
 

    

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 

na lata 2013-2016 

SKRÓT 

Poniższy tekst stanowi skrót dokumentu „Założenia programowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej  

na lata 2013-2016”. Zawiera on podsumowanie realizacji strategii przyjętej na lata 2008-2012,  

a przede wszystkim przedstawia i definiuje najważniejsze cele, określa zadania oraz analizuje 

najistotniejsze wyzwania przyszłego funkcjonowania Fundacji z uwzględnieniem uwarunkowań  

i przemian, jakim podlega sektor nauki w Polsce. Pełna wersja dokumentu, przygotowana przez 

Zarząd i zaakceptowana przez Radę Fundacji w maju 2012 r., stanowi punkt odniesienia wyznaczający 

strategię działalności FNP w najbliższych latach. Przedstawione poniżej założenia nie stanowią planu 

szczegółowych działań, ale raczej zbiór zasad, którymi władze Fundacji powinny się kierować przy 

podejmowaniu konkretnych decyzji. Takie podejście jest zbieżne z jedną z najważniejszych cech 

Fundacji: gotowością do ewolucyjnego i elastycznego dopasowywania się do zmieniającej się sytuacji 

zewnętrznej i redefiniowania sposobów realizacji swojej misji w taki sposób, aby jak najlepiej służyć 

polskiej nauce.  

Realizacja założeń programowych na lata 2008 – 2012 

Do najważniejszych wyzwań stojących przed Fundacją w latach 2008 – 2012 należały: 

• zachowanie unikatowego charakteru Fundacji w zmieniającym się otoczeniu naukowym  

w  Polsce  

W ciągu kilku ostatnich lat system nauki w Polsce podlegał istotnym przeobrażeniom. W 2010  

r. weszła w życie rządowa reforma nauki, której założeniami są:  przejrzysty system finansowania 

instytucji naukowych mający promować jakość prowadzonych badań, efektywniejsze wykorzystanie 

środków budżetowych na naukę oraz ich koncentrację w jednostkach naukowych, które gwarantują 

najwyższy, światowy poziom badań. Dotychczasowe zadania ministra właściwego ds. nauki z zakresu 

finansowania projektów badawczo-rozwojowych zostały przekazane dwóm agencjom wykonawczym: 

Narodowemu Centrum Nauki (NCN) -  w zakresie badań podstawowych oraz Narodowemu Centrum 

Badań i Rozwoju (NCBR) - w zakresie badań stosowanych, prac rozwojowych i programów  

o strategicznym znaczeniu dla kraju. Obie agencje dystrybuują publiczne środki w drodze procedur 

konkursowych.  

Kierunek tych zmian jest zbieżny z zasadami, które od ponad 20 lat stosuje i promuje w Polsce jako 

wzór dobrych praktyk Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.  Co więcej – programy wsparcia naukowców, 

uruchomione w konsekwencji reformy przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 



oraz NCN i NCBR, realizują cele wspierane wcześniej przez FNP (np. uzyskiwanie samodzielności 

naukowej przez młodych uczonych,  wspieranie mobilności polskich naukowców, szkolenia z zakresu 

komercjalizacji wyników badań naukowych czy wsparcie badań doświadczonych badaczy). Oznacza 

to, że Fundacja osiągnęła jeden ze swoich strategicznych celów: promocję i upowszechnienie 

standardów wspierania nauki w Polsce.   

Zrealizowane zostało zadanie zwiększenia zaangażowania FNP w dyskusję na temat pożądanych 

zmian w systemie nauki. Występując na różnych forach, Fundacji udało się osiągnąć status ośrodka 

dostarczającego merytorycznych argumentów i wskazującego rozwiązania służące decentralizacji, 

zwiększaniu konkurencyjności i otwartości na świat polskiej nauki. Odegrała ona zatem w debacie 

poprzedzającej reformę znaczącą rolę niezależnego, pozarządowego ośrodka transferu idei, 

stanowiącego rodzaj think-tanku w obszarze finansowania i organizacji badań naukowych w Polsce.   

 ewolucja  struktury programowej 

Do 2012 roku Fundacja planowała ograniczanie liczby realizowanych programów (wspierających 

rozproszone cele oraz praktycznie wszystkie grupy naukowców, niekiedy bardzo wąskie), przy 

jednoczesnym rozbudowywaniu oferty i struktury tych programów, które pozostają  w ofercie FNP.  

Podstawowym celem rekonstrukcji oferty programowej było zapewnienie Fundacji istotnej roli  

w obszarze finansowania rozwoju nauki, przy jej ograniczonych (w porównaniu ze środkami 

budżetowymi) możliwościach finansowych. Fundacja skoncentrowała się zatem na wybranych, z jej 

punktu widzenia najważniejszych etapach kariery naukowej: przygotowywania doktoratu, stażu 

podoktorskiego, powrotu do kraju po stażu podoktorskim, budowania samodzielności  

i niezależności naukowej oraz tworzenia własnego zespołu badawczego.  

W latach 2008-2012 liczba programów została ograniczona z ponad 20 w 2008 roku do 15 w 2012 

roku. Proces ten nie wiązał się jednak z ograniczeniem wydatków programowych – polegał raczej 

na koncentracji środków i rozbudowie oferty kluczowych programów Fundacji. Poszczególne 

programy wspierają też różne dodatkowe cele związane z poszczególnymi etapami kariery (np.  

w ramach stypendium START dla doktorantów i młodych doktorów dostępne są zagraniczne wyjazdy 

studyjne, a w ramach programów TEAM,  WELCOME czy POMOST dla liderów zespołów badawczych 

mieści się też oferta dla studentów, doktorantów lub młodych doktorów itp.). Fundacja zamierza 

kontynuować ten kierunek polityki programowej, dążąc w następnych latach do realizowania 

maksymalnie 6-8 programów każdego roku.  

Najpoważniejszym wyzwaniem w omawianym okresie - zarówno programowym, jak też 

administracyjnym -  była realizacja programów finansowanych ze środków strukturalnych, rozpoczęta 

w 2008 roku.  Zadanie to ma ścisły związek z kształtem struktury programowej, jednak skala i zakres 

tego działania jest tak duża, że wymaga osobnego omówienia.  

 programy finansowane z funduszy strukturalnych 

Możliwość wykorzystania środków strukturalnych, jaka pojawiła się w perspektywie finansowej  

funduszy europejskich 2007-2013, pozwoliła Fundacji na kilkakrotne zwiększenie wydatków 

programowych w skali roku. Jako beneficjent programów kluczowych Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, w latach 2007-2015 Fundacja wyda na realizację programów łącznie 408 

mln zł. Ponadto, dzięki uzyskaniu środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Fundacja otrzyma 



36 mln zł na realizację nowego projektu SKILLS w latach 2011-2015. Nowe źródło finansowania 

działalności statutowej pozwoliło na realizację działań służących wspieraniu nauki w skali, której 

Fundacja nie byłaby w stanie osiągnąć bez tego wsparcia.  

W wymiarze celów programowych Fundacja zrezygnowała z zaangażowania się w obszar olbrzymich 

potrzeb inwestycyjnych ośrodków naukowych, konieczności modernizacji i budowy nowej 

infrastruktury czy aparatury badawczej, uznając, że cele te są aktualnie realizowane przy udziale 

środków rozdzielanych przez instytucje budżetowe. W ramach skali swojej działalności Fundacja 

skoncentrowała się na kluczowej dla polskiej nauki kwestii likwidacji barier strukturalnych  

i instytucjonalnych hamujących jej rozwój oraz na bezpośrednich inwestycjach w najlepsze zespoły 

badawcze. Zakres oferty nowych programów (WELCOME, TEAM, MPD, VENTURES, POMOST, 

HOMING PLUS), a więc zwiększanie atrakcyjności podejmowania kariery naukowej w Polsce, 

wspieranie młodego pokolenia uczonych oraz pobudzanie współpracy międzynarodowej polskich 

jednostek naukowych, stał się nowym, niezmiernie istotnym i potężnym narzędziem służącym 

realizacji już wcześniej zdefiniowanych i realizowanych priorytetowych zadań Fundacji: wspomagania 

indywidualnych karier najlepszych uczonych, ułatwiania wczesnego uzyskiwania samodzielności 

naukowej przez młodych naukowców, wspierania współpracy międzynarodowej, „otwierania” nauki 

polskiej na świat oraz transferu wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką a gospodarką.  

Doświadczenie kilku lat realizacji programów finansowanych ze środków UE pozwala stwierdzić,  

że Fundacji udało się stworzyć sprawny i działający bez zakłóceń mechanizm ich obsługi. Wymagało 

to wielkiego wysiłku administracyjnego i wpłynęło na kulturę organizacyjną Fundacji (stworzenie 

nowego zespołu, konieczność dostosowania się do procedur UE i administracji centralnej,  

co pociągnęło za sobą większe obciążenie biurokracją, a także większą niż w przypadku 

wcześniejszych programów restrykcyjność wobec beneficjentów). Pomimo tych ograniczeń, 

Fundacja nie straciła z oczu tego, co najważniejsze – rzetelnego procesu oceny i wyboru laureatów, 

którzy gwarantują najwyższą jakość pracy naukowej. Zadanie przeprowadzenia dystrybucji 

ogromnych środków zgodnie z regułami wykorzystywania środków pochodzących  

z funduszy strukturalnych nie przesłoniło zatem celu merytorycznego.  

Programy finansowane z funduszy strukturalnych w ciągu najbliższych lat nadal będą miały znaczący 

wpływ na działalność Fundacji. Stałym wyzwaniem, obok kontynuowania sprawnej obsługi tych 

programów, jest uważny monitoring ich efektów, dający odpowiedź na pytanie, czy są one zbieżne  

z celami, dla realizacji których zostały uruchomione.  

 informatyzacja procedury konkursowej  

Powodzeniem zakończyło się stworzenie od podstaw kompleksowego elektronicznego systemu 

obsługi programów Fundacji. Składa się on obecnie z trzech niezależnych, ale powiązanych ze sobą 

baz danych: 

 baza recenzentów i laureatów - zawiera dane o pracy wykonanej w ramach oceny wniosków  

w konkursach FNP oraz o ich laureatach; 

 baza projektów/wniosków - służy do elektronicznego obiegu dokumentów w procedurze 

konkursowej – od etapu złożenia wniosku do złożenia sprawozdania (w przypadku 

programów wymagających sprawozdawczości); 



 baza szkoleń - jest to baza stworzona na potrzeby projektu szkoleniowego SKILLS; umożliwia 

rejestrację kandydatów na poszczególne szkolenia, warsztaty i spotkania organizowane przez 

FNP. 

Wszystkie bazy dla elementów dostępnych z zewnątrz działają w dwóch wersjach językowych – 

polskiej i angielskiej. Baza danych wymaga rozszerzenia o dalsze funkcjonalności, jednak jej obecny  

etap to znaczący postęp w stosunku do pierwszych, uruchamianych w latach 2005-2006 formularzy 

online, służących wyłącznie do składania wniosków do konkursów.  

 działania na rzecz etyki w nauce 

Fundacja stale udoskonala praktyki swojego działania pod względem przestrzegania standardów 

etycznych, starając się jednocześnie upowszechniać dobre wzorce w tym zakresie.  Procedury w tym 

zakresie obowiązują wszystkie osoby uczestniczące w procesie przyznawania, przekazywania  i 

korzystania ze wsparcia finansowego (pracownicy FNP, zewnętrzni recenzenci i eksperci, 

beneficjenci). 

W celu zwiększenia transparentności i obiektywizmu konkursów FNP w ciągu ostatnich lat m.in. 

wprowadzona została zasada co najmniej dwuetapowości konkursów (I etap:  ocena wniosków przez 

recenzentów, II etap: rozmowy komisji konkursowej z najlepiej ocenionymi w pierwszym etapie 

kandydatami).  Wprowadzono też systemowe rozwiązania mające na celu wyeliminowanie konfliktu 

interesów w procesie recenzowania wniosków.  

Potwierdzeniem przestrzegania przez Fundację dobrych praktyk i najwyższych standardów działania 

w zakresie finansowania nauki było przyznanie jej w 2012 roku przez Komisję Europejską, jako 

pierwszej instytucji w Polsce,  znaku HR Excellence in Research za wdrażanie postanowień zawartych 

w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. 

Oznacza to, że procedury stosowane przez Fundację przy przyznawaniu finansowania naukowcom  

i przy współpracy z nimi, są w większości zgodne z rekomendacjami Komisji. Przyznanie tego 

wyróżnienia było poprzedzone analizą i oceną procedur stosowanych przez Fundację. Raport  

z wynikami analizy został pozytywnie zweryfikowany przez KE.  

Zgodnie z procedurą KE w toku analizy wyłoniono także obszary dodatkowych działań, które Fundacja 

chciałaby zintensyfikować w ramach wspierania idei prezentowanych w Karcie naukowca i Kodeksie 

postępowania. Należą do nich m.in. zwrócenie większej uwagi na zaangażowanie społeczne 

naukowców, propagowanie dobrych praktyk w zakresie relacji między młodymi naukowcami i ich 

opiekunami  naukowymi, dbałość o przejrzystość w ocenie dorobku naukowego i o przestrzeganie 

zasady niedyskryminacji w dostępie do pracy czy finansowania, dalsze poszukiwanie możliwości 

wspierania naukowców w ich rozwoju.  Fundacja opracowała konkretne rozwiązania wspierające 

działania w tych obszarach, które planuje wprowadzać w życie do końca 2014 roku.  

 

 

 

 



 

 

Założenia i wyzwania w latach 2013 – 2016 

 

 dalsze utrzymanie niepowtarzalnej roli Fundacji w obszarze nauki w Polsce 

Aktualne dla Fundacji pozostaje wyzwanie ciągłego poszukiwania swojego unikatowego miejsca  

w systemie nauki, co jest realizowane poprzez identyfikowanie celów wsparcia, które nie mogą być 

równie efektywnie wspierane przez instytucje państwowe, pomimo wielokrotnie wyższych środków, 

jakimi dysponują. Stałą zasadą, jaką kieruje się Fundacja, pozostaje poszukiwanie 

niezagospodarowanych obszarów wsparcia i unikanie dublowania oferty FNP i instytucji publicznych.  

Nieuchronne jest zmniejszanie się znaczenia wsparcia Fundacji w wymiarze finansowym – nie może  

ona konkurować w tym zakresie z instytucjami państwowymi. Dodatkowo, uwzględniając pozytywne 

zjawisko, jakim jest zbieżność dotychczas realizowanych przez Fundację celów z obszarami 

działalności nowych agencji dystrybuujących środki na wspieranie badań naukowych, Fundacja widzi 

obszar swojej aktywności także w działaniach pozafinansowych, korzystnych dla rozwoju nauki  

w Polsce. Dlatego zamierza w szerszym zakresie wykorzystywać swoją pozycję w środowisku 

naukowym do  realizowania wyjątkowych projektów budujących międzynarodowy prestiż polskiej 

nauki oraz do pomocy organizacyjnej w inicjatywach zgodnych z jej celami statutowymi. Mogą  

to być m.in. bilateralne nagrody naukowe służące wspieraniu i promocji współpracy wybitnych 

uczonych polskich i zagranicznych czy tworzenie katedr studiów polskich za granicą (w projekty tego 

rodzaju Fundacja jest już zaangażowana, w najbliższych latach mogłaby rozwijać ten kierunek 

działania).  O ile pierwsza inicjatywa jest w zasięgu możliwości finansowych Fundacji, a główną 

barierą jest tu pozyskanie partnerów z krajów pozostających w kręgu zainteresowania Fundacji (Stany 

Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja), o tyle w przypadku katedr studiów polskich, rola FNP musi 

zostać ograniczona do inicjowania i moderowania działań służących temu celowi. 

Kolejnym obszarem, możliwym do zagospodarowania przez Fundację, jest pozafinansowe 

promowanie doskonałości naukowej, z wykorzystaniem międzynarodowej sieci recenzentów  

i ekspertów, z którymi Fundacja współpracuje w procesie oceny wniosków. Chodzi o stworzenie 

systemu niezależnej, międzynarodowej certyfikacji pracujących w Polsce zespołów naukowych,  

w ramach którego przyznawany byłby  rodzaj „znaku jakości” tym zespołom, które spełniają kryteria  

doskonałości naukowej, wykazują się odwagą w podejmowaniu przełomowej tematyki badawczej 

oraz reprezentują najwyższe standardy prowadzenia badań. Taka inicjatywa miałaby służyć tworzeniu  

swoistego benchmarku badań naukowych, wskazując na praktyki zasługujące z punktu widzenia 

Fundacji na uznanie i promocję. 

 dystrybucja środków UE na cele związane z nauką w perspektywie finansowej 2014-2020  

Zdając sobie sprawę z tego, że kolejna perspektywa finansowa UE to prawdopodobnie ostatni już 

okres tak dużych transferów ze wspólnego unijnego budżetu do Polski, Fundacja uznaje 

wykorzystanie tych środków do zwiększenia międzynarodowej konkurencyjności polskiej nauki za 

najważniejszy cel strategiczny dla polskiego sektora B&R. Ponieważ negocjacje treści dokumentów 



programowych dotyczących nowego okresu finansowania są wciąż prowadzone, niemożliwe jest 

przewidzenie na tym etapie, w jaki sposób fundusze te będą  wdrażane w Polsce. Biorąc jednak pod 

uwagę fakt, że jednym z najważniejszych celów strategii „Europa 2020”, wyznaczającej cele państw 

członkowskich w nowej perspektywie, jest rozwijanie badań naukowych, postępu technologicznego  

i innowacji w Europie, można przypuszczać, że wysokość środków na te cele, jakie przypadną Polsce,  

powinna być nawet większa niż w perspektywie 2007-2013. 

 Z uwagi na swoje doświadczenie w zakresie wspierania i finansowania badań naukowych na 

podstawie kryterium doskonałości naukowej, a także na pozytywną ocenę dotychczasowej realizacji 

przez FNP programów finansowanych z funduszy UE oraz ich wymiernych efektów (przyznanie 

znaczącego wsparcia setkom wybitnych polskich uczonych i zespołów badawczych, w skali 

nieosiągalnej przy finansowaniu ze środków własnych FNP), Fundacja widzi potrzebę zaangażowania 

się w dystrybuowanie funduszy europejskich w następnej perspektywie finansowej, wierząc,  

że dotychczasowe efekty jej działalności stanowią gwarancję korzystnego dla rozwoju polskiej 

nauki ich wykorzystania.  

Fundacja będzie realizować programy finansowane z funduszy europejskich perspektywy 2007-2013 

do roku 2015 (jednak już w 2013 r. kończą się ostatnie nabory do tych programów). W sytuacji 

dysponowania nowymi środkami od 2014 roku, możliwe będzie skonstruowanie nowej, atrakcyjnej 

oferty programowej na wysokim poziomie finansowania (podobnym do lat 2008-2013, kiedy wydatki 

programowe były najwyższe w historii Fundacji i wynosiły nawet ponad 100 mln zł rocznie). Ze 

względu na niedostateczną na tym etapie wiedzę o środkach, jakie zostaną przyznane Polsce w nowej 

perspektywie oraz o przyszłych decyzjach podejmowanych na szczeblu międzynarodowym  

i państwowym, Fundacja nie może jeszcze planować konkretnych działań. Możliwe jest natomiast 

określenie najogólniejszych założeń dla programów wsparcia nauki potencjalnie finansowanych  

z „nowych” środków europejskich.  

Z perspektywy wewnętrznej, wyzwaniem dla Fundacji będzie uzyskanie równie autonomicznych 

zasad realizacji programów jak w przypadku programów realizowanych obecnie. Tylko kierując się 

wypracowanym przez siebie systemem przyznawania wsparcia beneficjentom Fundacja jest w stanie 

zagwarantować wysoką jakość i oryginalność finansowanych przedsięwzięć. Natomiast jeśli chodzi o 

strategiczne cele, jakie Fundacja chciałaby osiągnąć z pomocą tego źródła finansowania, wymienić 

należy przede wszystkim: intensywny rozwój polskiej przestrzeni badawczej oraz wzmocnienie jej 

pozycji w Europie i na świecie, umiędzynarodowienie badań prowadzonych w Polsce i związane z 

tym zwiększenie ich międzynarodowej rozpoznawalności, i co najważniejsze - tworzenie w Polsce 

atrakcyjnych miejsc pracy dla najlepszych naukowców – polskich i zagranicznych.  

Ze względu na swój wyspecjalizowany sposób działania (wspieranie najlepszych) Fundacja jest dobrze 

przygotowana do  realizacji powyższych celów. Naszym zdaniem inwestycje z funduszy europejskich 

powinny być czymś więcej niż sposobem na odciążenie budżetu w czasach kryzysu i są 

niepowtarzalną szansą, by przynieść nauce w Polsce długofalowe efekty.  Aby tak się stało,  środki nie 

mogą być rozpraszane na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Muszą być one inwestowane w obszary, 

które posiadają potencjał dokonywania zmian. To oznacza wspieranie ludzi i ośrodków  

wybiegających naprzód, zdeterminowanych na sukces, nowatorskich, przekraczających granice 

poznania, otwartych na współpracę, ale też na rywalizację. Zdaniem Fundacji,  tylko działanie w tym 

kierunku jest szansą na wypracowanie nowej jakości. Jako organizacja mała (w porównaniu do 



państwowych agencji), elastyczna,  niezależna i nieobarczona ograniczeniami nieuchronnie 

związanymi z działalnością instytucji państwowych, Fundacja jest przygotowana do 

zagospodarowania tego właśnie, obarczonego ryzykiem kierunku działania. Swoje miejsce widzi 

zatem nie w niwelowaniu zapóźnień polskiej nauki w stosunku do bardziej rozwiniętych państw, ale 

w stwarzaniu warunków, które sprzyjają dokonaniu przełomowych odkryć.  Nie naśladownictwo, ale 

próba podjęcia nowych wyzwań, choć wiąże się z większym ryzykiem, jest szansą na oddalenie się  

nauki w Polsce od peryferiów i na odgrywanie znaczącej roli w nauce światowej.  

 Integracja społeczności wokół FNP 

Grono laureatów i beneficjentów programów FNP liczy już ponad 8 tys. osób.  Ze względu na 

konkursową metodę ich wyłaniania oraz niski współczynnik sukcesu w konkursach FNP (w zależności 

od programu: między 7 a 30 proc.), można powiedzieć, że są to najzdolniejsi, najbardziej obiecujący 

i najaktywniejsi przedstawiciele swoich środowisk. Fundacja dostrzega ogromny potencjał tej grupy 

uczonych w zakresie kształtowania pozytywnych zmian w polskiej nauce i zamierza w najbliższych 

latach intensyfikować działania integrujące społeczność badaczy z nią związanych.   

Kluczowe dla osiągnięcia tego celu są dwa obszary: identyfikacja przez laureatów instytucji, od jakiej 

otrzymują wsparcie (uzyskiwana zarówno dzięki działaniom promocyjnym, jak też przyjaznym 

procedurom obsługi beneficjentów, opartym na kontaktach bezpośrednich) oraz ich aktywizacja  

do wspólnych działań mających na celu oddolne zmiany - nie tylko w systemie uprawiania nauki  

w Polsce, ale także w mentalności i przełamywaniu stereotypu, że w naszym kraju nie można 

osiągnąć sukcesu i uprawiać nauki na najwyższym poziomie.  

Integracja środowiska laureatów programów FNP to jeden z długofalowych celów nowego projektu 

finansowanego z funduszy strukturalnych, tj. SKILLS, rozpoczętego przez Fundację w 2011 roku. 

Przedsięwzięcie to jest skierowane właśnie do beneficjentów Fundacji i jest nastawione na rozwijanie 

u naukowców tzw. umiejętności miękkich, niezbędnych do skutecznego uprawiania nauki na 

światowym poziomie, a także przygotowujących ich do pełnienia funkcji zarządczych. Dodatkowe 

kwalifikacje (obok wysokiego poziomu badań naukowych) dają tej grupie naukowców szansę na 

pełnienie w przyszłości ważnych funkcji w polskiej nauce czy w swoich instytucjach.  

Fundacja z zadowoleniem obserwuje rozpoczęcie się tego procesu - szeregi powstających w ostatnich 

latach ciał doradczych i opiniotwórczych zajmujących się sprawami związanymi z systemowym 

rozwojem nauki (np. Akademia Młodych Uczonych przy PAN, Rada Młodych Naukowców powołana 

przez Ministra Nauki) zasilili w większości laureaci różnych programów FNP. Jest to dla nas zarazem 

kolejne potwierdzenie skuteczności metody działania Fundacji, starającej się poprzez przyznanie 

swojego wsparcia identyfikować najbardziej wartościowe osoby i zespoły w polskiej nauce.  

 

 

  


