolenie wyjazdowe w Bedfodshire)

1 4

Zarządzanie projektami dla naukowców 
(szkolenie wyjazdowe w Oksfordzie)

1 5

Program jest adresowany przede wszystkim do laureatów programów Fundacji. Jego realizacja odbywa 
się w formie m.in.: szkoleń i warsztatów, programu mentoringowego, konferencji i paneli dyskusyj-
nych, wyjazdów studyjnych. Jego głównym celem jest podniesienie kompetencji uczestników projektu 
w zakresie zarządzania projektami i zespołami naukowymi, a także swoją karierą naukową oraz upo-
wszechniania wyników badań. 

W 2011 r. realizacja projektu sKills obejmowała:

szkolenia

projekt skills/rozwój umiejętności pracowników sektora badawczo-rozwojowego 
oraz doktorantów w zakresie komunikacji, współpracy interdyscyplinarnej 
i zarządzania projektami naukowymi

zakres szkolenia liczba szKoleń W 2011 r. liczba uczestników

1. Konferencja „europejska Karta naukowca” – Warszawa, 16 czerwca 2011 r. 
W konferencji wzięło udział ok. 100 uczestników. Jej głównym celem było zaprezentowanie założeń 
Europejskiej Karty Naukowca (definiującej odpowiedzialność i uprawnienia naukowców, ich pracodaw-
ców oraz instytucji finansujących badania naukowe), którego dokonał przedstawiciel Komisji Euro-
pejskiej. Zaproszeni prelegenci przedstawili wystąpienia na temat etycznych aspektów zatrudniania 
naukowców w Polsce i za granicą. 

2. Konferencja „mentoring w nauce” – Warszawa, 23 listopada 2011 r. 
W konferencji wzięło udział ok. 100 uczestników. Prelegenci z Polski i zagranicy dzielili się swoimi do-
świadczeniami związanymi z mentoringiem w nauce. Przedstawiciele Fundacji przedstawili uczestni-
kom założenia programu Mentoring FNP, które następnie poddano dyskusji.

W 2011 roku odbyło się 6 spotkań zainicjowanych przez uczestników projektu SKILLS, w których wzię-
ło udział łącznie około 300 osób. Spotkania dotyczyły następujących zagadnień: współpraca interdy-
scyplinarna, finansowanie badań naukowych w Polsce, mentoring w nauce, zarządzanie projektami 
badawczymi.

Wszystkie powyższe działania będą kontynuowane w 2012 r roku. Ponadto, w 2011 roku opracowano 
zasady programów Akademia Menadżerów Programowych, INTER oraz Mentoring FNP, których reali-
zacja rozpoczęła się w 2012 r.

konFerencje

spotkania z inicjatywy uczestników projektu

W trakcie szkolenia dla doktorantów „Pisanie tekstów naukowych”, prowadzonego 
przez prof. Edwarda Potworowskiego. 
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Od kilku lat Fundacja prowadzi systematyczną ewaluację swojej działalości programowej. Służy ona 
analizie celowości, jakości i efektów prowadzonych programów, wspierając tym samym proces budo-
wania strategii programowej FNP. W 2011 roku Fundacja przeprowadziła okresową ewaluację swoich 
kolejnych programów. Zbadany został między innymi program MonoGaFie Fnp. Przedmiotem ana-
lizy była opinia o serii Monografie w środowisku naukowców reprezentujących nauki humanistyczne 
i społeczne największych polskich uczelni oraz instytutów PAN. Przedmiotem ewaluacji były również: 
rozwój karier badawczych laureatów programu start z lat 2000 i 2001 oraz dorobek publikacyjny 
laureatów programu homing po ich po powrocie do polski. 

W 2011 roku, obok ewaluacji programów, zostało także przeprowadzone badanie ankietowe na te-
mat zainteresowania podjęciem pracy badawczej w Polsce wśród naukowców pracujących za granicą. 
Zagadnienie to bezpośrednio łączy się z działalnością Fundacji, która prowadzi programy mające na 
celu zwiększanie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce i zachęcanie badaczy zza granicy do pracy 
w naszym kraju. Ankieta skierowana była zarówno do polskich naukowców obecnie przebywających za 
granicą, jak i do cudzoziemców. Raport „zainteresowanie pracą badawczą w polsce wśród naukow-
ców pracujących za granicą” jest dostępny na stronie internetowej FNP.

W związku z podpisaniem przez FNP europejskiej Karty naukowca oraz Kodeksu postępowania przy 
rekrutacji pracowników naukowych, Fundacja przeprowadziła wewnętrzna analizę zgodności swoich 
działań z zapisami obu tych dokumentów. Analiza obejmowała dokumenty programowe, kodeksy etycz-
ne FNP, instrukcje dla recenzentów, wzory umów podpisywanych przez FNP z laureatami oraz zatrud-
niającymi ich instytucjami. Analiza wykazała zbieżność działań FNP z zasadami Karty i Kodeksu.

Zgodnie z planem kontroli na rok 2011 zatwierdzonym przez Zarząd FNP, Zespół ds. Programów Finan-
sowanych z Funduszy Strukturalnych przeprowadził 23 kontrole projektów realizowanych przez be-
neficjentów programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach 
PO IG 2007-2013. Kontrole objęły 14 projektów programu VENTURES, 6 projektów programu TEAM, 
2 projekty programu MPD i 1 projekt programu WELCOME. Zostały one przeprowadzone na terenie 
całego kraju, w miejscach realizacji poszczególnych projektów i nie wykazały nieprawidłowości.

W 2011 roku odbyły się także kontrole zewnętrzne dotyczące realizacji programów finansowanych 
z funduszy strukturalnych. Przeprowadziły je następujące instytucje:

•  Fundusz Współpracy na zlecenie Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego) przeprowadził kontrolę dotyczącą wydatków kwalifikowanych w programach VENTURES, 
TEAM, MPD, WELCOME (za okres od lipca 2009 do lipca 2011 r.) oraz w programach POMOST 
i HOMING PLUS (za okres od stycznia 2010 do lipca 2011 r.).

•  Urząd Kontroli Skarbowej na zlecenie Instytucji Audytowej przeprowadził kontrolę realizacji 
programów: MPD i WELCOME. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Rekomendacje pokontrolne 
zrealizowano.

działania eWaluacyjne Fundacji 

Kontrole działalnoŚci programoWej 

dwudziestolecie 
Fundacji

W 2011 ROKU FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ OBCHODZIŁA DWUDZIE-
STOLECIE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI. ROCZNICA TA BYŁA NIE TYLKO ŚWIęTEM 
FUNDACJI, ALE TAKŻE POLSKIEGO ŚRODOWISKA NAUKOWEGO, KTóREMU 
POPRZEZ RóŻNORODNE FORMY WSPARCIA PRZEKAZAŁA ONA W LATACH 
1991-2010 PONAD 450 MLN ZŁ.

Z okazji jubileuszu przygotowane zostały materiały podsumowujące dorobek 20 lat działalności  
Fundacji, a centralnym wydarzeniem obchodów rocznicy była uroczystość zorganizowana 24 września  
w Arkadach Kubickiego w Warszawie.
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Ponad 450 mln zł przekazanych na wspieranie nauki

WYDATKI PROGRAMOWE

70 zrealizowanych 
programów

68 nagród Fnp za wybitne osiągnięcia 
naukowe – najważniejszego polskiego 

wyróżnienia naukowego

ponad 85 mln zł przekazanych blisko 3000 
beneficjentów programów wspierających mo-

bilność naukowców i wymianę międzynarodową 
(stypendia wyjazdowe i powrotowe

 dla uczonych polskich i zagranicznych)

prawie 14 mln zł przekazanych na wsparcie 
różnego rodzaju programów wydawniczych

prawie 177 mln zł przekazanych na rozwój warsz-
tatów pracy naukowej oraz poprawę infrastruk-
tury i bazy technicznej placówek badawczych 
w całej Polsce (zakupy aparatury, modernizacje 

laboratoriów, pracowni, budynków i pomieszczeń 
przeznaczonych do pracy naukowej) 

ponad 130 tytułów opublikowanych 
w serii Monografie FNP 

ok. 35,5 mln zł wydanych 
w programach wspierających 

biblioteki i archiwa

ponad 3 500 polskich i zagranicznych 
recenzentów oceniających wnioski 

w konkursach Fundacji 

2705 stypendiów na łączną kwotę 54,8 mln zł 
przyznanych w programie START 

– największym i najdłużej trwającym polskim 
programie stypendialnym wspomagającym 

finansowo najmłodszych naukowców

ponad 80 nowych zespołów 
zatrudniających młodych badaczy 

i realizujących projekty ze środków FNP

ok. 7500 indywidualnych nagród, stypendiów 
i subwencji przyznanych naukowcom wszystkich 
dziedzin, na wszystkich etapach kariery naukowej

prawie 1800 instytucjonalnych 
beneficjentów różnych programów Fundacji

WYDATKI PROGRAMOWE ZE ŚRODKóW WŁASNYCH FNP

FUNDUSZE WŁASNE FNP W PLN

WYDATKI PROGRAMOWE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE

FUNDUSZE WŁASNE FUNDACJI 
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lat Fnp
20

Do udziału w spotkaniu w Arkadach Kubickiegi zaproszeni zostali laureaci programów Fundacji, 
przedstawiciele rządu i administracji państwowej, osoby reprezentujące krajowe i zagraniczne 
instytucje współpracujące z FNP, członkowie wszystkich dotychczasowych rad i zarządów oraz 
pracownicy Fundacji i media. Urodziny Fundacji świętowało ponad 450 gości. Oficjalne gratulacje 
i życzenia dla Fundacji wygłosili: w imieniu Prezydenta RP – maciej Klimczak, podsekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta, prof. maria orłowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego (która przekazała prof. Żyliczowi dyplom wzorowany na pierwszej Nagrodzie Nobla 
dla Marii Skłodowskiej-Curie – wyraz uznania dla FNP i wyraz nadziei na polskiego naukowego 
Nobla w niedalekiej przyszłości) oraz dr wilhelm krull, sekretarz generalny Fundacji Volkswagena 
i prof. pavel exner, wiceprezydent European Research Council.  
 
Jubileusz był także okazją do wręczenia Honorowych Odznaczeń FNP. Do grona laureatów tego 
wyróżnienia dołączyli: dr jan K. Frąckowiak, prezes FNP w latach 1991-1992 oraz red. Krzysztof 
michalski, dziennikarz naukowy i znany popularyzator nauki. 
 
O muzyczną oprawę uroczystości jubileuszowej została poproszona Warszawska Orkiestra Smyczko-
wa im. Zenona Brzewskiego pod dyrekcją profesora Andrzeja Gębskiego, która składa się z uczniów 
tej szkoły. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie wszystkich gości.

urodziny 
Fundacji

03

06 07

01 Laureatem Honorowego Odznaczenia FNP został dr Jan K. Frąckowiak (nieobecny na uroczystości). 
02 Koncert Warszawskiej Orkiestry Smyczkowej im. Zenona Brzewskiego.
03 Wystąpienie dr. W. Krulla. 
04 Prof. Orłowska wręcza prof. Żyliczowi dyplom dla Fundacji. 
05 (od lewej): profesorowie Marian Grynberg, Maciej W. Grabski, Maciej Żylicz, Maria Orłowska.
06 Podczas bankietu. 
07 Wystąpienie prof. P. Exnera.
08 Krzysztof Michalski, po odebraniu Honorowego Odznaczenia Fundacji. 
09  Goście uroczystości; witają się prof. Klaus Hahlbrock, b. wiceprezes Stowarzyszenia Maxa Plancka  

i prof. Michał Kleiber, prezes PAN.

arkady kubickieGo, 
24 WrzeŚnia 2011 roKu

01 02
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04 05
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08 09

06
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Kolejnym ważnym elementem obchodów jubileuszu Fundacji są spotkania z laureatami FNP organizowane w największych 
ośrodkach uniwersyteckich. Ich celem jest promocja osiągnięć FNP poprzez umożliwienie spotkania i dyskusji laureatów 
FNP w różnych środowiskach naukowych oraz inicjowanie integracji tych laureatów w środowiskach lokalnych.

Pierwsze z cyklu spotkań odbyło się 4  listopada 2011 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W uroczystości, 
której gospodarzem był JM Rektor UJ, prof. Karol musioł, Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, 
wzięło udział ponad 250 wybitnych uczonych – beneficjentów Fundacji z krakowskich instytucji badawczych, przedsta-
wiciele władz tych instytucji, reprezentanci władz miasta, Zarząd Fundacji oraz media. Podczas spotkania miała miejsce 
dyskusja panelowa poświęcona karierom młodych naukowców w Polsce i relacji mistrz-uczeń. Spotkaniu towarzyszyła 
wystawa ze zdjęciami laureatów FNP i informacjami podsumowującymi 20 lat działania Fundacji, prezentowana w foyer 
Collegium Novum. 
Kolejne spotkania zostały zaplanowane na 2012 rok: w Toruniu, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Lublinie. 

spotkania 
laureatów

proGraMów Fnp
połączone z WystaWą 

poŚWięconą 20-leciu Fnp

01 Uczestników spotkania powitał prof. Karol Musioł, rektor UJ.
02 Prezentem dla gości spotkania była książka „Wspierać najlepszych” wydana z okazji jubileuszu.
03 Głos w dyskusji zabrał prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Cenrum Nauki. 
04  Uczestnicy dyskusji panelowej: prof. Tomasz Guzik (stoi), prof. Włodzimierz Bolecki, prof. Maciej 

Żylicz, prof. Maria Nowakowska, dr Joanna Rutkowska.
05 i 07. Aula Collegium Novum UJ wypełniła się gośćmi spotkania.
06 Spotkaniu laureatów Fundacji towarzyszyła wystawa planszowa.

01 02 03

04

05 06 07
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Z okazji jubileuszu Fundacji zostały zrealizowane dwa filmy, które prezentują historię powstania FNP 
i 20 lat jej działalności programowej:

oba Filmy sa dostępne W Kanale Fundacji na portalu youtube.

Wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika książka przybliża dorobek 20-lecia 
FNP, a także jej wpływ na naukę w Polsce. Do jej 
współtworzenia zaproszeni zostali specjalizujący 
się w tematyce naukowej dziennikarze – Magda-
lena Bajer, Anna Mateja i Sławomir Zagórski. Bo-
gato ilustrowana materiałem zdjęciowym książka 
składa się z rozmów z osobami tworzącymi i za-
rządzającymi Fundacją w kolejnych latach oraz 
z sylwetek beneficjentów Fundacji.
Publikacja zawiera także kalendarium najważniej-
szych wydarzeń, dane liczbowe podsumowujące 
dorobek działalności programowej Fundacji, wy-
kaz wszystkich programów realizowanych przez 
FNP oraz jej władz. 

„powstanie i misja Fnp” – film przedstawiający historię tworzenia i rozwoju Fundacji jako instytucji, 
z udziałem profesorów: Henryka Samsonowicza, Macieja W. Grabskiego, Mariana Grynberga, Janiny 
Jóźwiak, Macieja Żylicza oraz dr. Tomasza Perkowskiego.

„działalność programowa Fnp w latach 1991-2011” – film przedstawiający różnorodne inicjatywy 
programowe Fundacji, z udziałem kilkunastu beneficjentów, zarówno zakończonych, jak też aktual-
nie realizowanych programów.

Ponad 450 mln zł przekazanych na wspieranie nauki

Ponad 450 mln zł przekazanych na wspieranie nauki

Filmy

Książka „Wspierać najlepszych. 20 lat Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”

KsiążKa W Wersji eleKtronicznej jest dostępna 
na stronie www.Fnp.orG.pl, a w wersji drukowanej 
– w biurze Fundacji.

skrócona inForMacja 
Finansowa i opinia 

niezależnego biegłego 
rewidenta 

Pełne sprawozdanie z działalności  Fundacji w roku 2011, opracowane zgodnie z rozporządzeniem  
Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności 
fundacji (Dz.U. Nr 50 z 2001 r., poz. 529), zostało złożone Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Realizując zapisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 21 z 1984 r., poz. 97 z póź. 
zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
Nr 96 z 2003 r., poz. 873 z póź. zm.), Fundacja umożliwia wszystkim zainteresowanym zapoznanie się  
z pełnym sprawozdaniem z działalności Fundacji w roku 2011, które jest dostępne w siedzibie Fundacji 
w Warszawie, ul. Grażyny 11. 

Skrócone sprawozdanie merytoryczne oraz informacja finansowa Fundacji za rok 2011 wraz z opinią 
niezależnego biegłego rewidenta, zgodnie z art. 70 Ustawy o rachunkowości, zostało opublikowane na 
stronie internetowej http://bopp.pozytek.gov.pl, pod numerem KRS 0000109744.
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proGraM Mistrz  / subsydia profesorskieproGraM Mistrz  / subsydia profesorskie

dla rady Fundacji na rzecz nauki polskiej

Załączona skrócona informacja finansowa Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Grażyny 11 (zwanej dalej „Fundacją”) zawierająca bilans na dzień 31 grudnia 2011 r., rachu-
nek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu własnym i rachunek przepływów pieniężnych za 
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz notę dotyczącą zasad sporządzenia tej informacji 
została sporządzona na podstawie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za okres 
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Z dniem 22 marca 2012 r. wydaliśmy opinię bez zastrzeżeń 
o rocznym sprawozdaniu finansowym Fundacji sporządzonym zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi 
zmianami). Skrócona informacja finansowa oraz sprawozdanie finansowe, na podstawie którego zosta-
ła sporządzona, nie uwzględniają zdarzeń następujących po dniu wydania opinii z badania rocznego 
sprawozdania finansowego Fundacji. Skrócona informacja finansowa nie zawiera wszystkich ujawnień 
wymaganych przez Ustawę o rachunkowości dla pełnego rocznego sprawozdania finansowego i dlate-
go w celu pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji oraz jej wyniku finansowego 
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. należy zapoznać się z pełnym sprawozdaniem 
finansowym Fundacji, oraz z opinią i raportem z badania niezależnego biegłego rewidenta dotyczącymi 
tego sprawozdania finansowego.

odpoWiedzialnoŚć zarządu
Za sporządzenie skróconej informacji finansowej zgodnej z zasadami określonymi przez Fundację w no-
cie zamieszczonej wraz ze skróconą informacją finansową odpowiedzialny jest Zarząd Fundacji.

odpoWiedzialnoŚć biegłego reWidenta 
Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o załączonej skróconej informacji finansowej na podstawie 
procedur przeprowadzonych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rewizji Finansowej nr 810 „Zle-
cenia sporządzenia sprawozdania na temat skróconych sprawozdań finansowych”.

opinia
Naszym zdaniem, załączona skrócona informacja finansowa sporządzona na podstawie zbadanego 
sprawozdania finansowego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za rok obrotowy zakończony 31 grud-
nia 2011 r. jest we wszystkich istotnych aspektach zgodna z tym sprawozdaniem. Przeprowadzający 
badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnio-
nych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144:

adrian Karaś
Kluczowy biegły rewident
numer ewidencyjny 12194
warszawa, 25 maja 2012 r.

priceWaterhousecoopers sp. z o.o. Wpisana jest do KrajoWego rejestru sądoWego proWadzonego przez sąd rejonoWy dla m. st. 
WarszaWy, pod numerem Krs 0000044655, nip 526-021-02-28. Kapitał zaKładoWy Wynosi 10.363.900 złotych. siedzibą spÓłKi jest WarszaWa, 
al. arMii ludowej 14.

opinia niezależnego biegłego reWidenta o sKrÓconej inFormacji FinansoWej

pricewaterhousecoopers sp. z o.o.,
al. arMii ludowej 14, 00-638 warszawa, polska
t: +48 (22) 523 4000, F: +48 (22) 523 4040, WWW.pWc.com

Niniejsza skrócona informacja finansowa zawiera bilans Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na dzień 
31 grudnia 2011 r., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu własnym i rachunek prze-
pływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r. i została sporządzona na podstawie 
zbadanego rocznego sprawozdania finansowego Fundacji sporządzonego według zasad określonych 
Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity – Dz. Ustaw z 2009 r. Nr 152 poz. 
1223 z późn. zm.).

Skrócona informacja finansowa nie zawiera wszystkich ujawnień wymaganych przez Ustawę o rachun-
kowości i dlatego w celu pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji oraz jej wyniku 
finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. należy zapoznać się z pełnym spra-
wozdaniem finansowym Fundacji, oraz z opinią i raportem z badania niezależnego biegłego rewidenta 
dotyczącymi tego sprawozdania finansowego. 

sKrÓcona inFormacja FinansoWa za roK zaKończony 31 grudnia 2011 roKu
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bilans

aKtyWa (W tysiącach złotych) 31.12.2011 31.12.2010

aKtyWa trWałe 12 662 12 155 

WartoŚci niematerialne i praWne 7 33 

inne wartości niematerialne i prawne 7 30 

zaliczki na wartości niematerialne i prawne – 3 

rzeczoWe aKtyWa trWałe 12 655 12 122 

Środki trwałe 814 944 

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 602 730 

urządzenia techniczne i maszyny 150 154 

inne środki trwałe 62 60 

Środki trwałe w budowie 11 841 11 178 

aktywa obrotowe 328 338 364 561 

zapasy 16 17 

materiały 16 17 

należnoŚci KrÓtKoterminoWe 795 381 

należności od pozostałych jednostek 795 381 

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 8 

-  do 12 miesięcy 8 8 

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń  
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

669 298

inne 118 75 

inwestycje krótkoterMinowe 327 500 364 132 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 327 500 364 132

w pozostałych jednostkach 310 607 325 149 

-  udziały lub akcje 54 239 71 975 

-  inne papiery wartościowe 256 368 253 174 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 893 38 983 

-  środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 619 7 112 

-  inne środki pieniężne 14 274 31 871 

KrÓtKoterminoWe rozliczenia międzyoKresoWe 27 31

aktywa razeM 341 000 376 716 

pasyWa (W tysiącach złotych) 31.12.2011 31.12.2010

Fundusz Własny 335 847 368 978 

Fundusz zasadniczy 95 000 95 000

Fundusz na działalność statutową 268 225 268 225 

Fundusz z aktualizacji wyceny – – 

Fundusz rezerwowy 27 615 27 615 

strata z lat ubiegłych (21 862) (20 559)

strata netto (33 131) (1 303)

zoboWiązania i rezerWy na zoboWiązania 5 153 7 738 

rezerWy na zoboWiązania 1 411 1 206 

rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 396 1 186 

-  długoterminowa 490 388 

-  krótkoterminowa 906 798 

pozostałe rezerwy 15 20 

-  długoterminowe – – 

-  krótkoterminowe 15 20 

zoboWiązania KrÓtKoterminoWe 1 944 1 826 

Wobec pozostałych jednostek 1 943 1 826 

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 344 127 

-  do 12 miesięcy 344 127 

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 577 1 040 

z tytułu wynagrodzeń 3 188 

inne 1 019 470 

Fundusze specjalne 1 1 

rozliczenia międzyoKresoWe 1 798 4 706 

inne rozliczenia międzyokresowe 1 798 4 706 

-  krótkoterminowe 1 798 4 706 

pasywa razeM 341 000 376 716 

bilans (cd.)
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(W tysiącach złotych) 2011 2010

przychody z działalnoŚci statutoWej 82 909 44 081

inne przychody określone statutem 82 909 44 081

Koszt realizacji zadań statutoWych 103 339 67 345

strata na działalnoŚci statutoWej (20 430) (23 264)

koszty adMinistracyjne 7 467 6 529

amortyzacja 277 289

zużycie materiałów i energii 141 127

usługi obce 2 138 1 720

podatki i opłaty 18 28

Wynagrodzenia 3 681 3 417

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 654 605

pozostałe koszty rodzajowe 558 343

strata na działalnoŚci statutoWej i administracyjnej (27 897) (29 793)

pozostałe przychody operacyjne 10 4

zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych – –

inne przychody operacyjne 10 4

pozostałe Koszty operacyjne 293 237

strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych – –

inne koszty operacyjne 293 237

strata na działalnoŚci operacyjnej (28 180) (30 026)

przychody Finansowe 18 511 28 977

dywidendy 1 794 1 392

odsetki 11 148 7 393

zysk ze zbycia inwestycji 5 208 11 372

aktualizacja wartości inwestycji – 8 789

inne 361 31

koszty Finansowe 23 418 212

odsetki – 17

aktualizacja wartości inwestycji 23 410 –

inne 8 195

strata brutto na całoKształcie działalnoŚci ( 33 087) (1 261)

strata brutto (33 087) (1 261)

podatek dochodowy 44 42

strata netto (33 131) (1 303)

rachunek zysków i strat zestaWienie zmian W Funduszu Własnym

(W tysiącach złotych) 2011 2010

Fundusz Własny na począteK oKresu 368 978 370 281 

Fundusz Własny na począteK oKresu, po KoreKtach 368 978 370 281 

Fundusz zasadniczy na początek okresu 95 000 95 000

Fundusz zasadniczy na koniec okresu 95 000 95 000 

Fundusz na działalność statutową na początek okresu 268 225 268 225 

stan funduszu na działalność statutową na koniec okresu 268 225 268 225 

pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu 27 615 27 615 

pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu 27 615 27 615 

zysK (strata) z lat ubiegłych na począteK oKresu (20 559) (18 568)

zysk z lat ubiegłych na początek okresu – –

zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach – –

zmniejszenie (z tytułu) – –

–    pokrycie straty z lat ubiegłych – –

zysk z lat ubiegłych na koniec okresu – –

strata z lat ubiegłych na początek okresu (20 559) (18 568)

strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (20 559) (18 568)

zwiększenie (z tytułu) (1 303) (1 991)

–    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (1 303) (1 991)

strata z lat ubiegłych na koniec okresu (21 862) (20 559)

zysK (strata) z lat ubiegłych na Koniec oKresu (21 862) (20 559)

wynik netto (33 131) (1 303)

– strata netto (33 131) (1 303)

Fundusz Własny na Koniec oKresu 335 847 368 978 

Fundusz Własny, po uWzględnieniu proponoWanego 
podziału zysKu (poKrycia straty)

335 847 368 978 
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rachuneK przepłyWÓW pieniężnych

(W tysiącach złotych) 2011 2010

przepłyWy ŚrodKÓW pieniężnych z działalnoŚci operacyjnej (30 914) (28 121)

strata netto (33 131) (1 303)

Korekty razem 2 217 (26 818)

amortyzacja 277 289 

odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (12 942) (8 764)

strata z działalności inwestycyjnej (aktualizacja wartości inwestycji) 17 873 (19 996)

zmiana stanu rezerw 205 211 

zmiana stanu zapasów 1 1

zmiana stanu należności (414) 112

zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,  
z wyjątkiem pożyczek i kredytów

118 (3 367) 

zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ( 2 904) 4 696

inne korekty 3 –

przepłyWy pieniężne netto z działalnoŚci operacyjnej (30 914) (28 121)

przepłyWy ŚrodKÓW pieniężnych z działalnoŚci inWestycyjnej 8 824 53 563 

WpłyWy 1 827 883 2 051 619

z aktywów finansowych, w tym: 1 827 883 2 051 619

a) w pozostałych jednostkach 1 827 883 2 051 619

-  zbycie aktywów finansowych 1 814 941 2 042 854

-  dywidendy i udziały w zyskach 1 794 1 389 

-  odsetki 11 148 7 376 

wydatki (1 819 059) (1 998 056)

nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych

(788) (480)

na aktywa finansowe, w tym: (1 818 271) (1 997 576)

a) w pozostałych jednostkach (1 818 271) (1 997 576)

- nabycie aktywów finansowych (1 818 271) (1 997 576)

przepłyWy pieniężne netto z działalnoŚci inWestycyjnej 8 824 53 563 

przepłyWy pieniężne netto, razem (22 090) 25 442 

bilansoWa zmiana stanu ŚrodKÓW pieniężnych (22 090) 25 442 

ŚrodKi pieniężne na począteK oKresu 38 983 13 541

ŚrodKi pieniężne na Koniec oKresu, W tym 16 893 38 983 

- o ograniczonej możliwości dysponowania 1 1 

supleMent
o naszych 

beneFicjentach, 
inicjatywach, 

projektach
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nauKi chemiczne i o materiałach

profesor elżbieta Frąckowiak

Przedmiotem zainteresowania profesor Frąckowiak są 
m.in. tzw. superkondensatory. Kondensator to urzą-
dzenie służące do krótkotrwałego przechowywania 
energii. Składa się ono z dwóch przewodników, czyli 
okładek, rozdzielonych nieprzewodzącym prądu die-
lektrykiem. Tradycyjne kondensatory mają bardzo 
niewielką pojemność elektryczną liczoną w piko-, mi-
kro- lub najwyżej milifaradach, natomiast pojemność 
superkondensatorów jest gigantyczna – rzędu fara-
dów. Ale z czego zbudować taki superkondensator? 

nauKi Fizyczne i inżyniersKie 

profesor Maciej lewenstein

Profesor Lewenstein zajmuje się tym działem fizyki 
kwantowej, który próbuje zbadać i opisać świat mikro-
skopowy za pomocą metod optyki. Nie jest to jednak 
klasyczna optyka, jaką pamiętamy ze szkoły lecz opty-
ka kwantowa badająca oddziaływania pojedynczych 
fotonów światła z materią. Po to by zrozumieć wiele 
intrygujących zagadnień dotyczących budowy materii 
takich jak np. nadciekłość (czyli całkowity zanik lep-
kości) czy nadprzewodnictwo (a więc płynięcie prądu 
elektrycznego bez żadnego oporu), fizycy tę materię 
chłodzą do niewiarygodnie niskich temperatur. Wy-
obraźmy sobie, że sporą porcję atomów schładzamy do 
ledwie 170-miliardowych części stopnia powyżej abso-
lutnego zera. Laik powiedziałby że zamarzły, zaś fizyk 
– że znalazły się wszystkie w idealnie tym samym stanie 
kwantowym. Taka ultrazimna materia (zwana konden-
satem Bosego-Einsteina) ma zupełnie inne właściwości. 
Zachowuje się jak kropla nadciekłej cieczy kwantowej. 
I o ile zwykłą ciecz moglibyśmy porównać do chaotycz-
nie poruszającego się tłumu atomów, o tyle kondensat 
Bosego-Einsteina przypomina armię kroczącą równym, 
defiladowym krokiem. A z taką cieczą – jak mówi pro-
fesor Lewenstein – można się bawić, a więc np. próbo-
wać wsadzić ją w coś, co przypomina ułożone jeden na 
drugim tłoczone pojemniki na jajka-w każdym zagłę-
bieniu po jednym jajku, czyli atomie. Tego typu stosy 

nauKi o życiu i o ziemi

profesor jan potempa

Przedmiotem zainteresowania pana profesora para-
dontoza, przewlekła choroba, na którą cierpi blisko 
jedna trzecia dorosłych Polaków. W jej zaawansowanej 
postaci dochodzi do osuwania się dziąseł, chwiania się 
i ostatecznie wypadania całkowicie zdrowych zębów. 
Wielu ludzi wciąż uważa tracenie zębów, tak jak wło-
sów, za normalny objaw starzenia się, tymczasem to 
nieprawda. Paradontoza jest chorobą, co gorsza, ozna-
czającą kłopoty nie tylko z zębami, ale zwiększającą 
też ryzyko innych schorzeń, takich jak miażdżyca czy 
reumatoidalne zapalenie stawów. Dziś już wiadomo, że 
paradontoza to efekt wieloletniego działania bakterii, 
z których największym szkodnikiem – wręcz „zbirem”, 
jak mówi pan profesor Potempa – jest Porphyromonas 
gingivalis. Bakteria ta jest niezwykle odporna na atak 
ze strony naszego układu odpornościowego. Dysponu-
je wysoce wyspecjalizowaną amunicją – specjalnymi 
enzymami rozkładającymi białka, tzw. gingipaina-
mi. Dzięki nim Porphyromonas gingivalis bezkarnie 

nauKi humanistyczne i społeczne

profesor tomasz Giaro

Profesor otrzymał nagrodę za monografię „Rzymskie 
prawdy prawnicze. Eksperyment myślowy” (2007). 
Monografia ta to wynik wieloletnich studiów laure-
ata, a jej przedmiotem jest kryterium prawdy jako 
narzędzia kształtowania normy prawnej. Argumenty 

na zamku Królewskim w warszawie wręczono najwyższe
polskie nagrody naukowe. odebrali je prof. tomasz giaro,
prof. jan potempa, prof. maciej lewenstein i prof. elżbieta Frąckowiak.

Naukowcy już dawno doszli do wniosku, że powinno 
się w tym celu użyć materiałów węglowych. Jedną 
z form węgla wykorzystaną przez panią profesor jako 
materiał do konstrukcji kondensatorów są nanorurki 
węglowe. Laureatka udowodniła, że są doskonałym 
dodatkiem do budowy elektrod, gdyż świetnie prze-
wodzą prąd elektryczny a do tego odkształcają się tak 
jak sprężynki. Z prowadzonych w jej zespole badań 
wynika, że najlepsze wyniki osiąga się, stosując tra-
dycyjny materiał (węgiel aktywny) albo kompozyty 
węglowe wzbogacone azotem, tlenem, jodem czy po-
limerami przewodzącymi lub tlenkami, dodając ok. 10 
proc. nanorurek węglowych. Do czego przydadzą się 
nam superkondensatory? Po pierwsze, jako zasilacze 
nowoczesnych samochodów hybrydowych lub elek-
trycznych. Po drugie, jako urządzenia mające zabez-
pieczyć nas przed awarią w przypadku nagłego spad-
ku napięcia w sieci. Wreszcie – wszędzie tam, gdzie 
wykorzystuje się urządzenia przenośne wymagające 
zasilania. Superkondensatory już istnieją i działają. 
Na przykład w Szanghaju jeżdżą autobusy zasilane 
wyłącznie superkondensatorami. Autobus taki jedzie 
od przystanku do przystanku i wystarcza 20 sekund, 
by w czasie, gdy pasażerowie wsiadają i wysiadają, 
doładować jego układ zasilania. Dzięki osiągnięciom 
pani prof. Frąckowiak takich urządzeń i przykładów 
ich zastosowania będzie coraz więcej.

pojemników naśladują modele używane dziś w bada-
niach z zakresu fizyki ciała stałego czy nawet fizyki 
cząstek elementarnych. Wielu modeli naukowcy nadal 
nie rozumieją. Dzisiejsze komputery, nawet te najszyb-
sze, nie potrafią ich rozpracować. Jest jednak nadzieja, 
że owe „stosy jajek” nam to umożliwią. Fizycy inten-
sywnie pracują nad stworzeniem komputera kwanto-
wego, który będzie miał tak wielką moc obliczeniową, 
że za jego pomocą rozgryzie się wspomniane nadprze-
wodnictwo i nadciekłość, a także wiele innych tajem-
nic natury. Dziś nie ma jeszcze takiego uniwersalnego 
komputera, ale m.in. dzięki badaniom laureata powsta-
je coraz więcej tzw. symulatorów kwantowych, czyli 
komputerów kwantowych do specjalnych poruczeń, 
pracujących w wyidealizowanych warunkach. Profe-
sor Lewenstein jest – jak podkreśla – teoretykiem. Wy-
łącznie projektuje symulatory kwantowe, natomiast 
ich działanie sprawdzają fizycy eksperymentalni.

prawdziwości (verum est) lub fałszu (falsum est) były 
częścią dyskursu prawniczego od starożytnego Rzymu 
aż po nowożytną doktrynę niemiecką. Dokonane na 
szerszą skalę w XIX stuleciu kodyfikacje przesunęły 
jednak ciężar tworzenia prawa z nauki na ustawo-
dawstwo. Ponieważ ustawodawca „rozkazuje, a nie 
dyskutuje”, kryterium prawdy prawniczej stanęło 
pod znakiem zapytania. Prof. Giaro podjął to pytanie 
w ramach szerokiej analizy źródeł antycznych i póź-
niejszej europejskiej tradycji prawnej, posługując się 
metodą eksperymentu myślowego. Mimo że ekspery-
ment rozumiany dosłownie jest w naukach prawnych 
niedopuszczalny, analiza materiałów historycznych 
umożliwia odpowiedź na pytanie, czy stosowanie 
kryterium prawdy ułatwia, czy utrudnia dyskurs 
prawniczy. Laureat wykazuje, że we współczesnej do-
gmatyce prawa niecelowe jest poszukiwanie prawdy 
w jej rozumieniu przyjętym przez nauki empiryczne. 
Z drugiej strony zauważa, że prawoznawstwo – jako 
nauka o odmiennym statusie poznawczym – bez po-
stulatu poszukiwania prawdy straciłoby sens.

panoszy się w okolicy naszych zębów, czyniąc coraz 
większe szkody. Co więcej, oszukiwany przez gingipa-
iny układ odpornościowy, zamiast niszczyć groźne bak-
terie, zwraca się przeciw własnym tkankom. Laureat 
wraz ze współpracownikami postanowił przyjrzeć się 
dokładniej wrogowi. Wyizolował i szczegółowo opisał 
cały arsenał jego amunicji – aż siedem produkowanych 
przez niego enzymów, w tym wspomniane gingipainy. 
Dzięki temu po raz pierwszy pojawia się realna szansa 
na opracowanie skutecznych leków zwalczających pa-
radontozę. Pozbawienie bakterii jej oręża może spra-
wić, że nasz organizm da sobie radę ze „zbirem”.

Nagrody w wysokości 200 tys. zł brutto przyznała po raz 20. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Wszyst-
kim laureatom serdecznie gratulujemy.
Sławomir Zagórski / Przedruk za zgodą redakcji „Gazety Wyborczej”.

„Gazeta Wyborcza”, 8.12.2011
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idee
dla polski 
wyprzedzić hackerów, zapobiegając atakom, jakich nikt jeszcze nie wymyślił. 
pokonać nowotwory, zgłębiając mechanizm odtwarzania uszkodzeń w kodzie 
genetycznym. zdążyć przed słońcem, budując sieć teleskopów, która umożliwi 
obserwowanie nieba przez całą dobę. młodzi polscy badacze uwierzyli, że to wszystko 
jest możliwe. i przekonali do swoich projektów europejską radę badań. 

O finansowanie ERC (European Research Council, 
pol. Europejska Rada Badań) nie jest łatwo. Warto 
jednak poddać swój pomysł i dorobek ocenie re-
cenzentów i zawalczyć o grant, bowiem daje on 
cenną niezależność i pozwala przełożyć marzenia 
na harmonogram prac, które należy zrealizować, 
by je spełnić. Badacz staje się cenny na rynku pra-
cy i zaczyna być rozgrywającym. Jeśli zdecydu-
je się prowadzić badania naukowe w Polsce, ma 
szansę na kolejne zasilenie finansowe – stypen-
dium w ramach programu „Idee dla Polski”, o ja-
kie można starać się w Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej po uzyskaniu grantu ERC, w trakcie jego 
realizacji, a także przez rok po jego zakończeniu 
realizacji. Okazuje się, że stypendium to wypełnia 
cenną lukę w finansowaniu europejskim. Jaką – 
wyjaśnią trzej laureaci ERC Starting Grants: Maciej 
Konacki, Stefan Dziembowski i Marcin Nowotny. 

kryptoGraFia, bioloGia Molekularna, 
astronoMia

- Granty ERC są kierowane na badania podstawo-
we, zwane inaczej curiosity driven, czyli napędza-
ne przez ciekawość. Takie badania opierają się na 
pytaniach „czy w ogóle coś się da zrobić?” Jeśli do-
wiedziemy, że się da, dopiero wówczas można szu-
kać zastosowań tych wniosków w praktyce. Kwe-
stie, nad jakimi teraz pracujemy, do masowych 
zastosowań mogą wejść nawet za 20 lat. Naszym 
celem nie jest produkcja patentów, tylko nowych 
idei – tłumaczy dr hab. Stefan Dziembowski, który 
swój grant przywiózł do Polski z Włoch.

Na wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego laureat grantu ERC z 2007 r. prowadzi bada-
nia w dziedzinie kryptografii. Ta dziedzina wiedzy 
tworzy m.in. systemy szyfrowania dla urządzeń 
bezprzewodowych, jak karty płatnicze czy piloty 
samochodowe. W praktyce trudno jest stworzyć 

urządzenie, które żadnej informacji nie wydziela 
na zewnątrz, np. przez promieniowanie elektro-
magnetyczne lub informację o poborze mocy. 
Dlatego tworząc systemy krytpograficzne należy 
zakładać, że przeciwnik może uzyskać częściową 
informację na temat klucza, że nie jest on całko-
wicie tajny. Stefan Dziembowski zamierza opraco-
wać systemy odporne na takie ataki, jakich jesz-
cze nie wymyślono lub nie są znane specjalistom. 

Kryptografię wspiera informatyka i algorytmika. 
To dzięki informatyce dysponujemy np. pojęciem 
„wydajnego obliczenia”. Co to znaczy, że coś moż-
na złamać wydajnie? Stefan Dziembowski tłumaczy 
to poprzez wyjaśnienie, czym jest atak niewydaj-
ny. Otóż większość znanych szyfrów można złamać 
przeglądając wszystkie możliwe klucze. Ale tak na-
prawdę to jest atak niewydajny, bo zajmuje zbyt 
dużo czasu. Rozszerzenie pojęcia wydajnego obli-
czenia i związanego z nim bezpieczeństwa na kryp-
tografię z tzw. „wyciekami” informacji jest treścią 
jego projektu finansowanego z grantu ERC.

Dr hab. Marcin Nowotny w Pracowni Struktu-
ry Białka Międzynarodowego Instytutu Biologii 
Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zgłę-
bia mechanizmy naprawy DNA. Zaburzenia tego 
procesu u ludzi prowadzą m. in. do powstawania 
nowotworów.

– Przepis na każdy żywy organizm jest zapisany 
w cząsteczkach DNA. Są one strasznie długie i za-
wierają mnóstwo „literek”, które kodują wszelkie 
informacje o organizmie. DNA to związek chemicz-
ny, który ulega różnym uszkodzeniom. Niektóre 
z nich są spontaniczne, zachodzą w czasie, inne są 
związane z czynnikami zewnętrznymi. Każdy or-
ganizm ma wyszukany system mechanizmów, któ-
re naprawiają takie uszkodzenia. Plan organizmu 
musi bowiem pozostać nietknięty. Owe systemy, 

tzw. ścieżki naprawy materiału genetycznego ba-
damy w naszym projekcie – wyjaśnia laureat ERC 
Starting Grant z 2011 r.

Wszystkie ścieżki naprawy DNA opierają się o biał-
ka, które są „trybikami” mechanizmu naprawcze-
go. Krystalografia – metoda rozwijana przez dra 
Nowotnego – pozwala z dużą precyzją określić, 
jak są poukładane atomy w cząsteczkach białek, 
a co za tym idzie z ogromną precyzją potrafią 
ustalić, jak te „trybiki” działają. 

Nowotwory biorą się przede wszystkim stąd, że 
materiał genetyczny komórki, ten tekst naszego 
„planu”, jest zaburzony. Pojawiają się mutacje, 
czyli zmiany kodu genetycznego. Prowadzą one 
do rozregulowania różnych procesów w komór-
kach i niekontrolowanego ich wzrostu. 

Jak zapewnia Maciej Nowotny, istnieje ścisły zwią-
zek między procesami naprawy DNA a powsta-
waniem nowotworów, a jednocześnie – skutecz-
nością terapii przeciwnowotworowych. Bardzo 
często komórki nowotworowe nie potrafią napra-
wiać DNA. Paradoksalnie bardzo wiele leków prze-
ciwnowotworowych uszkadza DNA, a gdy komór-
ka nowotworowa sobie z tym nie radzi – umiera. 
Zrozumienie tych procesów to warunek prac nad 
nowymi lekami czy terapiami.

Projekt „Solaris” prof. dra hab. Macieja Konackie-
go ma na celu poszukiwanie planet, które obie-
gają gwiazdy podwójne. Takie układy planetarne 
można sobie wyobrazić, przywołując na myśl nasz 
układ słoneczny, ale w miejsce słońca wstawiając 
dwie gwiazdy, lub też wizję przedstawioną w słyn-
nej książce Stanisława Lema. Badanie gwiazd po-
dwójnych umożliwi testowanie z bardzo dużą pre-
cyzją teorii budowy i ewolucji gwiazd. Żeby takie 
teorie sprawdzać, trzeba mieć bardzo dokładne 
pomiary ich podstawowych własności, jak masa, 
rozmiar, skład chemiczny. Pomiary te mają umoż-
liwić obserwacje prowadzone przez sieć czterech 
teleskopów na trzech kontynentach. 

– Dwa z nich już działają w RPA, dwa kolejne po-
wstaną do końca roku w Australii i Argentynie. 
Dzięki takiemu rozmieszczeniu obserwacje w ra-
mach sieci będzie można prowadzić przez całą 
dobę. Teleskopy będą działały w sposób zroboty-
zowany. Gdy nastanie noc, kopuła zostanie zdal-
nie otwarta. Po zakończeniu obserwacji kopuła się 
zamknie i komputery przy teleskopach przekażą 
dane przez internet do Torunia. Już nie będzie 
trzeba jeździć do obserwatorium i siedzieć przy 
teleskopie, co – jeśli ma się tych teleskopów dużą 
liczbę – jest uciążliwe i kosztowne – wyjaśnia lau-
reat grantu, który badania prowadzi w Centrum 
Astronomicznym Mikołaja Kopernika PAN.

Jego przedsięwzięcie uznano za jeden z pięciu 
najciekawszych projektów badawczych finan-
sowanych przez ERC. Uczony prezentował swój 
dorobek w lutym 2012 roku na jubileuszowej kon-
ferencji ERC w Brukseli.

po co laureatom prestiżoWych gran-
tÓW dodatKoWe pieniądze

Zdaniem Stefana Dziembowskiego, dużym proble-
mem dla uniwersytetów jest fakt, że pieniądze, 
które pochodzą z funduszy europejskich, są ob-
warowane wieloma różnymi regułami, które krę-
pują zespołom naukowym ręce. Z pieniędzy ERC 
nie można na przykład kupować laptopów – prze-
pisy określają je jako sprzęt biurowy. Pieniądze 
z FNP można zatem wydać na tego typu niezbęd-
ne urządzenia. 

– Dlatego, choć w porównaniu z grantem ERC, sub-
sydium stanowi sumę niewielką, to zasilenie takie 
ma dla nas duże znaczenie. Dzięki niemu możemy 
zaspokoić dodatkowe potrzeby. Oprócz wymiaru 
finansowego ma to również wymiar ludzki – jest 
to dla nas dodatkowy „bonus”, dowód, że ktoś 
dostrzega, że przynosimy do Polski granty ERC – 
przyznaje specjalista od szyfrów. 

Grant ERC pokrywa koszty zatrudniania personelu 
oraz zakupy sprzętu. Subsydium z programu „Idee 
dla Polski” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej to 
bonus złożony z dwóch części. Pierwszą jest sty-
pendium dla laureata grantu ERC, drugą – grant 

dr hab. Stefan Dziembowski
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w wysokości 100 tys. zł, które można wydać na 
dowolny cel. 

Marcin Nowotny zgadza się, że pieniądze z FNP 
wydaje się łatwiej, bo rozliczane są w sposób bar-
dzo elastyczny. – Oczywiście musiałem zdekla-
rować na co wydam pieniądze, natomiast nauka 
ma to do siebie, że badania mogą się dynamicznie 
zmieniać i w związku z tym – także nasze potrzeby 
mogą się zmienić. Jeśli uzyskamy jakiś ekscytujący 
wynik, który wymaga dokupienia dodatkowych 
odczynników czy dodatkowego sprzętu, to bardzo 
cenną rzeczą jest posiadanie takich dodatkowych 
środków, które można na taka nagłą potrzebę 
przeznaczyć. Pieniądze również można wykorzy-
stać na odczynniki, mniejsze urządzenia – wylicza 
biolog molekularny. 

Na swój projekt dostał z ERC 1,5 mln euro na 5 
lat. Grant finansuje wszystkie elementy niezbędne 
w procesie prowadzenia badań – począwszy od 
pensji wszystkich pracowników zatrudnionych 
w projekcie, poprzez sprzęt – od skomplikowa-
nych drogich i dużych urządzeń po mniejsze, uży-
wane w bardziej rutynowych czynnościach. Także 
materiały do badań, odczynniki, a także niektóre 
analizy – jak sekwencjonowanie DNA, które zleca 
się firmom zewnętrznym. 

Wagę dodatkowego zasilenia podkreśla także Ma-
ciej Konacki. Budżet projektu „Solaris” jest szcze-
gólnie skomplikowany. Przedsięwzięcia mają skalę 

globalną, kontenery z częściami do kopuły tele-
skopu transportowane są na trzy różne kontynen-
ty. Wszystko należy koordynować – przypomina 
to prowadzenie prężnego przedsiębiorstwa.

– Zasadnicze wydatki przeznaczone są na sprzęt. 
Za 450 tys. z programu FOCUS FNP kupiliśmy 
pierwszy teleskop i pierwszą kamerę do niego. Po-
tem dopiero zdobyliśmy grant ERC, który pozwolił 
nam do końca wyposażyć pierwszy teleskop oraz 
dostawić trzy kolejne. 

Okazało się jednak, że to wciąż nie wystarczy, 
ponieważ granty europejskie są tak skonstruowa-
ne, że wszystkie koszty niekwalifikowane ponosi 
instytucja. – Na przykład cały VAT nie jest pokry-
wany przez unię, a to niebagatelna dla budżetu 
naszej instytucji kwota 200-300 tys. euro – szacuje 
astronom. 

Profesor wskazuje kolejny niuans księgowy: sprzęt 
kupiony z grantu europejskiego nie może być roz-
liczony jako zakup, rozlicza się natomiast amor-
tyzację. Procedury związane z uruchomieniem 
urządzeń sprawiają, że do końca 5-letniego gran-
tu naukowcy nie zdążą ich zamortyzować, a tym 
samym instytucja naukowa łoży więcej, niż unia 
odda! 

– To tworzy wielką dziurę budżetową, bo budżet 
naszej jednostki wynosi ok. 8 mln złotych. Wspar-
cie UE to ok. 6 mln. zł, z tego ok. 30 proc. stanowią 
koszty niekwalifikowane. Czyli projekt generuje 
koszty, które są znaczące dla budżetu całej jed-
nostki. Tutaj z pomocą przyszło nam Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dało jeszcze 
3 mln zł – mówi Konacki. 

W jego opinii, znaczenie subsydium FNP z progra-
mu „Idee dla Polski” jest niebagatelne, bo projekt 
tworzy również koszty okołosprzętowe – choćby 
wyjazdy na instalację urządzeń. Wielomiesięczne 
pobyty w odległych miejscach generują potężne 
wydatki. Pieniądze z FNP umożliwiają także drob-
niejsze zakupy komputerowe. Dzięki tym pienią-
dzom badacz zamierza wyposażyć specjalny po-
kój w toruńskim Centrum Astronomicznym im. 
Mikołaja Kopernika PAN. – Takie centrum kontro-
li, przypominające nadzór NASA. W tym pomiesz-
czeniu będzie dużo monitorów, które umożliwią 
śledzenie pracy teleskopów. Na każdym monito-
rze będzie wyświetlał się status danego teleskopu. 
Będziemy mogli pokazać gościom, jak działa sieć 
– zapowiada kierownik „Solaris”.

Dodaje, że chociaż w każdym projekcie uwzględ-
niane są fundusze na pensje i honoraria – to jest 
ich za mało. Fundusze FNP pozwalają znaleźć 
dodatkowe pieniądze dla młodych ludzi, którzy 

decydują się dołączyć do zespołów. Dzięki subsy-
dium „Idee dla Polski” znalazły się środki na do-
datkowe honorarium – zespół toruńskich astro-
nomów powiększył się o kolejnego pasjonata 
podwójnych gwiazd.

realizujcie grant W polsce – to działa!

- Kiedy rozważamy kwestię nagradzania badaczy, 
pojawia się ogólne pytanie – czy jak ktoś dostał ja-
kiś duży grant, coś osiągnął, to należy mu jeszcze 
dodać, czy też trzeba zasilić tych, którzy nie mają? 
To jest konflikt między promowaniem czegoś, co 
się nazywa excellence, a zasadami sprawiedliwo-
ści społecznej. W nauce europejskiej przez wiele 
lat obserwowaliśmy za duży „przechył” w kie-
runku sprawiedliwości społecznej, a za mało było 
promowania wybitnych projektów i osób, które je 
prowadzą – uważa Stefan Dziembowski.

Jak zapewnia, granty ERC umożliwiają ludziom 
tworzenie własnych zespołów, grup, szkół, a Pol-
ska jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla realiza-
cji tego typu grantów. W opinii uczonego, który 
przez 5 lat pracował w Rzymie i stamtąd apliko-
wał o grant, wielkim potencjałem naszego kraju 
są ambitni studenci entuzjastycznie nastawieni do 
projektów. 

– Dla naukowca jest ważne, żeby zostawić po 
sobie jakiś ślad, coś stworzyć. Szanse są większe 

w świetnym zespole. Na wydziale matematyki UW 
mam dostęp do fantastycznych studentów, to jest 
dla mnie ogromny plus. Tak naprawdę w Polsce 
jest w wielu wymiarach o wiele lepiej, niż w in-
nych krajach Europy, gdzie administracja czy biu-
rokracja potrafi być znacznie gorsza – punktuje 
kyptografik.

Dla Marcina Nowotnego pomysł aplikowania 
o środki z grantów ERC był dość oczywisty. Są to 
prawdopodobnie najlepsze granty, jakie można 
w tej chwili w Europie uzyskać: duże w sensie fi-
nansowym i przysparzające prestiżu, ponieważ są 
dość trudne do dostania nie tylko w Polsce, ale 
w całej Europie. Charakteryzują się też dużą ela-
stycznością i pozwalają dostosowywać wydatki 
do aktualnych potrzeb. 

Biolog podkreśla, że grant ERC „wędruje za bada-
czem”. Oznacza to, że gdyby laureat zdecydował 
się zmienić instytucję, w jakiej pracuje, to prze-
niósłby się w nowe miejsce razem z potężnymi pie-
niędzmi. Dlatego człowiek z takim grantem staje 
się atrakcyjny na rynku pracy i może się zdarzyć, 
że będzie otrzymywał oferty z innych instytucji, 
które chętnie zatrudnią go u siebie. Jednym z za-
łożeń programu „Idee dla Polski” jest to, by za-
trzymać zwycięzców konkursu ERC w Polsce. I to 
działa.

Podobnego zdania jest Maciej Konacki, który wy-
jaśnia, że stypendium FNP dla laureata grantu ERC 
pozwala obejść „widełki” płacowe funkcjonujące 
w wielu polskich instytutach i uczelniach. Pomi-
mo, że uczeni zdobywają środki europejskie, to in-
stytuty nie pozwalają wypłacać im większych pen-
sji niż na danym stanowisku wypada z „widełek”. 

– Program Fundacji ma słuszne założenia i może 
sprawić, że laureaci grantów pozostaną w Polsce 
lub wrócą tutaj z ośrodków zagranicznych. Dla 
mnie nie jest to sprawa kluczowa, bo mam już ty-
tuł profesora, ale ERC Starting Grants mogą otrzy-
mywać ludzie zatrudnieni na stanowisku adiunkta 
z pensją ok. 2-3 tys. na rękę. Regulacje uniwersy-
teckie nie pozwolą im więcej zapłacić. Wsparcie 
FNP z programu „Idee dla Polski” zupełnie zmienia 
ich sytuację finansową. Ktoś, kto uzyska to sty-
pendium, prawdopodobnie nie będzie myślał, żeby 
swój grant osadzić w instytucji zagranicznej – oce-
nia astronom.

kto nie chce Grantów europejskich?

Tłum ludzi w garniturach, do których noszenia 
wielu z nich wcale nie przywykło i wyraźnie źle 
się w nich czuło. Atmosfera niepewności i swo-
istej wspólnoty konkurentów, w równym stopniu 
zdenerwowanych, równie przejętych czekającą 

dr hab. Marcin Nowotny

prof. Maciej Konacki na tle jednego z teleskopów sieci „Solaris” (Siding Spring 
Observatory, Australia)



ich rozmową: tym zbliżającym się nieubłaganie 
kwadransem, który miał zdecydować o wszystkim 
– tak Stefan Dziembowski wspomina dzień, w któ-
rym prezentował swoje plany badawcze panelowi 
uczonych ERC.

– Każdy z aplikujących ma 10 minut na przedsta-
wienie głównych założeń projektu – prezentację, 
a następnie 15 minut na pytania i odpowiedzi. 
Padają trudne i celne pytania. Paneliści pytają 
o słabe strony projektu, o proble-
my, jakie wskazali recenzenci. 
Około półtora miesiąca później 
przychodzi ostateczna decyzja – 
opowiada Marcin Nowotny.

– Dobrze oceniam proces wy-
łaniania grantowiczów. To jest 
klasyczny światowy sposób, pro-
jekty są oceniane przez innych 
naukowców, a nie przez urzęd-
ników. Podobne procedury przy-
znawania grantów jak ERC ma polskie Narodowe 
Centrum Nauki – porównuje Maciej Konacki. 

Wszyscy zgadzają się, że uzyskanie grantu ERC 
jest bardzo trudne. Obecnie proces jest dwueta-
powy. Selekcja odbywa się na podstawie pisem-
nych recenzji pięciu anonimowych recenzentów. 
Zaledwie ok. 30 proc. wniosków przechodzi przez 
pierwsze „sito”. Tylko około 15 proc. aplikacji od-
nosi sukces po rozmowie z gronem kilkunastu naj-
wyższej klasy naukowców europejskich. 

Polacy wypadają w tych konkursach średnio. 
Problemy mogą być dwojakie – zarówno z jako-
ścią, jak i liczbą aplikacji. Projektów z Polski jest 
nadsyłanych mało. – Gdyby zbadać wskaźnik suk-
cesu, prawdopodobnie nie będzie on odbiegał od 
europejskiej średniej. Jednak w zeszłym roku Bry-
tyjczycy dostali 150 takich grantów, a Polacy 2! 
ERC oczekuje fundamentalnych projektów. To nie 
mogą być przyczynkowe badania, odtwarzanie 
czyichś wyników i dokładanie szczegółu do jakie-
goś systemu. To powinno przynajmniej potencjal-
nie dawać zupełnie nowe informacje. Być może to 
jest słabość części polskich projektów – zastana-
wia się Marcin Nowotny.

Podobne przypuszczenia zdradza Stefan Dziem-
bowski. Według niego, polskie problemy stworzył 
w dużej mierze system punktowej oceny jedno-
stek i uczonych. Zbyt duży nacisk kładziony jest 
na liczbę publikacji, a zbyt mały – na ich jakość. 
Jego zdaniem pisanie dużej ilości kiepskich i śred-
nich publikacji to nie jest dobra droga do sukcesu 
w nauce, także w wymiarze finansowym. Owszem, 
w ten sposób można sobie wydłużyć CV i zrobić 
habilitację. Ale nie dostanie się grantu ERC.

– Ja proponowałbym nie liczyć punktów, ale do-
konywać okresowej ewaluacji pracy naukowo-
badawczej w oparciu o panele zagraniczne. Je-
żeli ktoś na UW zajmuje się dajmy na to bazami 
danych, to raz na pięć lat na temat jego badań 
naukowych powinien wypowiedzieć się ktoś, kto 
bazami danych zajmuje się w Princeton. Ludzie 
z Harvardu mogliby powiedzieć, co myślą o doko-
naniach polskiej grupy psychologów. I tak dalej. 
Jestem przekonany, że na kilka osób, które chcą 

uchodzić za wielkie sławy 
w Polsce, za granicą nikt na-
wet nie zwróciłby uwagi – ry-
zykuje tezę Dziembowski.

Maciej Konacki zwraca uwa-
gę, że choć Polacy zdobyli 
około 11 grantów ERC, to 
tylko 3 dla dojrzałych na-
ukowców (Advanced Grants). 
Astronom jest zdania, że to 
nie przypadek. Część środowi-

ska akademickiego, szczególnie starszego pokole-
nia, nie ma wielkiej ochoty aplikować o te granty, 
bo procedura wymaga poddania się ocenie innych 
osób, recenzentów spoza polskich „kół wzajem-
nej adoracji”. Nie zawsze jest przyjemne, kiedy się 
otrzymuje anonimowe recenzje od 7 czy 8 pane-
listów, a te są umiarkowanie pozytywne. Trudno 
jest przyznać się do tego kolegom. 

Z kolei Marcin Nowotny wydobywa głębsze przy-
czyny problemu, jaki mają młodzi Polacy z uzy-
skiwaniem finansowania europejskiego. Wyjaśnia, 
że Starting Grants przeznaczone są dla osób do 
12 lat po doktoracie, na początku budowania 
niezależnej kariery i prowadzenia własnego labu. 
Tymczasem w polskich instytucjach nie promuje 
się zakładania przez młodych ludzi własnych grup 
badawczych. Oczekuje się, że taki młody człowiek 
najpierw „wykaże się”, zrobi habilitację, wiele lat 
będzie pracował pod skrzydłami swojego szefa, 
a dopiero później daje mu się szansę na nieza-
leżność – bardzo często wtedy, kiedy on nie ma 
już tak silnej motywacji żeby robić ryzykowne, 
ale potencjalnie wnoszące dużo nowego badania 
naukowe. 

– Uważam, że nawet jeśli ktoś raz na dwa lata 
publikuje jedną dobrą pracę, to lepiej, niżby pisał 
pięć kiepskich co roku. Niestety system sprawia, 
że ludziom bardziej się opłaca ta druga strategia, 
bo wtedy wiadomo, ze dostanie się habilitację, 
granty z ministerstwa... Zmienić tę sytuację pró-
buje właśnie FNP. Pamiętam rozmowę z prof. Żyli-
czem, kiedy wspominał, że młodzi badacze często 
pytają, ile trzeba mieć publikacji, żeby dostać sty-
pendium „Start”. Zapewnił, że odpowiada: wystar-
czy jedna, ale dobra – cytuje Stefan Dziembowski. 

jednym z złożeń 

proGraMu 

„idee dla polsKi” 

jest to, by zatrzymać 

zWycięzcÓW KonKursu 

erc w polsce. 

i to działa. 

Ilustracja z prezentacji Macieja Konackiego, przygotowanej na 5-lecie ERC.
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– Ostatnia sprawa to przygotowanie wniosków od 
strony formalnej i merytorycznej. Pisanie takich 
wniosków wymaga pewnej pomocy. U nas w in-
stytucie jest fenomenalny dział grantowy, który 
bardzo nam pomaga od strony formalnej. To jest 
kluczowe, żeby uzyskać sukces w tego typu apli-
kacjach – chwali Marcin Nowotny. 

Stefan Dziembowski przy wypełnianiu dokumen-
tów nie miał ze strony Włochów żadnej pomocy, 
wszystko robił sam. Jego zdaniem w Polsce jest to 
znacznie lepiej zorganizowane, wydział wspiera 
naukowców ubiegających się o granty, odciąża od 
kwestii formalnych. Mimo to panuje przekonanie, 
że na Zachodzie wszystko działa lepiej niż u nas. 
To, w opinii twórcy algorytmów kryptograficz-
nych, częsty wykręt polskich naukowców, którzy 
przekonują, że średnio im idzie, bo blokuje ich 
„koszmarna administracja”. 

Maciej Konacki również uważa, że konieczność 
zmierzenia się z formalnościami to wymówka 
polskich uczonych. Zgadza się, że aplikowanie 
o fundusze strukturalne wiąże się z niesamowi-
tą biurokracją, bo wnioski liczą kilkaset stron, 
a ich wypełnienie należy zlecić specjalistycznym 
firmom. Tłumaczy jednak, że ERC, choć otrzymu-
je pieniądze z UE, jest autonomiczne i przyzna-
je pieniądze według własnych regulacji. Bardzo 
przypomina to astronomowi klasyczne wnioski 

badawcze, gdzie należy napisać 15 stron tekstu, 
dołączyć do niego CV i kilka niezbędnych doku-
mentów. Biurokracja jest nieprzesadna.

- Niedawno byłem na spotkaniu FNP w Toruniu 
w gronie zacnych i szacownych profesorów. Ktoś 
tłumaczył, że nie będzie aplikować o granty ERC, 
bo nie zamierza wypełniać mnóstwa dokumentów 
i przechodzić procedur, jakie sobie powymyślali 
„biurokraci z Brukseli”. To jest podejście, które-
go ja nie rozumiem. Przez wiele lat pracowałem 
w Stanach Zjednoczonych i aplikowałem tam, 
zresztą z powodzeniem, o granty NASA. Procedura 
jest taka sama! Trzeba przeczytać 20-30 stron in-
strukcji, wypełnić wniosek wg tych regulacji, skła-
da się i już. To jest standard światowy, nie należy 
narzekać, że cokolwiek trzeba robić – podsumo-
wuje poszukiwacz planet. 

Karolina Olszewska/PAP

Teleskopy sieci „Solaris” w South African Astronomical Observatory (Sutherland, RPA).  
Lewy teleskop został sfinansowany dzięki wsparciu FNP.
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w inteGracji
siła 
grono laureatów i beneficjentów wszystkich programów Fundacji na rzecz nauki 
polskiej liczy już prawie 8 tys. osób. Dzieli ich wiele – zajmują się wszystkimi 
możliwymi dziedzinami nauki, pracują w ośrodkach w całej polsce, a często za 
granicą, są w różnym wieku i na różnych etapach kariery naukowej. Łączy ich to, 
że udało im się przejść trudną procedurę konkursową Fnp, w której pokonali licznych 
konkurentów (success rate czyli tzw. współczynnik sukcesu w konkursach Fundacji 
wynosi, w zależności od programu, pomiędzy 7 a 30 proc.), co oznacza, 
że są najbardziej obiecującymi, najzdolniejszymi i najaktywniejszymi 
przedstawicielami swojego środowiska. 

Fundacja od dawna buduje strukturę swoich pro-
gramów w ten sposób, by laureaci mogli w nich 
uczestniczyć od początku kariery naukowej, na 
każdym kolejnym jej etapie. Chcemy w ten sposób 
tworzyć wspólnotę związanych z nami uczonych – 
mówi prof. Włodzimierz Bolecki, wiceprezes FNP. 
Ofertę Fundacji rozpoczyna więc program Start 
(stypendia dla najmłodszych uczonych, rozpo-
czynających dopiero swoją naukową drogę), a jej 
uwieńczeniem jest Nagroda FNP – wyróżnienie za 
najwybitniejsze osiągnięcia i odkrycia naukowe. 
Jako pierwszy spiął je klamrą prof. Tomasz Łuczak, 
matematyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza, który w 1993 r. został laureatem pierwszej 
edycji stypendium dla młodych naukowców, a już 
w 1997 r. uzyskał Nagrodę FNP w obszarze nauk 
ścisłych. Po latach taki sukces powtórzył prof. To-
masz Guzik, specjalista w dziedzinie chorób we-
wnętrznych z Collegium Medicum UJ (stypendium 

inicjatyw mających na celu integrację środowiska 
uczonych związanych z Fundacją było zorganizo-
wanie w 2000 r. spotkania laureatów programu 
Stypendiów Zagranicznych dla Młodych Dokto-
rów (obecnie KOLUMB) – mówi prof. Bolecki. Byli 
to młodzi, ale już doświadczeni uczeni, których 
łączyło wspólne doświadczenie długoterminowe-
go stażu zagranicznego w renomowanym ośrod-
ku badawczym, a następnie powrotu do polskiego 
miejsca pracy. Możliwość wzajemnej wymiany do-
świadczeń i nawiązania kontaktów zostały doce-
nione przez stypendystów, a inicjatywa spotkała 
się z tak pozytywnym odzewem, że stworzony zo-
stał Klub Stypendystów Zagranicznych FNP. Trzy 
lata później został on formalnie zarejestrowany 
jako stowarzyszenie. Stałą aktywnością Klubu są 
coroczne spotkania. Część merytoryczną tworzą 
prezentacje naukowe oraz dyskusje dotyczące 
organizacji badań. Ważnym elementem spotkań 

Klubu jest finał konkursu o Nagrodę im. Artura 
Rojszczaka. Patron nagrody był znakomicie zapo-
wiadającym się filozofem z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. W 1998 r. otrzymał stypendium FNP 
na wyjazd do Buffalo w USA. Po jego tragicznej 
śmierci w 2001 r. powstała inicjatywa (pomysło-
dawcą był prof. Paweł Koteja) ufundowania na-
grody jego imienia. Nagroda (w wysokości 5 000 

zł) jest przyznawana corocznie młodym doktorom, 
którzy obok osiągnięć naukowych „wyróżniają się 
humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, 
umiejętnością przełamywania barier i przekracza-
nia ram wąskich specjalizacji naukowych”. Nagro-
da trafiła już do rąk naukowców zajmujących się 
m.in: działalnością na rzecz przełamywania wza-
jemnych uprzedzeń między Polakami i Rumunami, 
niepełnosprawnymi, dziećmi z trudnych środowisk 
czy popularyzujących naukę wśród młodzieży.

Ważnym elementem klubowych spotkań są też 
dyskusje nieformalne. Stypendyści dzielą się pod-
czas nich swoimi doświadczeniami na temat zdo-
bywania pieniędzy na badania, organizowania 
zespołów naukowych, pobytów zagranicznych, 
tworzenia prezentacji. 

Prezesem Klubu Stypendystów FNP jest dr Ar-
tur Czupryn z Instytutu Biologii Doświadczalnej 
PAN, dwukrotny laureat programu START, potem 
uczestnik stażu na Harvardzie w ramach stypen-

dium zagranicznego FNP. Wynikiem pobytu na 
stażu zagranicznym dr. Czupryna była między in-
nymi opublikowana przez niego w 2011 r. praca 
w prestiżowym czasopiśmie „Science”. W Harvar-
dzie poznałem inny sposób uprawiania nauki, pro-
wadzenia badań przez interdyscyplinarny zespół 
specjalistów z różnych dziedzin. Każdy wnosił do 
dyskusji własny punkt widzenia. To znacznie po-
szerzało rozumienie problemu, którym się zajmo-
waliśmy – wspomina dr Czupryn. Z Bostonu przy-
wiózł też problematykę swoich obecnych badań: 
przeszczepianie neuronów do mózgu, co może 
pomóc w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. 
Na spotkaniach KSZ FNP poznał dr. Pawła Sacha-
dyna z Gdańska, z którym teraz wspólnie prowa-
dzą badania. Przykładów na to, jak nieformalne 
kontakty między „klubowiczami” przekształciły 
się we współpracę naukową jest znacznie więcej. 

Prof. Paweł Koteja, biolog z Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, dzięki stypendium FNP przebywał 
na Uniwersytecie Wisconsin-Madison (USA). Ma 
w Krakowie cztery tysiące nornic, na których bada 
mechanizmy ewolucyjnej adaptacji organizmu 

w zakresie gospodarki energetycznej. Podczas spo-
tkań KSZ FNP poznał prof. Piotra Tryjanowskiego 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dziś 
realizują wspólny projekt badawczy. 

Prof. Tryjanowskiemu FNP sfinansowała pobyt 
w Cambridge. Tam chwyciłem wiatr w żagle – 
mówi. Dziś jest jednym z najbardziej znanych pol-
skich biologów ewolucyjnych. A wspomnienia ze 
spotkań klubowych? Może taka mała prywata. 
Kiedyś mieliśmy się spotkać w kameralnym gronie 
w moim nowym domu. Przyjechało pewnie z pięt-
naście osób i zamiast dwóch godzin, dyskutowali-
śmy o nauce i nie tylko do późnej nocy. To się mogło 
udać tylko w takim dobrym towarzystwie – mówi. 
Spotkania w gronie stypendystów zagranicznych 
FNP przekuł nie tylko na wspólny projekt z Paw-
łem Koteją. Prowadzi też badania wraz z prof. Ma-
riuszem Lamentowiczem z Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza, a rozmowy o nauce z dr. Marcinem 
Bińkowskim z Uniwersytetu Śląskiego ma nadzieję 
przekuć wkrótce w twardą współpracę naukową. 

W 2009 r. podczas dorocznego spotkania klubu 
w Sobótce prof. Bolecki zaproponował rozszerze-
nie formuły działalności KSZ FNP (ograniczonego 
do tej pory jedynie do laureatów jednego progra-
mu FNP) oraz stworzenie portalu społecznościo-
wego dla beneficjentów wszystkich programów 
Fundacji. W tym samym roku klub otworzył się na 
laureatów wszystkich programów podoktorskich 
Fundacji i przekształcił w Klub Stypendystów Fun-
dacji na rzecz Nauki Polskiej. Pojawiło się też forum 
dyskusyjne FNP na Faceboooku, z którego korzysta 
ponad 300 beneficjentów programów Fundacji.

Integracja środowiska laureatów programów FNP to 
także jeden z długofalowych celów nowego projektu 
SKILLS, rozpoczętego przez Fundację w 2011 r. Ofer-
ta projektu jest skierowana właśnie do beneficjen-
tów FNP. W pierwszym roku w wydarzeniach odby-
wających się w ramach SKILLS uczestniczyło ponad 
300 osób. Przedsięwzięcie finansowane ze środków 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nastawio-
ne jest na rozwijanie u naukowców tzw. umiejęt-
ności miękkich. W latach 2011 – 2015 wydamy na 
ten cel 36 milionów złotych – mówi Michał Pietras, 

Start w 2001 r., a w roku 2010 – Nagroda FNP 
w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych). 

Grupa laureatów powiększa się sukcesywnie 
z każdym kolejnym rokiem. Problem w tym, aby 
ludzie, których połączyło wsparcie FNP, rzeczy-
wiście tworzyli społeczność – mogli się wzajemnie 
poznać i mieć z tego korzyści. Jedną z pierwszych 

Uczestnicy szkolenia „Ignite” w Cambridge University.

Klub Stypendystów FNP na spotkaniu w maju 2011 roku.



96

Suplement

Raport Roczny 2011

97

Suplement

Raport Roczny 2011

kierujący zespołem realizującym projekt. SKILLS jest 
projektem, w którym chcemy rozwijać umiejętno-
ści niezbędne do skutecznego uprawiania nauki 
– na takim poziomie, jak robi się to w najlepszych 
ośrodkach naukowych na świecie – tłumaczy prof. 
Bolecki. To m.in. pisanie artykułów naukowych do 
najlepszych czasopism, autoprezentacja i populary-
zowanie wyników swoich badań, 
zarządzanie projektami badaw-
czymi, komercjalizacja wyników 
badań, kierowanie zespołami na-
ukowymi, czy współpraca w rela-
cji uczeń – mentor. Zakładamy, 
że większość naszych laureatów 
będzie w przyszłości pełnić waż-
ne funkcje w polskiej nauce, na 
swoich uczelniach – mówi prof. 
Bolecki. 

To się już dzieje. Okazało się, że 
powstające w ostatnich latach 
ciała doradcze czy opiniotwór-
cze organizacje zajmujące się sprawami związany-
mi z systemowym rozwojem nauki (np. Akademia 
Młodych Uczonych przy PAN, Rada Młodych Na-
ukowców powołana przez Ministra Nauki w celu 
działania na rzecz rozwoju karier młodego pokole-
nia naukowców) składają się w większości z laure-
atów różnych programów Fundacji. 

Wspomniany już prof. Piotr Tryjanowski jest dy-
rektorem Instytutu Zoologii na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu, zasiada też w Radzie 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dr hab. 
Rober Charmas, profesor PWSIiP w Łomży dzięki 

stypendium FNP był na stypendium w Nancy. Dziś 
jest rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Prof. Paweł 
Koteja był przewodniczącym Zespołu Oceniające-
go w Panelu Nauk o Życiu Narodowego Centrum 
Nauki. Wszyscy oni w różnych wymiarach mają 
dziś realny wpływ na kształt polskiej nauki, a po-
dobnych przypadków zaangażowania laureatów 
Fundacji w działalność organizacyjną lub pełnie-
nia przez nich funkcji decyzyjnych w nauce jest 
znacznie więcej.

Inspiracją tematów podejmowanych w projekcie 
SKILLS są dyskusje prowadzone podczas spotkań 
z laureatami i stypendystami Fundacji. Zawsze ob-
racały się one wokół możliwości zdobywania gran-
tów, pisania wniosków, prowadzenia i rozliczania 
badań, zwłaszcza tych interdyscyplinarnych. Po-
twierdza to Artur Czupryn: Wiele tematów reali-

zowanych w ramach projektu 
SKILLS wcześniej pojawiało się 
w dyskusjach Klubu Stypendy-
stów. Wtóruje mu M. Pietras: 
Projekt nie miałby sensu, gdy-
by nie odpowiadał na potrzeby 
wyrażane przez stypendystów 
Fundacji.

Zaczęliśmy od szkoleń w zakre-
sie autoprezentacji i sztuki wy-
stąpień – mówi o początkach 
projektu SKILLS Michał Pie-
tras. Może dlatego cieszyły się 
one tak dużym powodzeniem. 

W połowie 2011 roku zorganizowano konferencję 
poświęconą Europejskiej Karcie Naukowca, którą 
podpisała Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (są to 
uregulowania dotyczące roli, odpowiedzialności 
i uprawnień naukowców, ich pracodawców i in-
stytucji finansujących badania naukowe). Kolejna 
konferencja, jaka odbyła się w tym samym roku, 
dotyczyła planowanego przez Fundację programu 
wspierającego rozwój mentoringu – i była wspa-
niałą okazją do dialogu między laureatami FNP na 
temat tego programu. To zagadnienie mało w Pol-
sce znane. Ogólnie mówiąc, można je porównać do 
relacji mistrz-uczeń. Mentoring w ramach projek-

tu SKILLS, propagujący tę formę rozwoju naukow-
ców, będzie realizowany w kolejnych latach, od 
2012 r. począwszy – mówi M. Pietras. Niezwykle 
ciekawe okazały się „Spotkania z inicjatywy...” 
– oczywiście: z inicjatywy stypendystów, którzy 
proponowali ich tematykę. Fundacja umożliwiła 
udział dobrych prelegentów, w tym zagranicz-
nych, reprezentujących różne dziedziny wiedzy. 
Rozmawiano m.in. o mentoringu, interdyscypli-
narnej współpracy naukowej i systemach finan-
sowania badań naukowych. Te spotkania musimy 

kontynuować, jednak w nieco bardziej czytelnej 
formie, domknąć ich formułę – mówi M. Pietras. 

Ogromnym powodzeniem – jeśli brać pod uwagę 
zainteresowanie – cieszyły się szkolenia z zakresu 
przedsiębiorczości i transferu technologii w Cam-
bridge. Fundacja sfinansowała dwóm pięciosobo-
wym grupom młodych badaczy z Polski szkolenia 
prowadzone przez wybitnych specjalistów, w tym 
przedstawicieli firm Venture Capitals, oferujących 
środki na rozpoczęcie własnej działalności opartej 
o innowacyjne pomysły. 

Cezary Samojłowicz z Instytutu Chemii Organicz-
nej PAN, laureat programu Ventures i stypendiów 
konferencyjnych FNP, uczestniczył w szkoleniu 
„Enterprisers” (Przedsiębiorczość; Kontekst spo-
łeczny i etyczny w przedsiębiorstwie; Kreatyw-
ność) w Cambridge. Dotyczyło ono transferu wy-
ników badań do własnego biznesu – mówi. Jeden 
z kolegów z zespołu naukowego, w którym pracuje 
Samojłowicz, dr Michał Bieniek, zdecydował się na 
takie rozwiązanie. W Inkubatorze Przedsiębiorczo-
ści na Politechnice Warszawskiej utworzył firmę 
„Apeiron”, która w miarę rozwoju przeniosła się 
do Wrocławia. Cezary Samojłowicz twierdzi, że 
w Cambridge dowiedział się, co oznacza prowa-
dzenie firmy. W tej chwili nie wiem jeszcze, czy po 
doktoracie zostanę w nauce, czy założę własną fir-
mę, która wykorzysta wyniki moich badań – mówi. 
Jest jednak pewien, że wie, jak się do tego zabrać. 
W zespole prof. Greli syntetyzuje nowe katalizato-
ry oparte na rutenie. Samojłowicz uczestniczył też 
w szkoleniu z zakresu autoprezentacji i wystąpień 
publicznych w ramach projektu SKILLS.

Także dr Edyta Kopera z Instytutu Biochemii i Bio-
fizyki PAN wyjechała dzięki FNP do Cambridge 
na szkolenia z zakresu „Komercjalizacji wyników 
prac badawczych”. Dr Kopera jest laureatką pro-
gramu FNP Innowator, w ramach którego dostała 
subwencję na przygotowanie do wdrożenia me-
tody oczyszczania białek we własnej małej firmie. 
Wyjazd na szkolenie do Cambridge nie przełożył 
się na razie na sukces komercyjny moich prac – 
mówi. – Jednak szkolenie wiele mi wyjaśniło. Ra-
czej odejdę od pierwotnego pomysłu, by budować 

własną firmę produkującą zestawy do czyszczenia 
białek, na rzecz sprzedaży licencji na opracowaną 
w instytucie metodę. Wydaje mi się teraz, że naj-
korzystniej będzie znaleźć partnera biznesowego, 
który wykorzysta nasz sposób w swoim obszarze 
produkcyjnym. Dr Kopera wspomina przebieg 
szkolenia: Omawialiśmy z mentorem każdy po-
mysł. Wiele ciekawych uwag zgłaszali koledzy ze 
szkolenia, którzy już prowadzili firmy bazujące 
na własnych odkryciach naukowych. Metoda 
oczyszczania białek została wcześniej zgłoszona 
do ochrony patentowej. 

Od 2012 r. w projekcie SKILLS pojawią się nowe 
inicjatywy. Programem Mentoringu zostanie ob-
jętych w kolejnych latach docelowo ok. 120 osób. 
Laureaci konkursu popularyzatorskiego prowa-
dzonego w ramach programu INTER będą mogli 
co roku zdobywać środki na przeprowadzenie lub 
promocję interdyscyplinarnych badań. Z kolei 
w Akademii Menedżerów Programowych pracow-
nicy instytucji finansujących badania naukowe 
będą się szkolić w zakresie zarządzania progra-
mami grantowymi oraz zagadnień transferu tech-
nologii, komunikacji i rozwiązywania konfliktów, 
oceny peer review, etc. Michał Pietras zauważa, 
że projekt SKILLS cieszy się nadspodziewaną po-
pularnością, wyrażoną ogromną liczbą kontaktów 
ze strony beneficjentów różnych programów FNP. 
Wygląda na to, że mimo sporego budżetu na nie-
które zadania w ramach projektu, potrzeby mogą 
znacznie przekroczyć nasze możliwości – mówi. 

Prof. Bolecki dodaje, że na projekcie SKILLS nie 
kończą się inicjatywy Fundacji w zakresie integro-
wania laureatów jej programów. Z okazji dwudzie-
stolecia FNP odbywają się spotkania z jej laureata-
mi w różnych ośrodkach naukowych. Dotychczas 
Fundacja prezentowała się m.in. na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Okaza-
ło się, że nasi laureaci z poszczególnych uczelni 
nie znają się i nie stworzyli zwartych środowisk 
– mówi. Stąd wzięła się najnowsza inicjatywa in-
tegracyjna – tworzenia lokalnych klubów FNP.

Piotr Kieraciński/”Forum Akademickie”

przyjechało peWnie 

z piętnaŚcie osÓb 

i zaMiast dwóch Godzin, 

dysKutoWaliŚmy o nauce 

i nie tylKo do pÓŹnej 

nocy. to się mogło udać 

tylko w takiM dobryM 

towarzystwie 

Cezary Samojłowicz (pierwszy z lewej) na pamiątkowym zdjęciu ze szkolenia „Enterprisers”.

Stypendyści FNP podczas szkolenia z autoprezentacji.
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MonoGraFie Fnp
– humanistyKa i noWoczesnoŚć 
Dorobek serii humanistycznej monografie Fnp, która ukazuje się od 1994 
roku, obejmuje już 150 książek (nie licząc wznowień). osiem z nich zostało 
przetłumaczonych na języki kongresowe i opublikowanych za granicą. 
rocznie w serii wychodzi około 10 tytułów. choć ogólne podstawy formuły serii 
są niezmienne od 17 lat, Fundacja wprowadza w niej zmiany, poprzez które chce 
stworzyć jak najlepszą ofertę dla autorów książek, a przede wszystkim: jak najlepiej 
dopasować ją do współczesnego rynku książki naukowej. w 2011 roku wiele takich 
zmian zostało zrealizowanych. 

Założeniem serii Monografie od początku jej po-
wstania było publikowanie najlepszych prac z za-
kresu różnych nauk humanistycznych i społecz-
nych. Dzięki jego konsekwentnej realizacji w ciągu 
kilkunastu lat istnienia seria zyskała prestiż i re-
nomę. Fundacja stawia na prace monograficzne: 
rzetelne i wyczerpujące syntezy, dotyczące ogól-
nych problemów i pokazujące ważne zagadnienia, 
przedstawione w taki sposób, by były dostępne 
dla szerszego grona odbiorców o zainteresowa-
niach ogólnohumanistycznych. Oprócz wysokie-
go poziomu naukowego, rozprawy zgłaszane do 
konkursu mają się charakteryzować odkrywczo-
ścią założeń, wagą wyników, oryginalnością i in-
tegralnością ujęcia tematu. 

Prace do publikacji kwalifikuje Rada Wydawnicza, 
powoływana na czteroletnie kadencje przez Za-
rząd Fundacji, spośród specjalistów cieszących się 
autorytetem w środowisku naukowym. Współpra-
ca Rady w procesie oceny wniosków z recenzenta-
mi, którzy są wybitnymi uczonymi reprezentują-
cymi wiele dyscyplin z zakresu nauk społecznych 
i humanistycznych, zapewnia konkursowi obiek-
tywizm i rzetelność ocen. 

Przewodniczący Rady Wydawniczej, prof. Lech 
Szczucki zauważa, że opublikowane w serii książ-
ki (w większości pisane przez doktorów i dokto-
rów habilitowanych w wieku od ok. trzydziestu 
do czterdziestu kilku lat) są świadectwem głębo-
kiej więzi zarówno z nowymi, jak i tradycyjnymi 
prądami humanistyki światowej. Więź ta pozwala 
jednocześnie na poszerzenie naszego spojrzenia na 
polską kulturę narodową, której poświęcona jest 
przeważająca część książek publikowanych w se-
rii Monografie.

Nie znaczy to, że publikowane monografie od-
zwierciedlają pełen wachlarz tematów podej-
mowanych przez polskich uczonych. Zgodnie 

z założeniami konkursu, celem jest wyróżnienie 
i uhonorowanie tych autorów, którzy w procedu-
rze konkursowej uzyskają najlepsze oceny, nie zaś 
dobieranie zagadnień do z góry ustalonej mapy 
polskiej humanistyki. 

Jak podkreśla prof. Szczucki: seria Monografie 
FNP obejmuje tylko niewielki procent wydaw-
niczej „produkcji humanistycznej” w Polsce. Po-
nadto przyjęta w naszej serii surowa procedura 
kwalifikacyjna i staranna praktyka redakcyjna 
nie wszystkim odpowiada, zwłaszcza że wydłuża 
cykl produkcyjny. Stąd też, zapewne, profesoro-
wie belwederscy rzadziej zaszczycają naszą serię 
jako autorzy, choć zarazem wielu z nich należy do 
grona jej wewnętrznych recenzentów.

Większość składanych do konkursu propozycji to 
rozprawy bronione na stopień doktorski, prace 
habilitacyjne lub książki profesorskie, czyli pod-
legające wcześniejszej ocenie. Tym bardziej więc 
na ich podstawie (liczba składanych prac rocznie 
oscyluje wokół 80-100 maszynopisów), można 
pokusić się o nieco ogólniejszą ocenę polskiej hu-
manistyki. Członkowie Rady Wydawniczej obser-
wują, że w ostatnich latach wpływa coraz więcej 
prac na wysokim poziomie, co czyni proces wybo-
ru szczególnie trudnym, gdyż konkuruje ze sobą 
wiele dobrych monografii z wielu różnych dyscy-
plin. Aplikujący autorzy mają świadomość wielo-
etapowej oceny, znacznie surowszej niż w innych 
konkursach wydawniczych, co powoduje, że wie-
lu z nich wybiera łatwiejszą drogę publikacji. 

Przeważająca większość autorów tekstów publi-
kowanych w serii to wyraziste osobowości nauko-
we, nawet jeżeli są to uczeni o niewielkim stażu, 
rozpoczynający dopiero karierę naukową. Według 
opinii prof. Henryka Samsonowicza, który przez 
wiele lat przewodniczył Radzie Wydawniczej, se-
ria jest szansą dla tych, którzy „zdobywają ostrogi” 

w nauce, a miejsce w niej daje legitymację, która 
się liczy w środowisku i w szerszym gronie czytel-
ników. Mniejszy udział autorów z ugruntowanym 
już dorobkiem naukowym zdaniem prof. Janusza 
Sławińskiego, wieloletniego członka Rady, nie wy-
nika tylko z faktu, że młodzi badacze już przejęli 
stery, ale także z obaw przedstawicieli starszego 
pokolenia przed procedurami recenzowania: bra-
kuje w polskiej humanistyce nawyku poddawania 
swoich osiągnięć surowym opiniom recenzenckim 
– tych zahamowań nie mają ludzie młodzi. 

Fundacja, poprzez procedury recenzenckie iden-
tyczne we wszystkich programach, promuje sys-
tem oceny peer review w nauce polskiej. Dzięki 
niemu współczynnik sukcesu książek kierowanych 
do publikacji jest bardzo niski – oznacza to duży 
sukces autorów, których prace zostały wybrane 
spośród wielu innych. Nie zawsze łatwo znaleźć 

recenzenta, który kompetentnie oceni książkę, 
zwłaszcza przy tak szerokim zakresie dyscyplin 
zgłaszanych prac, jednak Radzie Wydawniczej 
udało się już skupić wokół serii „społeczność re-
cenzencką”, o której kompetencjach i krytycz-
nym spojrzeniu najlepiej świadczą opublikowane 
książki. 

Książki wydawane w serii Monografie reprezentu-
ją różne dyscypliny humanistyczne: ich tematy są 
prezentacją zagadnień, którymi zajmują się polscy 
humaniści: filozofowie, historycy, historycy sztu-
ki, filolodzy, socjologowie, politolodzy, kulturo-
znawcy, antropolodzy, etnolodzy, prawnicy i inni. 
Szczególnie godne uwagi są prace, które powstają 
na styku dziedzin: tworzą dyskurs interdyscypli-
narny i wykorzystują metodologię charaktery-
styczną dla różnych dziedzin wiedzy. Na korzyści, 
płynące z interdyscyplinarnego charakteru serii, 
zwraca uwagę prof. Mirosław Strzyżewski, dyrek-
tor Wydawnictwa Naukowego UMK (obecnego 
wydawcy serii): warto przypomnieć, że w ramach 

Monografii FNP ukazują się prace z rozmaitych 
obszarów wiedzy humanistycznej, co stwarza nie-
bywałą okazję do wymiany myśli, opinii i ocen. 
Marzy mi się zbudowanie na fundamencie tego 
przedsięwzięcia „interdyscyplinarnej i międzypo-
koleniowej akademii najnowszej refleksji huma-
nistycznej”, która mogłoby do pewnego stopnia 
integrować polską humanistykę, sprawiać, że 
nasz głos byłby donioślej słyszalny w przestrzeni 
publicznej. Wydaje się to bardzo ważne w sytuacji 
postępującej atomizacji poszczególnych dyscyplin 
humanistycznych oraz wszechogarniającego kon-
tekstu technokratycznego czy wręcz dyktatu tech-
nologicznego, jaki daje się dziś zauważyć. Trzeba 
upomnieć się o miejsce człowieka w nowej rzeczy-
wistości kolejnej „rewolucji cywilizacyjnej”. Seria 
Monografie jest na dobrą sprawę jedyną w Polsce 
tak żywą i twórczą inicjatywą, którą można wy-
zyskać dla dobra wspólnego.

Autorom zakwalifikowanych do druku prac Fun-
dacja zapewnia profesjonalne przygotowanie edy-
torskie i merytoryczne oraz wysokie honorarium. 
Ze względu na to, że coraz więcej proponowanych 
do wydania prac to rozprawy habilitacyjne lub 
profesorskie, w 2011 roku został znacznie skróco-
ny czas recenzji zgłaszanych prac (średnio z 8 do 
4 miesięcy) oraz czas publikacji książek zakwali-
fikowanych do wydania (średnio z 12 do 6 mie-
sięcy). Chodziło o przyspieszenie publikacji prac 
tych autorów, którzy uczestniczą w procedurach 
nadawania im stopni naukowych. 

Fundacja prowadzi regularną ewaluację wszyst-
kich swoich programów, objęła ona także pro-
gram Monografie. Ankieta, przeprowadzona przez 
Fundację na początku 2011 r. wśród przedstawi-
cieli nauk humanistycznych z różnych ośrodków 
naukowo-akademickich, pozwoliła poznać opinie 
polskich naukowców o wydanych dotychczas 
w serii książkach, a w efekcie zaproponować 
zmiany, które czynią serię bardziej atrakcyjną 



– zarówno dla potencjalnych autorów, jak i czy-
telników. W badaniu wzięło udział kilkaset osób 
w różnym wieku, na różnych etapach kariery, 
reprezentujących rozmaite dyscypliny nauk spo-
łecznych i humanistycznych oraz pracujących 
w instytucjach akademickich w całej Polsce. 

Jednym z istotnych zagadnień ewaluacji było py-
tanie: „w jaki sposób opublikowanie książki w serii 
Monografie wpływa na dalszą karierę naukową?”. 
O ile w przypadku prac profesorów z dużym dorob-
kiem naukowym opublikowanie monografii w serii 
może mieć niewielkie znaczenie dla ich kariery za-
wodowej, to z pewnością jest ono bardzo istotne 
dla osób młodych, dla których jest to pierwsza 
wydana książka. W ankietach pojawiały się głosy, 
że seria pozwala na wyjście ze swojego naukowego 
getta, sprawdzenie, czy to, czym się zajmuję, jest 
istotne także dla osób spoza ścisłego grona badaczy 
w mojej specjalności. Opublikowanie pracy doktor-
skiej w serii postrzegane jest jako nobilitacja dla 
początkujących naukowców, a sama seria trakto-
wana jako forum prezentacji młodych naukowców 
– szansa dla nich i ich czytelników, by książka wy-
różniła się spośród dziesiątek innych, które ukazują 
się w tym samym czasie. 

Zaledwie 15% respondentów uznało książki wyda-
wane w serii za ściśle specjalistyczne. Zdecydowa-
na większość sądzi, że są one zrozumiałe dla czy-
telników spoza konkretnej dyscypliny naukowej, 
a jedna czwarta respondentów uważa wydawane 
w serii książki za zrozumiałe dla czytelników spo-
za grona akademickiego. Istotne, że respondenci 
podkreślali popularyzacyjną funkcję serii i za-
uważali, że służy ona promowaniu nowych me-
tod badawczych i metodologicznych na gruncie 
humanistyki. 

Ankieta dostarczyła wielu cennych uwag, które 
zainspirowały Zarząd Fundacji do wprowadze-
nia w 2011 r. kilku ważnych zmian w programie 
Monografie. 

Fundacja powierzyła wydawanie serii nowemu, 
wyłonionemu w konkursie wydawnictwu – Wy-
dawnictwu Naukowemu Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika. Nowoczesne technologie cyfrowe, 
którymi dysponuje toruńskie wydawnictwo, po-
zwoliły przede wszystkim płynnie wejść na rynek 
książki elektronicznej, będący dotychczas novum 
w naukowych publikacjach humanistycznych. 
Prof. Strzyżewski przyznaje: ze względu na wysoki 
poziom naukowy oraz specjalistyczność zagadnień 
wydawanie tej serii to dla wydawcy prawdziwe 
wyzwanie edytorskie. Dzięki wykorzystaniu naj-
nowszych technologii oraz doświadczenia z zakre-
su różnorodnych form dystrybucji książki wydane 
w serii są coraz bardziej atrakcyjne pod względem 

graficznym i szeroko dostępne w licznych księgar-
niach naukowych i akademickich. Wydawnictwo 
chętnie sięga także do nowoczesnych form dotar-
cia do czytelników, takich jak fora i społeczności 
internetowe, współpraca z największymi księgar-
niami wysyłkowymi online, udział w ogólnopol-
skich targach książki naukowej.

W nowym wydawnictwie wszystkie monografie 
publikowane od początku 2011 roku wychodzą 
równolegle w wersji papierowej i w formie e-book, 
ze zróżnicowanymi możliwo-
ściami dostępu (zależnie od 
preferencji i potrzeb czytelni-
ków). Jedną z atrakcji tej serii 
jest bez wątpienia fakt, że jest 
to pierwsza naukowa seria hu-
manistyczna dostępna równo-
legle od razu w obu wersjach. 

Nowym cyfrowym narzędziem, 
prezentującym serię w do-
stępny i atrakcyjny sposób, 
jest strona internetowa serii 
www.fnp.org.pl/monografie, 
udostępniona w 2010 roku. 
Oprócz wykazu wydanych tytułów można na niej 
znaleźć krótkie opisy zawartości książek, biogramy 
autorów, streszczenia w języku angielskim, wywia-
dy z autorami (pochodzące z cyklicznej audycji Pro-
gramu 2 Polskiego Radia „Skarbiec Nauki Polskiej”) 
oraz różne dodatkowe materiały ilustracyjne. 

Oprócz strony internetowej serii Monografie, 
Fundacja, wspólnie z Wydawnictwie UMK, zdecy-
dowała się w 2011 r. na wsparcie idei Open Access, 
poprzez umieszczenie książek tej serii w systemie 
wolnego dostępu. W tym celu digitalizacją zosta-
ły objęte książki opublikowane w serii w poprzed-
nich latach, które sukcesywnie będą zamieszczane 
na stronie www.fnp.org.pl/monografie. Udostęp-
nianie online publikacji, których nakład został wy-
czerpany oraz przygotowywanie nowych (często 
uzupełnionych i poprawionych) edycji nie tylko 
odpowiada na zapotrzebowanie czytelników, ale 
przede wszystkim pozwala na ich upowszechnie-
nie oraz stworzenie na ich bazie wersji e-book, 
możliwych do pobrania w kilku formatach. Czy-
telnik będzie mógł zapoznać się z interesującą go 
książką online lub zakupić jej wersję papierową. 
Jest to nadanie „drugiego życia” książkom wyda-
nym przed laty, „zaczytanym” już w bibliotekach 
i dawno nieobecnym na rynku. Drugie wydania 
wybranych publikacji ukażą się na początku roku 
2012, w ramach nowej serii „Res humanae”.

Wymienione inicjatywy wynikają z otwarcia Fun-
dacji na nowe technologie cyfrowe: o ile wykorzy-
stanie nowoczesnych narzędzi w upowszechnianiu 

myśli naukowej na gruncie nauk przyrodniczych 
i ścisłych od dawna jest już w Polsce standardem, 
to humanistyka wciąż wydaje się być wobec tych 
rozwiązań nieufna. Bez wątpienia jednak cyfry-
zacja wkracza także w świat książek z zakresu 
humanistyki. Jesteśmy świadkami przekształcania 
się tradycyjnych jednostek naukowych (archiwa, 
biblioteki) w zupełnie nowe instytucje, mające 
do dyspozycji nowoczesne technologie i mogące 
pełnić nieznane wcześniej funkcje. Zmiana rynku 
publikacji naukowych w naszym kraju poprzez 

zastosowanie rozwiązań elek-
tronicznych jest tylko kwe-
stią czasu. 

Przygotowaniu elektronicz-
nych wersji książek wyda-
nych w serii Monografie to-
warzyszy znacznie większy 
projekt pt. „Academica”, za-
inicjowany przez Fundację, 
a realizowany przez Bibliote-
kę Narodową. Jego celem jest 
digitalizacja ponad 200 tysię-
cy książek i czasopism, które 
nie są już obciążone prawami 

autorskimi, oraz stworzenie wypożyczalni cyfro-
wej, umożliwiającej naukowcom szeroki dostęp 
do zasobów cyfrowych bibliotek naukowych 
poprzez Internet lub intranet, bez konieczności 
przemieszczania się do konkretnej biblioteki. Jak 
mówi dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki 
Narodowej: celem jest pokonanie dystansu, jaki 
dzieli naukowca od potrzebnych mu materiałów 
i umożliwienie mu elektronicznego dostępu do 
tych publikacji, do których dotarcie jest trudne 
lub wręcz niemożliwe. 

Pojawienie się technologii cyfrowej stwarza inną 
formę życia książki papierowej. Daje również 
nowe narzędzie uprawiania humanistyki, które 
może objąć wszystkie działania naukowców hu-
manistów i które z pewnością pozostanie nieobo-
jętne dla autorów, redaktorów, wydawców czy 
też czytelników. Rynek książki na świecie dąży do 
dywersyfikacji: książki są przygotowywane przez 
wydawców od razu na różnych nośnikach – za 
tym rynkiem stara się nadążyć seria Monografie. 
Co więcej, Fundacja chce zwrócić uwagę polskie-
mu środowisku humanistycznemu, że warto się-
gnąć po narzędzia, które w innych krajach lub 
w innych dziedzinach nauki są już standardami 
i stały się nieodłączną częścią pracy naukowej.

Realizując programy wspierające uczonych 
w Polsce, Fundacji zależy także na promocji ich 
osiągnięć za granicą. W zakresie publikacji huma-
nistycznych takiej promocji służył przez ostatnie 
kilka lat program Translacje, w ramach którego 

przeWażająca WięKszoŚć 

autorów tekstów 

publikowanych w serii 

to Wyraziste osoboWoŚci 

nauKoWe, naWet jeżeli są 

to uczeni o niewielkiM 

stażu, rozpoczynający 

dopiero Karierę nauKoWą. 

Spotkanie autorskie z  Piotrem Filipkowskim, autorem książki „Historia mówiona i wojna” wydanej w serii Monografie FNP, styczeń 2011.
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można było uzyskać dofinansowanie tłumaczenia 
wydanych w Polsce książek na języki kongreso-
we. U podstaw stworzenia tego programu leżało 
przekonanie, że sytuacja nauk humanistycznych 
w dużym stopniu jest uzależniona od języków na-
rodowych, w których pierwotnie powstają te pra-
ce. Ze względu na znaczny koszt tłumaczenia lite-
ratury naukowej i długi czas trwania procedury 
wydawniczej, książki te w zdecydowanej większo-
ści pozostają zamknięte w ramach swojego języka. 
Prace z nauk ścisłych, przyrodniczych, empirycz-
nych często są publikowane od razu po angielsku, 
dzięki czemu język publikacji jest równocześnie 
platformą wymiany informacji o poszczególnych 
uczonych i wynikach ich badań. Fundacja wycho-
dzi naprzeciw takim potrzebom, mając nadzieję, 
że dofinansowanie przekładów książek przyspie-
szy włączanie polskich prac z zakresu humanistyki 
w międzynarodowy dyskurs naukowy. 

Obecnie oferta programu Translacje dostępna 
jest tylko dla książek opublikowanych w serii Mo-
nografie. Od początku 2012 roku zostanie ona 
rozszerzona – równolegle z polskim wydaniem, 
fragmenty każdej monografii będą tłumaczone 
na język angielski i udostępniane w internecie, 
a w przypadku zainteresowania wydawców za-
granicznych opublikowaniem danej książki au-
torzy mogą uzyskać dofinansowanie tłumacze-
nia całego dzieła na wybrany język kongresowy. 
Zdając sobie sprawę z wymagań zagranicznych 
wydawców i trudnej procedury kwalifikacyjnej 
książek (zwłaszcza u najbardziej renomowanych 
wydawców), Fundacja chce w ten sposób ułatwić 
swoim laureatom dotarcie do czytelników zagra-
nicznych, a także zachęcić wydawców do popula-
ryzacji dokonań polskich uczonych. 

To właśnie wydawnictwa zagraniczne były wska-
zywane przez większość respondentów ankiety 
ewaluacyjnej, którzy nie ubiegali się o opubli-
kowanie książki w serii Monografie: korzystali 
z innych, bardziej prestiżowych oficyn, które za-
pewniały międzynarodową sieć dystrybucji. Trud-
no nie zauważyć, że niektóre spośród dyscyplin 
należących do nauk humanistycznych i społecz-
nych (np. psychologia, archeologia, logika) coraz 
bardziej zbliżają się pod tym względem do stan-
dardów obowiązujących w naukach przyrodni-
czych i ścisłych: artykuły często publikowane są 
od razu w językach obcych ze względu na ich 
specjalistyczny charakter, a także na możliwość 
szybkiego dotarcia do międzynarodowego grona 
badaczy. Z kilkuletniego doświadczenia Funda-
cji, zdobytego choćby przy realizacji programu 
Translacje, wynika że nawet najbardziej presti-
żowe wydawnictwa zagraniczne proponują wy-
danie książki młodym, często debiutującym au-
torom. A nierzadko zdarza się, że za tą pierwszą 
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publikacją idą zaproszenia do współpracy, wykła-
dy gościnne w zagranicznym ośrodku czy kolejne 
propozycje wydawnicze. 

Ambicją Fundacji jest, aby seria Monografie, do-
brze już zadomowiona na mapie polskiej humani-
styki, była rękojmią nowoczesnej promocji osią-
gnięć polskich humanistów zarówno w kraju, jak 
i na międzynarodowym rynku nauki. 

Artykuł opracowany w zespole ds. działalności programo-

wej, z wykorzystaniem materiału z rozmów przeprowadzo-

nych przez Magdalenę Bajer. 
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