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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,
• wspomaganie innowacyjnych projektów, komercjalizacji 

odkryć i wynalazków naukowych. 

Fundacja działa zgodnie ze swoją naczelną dewizą: wspie-
rać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi oraz nastę-
pującymi zasadami:
• wsparcie jest kierowane bezpośrednio do naukowców 

i zespołów badawczych,
• wszystkie subwencje, nagrody i stypendia są przyznawa-

ne na podstawie konkursu,
• najważniejszym kryterium decydującym o przyznaniu 

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 jest udzielane zgodnie z zasadą „trudnego pie-
niądza” (wysoka konkurencyjność przy wyborze laure-
atów).

Fundusz założycielski Fundacji w wysokości 95 mln złotych 
pochodzi ze zlikwidowanego w 1990 r. Centralnego Fundu-
szu Rozwoju Nauki i Techniki, przekazanego FNP decyzją 
Sejmu RP. Efektywne pomnażanie tych środków poprzez 
inwestowanie ich m.in. w obligacje, jednostki uczestnic-
twa funduszy inwestycyjnych i akcje, pozwoliło Fundacji 
zbudować stabilną i pewną sytuację finansową. Ze środ-
ków pochodzących z działań na rynkach finansowych 
Fundacja przekazała nauce do końca 2016 r. łącznie ponad 
484 mln zł. Wartość funduszy własnych Fundacji wynosi 
zaś 299 mln złotych (stan na 31 grudnia 2016 r.).

Dodatkowe środki na wspieranie nauki Fundacja otrzyma-
ła w latach 2003-2004 na mocy ustawy z 29 marca 2000 r. 
„O zmianie ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstw...”. 
Ustawa ta określiła, że 2% środków z prywatyzacji jedno-
osobowych spółek Skarbu Państwa zasili majątek Fun-
dacji. Z uzyskanej dzięki temu kwoty 51,7 mln zł Fundacja 
utworzyła odrębny fundusz przeznaczony na finansowa-
nie stypendiów dla młodych uczonych (program START). 
W 2007 r. Fundacja uzyskała współfinansowanie programu 
POWROTY/HOMING z Mechanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego. W 2008 r. rozpoczęła 
realizację programów finansowanych z funduszy struktu-
ralnych w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału 
kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. Jako beneficjent programów kluczowych PO 
IG Fundacja otrzymała 421 mln zł (środki te były wydatko-
wane w latach 2007-2015). Ponadto, dzięki uzyskaniu środ-
ków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 
4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świa-
domości roli nauki w rozwoju gospodarczym”), Fundacja 
od 2011 r. realizowała projekt SKILLS.W latach 2010-2015 
przeznaczyła na ten cel ponad 35 mln zł. 
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W 2016 r. rozpoczęła się realizacja nowych programów 
finansowanych ze środków Programu Operacyjnego In-
teligentny Rozwój (Działanie 4.4 „Zwiększanie potencjału 
kadrowego sektora B+R” oraz Działanie 4.3 „Międzynaro-
dowe Agendy Badawcze”). Całkowita suma środków prze-
znaczona na te programy to 1 147,9 mln zł (532 mln na pro-
gram MAB i 615,9 mln zł na pozostałe programy). 

Od 2005 r. Fundacja posiada status organizacji pożytku 
publicznego, co uprawnia ją m.in. do przyjmowania od 
osób fizycznych wpłat 1% podatku dochodowego na cele 
statutowe. Środki uzyskane z tych darowizn są wykorzy-
stywane na podwyższanie stypendiów laureatom konkur-
sów 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. W ostatnich latach Fundacja otrzymała także 
kilka darowizn od indywidualnych donatorów. Środki te są 
w całości przekazywane laureatom programów FNP. 

Dbając o przejrzystość i jawność działań, Fundacja publi-
kuje obszerne sprawozdania ze swojej działalności w for-
mie Raportów rocznych. Jej sprawozdania finansowe są 
co roku badane przez renomowane firmy audytorskie. 
Raporty roczne i sprawozdania z działalności dostępne są 
m.in. na stronie internetowej Fundacji.
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Zarząd Fundacji 

Prezes 
prof. dr hab. Maciej Żylicz 

Wiceprezes 
prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki

Wiceprezes 
dr Tomasz S. Perkowski

Rada Fundacji 

kadencja od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący 
prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski 

Wiceprzewodnicząca 
prof. dr hab. Irena E. Kotowska

Członkowie 
prof. dr hab. inż. Leon Gradoń 
prof. dr hab. Henryk Koroniak 
prof. dr hab. Marek Z. Świtoński 
prof. dr hab. Karol I. Wysokiński 
prof. dr hab. Wojciech Tygielski 

kadencja od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

Przewodniczący 
prof. dr hab. inż. Leon Gradoń

Wiceprzewodniczący 
prof. dr hab. Wojciech Tygielski

Członkowie
prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska
prof. dr hab. Jan Kotwica
prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak
prof. dr hab. Maria Nowakowska 
prof. dr hab. Karol I. Wysokiński

Władze Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej

Rada i Zarząd FNP (od lewej): W. Tygielski, L. Gradoń, 
T. Perkowski, A. Łuszczyńska, M. Żylicz, M. Nowakowska, 
W. Krzyżosiak, J. Kotwica, W. Bolecki, K. Wysokiński. 
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Pion Programowy

Michał Pietras 
dyrektor ds. działalności programowej

dr Tomasz Poprawka
zastępca dyrektora ds. działalności programowej

Zespół ds. Koordynacji Programów
dr Beata Frączak
kierownik zespołu

dr Monika Biłas-Henne
Krystyna Frąk 
dr Dariusz Łukaszewski
dr Anna Raiter-Smiljanic
dr Joanna Rutkowska
Julia Zimmermann

Zespół ds. Międzynarodowych Agend Badawczych
Kinga Słomińska 
kierownik zespołu 

dr Maria Pawłowska
dr Judyta Węgrzyn

Adam Zieliński 
zastępca dyrektora ds. działalności programowej

Zespół ds. Promocji Programów
Marta Michalska-Bugajska
kierownik zespołu 

Zofia Matejewska
Dominika Wojtysiak-Łańska

Zespół ds. Współpracy Zewnętrznej
Katarzyna Pronobis
kierownik zespołu 

Agnieszka Kossakowska
Justyna Motrenko 
dr Grażyna Żebrowska 

Zespół ds. Umów i Płatności
Dorota Sierak
zastępca dyrektora ds. działalności programowej

Jagoda Brewczak
Aleksandra Kowalska
Viktoryia Molenda
Lidia Rachocka
Magdalena Sordyl 
Ewa Śliwowska 
Małgorzata Świtalska-Bury 
Emilia Wojewoda

Zespół Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej
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Pion Planowania, Analiz 
i Kontroli Zewnętrznej 

Aneta Antolak
dyrektor ds. planowania i analiz

Zespół ds. Kontroli Zewnętrznej
Irmina Sitnicka
kierownik zespołu

Katarzyna Lechicka
Monika Machnikowska
Marcin Marcinków 

Zespół ds. Planowania, Analiz i Inwestycji 
Finansowych
Krystyna Akacka 
Paweł Kulesza

Zespół ds. Baz Danych
Mirosław Serwaczyński

Pion Finansowo-Księgowy 

Wanda Krzemińska
dyrektor ds. finansowo-księgowych, główny księgowy

Zespół ds. Rachunkowości i Podatków
Monika Wolińska
zastępca dyrektora ds. finansowo-księgowych

Dorota Komosa 
Iwona Pachnowska 
Małgorzata Pieńkowska 
Jakub Rytka
Katarzyna Siemieńczuk 
Małgorzata Zawłocka

Zespół FNP.
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Pion Organizacyjno-Administracyjny 

Katarzyna Demczuk 
dyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych

Administracja
Piotr Urbaniak
kierownik administracji

Hubert Choma
Wojciech Janikowski 
Jarosław Jurczyk

Kancelaria Fundacji
Magdalena Borowska-Wittlin 
Marta Kozłowska
Elżbieta Marczuk 
Agata Zielińska

Zespół ds. Ewaluacji i Analiz Programowych 
dr Marta Łazarowicz-Kowalik
kierownik zespołu 

Aleksandra Czerniawska

Samodzielne Stanowisko ds. Personalnych 
Joanna Antas
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Szanowni Państwo,

w jubileuszowym roku działalności Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej rozpoczęła swoje prace Rada Narodowego Kongre-
su Nauki. Powstały również trzy projekty założeń do Ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym (tzw. Ustawy 2.0) zawierają-
ce propozycje zmian w strukturze organizacyjnej i sposobie 
funkcjonowania szkół. We wszystkich tych projektach pod-
kreśla się szczególną rolę nauki i potrzebę włączenia badań 
do działalności dydaktycznej uczelni w stopniu określonym 
przez rolę danego typu szkoły w systemie nauczania. 

Pozycja uczelni w strukturze szkolnictwa wyższego jest 
pochodną jakości kadry naukowo-dydaktycznej jed-
nostek. Nauka, również światowa, stała się szczególnie 

w ostatnich kilkunastu latach towarem, a uczony (nauko-
wiec) stał się pracownikiem naukowym. Cała otoczka na-
uki straciła w dużym stopniu swój akademicki charakter 
i stała się „postakademicką”. 

Egzemplifikacją tego zjawiska jest zatracenie relacji mi-
strz-uczeń. Zniwelowany został najważniejszy mechanizm 
nauki, tzn. odpowiedzialność starszego pokolenia za for-
mowanie następców. Deprecjonowanie roli nauki w pro-
gramach rozwoju gospodarczo-społecznego Polski rów-
nież wpłynęło na atrofię tego mechanizmu.

Kadry dydaktyczno-badawcze, ich postawa i poziom na-
ukowy kształtowane są, w pewnym stopniu, również przez 
konkursowy charakter pozyskiwania funduszy na badania. 
System ten powinien być zorganizowany w sposób promu-
jący rzeczywiście najlepszych. 

Obok wszystkich agend rządowych finansujących badania 
naukowe w Polsce, od wielu lat ważną rolę odgrywa FNP. 
Zbiór programów, prowadzonych w przeszłości i obecnie 
przez Fundację, jest tak skomponowany, aby oddziaływać 
również na odbudowę właściwych relacji w strukturach 
badawczo-dydaktycznych szkół wyższych i instytutów ba-
dawczych oraz pozycji i roli najlepszych uczonych w tych 
strukturach. Ugruntowany w poprzednich latach mecha-
nizm oceny, wyłaniający laureatów we wszystkich konkur-
sach realizowanych przez Fundację, wydaje się być wła-
ściwy i godny powielenia, z ewentualnymi modyfikacjami 
związanymi ze specyfiką konkursów organizowanych 
przez inne instytucje finansujące badania. 

Przestrzeganie najwyższych standardów wyłaniania eks-
pertów i recenzentów współpracujących z Fundacją oraz 
pilnowanie i weryfikowanie rzetelności ich pracy to ważne 
elementy procedury konkursowej – prowadzonej na kla-
rownych zasadach – stosowanej od lat w FNP. Przejrzy-
stość regulaminowa i przykłady właściwych rozstrzygnięć 
konkursów są bardzo cenione przez wnioskodawców.

List Przewodniczącego 
Rady Fundacji 
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W proponowanych projektach do Ustawy 2.0 szczególną 
uwagę poświęca się sprawom ścieżki kariery i doskonało-
ści naukowej. Powinny powstać mechanizmy wyróżniania 
tych naukowców, dla których praca naukowa jest powoła-
niem i którzy rozumieją relację pomiędzy dwoma funda-
mentalnymi celami nauki – rozumieniem świata i oddzia-
ływaniem na niego. 

Poznając motywacje podjęcia decyzji o obraniu karie-
ry naukowej powinniśmy wykorzystać te informacje 
do kształtowania przyszłości nauki w Polsce. Tą drogą 
stara się podążać Fundacja w swojej działalności statu-
towej, komponując zbiór programów, które mogą być 
zarodkiem w powiększaniu skali przez oddziaływanie 
na programy realizowane przez Ministerstwo Nauki, 
NCN i inne agendy finansujące naukę.

Wśród wielu programów realizowanych w przeszłości 
i obecnie przez Fundację szczególną troską otoczony 
jest konkurs START. Wyłanianie młodych, zdolnych kandy-
datów na przyszłych liderów nauki jest pierwszym etapem 
budowania ich karier, z myślą o odnowie i konstrukcji wła-
ściwego systemu badawczo-dydaktycznego. 

Skutki prawidłowo skonstruowanej Ustawy 2.0, ze wzglę-
du na naturalną bezwładność systemową, będą widocz-
ne za pewien czas. Należy jednak już teraz podejmować 
działania stabilizujące jej wprowadzanie. W szczególno-
ści musimy sobie zdać sprawę, że druga transza środków 
europejskich jest szansą, pod warunkiem ich właściwego 
zagospodarowania, na osiągnięcie poziomu nauki umożli-
wiającego jej rozwój w warunkach, gdy dotacje się skończą.

Fundacja rozstrzygnęła w 2016 roku pierwsze konkursy 
w nowych programach finansowych ze środków POIR. 
Ważnym znakiem na mapie wyzwań, których podjęła się 
Fundacja, jest program MAB (Międzynarodowe Agendy 
Badawcze). Pierwsze rozstrzygnięcie tego konkursu wska-
zuje na możliwości powstawania w Polsce centrów dosko-

nałości naukowej oraz stanowi wyzwanie dla przyszłych 
aplikujących do MAB. Uruchomiono również programy 
TEAM i TEAM TECH umożliwiające związek nauki z przed-
siębiorczością akademicką. Powyższe wybrane przykłady 
aktywności Fundacji wpisują się w podjętą reformę nauki 
i szkolnictwa wyższego w Polsce.

Fundacja poniosła dużą stratę – 12 lutego 2016 roku od-
szedł od nas prof. Maciej W. Grabski – współzałożyciel 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, jej wieloletni Prezes, 
a od 2012 roku do chwili śmierci honorowy członek Rady. 
Zgodnie z propozycją Zarządu, Rada nazwała imieniem 
profesora Grabskiego „Wyróżnienie za działanie na rzecz 
rozumienia nauki w społeczeństwie” przyznawane oso-
bom lub instytucjom propagującym rolę nauki w rozwoju 
kulturowym, społecznym i gospodarczym. 

Prof. dr hab. inż. Leon Gradoń
Warszawa, kwiecień 2017

List Przewodniczącego Rady Fundacji

Przestrzeganie najwyższych 
standardów wyłaniania ekspertów 
i recenzentów współpracujących 
z Fundacją oraz weryfikowanie 
rzetelności ich pracy to ważne elementy 
procedury konkursowej stosowanej od 
lat w FNP. 
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Szanowni Państwo,

rok 2016 był dla Fundacji rokiem jubileuszowym – skoń-
czyliśmy 25 lat. Jest to okazja do podsumowań i czasem 
nostalgicznych wspomnień, ale przede wszystkim do po-
stawienia sobie zasadniczych pytań o kierunek, w jakim 
powinniśmy zmierzać. Sytuacja finansowania nauki w Pol-
sce w ciągu ostatnich 25 lat diametralnie się zmieniła. Po-
wstały nowe państwowe instytucje finansujące badania 
naukowe: Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju, a właśnie tworzona jest Narodowa Agen-
cja Wymiany Akademickiej. Gdzie w tym zmieniającym się 
systemie nauki jest miejsce Fundacji? Na to pytanie sta-
rałem się odpowiedzieć w wywiadzie udzielonym z okazji 
naszej rocznicy, a który mogą Państwo przeczytać także 
tutaj (Elastyczność i niezależność, „Forum Akademickie”, 
7/2016, s. 102).

Wyjątkowość działań Fundacji ukierunkowanych na pro-
mowanie najlepszych uczonych wynika ze skali i jakości 
jej działania. W ciągu 25 lat FNP wsparła naukę uprawianą 
w Polsce kwotą ponad 920 mln zł (pochodzących ze środ-
ków własnych oraz funduszy strukturalnych UE), przyzna-
jąc ok. 10 tysięcy indywidualnych stypendiów, subsydiów 
i nagród. 

Biorąc pod uwagę całą społeczność ludzi pracujących na-
ukowo w Polsce, Fundacja wspiera działanie jedynie kilku 
procent z nich. Z badania przeprowadzonego w 2015 r. 
przez Centrum Badań nad Nauką i Technologią Uniwersy-
tetu w Lejdzie wynika, że 500 liderów zespołów wyróżnio-
nych przez Fundację nagrodami, subsydiami lub grantami 
w latach 2002-2013 (łącznie stanowią oni wraz z swoimi ze-
społami ok 1% naukowców pracujących w Polsce) jest od-
powiedzialnych za 23% dorobku naukowego osiągniętego 
przez uczonych afiliowanych w Polsce. Udział zespołów 
wyróżnionych przez FNP w puli 1% najlepiej cytowanych 
prac jest trzykrotnie większy niż uśredniony udział wszyst-
kich pozostałych pracowników naukowych pracujących 
w Polsce (Badanie bibliometryczne laureatów Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej ▶ www.fnp.org.pl/assets/Raport_bi-
bliometryczny_2015.pdf). 

Uzyskać wsparcie Fundacji jest bardzo trudno. Zazwyczaj 
sukces osiąga jedynie 10 do 15 kandydatów na 100. Rodzi 
to satysfakcję i dumę tych nielicznych, którym udało się 
przejść przez wąskie sito konkursu, a frustrację pozosta-
łych. Zdając sobie sprawę z elitarności naszych progra-
mów, musieliśmy wypracować własną metodę weryfikacji 
tego, co uznajemy za dobrą naukę. 

Niemal wszystkie instytucje wspierające naukę na świecie 
deklarują, że wspierają doskonałość naukową, nie zawsze 
jednak definiując, co to znaczy. Naczelna zasada działania 
Fundacji (wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze 
lepsi) oznacza, że żaden z jej laureatów tej doskonałości 
nie osiągnął… skoro może być jeszcze lepszy. Doskonałość 
naukowa jest więc dla nas pewnym punktem odniesienia, 
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do którego najlepsi mogą się konsekwentnie zbliżać, ale 
tak naprawdę nigdy go nie osiągną. W dyskusjach nasze-
go środowiska nad założeniami nowej ustawy o szkolnic-
twie wyższym krystalizuje się pogląd, że doskonałości 
naukowej nie da się zadekretować. Można jedynie dążyć 
do niej poprzez wprowadzenie systemowych projakościo-
wych rozwiązań w finansowaniu nauki oraz wykształcenie 
w naszym środowisku kultury jakości. Przyszła ustawa 
powinna promować wysoką jakość w nauce i dydaktyce 
uprawianej na uniwersytetach. Każdy paragraf tej usta-
wy służący „rozmiękczaniu systemu” będzie, jak wskazuje 
doświadczenie wcześniejszych prób zreformowania syste-
mu nauki, sprzymierzeńcem bylejakości w nauce. Każdy 
wyłom od zasady promowania jakości będzie wykorzy-
stywany przez większość, która nie uprawia nauki na naj-
wyższym poziomie, walczy o zachowanie status quo i dąży 
jedynie do uzasadnienia swojego istnienia. Jeżeli chcemy 
zmienić usytuowanie nauki uprawianej w Polsce – z pe-
ryferii do centrum, nowa ustawa powinna oddać władzę 
na uczelniach tym, którzy uprawiają naukę na światowym 
poziomie. To dotyczy nie tylko władz uczelni, ale także gre-
miów opiniodawczych czy zarządczych. Obecna „szaleją-
ca demokracja” uczelnianych ciał kolegialnych, w których 
większość głosów mają przeciętni lub słabi naukowo na-
uczyciele akademiccy, psuje nasze uniwersytety i spycha 
je na margines. Istniejący w Polsce system zarządzania 
uczelniami jest reliktem przeszłości. Jak wskazuje prof. 
Marek Kwiek: „Tworzymy system o najsilniejszych ciałach 
kolegialnych w Europie – i o najmniejszym deklarowa-
nym związku uczelni ze światem zewnętrznym. Takiego 
świata już w Europie nie ma.” (M. Kwiek, Uniwersytet jako 
wspólnota badaczy? Polska z europejskiej perspektywy po-
równawczej i ilościowej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 
2/40/2012).

Musimy przy tym pamiętać, że zapisy nawet najlepszej 
ustawy nie zmienią automatycznie naszej mentalności. 
Wiele zależy bowiem od nas samych, od naszej postawy. 
Przez 5 lat, doradzając społecznie Prezydentowi RP, mia-
łem okazję przejrzeć kilka tysięcy wniosków o uzyskanie 

tytułu profesora, zaopiniowanych wcześniej pozytywnie 
przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych. 
Ok 10–15% z nich było moim zdaniem na niższym pozio-
mie niż przeciętna habilitacja, a nawet dobry doktorat. Co 
ciekawe, wśród tych słabych wniosków zdarzyły się tylko 
po jednym z fizyki i z matematyki. Oznacza to, że w spo-
łeczności naukowej są grupy, których kręgosłup moralny 
jest mocny – które unikają pisania życzliwych recenzji, 
w których rady wydziału czy rady naukowe nie promują 
bylejakości mimo pokus stwarzanych przez niejedno-
znaczne ustawodawstwo. A wiec nie wszystko zależy od 
obowiązującego prawa, my sami powinniśmy zachowy-
wać się przyzwoicie. 

Aby rzeczywiście udało się zakorzenić kulturę jakości 
w polskiej nauce, musimy przede wszystkim wiedzieć, jak 
odróżnić dobrą naukę od przeciętnej lub słabej. W przy-
padku oceny dokonań naukowych pojedynczej osoby lub 
zespołu naukowego (przy okazji starań o awanse, wnio-
ski grantowe) jedyną skuteczną metodą jest peer review, 
w której specjaliści w danej dziedzinie naukowej, posiada-
jący porównywalny lub lepszy dorobek naukowy i znajdu-
jący się na podobnym etapie kariery naukowej, oceniają 
plan projektu badawczego (w przypadku wniosków gran-
towych) oraz oryginalność dorobku naukowego kandy-
data i jego wpływ na rozwój danej dziedziny naukowej. 
W Fundacji stale ulepszamy nasz system oceny wniosków 
składanych w konkursach i bynajmniej nie uważamy, że 
jest on doskonały. Sama metoda peer review nie jest ide-
alna i posiada wiele słabych punktów: statystycznie rzecz 
biorąc promuje wnioski poprawne (a nie przełomowe), nie 
wyklucza niestety konfliktu interesów (w tym negatyw-
nych opinii konkurentów naukowych), jej wynik w dużej 
mierze zależy od doboru recenzentów, a większość z nich 
faworyzuje wnioski, w których wyniki są przewidywalne. 
Z tych wad systemu trzeba sobie zdawać sprawę i działać 
w kierunku zmniejszenia prawdopodobieństwa popełnie-
nia błędu. Dlatego w Fundacji stosujemy dość skompliko-
waną, trzyetapową procedurę konkursową. Wnioski, które 
ostatecznie uzyskują finasowanie, są wcześniej oceniane 

List Prezesa Fundacji

W ciągu 25 lat FNP wsparła naukę 
uprawianą w Polsce kwotą ponad 
920 mln zł, przyznając ok. 10 tys. 
indywidualnych stypendiów, subsydiów 
i nagród. 
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przez 8–12 ekspertów w danej dziedzinie. Po przeprowa-
dzeniu pierwszego etapu konkursu: oceny wniosków przez 
ekspertów podzielonych na grupy reprezentujące ten sam 
obszar nauki, a następnie zrecenzowaniu tych, które wypa-
dły najlepiej, przez co najmniej trzech recenzentów – spe-
cjalistów w danej dyscyplinie, odbywa się bezpośrednie 
spotkanie najlepszych kandydatów z wielodziedzinowym 
panelem ekspertów i dyskusja wokół ocen wystawionych 
w toku konkursu oraz uwag samych panelistów. Jest to 
niezbędny element oceny. Gdybyśmy ograniczyli się tylko 
do recenzji, margines błędu przy wyborze laureatów byłby 
dużo większy. Poza tym osoba startująca w konkursie musi 
dostać szansę obrony i przekonania panelistów o tym, że 
przedstawiony projekt jest oryginalny i może doprowadzić 
do odkryć naukowych. Musimy pamiętać, że recenzenci nie 
muszą być nieomylni. Zdarza się czasem, że zamiast oce-
nić oryginalność propozycji zawartych w wniosku (to jest 
pierwsze kryterium oceny) oraz przeczytać najważniejsze 
prace wskazane przez wnioskodawcę i zastanowić się nad 
ich oryginalnością i wkładem w rozwój dziedziny (drugie 
kryterium), ograniczają się oni do sprawdzenia, gdzie dane 
prace zostały opublikowane. Dlatego zawsze zwracamy 
uwagę na to, by paneliści zdefiniowali, na ile sam wniosek, 
jak i prace dotychczas opublikowane przez kandydata, 
są oryginalne, a na ile przyczynkowe. Nie stosujemy przy 
tym wskaźników takich jak: Impact Factor („współczynnik 
wpływu” czasopisma, w którym praca została opubliko-
wana), współczynnik Hirscha, liczba opublikowanych prac 
czy sumaryczna liczba ich cytowań. Wymagamy wskaza-
nia we wniosku ograniczonej liczby najlepszych prac po-
wstałych w określonym czasie (np. maksymalnie 5 prac 
z ostatnich 10 lat). Nie prosimy o wyszczególnienie wszyst-
kich prac, ponieważ nie ilość, ale jakość jest ważna. Ważne 
jest też, by to sami wnioskodawcy wskazali, co jest dla nich 
najbardziej cenne. Chcemy, by badacz starający się o grant 
z FNP wskazał nam swoje prace, które uważa za przełomo-
we, które wniosły coś nowego do określonej dziedziny na-
ukowej i są szeroko dyskutowane przez środowisko.

Musimy przy tym pamiętać, że życie jest dużo bardziej 
skomplikowane niż nawet najbardziej dopracowane pro-
cedury. Dobór wszystkich kryteriów oceny pod kątem 
wspierania doskonałości naukowej nie jest jeszcze gwa-
rancją sukcesu. Jeśli spojrzymy na jakość wyników po-
wstałych podczas realizacji grantów badawczych przyzna-
nych przez FNP, uzyskujemy rozkład normalny: nieliczne 
z nich okazują się wielkim sukcesem (uzyskanie wyników 
przełomowych), większość to porządna nauka na między-
narodowym poziomie, ale niektóre plany badawcze by-
wają w swoich założeniach tak ryzykowne, że nie udaje się 
ich zrealizować – z tym też trzeba się liczyć. Bywają też sy-
tuacje, kiedy prowadzone badania wymagają zmiany kie-
runku działania w trakcie realizacji lub też uzyskane wyniki 
zostały wcześniej opublikowane przez konkurencję. Zda-

rzają się też nieliczne projekty, które okazują się po prostu 
pomyłką, a których Fundacja, mimo zastosowania syste-
mu peer review, nie potrafiła wyeliminować (więcej na ten 
temat: Peer review – najlepszy, ale czy idealny sposób oceny 
jakości naukowej, „PAUza Akademicka”, Nr 375/2017). 

Promując najwyższą jakość uprawiania nauki w Polsce 
Fundacja w 2016 r. przekazała laureatom swoich konkur-
sów 26,7 mln zł. Kontynuowaliśmy realizację programów 
finansowanych ze środków własnych (Nagroda FNP, pro-
gram START dla młodych badaczy, program MONOGRAFIE 
dla humanistów i przedstawicieli nauk społecznych, Pol-
sko-Niemiecka Nagroda COPERNICUS, Polsko-Amerykań-
ska Nagroda Naukowa, Stypendium im. A. von Humboldta 
i Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego).

Przeprowadziliśmy i rozstrzygnęliśmy także w tym roku 
pierwsze konkursy w nowych programach finansowanych 
ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
(programy TEAM, TEAM TECH, FIRST TEAM, HOMING i PO-
WROTY). Programy te mają na celu podwyższanie kompe-
tencji naukowców pracujących zarówno na uczelniach, 
w instytutach naukowych, jak i w firmach.

Wyłoniliśmy także pierwszych laureatów naszego unikato-
wego programu MAB (Międzynarodowe Agendy Badawcze). 
Zostali nimi prof. Tomasz Dietl (laureat Nagrody FNP i ERC 
Advanced Grant), który pokieruje przyszłą agendą, oraz 
prof. Tomasz Wojtowicz (laureat programu FNP MISTRZ) – 
autorzy projektu, na który Fundacja przeznaczyła prawie 
40 mln zł z funduszy strukturalnych UE. Dzięki tym środkom 
w Warszawie powstaje Międzynarodowe Centrum Sprzęże-
nia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topolo-
giczną (MagTop). Jest ono związane z jednostką partnerską 
– Uniwersytetem w Wurzburgu oraz korzysta z infrastruk-
tury badawczej Instytutu Fizyki PAN w Warszawie (więcej 
o zwycięskim projekcie: artykuł s. 97). 

Program MAB (tworzenie centrów doskonałości nauko-
wej promujących najwyższą jakość uprawiania nauki) jest 
dla Fundacji niewątpliwie największym wyzwaniem naj-
bliższych lat. W kolejnych konkursach w tym programie 
wprowadziliśmy pewne modyfikacje, by stworzyć więcej 
możliwości powstawania nowych instytucji naukowych 
realizujących badania naukowe na światowym poziomie. 
Mogą w nich zatem brać udział także wnioski dotyczące 
tworzenia przez polskie szkoły wyższe wspólnych jed-
nostek z partnerami zagranicznymi. Umożliwiamy także 
udział w programie już istniejącym jednostkom prowadzą-
cym badania naukowe przed złożeniem wniosku o środki 
z programu MAB. Muszą one jednak przyjąć odpowiednią 
formę prawną oraz spełnić wiele merytorycznych warun-
ków (w tym m.in.: istniejące wcześniej zespoły muszą pod-
dać się ocenie jakościowej przeprowadzonej przez powo-
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łane w każdej MAB międzynarodowe gremium składające 
się z wybitnych przedstawicieli nauki, liczba istniejących 
wcześniej zespołów naukowych nie może być większa od 
liczby tych nowo powstających, a wszystkie te zespoły po-
winny pracować nad tematyką zdefiniowaną w zasadach 
programu MAB). Mamy nadzieje, że te zmiany spowodują 
powstanie w istniejących już polskich instytucjach silnych 
naukowo jednostek, które w sposób autonomiczny będą 
uprawiały naukę na najwyższym poziomie. 

Na zakończenie chciałbym najserdeczniej podziękować 
darczyńcom Fundacji. Z odpisów 1% podatku docho-
dowego przekazanych nam w 2016 roku (odpisy za rok 
2015), a także z indywidualnych darowizn uzyskaliśmy od 
Państwa ponad 42 tys. zł. Środki te zostały w całości prze-
kazane na podwyższenie stypendiów dla najlepiej oce-
nionych w konkursie laureatów programu START. W roku 
2016 byli to: dr Michał Pilipczuk, dr Piotr Rzymski i dr hab. 
Krzysztof Sośnica. W tym roku po raz pierwszy zostało też 
przyznane specjalne wyróżnienie w ramach utworzonego 
w 2015 r. Funduszu im. prof. Adama Sobiczewskiego, jego 
laureatką została Bogumiła Świeżewska (więcej o stypen-
dystach programu START: s. 30). Dziękując zatem za zaufa-
nie wszystkim naszym darczyńcom, chciałbym podkreślić, 
że mają Państwo udział w najważniejszej inwestycji w na-
szym kraju – inwestycji w nowe pokolenie utalentowanych 
młodych ludzi pracujących w Polsce. Zachęcam Państwa 
do śledzenia ich dokonań naukowych – to Państwo doło-
żyli cegiełkę do ich rozwoju. 

Prof. dr hab. Maciej Żylicz
Warszawa, marzec 2017
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Kalendarium

w siedzibie FNP odbyła 
się premiera książki 
wieloletniego prezesa FNP, 
prof. Macieja W. Grabskiego 
O nauce w Polsce – zamyślenie, 
w której wzięli udział wybitni 
przedstawiciele polskiej nauki. 
Było to ostatnie wystąpienie 
publiczne prof. Grabskiego, 
którego pożegnaliśmy w lutym 
2016 r. 

28 
stycznia

19 
lutego

21
maja

7 
czerwca

w Belwederze w Warszawie 
zorganizowaliśmy konferencję 
„Studia o Polsce za granicą: 
University of Cambridge” 
mającą na celu zainicjowanie 
procesu zbierania środków na 
założenie kapitału żelaznego, 
z którego finansowana będzie 
dalsza działalność ośrodka 
Studiów Polskich w Cambridge. 
W konferencji wzięli udział 
polscy przedsiębiorcy 
i przedstawiciele władz.

na Zamku Królewskim 
w Warszawie wręczyliśmy 
dyplomy 121 laureatom 24. 
edycji programu START.
▶ więcej: s. 30 w Pałacu na Wodzie 

w Łazienkach Królewskich 
zorganizowaliśmy uroczystość 
wręczenia kolejnej Polsko-
Niemieckiej Nagrody 
Naukowej COPERNICUS 
przyznawanej przez FNP i DFG.
▶ więcej: s. 40
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18 
czerwca

25 
października

15 
listopada

8 
grudnia

na urodzinowym garden 
party w siedzibie Fundacji 
mieliśmy przyjemność gościć 
ok. 150 osób współpracujących 
obecnie lub w przeszłości 
z FNP. Podczas uroczystości 
po raz pierwszy wręczono 
wyróżnienia im. prof. Macieja 
W. Grabskiego.
▶ więcej: s. 108 w Sali Senatu UW po raz 

pierwszy zostało wręczone 
Honorowe Stypendium 
im. Leszka Kołakowskiego. 
Wydarzenie było elementem 
obchodów 200-lecia 
Uniwersytetu Warszawskiego.
▶ więcej: s. 42 

w Pałacu Sobańskich 
w Warszawie wręczono drugą 
Polsko-Amerykańską 
Nagrodę Naukową, 
przyznawaną przez FNP i AAAS.
▶ więcej: s. 41

w Sali Wielkiej Zamku 
Królewskiego w Warszawie po 
raz 25. wręczyliśmy Nagrody 
FNP. W uroczystości wziął udział 
prezydent RP Andrzej Duda. 
▶ więcej: s. 27
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FNP w 2016 r. 
w liczbach

20

26,7 
mln zł

wydatki 
programowe

23
zrealizowane

programy

20
rozstrzygniętych 

konkursów 

1928 
wniosków 

w konkursach 
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742 
recenzentów 

oceniających wnioski 
(w tym: 154 polskich 
i 588 zagranicznych) 

41 
partnerów 

gospodarczych 
w projektach 

laureatów  

113 
zagranicznych 

partnerów naukowych 
w projektach 

laureatów  

1291 
najwięcej kandydatów 

w jednym konkursie 
(program start) 

217 
nowych 

miejsc pracy 
w projektach 

laureatów 

39,9 
mln zł

największa 
jednorazowa kwota 

dofinansowania 
(maB) 



Dr inż. Izabela Stefanowicz-Pięta, laureatka programu POWROTY. 



Działalność 
programowa 
Fundacji
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Wydatki programowe

W 2016 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizowała 
23 programy, w tym 14, w ramach których została prze-
prowadzona procedura konkursowa. Wśród tych ostat-
nich 8 było finansowanych ze środków własnych FNP, 
a 6 – z funduszy strukturalnych Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój Unii Europejskiej. 

Szczegółowe informacje o konkursach i rozstrzygnięciach 
poszczególnych programów zamieszczamy w dalszej czę-
ści Raportu. 
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PROGRAM 
KOSZTY REALIZACJI 
(w tys. zł)

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej:
Nagroda FNP 1.116

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa COPERNICUS 543

Program MISTRZ i Wyjazdowe Stypendia Naukowe 2.412

Program START (stypendia dla młodych uczonych) 3.454

Granty wspomagające dla stypendystów zagranicznych FNP 39

Program IDEE DLA POLSKI 507

Stypendium im. A. von Humboldta 401

Honorowe Stypendium im. L. Kołakowskiego 136

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa 243

Program MONOGRAFIE 79

Katedra Studiów Polskich w Cambridge 176

Program TEAM 4.176

Program TEAM TECH 1.962

Program HOMING/POWROTY 4.149

Program SKILLS 2007–2013 (program w okresie trwałości projektu) 409

Programy MPD, VENTURES, TEAM, WELCOME, HOMING, POWROTY 2007–2013 
(programy w okresie trwałości projektu) 764

Projekt PT POIR 4.984

Projekt RRI TOOLS 134

Rezerwa programowa 229

Pozostałe wydatki programowe 520

RAZEM DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA NIEODPŁATNA 26.433

Koszty działalności statutowej odpłatnej:
Działalność wydawnicza – seria MONOGRAFIE 354

RAZEM DZIAŁANOŚĆ STATUTOWA ODPŁATNA 354

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA NIEODPŁATNA I ODPŁATNA, RAZEM 26.787

Zestawienie kosztów realizacji poszczególnych zadań wg stanu na 31 grudnia 2016 r. 
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i stypendia
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Nagroda FNP

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

LAUREACI NAGRODY FNP 2016 r.

w obszarze nauk o życiu i o ziemi:

prof. Jan Kozłowski 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie za sformułowanie i eksperymen-
talną weryfikację teorii wyjaśniającej 
różnorodność strategii życiowych orga-
nizmów jako efektu optymalnej alokacji 
zasobów.

w obszarze nauk chemicznych i o materiałach:

prof. Marek Samoć 
z Politechniki Wrocławskiej za bada-
nia materiałów nanostrukturalnych dla 
optyki nieliniowej.

w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich:

prof. Józef Spałek 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie za badania układów silnie skore-
lowanych, a w szczególności za sformu-
łowanie modelu t-J.

 
w obszarze nauk humanistycznych i społecznych:

prof. Bogdan Wojciszke 
z SWPS Uniwersytetu Humanistycz-
nospołecznego, Wydział Zamiejscowy 
w Sopocie za opracowanie modelu 
sprawczości i wspólnotowości jako pod-
stawowych wymiarów poznania spo-
łecznego.

Nagroda Fundacji jest przyznawana od 1992 r. W roku 2016 
Nagrody FNP zostały przyznane po raz 25. Każdy z laure-
atów otrzymał nagrodę w wysokości 200 tys. zł. Grono lau-
reatów liczy obecnie 91 osób.

KONKURS O NAGRODY FNP 2016 r.

Data zakończenia przyjmowania nominacji 19 stycznia 2016 r.

Liczba kandydatów w I etapie konkursu 65 osób

Liczba kandydatów w II etapie konkursu 17 osób

Liczba zaangażowanych recenzentów i ekspertów 69 osób

Liczba laureatów 4 osoby

Łączna wartość nagród 800 tys. zł



28

R APORT ROCZNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 2016 Nagroda FNP

25. wręczenie Nagród FNP 2016 odbyło się 8 grudnia 2016 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Swoją obec-
nością zaszczycili je przedstawiciele najwyższych władz państwowych: Prezydent RP Andrzej Duda, Wicemarszałek Sejmu 
Małgorzata Kidawa-Błońska, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Wiceminister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego prof. Łukasz Szumowski, a także licznie przybyli przedstawiciele świata nauki, mediów oraz bliscy, 
przyjaciele i współpracownicy laureatów. W uroczystości, którą poprowadził Krzysztof Michalski, wzięło udział ok. 400 osób.

Uroczystość odbyła się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. 

Wręczenie nagród profesorom (od lewej): Kozłowskiemu, Samociowi, Spałkowi. 

Pamiątkowe zdjęcie laureatów Nagród FNP 2016 z Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzatą Kidawą-Błońską 
(w środku), Prezydentem RP Andrzejem Dudą (drugi od lewej) i prezesem FNP prof. Maciejem Żyliczem. 

Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Wystąpienie prof. Wojciszke.

Koncert stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. 
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Wyjazdowe stypendia 
naukowe

Oferta wyjazdowych stypendiów naukowych jest skie-
rowana do laureatów programu FNP MISTRZ. Mogą oni 
ubiegać się o takie stypendium (sabbatical leave) po 
zakończeniu realizacji projektu finansowanego z subsy-

dium FNP. Wyjazdowe stypendia naukowe są przyznawa-
ne w drodze konkursu. W każdym roku może zostać przy-
znanych do trzech stypendiów. Stypendium to można 
otrzymać tylko raz.

KONKURS O WYJAZDOWE STYPENDIA NAUKOWE W 2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków 11 stycznia 2016 r.

Liczba wniosków 7

Liczba zaangażowanych recenzentów i ekspertów 24 osoby

Liczba laureatów 3 osoby

Łączna wartość stypendiów 80 tys. euro

LAUREACI WYJAZDOWYCH STYPENDIÓW NAUKOWYCH 2016 r.

Laureat Tytuł projektu Instytucja macierzysta Instytucja goszcząca

prof. dr hab inż. 
Karol Grela

Katalizatory reakcji metatezy 
olefin o zwiększonej 
produktywności 
i selektywności

Centrum Nauk 
Biologiczno-Chemicznych, 
Uniwersytet Warszawski

National University 
of Singapore

prof. dr hab. 
Tadeusz Szubka

Ekspresywizm a pragmatyzm Instytut Filozofii, 
Uniwersytet Szczeciński

University of Cambridge 

prof. dr hab. 
Bogdan Wojciszke

Wpływ postaw na oceny 
moralne

SWPS Uniwersytet 
Humanistycznospołeczny 
(Zamiejscowy Wydział w Sopocie)

University of Cambridge 
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Program START
stypendia dla młodych uczonych

Od 1993 r. Fundacja przyznaje stypendia dla stojących 
u progu kariery młodych badaczy, którzy mogą się wy-
kazać sukcesami i oryginalnymi dokonaniami w swojej 
dziedzinie nauki. Stanowią one zachętę do dalszego roz-
woju poprzez umożliwienie stypendystom pełnego po-
święcenia się pracy badawczej. W latach 1993-2016 prze-
prowadzono 24 konkursy. Corocznie na konkurs wpływa 
ok. 1000-1200 wniosków. Grono laureatów wszystkich 
edycji konkursu liczy już 2701 osób.

W ramach programu finansowane są również stypendia 
na krótkie naukowe wyjazdy studyjne do zagranicznych 
instytutów badawczych służące nawiązaniu współpra-
cy i zapoznaniu się z metodami pracy w tych ośrodkach, 
a także poszukiwaniu najlepszego miejsca na odbycie sta-
żu podoktorskiego.

Wysokość indywidualnego stypendium w programie 
START wynosi 28 tys. zł. Stypendia START na podstawie 
decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego są zwolnio-
ne z podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2016 r. 
Fundacja przyznała 121 stypendiów. Ich ogólna wartość to 
3 665 tys. zł (w tym środki na wyjazdy studyjne: 235 tys. zł). 

W 2016 r. Fundacja przyznała 3 stypendia w wysokości po 
36 tys. zł dla kandydatów najwyżej ocenionych w konkur-
sie oraz 1 stypendium z funduszu im. prof. Adama Sobi-
czewskiego w takiej samej wysokości. 

Wyróżnienie w konkursie otrzymali:

• dr Michał Pilipczuk z Instytutu Informatyki Uniwersyte-
tu Warszawskiego,

• dr Piotr Rzymski z Wydziału Nauk o Zdrowiu  Uniwersy-
tetu Medycznego w Poznaniu, 

• dr Krzysztof Sośnica z Wydziału Inżynierii Kształtowa-
nia Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu.

 
Środki na podwyższenie stypendiów dla wyróżnionych 
pochodziły z kwot uzyskanych w ramach 1% odpisu po-
datkowego dla organizacji pożytku publicznego.

W ramach programu START został utworzony Fundusz 
im. prof. Adama Sobiczewskiego. Jego celem jest dofi-
nansowanie wybranych stypendiów najwyżej ocenionych 
laureatów programu START zajmujących się dziedzinami 
bliskimi zainteresowaniom Fundatora: fizyką teoretyczną, 
matematyką i astronomią. Laureatką tego wyróżnienia zo-
stała w 2016 r. Bogumiła Świeżewska z Wydziału Fizyki 
Uniwersytetu Warszawskiego.
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LAUREACI PROGRAMU START W 2016 r.

Stypendysta Dziedzina Instytucja

Piotr Achinger matematyka Instytut Matematyczny PAN w Warszawie

Jacek Bajkowski budowa i eksploatacja 
maszyn Politechnika Warszawska

Rupal Basak astronomia Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN

Michał Białek chemia Uniwersytet Wrocławski

Norbert Bodendorfer fizyka Uniwersytet Warszawski

Michał Bogdziewicz biologia środowiska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katharina Boguslawski chemia fizyczna Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jakub Bogusławski elektronika Politechnika Wrocławska

Michał Bola psychologia Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego 
PAN

Agnieszka Brylak kulturoznawstwo Uniwersytet Warszawski

Piotr Brzeski mechanika Politechnika Łódzka

Dariusz Brzeziński informatyka Politechnika Poznańska

Mateusz Chaberski kulturoznawstwo Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mateusz Chmurski literaturoznawstwo Uniwersytet Warszawski

Radosław Chrapkiewicz fizyka Uniwersytet Warszawski

Jakub Cichos chemia/medycyna Uniwersytet Wrocławski

Jarosław Edward Czubiński technologia żywności 
i żywienia Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Maciej Daszuta historia Uniwersytet Wrocławski

Mikołaj Deckert językoznawstwo Uniwersytet Łódzki

Hanna Dębska nauki prawne Uniwersytet Warszawski

Jakub Dolata biologia molekularna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Maciej Dołęga matematyka Uniwersytet Wrocławski

Michalina Duda historia Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Krzysztof Durka chemia Politechnika Warszawska

Łukasz Dusanowski fizyka Politechnika Wrocławska

Anna Dyrdał fizyka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Michał Eckstein fizyka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jędrzej Gadziński geografia ekonomiczna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tomasz Gajderowicz ekonomia Uniwersytet Warszawski

Grzegorz Gąbka chemia Politechnika Warszawska
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Stypendyści programu START podczas wręczenia dyplomów na Zamku Królewskim w Warszawie. 
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Maciej Giedyk chemia Instytut Chemii Organicznej PAN

Paweł Gładziejewski filozofia Instytut Filozofii i Socjologii PAN 

Katarzyna Głombik biologia medyczna Instytut Farmakologii PAN

Dawid Głów biologia molekularna Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej  
i Komórkowej oraz Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 

Karolina Goraus ekonomia Uniwersytet Warszawski

Paulina Górska psychologia Uniwersytet Warszawski

Mateusz Grochowski prawo Instytut Nauk Prawnych PAN 

Piotr Guńka chemia Politechnika Warszawska

Kasper Hanus archeologia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kamil Imbir psychologia Uniwersytet Warszawski

Michał Jakubowicz geologia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Joanna Jankowska chemia fizyczna Uniwersytet Warszawski

Izabela Jośko kształtowanie środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Paulina Kasperkiewicz biotechnologia Politechnika Wrocławska

Piotr Kijanka automatyka i robotyka Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie

Piotr Kitowski historia prawa Uniwersytet Gdański

Jakub Kobak fizyka/nauki o materiałach Uniwersytet Warszawski

Marek Kolmer fizyka/chemia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Julianna Kostencka budowa i eksploatacja 
maszyn Politechnika Warszawska

Kamil Kotwica inżynieria materiałowa Politechnika Warszawska

Marcin Kotyl historia Uniwersytet Wrocławski

Piotr Kubiński literaturoznawstwo Uniwersytet Warszawski

Małgorzata Kurkowiak genetyka Warszawski Uniwersytet Medyczny

Michalina Kurnatowska chemia Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych 
im. W. Trzebiatowskiego PAN 

Piotr Kwaśniak inżynieria materiałowa Politechnika Warszawska

Ewa Laskowska prawo Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Anna Lewandowska- 
-Andrałojć chemia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ewelina Lipiec biologia molekularna/
chemia

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka 
Niewodniczańskiego PAN

Radosław Łapkiewicz fizyka Uniwersytet Warszawski

Natalia Makuch-Dziarska inżynieria materiałowa Politechnika Poznańska

Przemysław Malinowski chemia Uniwersytet Warszawski
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Kamila Maliszewska- 
-Olejniczak biologia molekularna Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego 

PAN

Łukasz Marciniak inżynieria materiałowa Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych 
PAN

Aleksandra Markiewicz biologia medyczna Gdański Uniwersytet Medyczny

Marcin Markiewicz fizyka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mateusz Michałek matematyka Instytut Matematyczny PAN w Warszawie

Artur Mielcarek inżynieria środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Michał Miętus biologia molekularna Uniwersytet Gdański

Martyna Molak-Tomsia archeologia/biologia 
molekularna Muzeum i Instytut Zoologii PAN 

Ewa Niedziałkowska biochemia Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN 

Katarzyna Niemirowicz biologia medyczna Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Michał Niezabitowski automatyka i robotyka Politechnika Śląska w Gliwicach

Łukasz Okruszek psychologia Uniwersytet Warszawski

Paweł Olszewski biologia molekularna Uniwersytet Gdański

Piotr Paluch chemia Centrum Badań Molekularnych 
i Makromolekularnych PAN 

Demis Pandelidis inżynieria środowiska Politechnika Wrocławska

Ewa Patyk chemia fizyczna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Michał Pawlak biologia medyczna Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej 
i Komórkowej 

Joanna Pawłowska hydrologia i oceanologia Instytut Oceanologii PAN 

Wit Pietrzak literaturoznawstwo Uniwersytet Łódzki

Michał Pilc ekonomia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Michał Pilipczuk 
(wyróżnienie) informatyka Uniwersytet Warszawski

Jakub Piwowarski nauki farmaceutyczne Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adam Popowicz automatyka i robotyka Politechnika Śląska w Gliwicach

Leszek Pryszcz bioinformatyka Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej 
i Komórkowej 

Emilia Rejmak-Kozicka biologia molekularna Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego 
PAN

Marcin Runowski inżynieria materiałowa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mateusz Rusiniak psychologia Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego

Artur Maciej Rydosz elektronika Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie

Piotr Rzymski 
(wyróżnienie) biologia środowiska Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu
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Sebastian Sacharowski biologia molekularna Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 

Julita Sadowska ekologia Uniwersytet w Białymstoku

Maksymilian Sas historia Uniwersytet Warszawski

Ewa Sell-Kubiak zootechnika Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Celina Sikorska chemia Uniwersytet Gdański

Katarzyna Siuzdak inżynieria materiałowa Ośrodek Techniki Plazmowej i Laserowej

Izabela Skoczeń prawo Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kamil Skonieczny chemia Instytut Chemii Organicznej PAN 

Błażej Skrzypulec filozofia Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Patrycja Sosińska biologia medyczna Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu

Krzysztof Sośnica 
(wyróżnienie) geodezja i kartografia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Aneta Stachowicz biologia medyczna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Grzegorz Szczepaniak chemia Uniwersytet Warszawski

Adam Szczupak historia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Michał Szuwarzyński chemia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wojciech Szymański historia sztuki Uniwersytet Wrocławski

Magdalena Śniedziewska literaturoznawstwo Instytut Badań Literackich PAN

Bogumiła Świeżewska 
(wyróżnienie) fizyka Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Tomaszewski medycyna przedkliniczna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Karolina Tomczyk technologia chemiczna Instytut Chemii Organicznej PAN 

Jakub Traczyk psychologia SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 
w Warszawie

Filip Ulatowski chemia Instytut Chemii Organicznej PAN

Ewa Małgorzata Wałecka- 
-Zacharska weterynaria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Maciej Wielgus astronomia Politechnika Warszawska

Grzegorz Wiera biologia molekularna Uniwersytet Wrocławski

Alicja Wierzcholska astronomia Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego 
PAN 

Marcin Winnicki budowa i eksploatacja 
maszyn Politechnika Wrocławska

Magdalena Zdrowowicz chemia fizyczna Uniwersytet Gdański

Kun Zheng inżynieria materiałowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie

Justyna Zmorzyńska biologia molekularna Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej 
i Komórkowej 

Zuzanna Żołek-Tryznowska inżynieria materiałowa Politechnika Warszawska
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Dzięki porozumieniu z 2006 r. oraz na podstawie umowy 
partnerskiej z 2011 r. między FNP a Radą Spotkań z Nobli-
stami (Council for Lindau Nobel Laureate Meetings) Funda-
cja corocznie nominuje kilkoro laureatów programu START 
do udziału w corocznych prestiżowych spotkaniach mło-
dych uczonych z całego świata z noblistami. 

W 2016 r. w spotkaniu przedstawicieli nauk fizycznych wzię-
ły udział trzy osoby spośród wskazanych przez Fundację:
• dr Mateusz Łącki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-

kowie,
• dr Łukasz Rudnicki z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN,
• Tomasz Smoleński z Uniwersytetu Warszawskiego. 

KONKURS START W 2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków 30 października 2015 r.

Liczba kandydatów w I etapie konkursu 1291 osób

Liczba kandydatów w II etapie konkursu 456 osób

Liczba zaangażowanych recenzentów i ekspertów 79 osób

Liczba laureatów 121 osób

Liczba stypendiów na wyjazdy studyjne 16

Łączna wartość stypendiów 3,65 mln zł



Bogumiła Świeżewska, laureatka wyróżnienia w ramach programu START. 
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Polskie Honorowe 
Stypendium Naukowe 
im. Aleksandra 
von Humboldta

Na podstawie porozumienia zawartego w 1995 r. z Funda-
cją Aleksandra von Humboldta FNP przyznaje uczonym 
niemieckim dowolnych specjalności Honorowe Stypen-
dia Naukowe w uznaniu ich dotychczasowych dokonań 
naukowych oraz ich wkładu w rozwój współpracy na-
ukowej obu krajów. Stypendia te stanowią odpowiednik 

Humboldt-Forschungspreise, prestiżowego wyróżnienia 
dla uczonych zagranicznych przyznawanego przez Fun-
dację Humboldta. Ich celem jest uhonorowanie osią-
gnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długo-
okresowej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi 
badaczami. 

W roku 2016 rozpoczął się kolejny konkurs, na który wpłynę-
ły 3 wnioski. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w I kwar-
tale 2017 r.

KONKURS w 2016 r.

LAUREACI STYPENDIÓW im. AVH

Laureat Instytucja macierzysta Instytucja goszcząca Czas trwania 
stypendium

prof. Michael Feig Michigan State University Uniwersytet Warszawski 3 miesiące

dr Hannes Jung Deutsches Elektronen-
Synchrotron DESY

Instytut Fizyki Jądrowej PAN 6 miesięcy

prof. Christian 
Rathmann

University of Hamburg Uniwersytet Warszawski 4 miesiące

dr Tord Riemann Deutsches Elektronen-
Synchrotron DESY

Uniwersytet Śląski w Katowicach 6 miesięcy

Data zakończenia przyjmowania wniosków 30 września 2015 r.

Liczba wniosków 9

Liczba zaangażowanych recenzentów i ekspertów 29 osób

Liczba laureatów 4 osoby

Łączna wartość stypendiów 329 tys. zł
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Polsko-Niemiecka 
Nagroda Naukowa 
COPERNICUS

Nagroda COPERNICUS jest wspólnym przedsięwzięciem 
FNP i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Jej ce-
lem jest wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników 
polsko-niemieckiej współpracy naukowej, którzy mogą 
wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym 
rezultatem tej współpracy. Nagroda jest przyznawana co 
dwa lata. Każdy z dwóch laureatów otrzymuje nagrodę 
w wysokości 100 tys. euro. Nagrody są w równej części 
finansowane przez FNP i DFG.

W jury Nagrody Copernicus zasiadają: 

• prof. Bernd Buchner z Leibniz-Institut für Festkörper- 
und Werkstoffforschung w Dreźnie,

• dr hab. Grażyna Jurkowlaniec z Instytutu Historii 
Sztuki UW,

• prof. Włodzimierz Krzyżosiak z Instytutu Chemii Bio-
organicznej PAN w Poznaniu,

• prof. Maria Mittag z Institut für Allgemeine Botanik, 
Friedrich-Schiller-Universität wJenie,

• prof. Mieczysław Mąkosza z Instytutu Chemii Orga-
nicznej PAN w Warszawie,

• prof. Adam Wolisz z Institut für Telekommunikation-
ssysteme, Technische Universität w Berlinie.

Laureatami konkursu rozstrzygniętego w 2016 r. zostali: 
prof. Agnieszka Chacińska z Międzynarodowego In-
stytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie 
oraz prof. Peter Rehling z Centrum Medycznego Uni-
wersytetu w Getyndze. 

Laureaci zostali wyróżnieni za prowadzone wspólnie ba-
dania, które przyczyniły się do odkrycia kluczowych me-
chanizmów biogenezy mitochondriów. 

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 7 czerwca 
2016 r. w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich 
w Warszawie. 

KONKURS w 2016 r.

Data zakończenia przyjmowania nominacji 15 czerwca 2015 r.

Liczba wniosków w I etapie konkursu 28

Liczba wniosków w II etapie konkursu 5

Liczba zaangażowanych recenzentów i ekspertów 18 osób

Łączna wartość nagrody 100 tys. euro

Laureaci odebrali nagrodę z rąk prezesa DFG 
prof. Petera Strohschneidera i prezesa FNP prof. Macieja Żylicza.
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Polsko-Amerykańska 
Nagroda Naukowa

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa została ustano-
wiona na mocy porozumienia pomiędzy FNP i The Ame-
rican Association for the Advancement of Science (AAAS) 
podpisanego w 2013 roku. Celem nagrody jest docenie-
nie i pogłębienie współpracy naukowej pomiędzy Polską 
a Stanami Zjednoczonymi. Nagroda jest przyznawana 
w drodze konkursu badaczom polskim i amerykańskim 
– niezależnie od uprawianej przez nich dziedziny nauki – 
za wybitne osiągnięcia naukowe powstałe w wyniku ich 
współpracy. Wysokość nagrody wynosi równowartość 
5 tys. USD dla każdego z wyróżnionych naukowców.

W jury Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej zasiadają:

• prof. Peter Beerli, PhD z Florida State University,
• prof. Magda Konarska, PhD z Rockefeller University,
• prof. dr hab. Karol Myśliwiec z Instytutu Kultur 

Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN,
• prof. Krzysztof Palczewski, PhD z Case Western 

University,
• prof. Mark Rasenick, PhD z University of Illinois  

at Chicago,
• prof. dr hab. Andrzej Udalski z Obserwatorium  

Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego,
• dr Norman P. Neureiter z AAAS (przewodniczący).

W 2016 r. laureatami Nagrody zostali:
prof. Ryszard Kierzek z Instytutu Chemii Bioorganicz-
nej PAN w Poznaniu oraz prof. Douglas H. Turner z Wy-
działu Chemii Uniwersytetu w Rochester. 

Laureaci zostali wyróżnieni za badania właściwości ter-
modynamicznych, biologicznych i strukturalnych kwasu 
rybonukleinowego (RNA) oraz syntezy chemicznej RNA. 
Dzięki wynikom ich badań możliwe stało się przewidywa-
nie struktury dowolnego RNA na podstawie jego sekwencji 
oraz określenie termodynamicznych reguł fałdowania RNA.

Uroczystość wręczenia Nagrody Laureatom odbyła się 
15 listopada 2016 r. w Pałacu Sobańskich w Warszawie. 

KONKURS w 2016 r.

Data zakończenia przyjmowania nominacji 31 grudnia 2015 r.

Liczba wniosków w I etapie konkursu 30

Liczba wniosków w II etapie konkursu 4

Liczba zaangażowanych recenzentów i ekspertów 8 osób

Łączna wartość nagrody 5 tys. USD

Dyplomy wręczyli laureatom prof. Maciej Żylicz, prezes FNP  
oraz dr E. William Colglazier, red. nacz. kwartalnika „Science&Diplomacy” 
wydawanego przez AAAS.
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Honorowe Stypendium 
im. Leszka Kołakowskiego 

W 2015 r. został ogłoszony pierwszy konkurs o Honoro-
we Stypendium im. Leszka Kołakowskiego. Konkurs ma 
na celu wyróżnienie młodych uczonych posiadających 
wybitny dorobek naukowy w zakresie historii filozofii śre-
dniowiecznej i nowożytnej do 1939 r. Udział w nim mogą 
wziąć osoby ze stopniem naukowym doktora, niezależ-
nie od ich narodowości, a nagrodą jest imienne stypen-
dium naukowe w wysokości 90 tys. zł. 

W jury konkursu o Honorowe Stypendium im. Leszka Ko-
łakowskiego zasiadają:

• prof. Rémi Brague z Ludwig-Maximilians-Universität, 
München i Université Panthéon-Sorbonne (Paris I),

• prof. Wolf Lepenies z Freie Universität w Berlinie,
• prof. Mark Lilla z Columbia University w Nowym Jorku,
• sir Noel Malcolm z All Souls College, Oxford,
• prof. Steven Nadler z University of Wisconsin-Madison,
• prof. Bogdan Szlachta z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
• prof. Karol Tarnowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego 

i Uniwersytetetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Pierwszym laureatem konkursu został dr Dmitri Levitin 
z Uniwersytetu Oksfordzkiego specjalizujący się w historii 
nauki i filozofii XVII wieku. 

Uroczystość wręczenia Stypendium odbyła się 25 paździer-
nika 2016 roku w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie 
i została włączona w obchody 200-lecia Uniwersytetu War-
szawskiego, z którym związany był prof. Leszek Kołakowski.

KONKURS w 2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków 30 października 2015 r.

Liczba wniosków 11

Łączna wartość stypendium 90 tys. zł

Laureat stypendium im. L. Kołakowskiego, dr Dmitri Levitin. 
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Program 
Międzynarodowe 
Agendy Badawcze 
(MAB)

Celem programu MAB jest utworzenie w Polsce jednostek 
badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowa-
nych przez wybitnych uczonych z całego świata, w których 
realizowane będą nowatorskie programy badawczo-roz-
wojowe powstające we współpracy z renomowanymi 
zagranicznymi ośrodkami naukowymi i dotyczące aktual-
nych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych.

W 2016 roku w ramach programu zostały rozstrzygnię-
te dwa konkursy: konkurs 1/2015 przeznaczony dla be-
neficjentów programu Komisji Europejskiej Teaming for 
Excellence oraz konkurs 2/2015 otwarty dla wszystkich 
zainteresowanych. Fundacja przeprowadziła również na-
bór wniosków i rozpoczęła procedurę trzeciego konkursu 
(3/2016). 

KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE 

KONKURS 1/2015 
dla beneficjentów programu Teaming for Excellence (Horyzont 2020)

Konkurs został zrealizowany z myślą o polskich kandyda-
tach w międzynarodowym programie Komisji Europej-
skiej Teaming for Excellence. W przypadku znalezienia się 
w gronie zwycięzców konkursu KE oraz równoczesnego 
spełnienia rekomendacji Interdyscyplinarnego Panelu 

Naukowego w ramach konkursu Fundacji, wnioskodawca 
otrzymałby dodatkowe środki w ramach programu MAB. 
Z powodu nieprzyznania finansowania uczestnikom kon-
kursu nr 1/2015 przez Komisję Europejską nie wyłoniono 
laureatów konkursu Fundacji.

Data ogłoszenia konkursu 26 listopada 2015 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków (I z III etapów) 15 stycznia 2016 r.

Kwota przeznaczona na konkurs 135 mln zł

Liczba wniosków 3

Liczba wniosków skierowanych do recenzji 3

Liczba zaangażowanych ekspertów i recenzentów 25 osób

Liczba dofinansowanych projektów 0

Całkowita kwota dofinansowania 0
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KONKURS 2/2015 (otwarty)

Laureatami pierwszego otwartego konkursu w programie 
MAB zostali: 
prof. dr hab. Tomasz Dietl (kierownik projektu i nowego 
ośrodka) oraz prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz z Instytu-
tu Fizyki PAN w Warszawie, którzy otrzymali 39,9 mln zł na 
stworzenie Międzynarodowego Centrum Sprzężenia Ma-
gnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną 
(MagTop). 

Data ogłoszenia konkursu 26 listopada 2015 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków (I z III etapów) 15 stycznia 2016 r.

Kwota przeznaczona na konkurs 120 mln zł 

Liczba wniosków 28

Liczba wniosków skierowanych do recenzji 15

Liczba zaangażowanych ekspertów i recenzentów 64 osoby

Liczba dofinansowanych projektów 1

Całkowita kwota dofinansowania 39,9 mln zł

KONKURS 3/2016 (otwarty)

Data ogłoszenia konkursu 1 września 2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków (I z III etapów) 30 października 2016 r.

Kwota przeznaczona na konkurs 140 mln zł 

Liczba wniosków 9

Liczba wniosków skierowanych do recenzji 4

KONKURSY OGŁOSZONE

W roku 2016 został ogłoszony trzeci konkurs, który został 
rozstrzygnięty w I poł. 2017 r. 

Program MAB jest współfinansowany w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
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Program HOMING

Celem programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R 
poprzez finansowanie przełomowych projektów o charak-
terze staży podoktorskich realizowanych w jednostkach 
naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce przez mło-
dych doktorów z zagranicy lub powracających do Polski 
naukowców. 

W 2016 roku w ramach programu został rozstrzygnięty je-
den konkurs (1/2016). Fundacja przeprowadziła również 
nabór wniosków i rozpoczęła procedurę konkursową kon-
kursu 2/2016. 

KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE 

KONKURS 1/2016

LAUREACI PROGRAMU HOMING 

Laureat 

Instytucja 
zagraniczna, 
z której przyjechał 
laureat 

Miejsce realizacji 
projektu Tytuł projektu Przyznane 

dofinansowanie 

dr Jarosław 
Cendrowski 

Spanish National 
Cancer Research 
Center (CNIO), 
Hiszpania

Międzynarodowy 
Instytut Biologii 
Molekularnej 
i Komórkowej 
w Warszawie

Rola kompleksu białkowego 
ESCRT-I w metabolizmie 
aminokwasów i lipidów 
w kontekście dojrzewania 
czerwonych krwinek

799, 9 tys. zł 

dr Aleksander 
M. Grabiec *

University  
of Manchester,  
Wielka Brytania

Uniwersytet 
Jagielloński, Wydział 
Biochemii, Biofizyki 
i Biotechnologii

Epigenetyka paradontozy: 
regulacja systemu acetylacji 
białek gospodarza jako 
istotny element w rozwoju 
choroby i potencjalny cel 
terapii chorób przyzębia

798,5 tys. zł 

dr Bartłomiej 
Graczykowski 

ICN2: Catalan Institute 
of Nanoscience and 
Nanotechnology, 
Hiszpania

Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Centrum 
NanoBioMedyczne

Kryształy fononiczne 
do zastosowań w nano-
urządzeniach kontrolujących 
przepływ ciepła i dźwięku

687, 8 tys. zł 

dr Anna Hoser 
University  
of Copenhagen,  
Dania

Uniwersytet 
Warszawski, Wydział 
Chemii

Nowe metody analizy 
danych rentgenowskich 
źródłem właściwości 
termodynamicznych dla 
modelowych układów 
polimorficznych

638,5 tys. zł 



48

R APORT ROCZNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 2016 Program HOMING

dr Michał 
Karpiński 

Department of 
Physics, University 
of Oxford, Wielka 
Brytania

Uniwersytet 
Warszawski, Wydział 
Fizyki

Kontrola spektralno-
czasowego splątania 
kwantowego za pomocą 
szybkozmiennej czasowej 
modulacji fazy

753, 3 tys. zł 

dr 
Przemysław 
Malinowski 

Albert Ludwig 
University of Freiburg, 
Niemcy

Uniwersytet 
Warszawski, Centrum 
Nowych Technologii

Sole kationów metali 
przejściowych i anionów 
słabo koordynujących 
jako modelowe układy 
aktywujące podtlenek azotu 
i halogenoalkany

772,3 tys. zł 

dr Marcin 
Pilipczuk 

Simons Institute for 
Theory of Computing, 
Berkeley, USA

Uniwersytet 
Warszawski, Wydział 
Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki

Najnowsze trendy 
w kernelizacji: teoria oraz 
eksperymentalna ewaluacja

597,9 tys. zł 

dr Oskar 
Skibski 

Kyushu University, 
Japonia

Uniwersytet 
Warszawski, Wydział 
Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki

Miary centralności – od teorii 
do aplikacji

796,3 tys. zł 

dr Karolina 
Słowik 

Karlsruher Institut für 
Technologie, Niemcy

Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Wydział 
Fizyki, Astronomii 
i Informatyki 
Stosowanej

Kontrolowane wzmocnienie 
i interferencja przejść 
kwantowych w cząsteczkach 
z udziałem nanostruktur 
metalicznych

468,8 tys. zł 

dr Maja 
Sochalska 

Medical University 
of Innsbruck, Austria

Uniwersytet 
Jagielloński, Wydział 
Biochemii, Biofizyki 
i Biotechnologii

Deregulacja apoptozy 
neutrofili jako potencjalny 
mechanizm leżący 
u podstaw patofizjologii 
paradontozy

800 tys. zł 

dr Anna  
Beroun 
(Suska) 

European 
Neuroscience 
Institute, Getynga, 
Niemcy

Instytut Biologii 
Doświadczalnej im. 
Marcelego Nenckiego 
PAN w Warszawie

Uzależniony mózg: 
mapowanie neuronalnych 
korelatów nawrotu 
alkoholowego

799,8 tys. zł 

dr inż. 
Mirosław 
Werwiński 

Uppsala University, 
Szwecja

Instytut Fizyki 
Molekularnej PAN 
w Poznaniu

Wpływ nieporządku 
chemicznego na własności 
wybranych magnesów 
trwałych niezawierających 
pierwiastków ziem rzadkich

799,4 tys. zł 

dr inż. Jan 
Wróbel 

Culham Centre for 
Fusion Energy, Wielka 
Brytania

Politechnika 
Warszawska, Wydział 
Inżynierii Materiałowej

Modelowanie ab-initio 
stabilności fazowej 
i właściwości stopów 
o wysokiej entropii

799,4 tys. zł 

* laureat nie zawarł umowy o powierzenie grantu
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Data ogłoszenia konkursu 15 lutego 2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków 25 marca 2016 r.

Kwota przeznaczona na konkurs 9,6 mln zł

Liczba wniosków 54

Liczba wniosków skierowanych do recenzji 29

Liczba zaangażowanych ekspertów i recenzentów 84 osoby

Liczba dofinansowanych projektów 13

Całkowita kwota dofinansowania 9,5 mln zł  
(8,7 mln zł po rezygnacji  
1 laureata)

KONKURSY OGŁOSZONE 

KONKURS 2/2016

Data ogłoszenia konkursu 12 sierpnia 2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków 17 października 2016 r.

Kwota przeznaczona na konkurs 8 mln zł

Liczba wniosków 36

Liczba wniosków skierowanych do recenzji 18

Do końca roku 2016 trwał proces oceny merytorycznej 
wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w I kwar-
tale 2017 r.

Program HOMING jest realizowany w ramach Działania 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” Programu Ope-
racyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
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Program POWROTY

Celem programu POWROTY jest rozwój kadr sektora B+R 
poprzez finansowanie innowacyjnych projektów o charak-
terze staży podoktorskich realizowanych przez młodych 

doktorów, niezależnie od narodowości, powracających do 
pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem 
lub pracą poza obszarem nauki. 

KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE 

KONKURS 1/2016

LAUREATKI PROGRAMU POWROTY 

Laureatka Miejsce realizacji projektu Tytuł projektu Przyznane 
dofinansowanie 

dr Barbara 
Jasiulis- 
-Gołdyn

Uniwersytet Wrocławski, Wydział 
Matematyki i Informatyki

Pierwszego rzędu maksymalne 
procesy autoregresji typu Kendalla i ich 
zastosowania

481,9 tys. zł 

dr Alicja 
Babst- 
-Kostecka 

Instytut Botaniki im. W. Szafera 
PAN w Krakowie

Adaptacje Arabidopsis halleri do siedlisk 
skażonych metalami ciężkimi: powiązanie 
kontekstu środowiskowego, genomowego 
i fenotypowego

799,6 tys. zł 

dr Joanna 
Ortyl 

Politechnika Krakowska, 
Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej

Synteza i badania fotochemiczne 
/fotofizyczne inteligentnych 
luminescencyjnych sensorów molekularnych 
dedykowanych do selektywnej detekcji 
w biochemii i chemii

800 tys. zł 

dr Izabela 
Stefanowicz- 
-Pięta 

Instytut Chemii Fizycznej PAN 
w Warszawie

Paliwa alternatywne z odpadów – 
badania nad rozwojem katalizatora 
i procesu waloryzacji biomasy odpadowej 
modelowych układów polimorficznych

800 tys. zł 

dr Annamaria 
Naughton- 
-Duszova 

Instytut Zaawansowanych 
Technologii Wytwarzania 
w Krakowie

Otrzymywanie ceramiki na bazie ZrB2 
oraz HfB2

791,6 tys. zł 
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Data ogłoszenia konkursu 1 marca 2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków 14 kwietnia 2016 r.

Kwota przeznaczona na konkurs 4 mln zł

Liczba wniosków 18

Liczba wniosków skierowanych do recenzji 9

Liczba zaangażowanych ekspertów i recenzentów 34 osoby

Liczba dofinansowanych projektów 5

Całkowita kwota dofinansowania 3,7 mln zł 

KONKURSY OGŁOSZONE

KONKURS 2/2016

Data ogłoszenia konkursu 12 sierpnia 2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków 17 października 2016 r.

Kwota przeznaczona na konkurs 2,4 mln zł

Liczba wniosków 11

Liczba wniosków skierowanych do recenzji 5

Do końca roku 2016 trwał proces oceny merytorycznej 
wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w I kwar-
tale 2017 r.

Program POWROTY jest realizowany w ramach Działania 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
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Program FIRST TEAM

Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R 
poprzez wsparcie pierwszych samodzielnych zespołów 
badawczych prowadzonych w jednostkach naukowych, 

przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysło-
wych w Polsce przez doktorów na wczesnych etapach ka-
riery naukowej.

KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE 

KONKURS 1/2016

LAUREACI PROGRAMU FIRST TEAM 

Laureat Miejsce realizacji projektu Tytuł projektu Przyznane 
dofinansowanie 

dr inż. 
Grzegorz Brus

Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie, Wydział Energetyki 
i Paliw

Opracowanie nowego typu stosu ogniw 
paliwowych na potrzeby polskiego sektora 
energetycznego

1,4 mln zł 

dr Sebastian 
Glatt 

Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie, Małopolskie 
Centrum Biotechnologii

Modyfikacje tRNA w chorobach u ludzi 1,9 mln zł 

dr inż. 
Mariusz 
Klimczak

Instytut Technologii Materiałów 
Elektronicznych w Warszawie

Generacja ultrakrótkich impulsów światła 
o deterministycznej strukturze czasowej do 
koherentnego zasiewania wzmacniaczy 
optycznych dużej mocy pracujących 
w zakresie bliskiej i średniej podczerwieni 

2 mln zł 

dr Paweł 
Majewski

Uniwersytet Warszawski, 
Wydział Chemii

Synteza innowacyjnych funkcjonalnych 
materiałów nanostrukturalnych w oparciu 
o samoorganizujące się kopolimery blokowe

1,7 mln zł 

dr inż. Marcin 
Pawłowski

Uniwersytet Gdański, Wydział 
Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kryptografia kwantowa z samotestującymi 
się urządzeniami

1,4 mln zł 

dr Zbigniew 
Piotrowski

Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej 
– Państwowy Instytut Badawczy

Numeryczne prognozy pogody dla 
zrównoważonej Europy

2 mln zł 

dr inż. Marcin 
Słoma

Politechnika Warszawska, 
Wydział Mechatroniki

Heterofazowe materiały funkcjonalne dla 
elektroniki strukturalnej

1,9 mln zł 

dr Cecilia 
Winata 

Międzynarodowy Instytut 
Biologii Molekularnej 
i Komórkowej w Warszawie

Genomiczne rozwinięcie układu 
przewodzącego serca u ryb z gatunku danio 
pręgowany

1,9 mln zł 
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Do końca roku 2016 trwał proces oceny merytorycznej 
wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w I kwar-
tale 2017 r.

dr Paweł 
Zawadzki 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Wydział 
Fizyki

Zrozumienie bakteryjnego systemu naprawy 
DNA na poziomie pojedynczych cząsteczek 
we wnętrzu żywych komórek

2 mln zł 

dr inż. Maciej 
Zgirski Instytut Fizyki PAN w Warszawie Ultraszybka termometria oparta na 

nadprzewodzącym złączu Josephsona
2 mln zł 

Data ogłoszenia konkursu 15 lutego 2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków 25 marca 2016 r.

Kwota przeznaczona na konkurs 10 mln zł

Liczba wniosków 114

Liczba wniosków skierowanych do recenzji 55

Liczba zaangażowanych ekspertów i recenzentów 169 osób

Liczba dofinansowanych projektów 10

Całkowita kwota dofinansowania 18,5 mln zł 

KONKURSY OGŁOSZONE

KONKURS 2/2016

Data ogłoszenia konkursu 12 sierpnia 2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków 17 października 2016 r.

Kwota przeznaczona na konkurs 14 mln zł

Liczba wniosków 87

Liczba wniosków skierowanych do recenzji 45

Program FIRST TEAM jest realizowany w ramach Działania 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.



Dr Jan Guzowski, laureat programu FIRST TEAM (2/2016). 



55

R APORT ROCZNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 2016

Program TEAM

Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R po-
przez wsparcie przełomowych projektów realizowanych 
w zespołach kierowanych przez wybitnych uczonych 
z całego świata w jednostkach naukowych, przedsiębior-

stwach bądź konsorcjach naukowo-przemysłowych w Pol-
sce. Wsparcie powinno umożliwić zdobycie doświadczenia 
osobom rozpoczynającym karierę naukową (studentom, 
doktorantom lub młodym doktorom). 

KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE 

KONKURS 1/2016

LAUREACI PROGRAMU TEAM 

Laureat Miejsce realizacji projektu Tytuł projektu Przyznane 
dofinansowanie 

prof. dr hab. 
Konrad 
Banaszek 

Uniwersytet Warszawski, 
Centrum Nowych Technologii Kwantowe systemy łączności optycznej 2,9 mln zł 

dr hab. 
Agnieszka 
Błachnio- 
-Zabielska

Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku, Wydział Lekarski 
z Oddziałem Stomatologii

Wyjaśnienie roli akumulacji 
wewnątrzmięśniowych lipidów 
w indukowaniu insulinooporności 
mięśniowej

3,2 mln zł 

prof. dr hab. 
Andrzej 
Dziembowski 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 
w Warszawie

Funkcjonalne oddziaływania ludzkich białek 
biorących udział w post-transkrypcyjnej 
regulacji ekspresji genów 

3,5 mln zł 

dr hab. Stefan 
Dziembowski

Uniwersytet Warszawski, 
Wydział Matematyki, Informatyki 
i Mechaniki

Kryptograficzne metody obrony przed 
nieuczciwymi producentami sprzętu 
elektronicznego

3,1 mln zł 

prof. dr hab. 
Krystian 
Jażdżewski 

Uniwersytet Warszawski, 
Centrum Nowych Technologii

Nowatorska metoda wielkoskalowych 
badań populacyjnych – weryfikacja 
i walidacja koncepcji

3,5 mln zł 

prof. dr hab. 
Leszek 
Kaczmarek

Instytut Biologii Doświadczalnej 
im. Marcelego Nenckiego PAN 
w Warszawie

Zrozumieć uzależnienia: uczenie apetytywne 
i plastyczność synaptyczna ciała 
migdałowatego

3,5 mln zł 

prof. dr hab. 
Marek 
Potemski  
/ prof. dr hab. 
Piotr Kossacki

Uniwersytet Warszawski, Wydział 
Fizyki

Atomowocienkie półprzewodniki dla 
przyszłej optoelektroniki

3,4 mln zł 
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prof. dr hab. 
Cezary Watała 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 
Wydział Nauk o Zdrowiu

Strategia dwutorowej, zależnej od 
purynoreceptorów modulacji aktywacji 
i reaktywności płytek krwi do ograniczania 
ryzyka zatorowości naczyń krwionośnych, 
zależnego od płytek krwi i śródbłonka 
naczyniowego – badania z wykorzystaniem 
modeli komórkowych i zwierzęcych

3,5 mln zł 

dr hab. 
Szczepan 
Zapotoczny

Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie, Wydział Chemii

Inżynieria makromolekularna szczotek 
polimerowych szczepionych z powierzchni

2,8 mln zł

Data ogłoszenia konkursu 5 lutego 2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków 15 marca 2016 r.

Kwota przeznaczona na konkurs 27 mln zł

Liczba wniosków 69

Liczba wniosków skierowanych do recenzji 39

Liczba zaangażowanych ekspertów i recenzentów 97 osób

Liczba dofinansowanych projektów 9

Całkowita kwota dofinansowania 29,6 mln zł 

KONKURS 2/2016

LAUREACI PROGRAMU TEAM 

Laureat Miejsce realizacji projektu Tytuł projektu Przyznane 
dofinansowanie 

dr hab. 
Małgorzata 
Borowiak 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Wydział 
Biologii

Wykorzystanie różnorodności 
progenitorowych komórek trzustki w celu 
stworzenia ludzkich komórek endokrynnych 
trzustki

3,3 mln zł 

dr hab. Rafał 
Ciosk 

Instytut Chemii Bioorganicznej 
PAN w Poznaniu

Regulacja tkanki tłuszczowej: od 
nowatorskich mechanizmów do celów 
terapeutycznych

3,5 mln zł 

dr hab. 
Krzysztof 
Ginalski 

Uniwersytet Warszawski, 
Centrum Nowych Technologii

Rozwój i zastosowanie nowych metod 
opartych na sekwencjonowaniu nowej 
generacji oraz genomice pojedynczej 
komórki do badania podwójnych pęknięć 
DNA

3,5 mln zł 

dr hab. Jacek 
Jemielity 

Uniwersytet Warszawski, 
Centrum Nowych Technologii

Nowe selektywne inhibitory białek 
zależnych od kapu: synteza, dostarczanie 
i charakteryzacja

3,5 mln zł 

prof. dr hab. 
inż. Janusz 
Lewiński 

Instytut Chemii Fizycznej PAN 
w Warszawie

Funkcjonalne Hybrydowe Materiały 
Nieorganiczno-Organiczne: FUNMAT-FACE

2,9 mln zł 
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prof. dr hab. 
Marta 
Miączyńska 

Międzynarodowy Instytut 
Biologii Molekularnej 
i Komórkowej w Warszawie

Zaburzenia funkcjonowania endosomów 
i ich wpływ na równowagę białkową 
i metaboliczną komórki oraz biologię 
komórek nowotworowych

3,5 mln zł 

dr hab. Marcin 
Nowotny 

Międzynarodowy Instytut 
Biologii Molekularnej 
i Komórkowej w Warszawie

Badania strukturalne i biochemiczne 
mechanizmu retrotranspozycji elementów 
LINE-1 oraz replikacji hepadnawirusów

3,7 mln zł 

dr Grzegorz 
Zuzel 

Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie, Wydział Fizyki, 
Astronomii i Informatyki 
Stosowanej

Badania metod uzyskiwania materiałów 
wolnych od izotopów promieniotwórczych 
dla nauki i społeczeństwa

3,2 mln zł 

Data ogłoszenia konkursu 2 maja 2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków 24 czerwca 2016 r.

Kwota przeznaczona na konkurs 27 mln zł

Liczba wniosków 54

Liczba wniosków skierowanych do recenzji 24

Liczba zaangażowanych ekspertów i recenzentów 52 osoby

Liczba dofinansowanych projektów 8

Całkowita kwota dofinansowania 27,2 mln zł 

KONKURSY OGŁOSZONE

KONKURS 3/2016

Data ogłoszenia konkursu 15 listopada 2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków 16 stycznia 2017 r.

Kwota przeznaczona na konkurs 21 mln zł

W 2016 roku został ogłoszony 3. konkurs w programie. Pro-
ces oceny merytorycznej wniosków rozpoczął się w 2017 r., 
a rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło pod koniec II kwar-
tału tego roku. 

Program TEAM jest współfinansowany w ramach Działania 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” Programu 
Ope racyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.



Prof. Piotr Garstecki (laureat programu TEAM TECH) ze współpracownikami. 
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Program TEAM TECH 
i TEAM TECH Core 
Facility

Celem programu TEAM TECH jest rozwój kadr sektora B+R 
poprzez wsparcie projektów zespołowych kierowanych 
przez uczonych posiadających wybitne doświadczenie we 
wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospo-
darczej (konkurs TEAM TECH) czy też świadczeniu usług 
badawczych lub obsłudze urządzeń badawczych na rzecz 
odbiorców biznesowych (konkurs Core Facility). Wspar-

cie powinno umożliwić zdobycie doświadczenia osobom 
rozpoczynającym karierę naukową (studentom, dokto-
rantom lub młodym doktorom) – w zakresie rozwoju tech-
nologii, procesu lub innowacyjnego produktu (konkurs 
TEAM TECH) albo w zakresie opracowania i rozwoju usług 
badawczych z wykorzystaniem zaawansowanej aparatury 
badawczej (konkurs Core Facility).

KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE

KONKURS 1/2016

LAUREACI PROGRAMU TEAM-TECH 

Laureaci Miejsce realizacji projektu Tytuł projektu Przyznane 
dofinansowanie

dr hab. inż.  
Ryszard Buczyński 
(kier. projektu)

Instytut Technologii 
Materiałów Elektronicznych 
w Warszawie

Nanostrukturyzowane elementy 
mikrooptyczne – nowe właściwości 
i zastosowania

3,5 mln zł 

prof. dr hab. inż. 
Karol Grela  
(kier. projektu) 
/dr inż. Anna 
Kajetanowicz  
(z-ca kier. projektu)

Uniwersytet Warszawski, 
Wydział Chemii

Kataliza dla przemysłu chemicznego 
XXI wieku

3,4 mln zł 

prof. dr hab. inż. 
Jerzy Krupka  
(kier. projektu) 
/dr inż. Paweł Kopyt 
(z-ca kier. projektu)

Politechnika Warszawska, 
Wydział Elektroniki i Technik 
Informacyjnych

Dokładne metody charakteryzacji 
materiałów dla mikroelektroniki 
w paśmie fal milimetrowych 
i subterahercowych 

1,7 mln zł 

prof. dr hab. inż. 
Małgorzata 
Kujawińska  
(kier. projektu)

Politechnika Warszawska, 
Wydział Mechatroniki

BiOpTo: Tomograficzny mikroskop 
fazowy do zastosowań w biomedycynie

3,4 mln zł 

prof. dr hab. inż. 
Mariusz Malinowski 
(kier. projektu)
/dr inż. Sebastian 
Styński  
(z-ca kier. projektu)

Politechnika Warszawska, 
Wydział Elektryczny

Wysokosprawny i zdolny do pracy 
w przypadku awarii inteligentny 
transformator na bazie elementów 
z węglika krzemu do zastosowań 
w energetyce rozproszonej

3,5 mln zł 
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dr inż. Michał 
Mrozowski (kier. 
projektu) 
/dr inż. Adam 
Lamęcki 
(przedstawiciel 
konsorcjanta)

Konsorcjum: Politechnika 
Gdańska, Wydział Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki
/EmInvent

EDISOn – projektowanie 
elektromagnetyczne giętkich sensorów

2,9 mln zł 

dr inż. Tomasz 
Nasiłowski  
(kier. projektu) 
/dr inż. Michał 
Murawski 
(przedstawiciel 
konsorcjanta)

Konsorcjum: InPhoTech 
Sp. z o. o. /Polskie Centrum 
Fotoniki i Światłowodów

NODUS – nowe światłowody dla 
czujników rozłożonych pracujących 
w obecności promieniowania 
radioaktywnego

3,5 mln zł 

dr Tomasz Rygiel 
(kier. projektu) 
/prof. Alberto Boffi 
(przedstawiciel 
konsorcjanta)

Konsorcjum: Warszawski 
Uniwersytet Medyczny, 
I Wydział Lekarski 
/Celis Sp. z o.o.

Przełomowy, komórkowy system 
dostarczania leków do guza

3,3 mln zł 

Data ogłoszenia konkursu 5 lutego 2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków 15 marca 2016 r.

Kwota przeznaczona na konkurs 27 mln zł

Liczba wniosków 38

Liczba wniosków skierowanych do recenzji 19

Liczba zaangażowanych ekspertów i recenzentów 75 osób

Liczba dofinansowanych projektów 8

Całkowita kwota dofinansowania 25,3 mln zł

KONKURSY TEAM TECH 2/2016 I CORE FACILITY 1/2016

LAUREACI PROGRAMÓW TEAM TECH (2/2016) I CORE FACILITY (1/2016)

Laureaci Miejsce realizacji projektu Tytuł projektu
Przyznane 
dofinan-
sowanie 

dr hab. Damian 
Józefiak  
(kier. projektu)

HiProMine Spółka Akcyjna Owady jako nowe źródło białka  
dla ryb i drobiu

3,4 mln zł 

dr Łukasz Drewniak 
(kier. projektu) 
/dr Zbyszek Rogulski 
(z-ca kier. projektu)

Uniwersytet Warszawski, 
Wydział Biologii

Opracowanie procesu (bio)technologicznego 
zagospodarowania odpadów i odzyskiwania 
wody z odcieków pochodzących z procesów 
hydrometalurgicznych

2,7 mln zł 

dr hab. Maciej 
Szkulmowski  
(kier. projektu) 
/dr Anna 
Szkulmowska 
(przedstawiciel 
konsorcjanta)

Konsorcjum: Wydział Fizyki, 
Astronomii i Informatyki 
Stosowanej UMK w Toruniu 
/AM2M Sp. z o. o. sp. k.

FreezEYE Tracker – superszybki system 
stabilizacji obrazu w obrazowaniu 
biomedycznym.

3,5 mln zł 
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prof. dr hab. inż. 
Krzysztof Tomasz 
Wojciechowski (kier. 
projektu) 
/dr Raju Chetty 
(z-ca kier. projektu)

Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica 
w Krakowie, Wydział Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki

Nowy kierunek w opracowywaniu 
efektywnych materiałów do bezpośredniej 
konwersji ciepła na energię elektryczną

3,2 mln zł 

prof. dr hab. Piotr 
Garstecki (kier. 
projektu) 
/dr Tomasz Kamiński 
(przedstawiciel 
konsorcjanta)

Konsorcjum: ScopeFluidics 
Sp. z o. o. /Instytut Chemii 
Fizycznej PAN w Warszawie

BacterOMIC – opracowanie systemów 
oferujących kompleksową diagnostykę 
lekowrażliwości bakterii

4 mln zł 

prof. dr hab. 
Czesław 
Skierbiszewski 
(kier. projektu)

Instytut Wysokich Ciśnień PAN 
w Warszawie

Złącza tunelowe i ich zastosowania dla 
optoelektroniki opartej o azotek galu

3,5 mln zł 

prof. dr hab. 
Bożena Kamińska-
Kaczmarek  
(kier. projektu)

Instytut Biologii 
Doświadczalnej 
im. M. Nenckiego PAN 
w Warszawie

Stworzenie opartej o sekwencjonowanie 
nowej generacji platformy do kompleksowej 
diagnostyki i spersonalizowanej terapii 
w neuroonkologii

3,3 mln zł 

Data ogłoszenia konkursu 2 maja 2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków 24 czerwca 2016 r.

Kwota przeznaczona na konkurs 27 mln zł

Liczba wniosków 32

Liczba wniosków skierowanych do recenzji 13

Liczba zaangażowanych ekspertów i recenzentów 54 osoby

Liczba dofinansowanych projektów 7

Całkowita kwota dofinansowania 23,7 mln zł

KONKURSY OGŁOSZONE

KONKURS TEAM TECH (3/2016) I CORE FACILITY (2/2016)

Data ogłoszenia konkursu 15 listopada 2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków 16 stycznia 2017 r.

Kwota przeznaczona na konkurs 21 mln zł

W 2016 roku został ogłoszony 3. konkurs w programie TEAM 
TECH i 2. w programie Core Facility. Proces oceny meryto-

rycznej wniosków rozpoczął się w 2017 r., a rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpiło pod koniec II kwartału tego roku. 

Programy TEAM TECH I TEAM TECH Core Facility są współfinansowane w ramach Działania 4.4 „Zwiększanie potencjału 
kadrowego sektora B+R” Programu Ope racyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.



Dr hab. Damian Józefiak, laureat programu TEAM TECH. 
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Wydawnictwa
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Program MONOGRAFIE

W ramach programu MONOGRAFIE Fundacja finansuje 
wydawanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcze-
śniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycz-
nych i społecznych. Konkurs trwa nieprzerwanie od 1994 r. 
Rocznie wydawanych jest średnio ok. 10 nowych tytułów, 
subwencję na wydanie książki otrzymuje ok. 10 proc. kan-
dydatów. Wydawcą serii od 2011 roku jest Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W ramach programu MONOGRAFIE jego laureaci mogą się 
także ubiegać o sfinansowanie tłumaczenia ich książki wy-
danej wcześniej w serii Monografie FNP na wybrany język 
kongresowy (konkurs TRANSLACJE). 

Rolę jury konkursu pełni Rada Wydawnicza, w skład której 
wchodzą: 

prof. Tomasz Kizwalter (przewodniczący)
prof. Szymon Wróbel (wiceprzewodniczący)
prof. Andrzej Borowski
prof. Michał Buchowski
prof. Antoni Ziemba

W 2016 r. do wydania w serii zostało zakwalifikowanych 
7 prac, zaś drukiem ukazały się 4 nowe tytuły (w sumie do 
końca 2016 r. w serii ukazało się 191 tytułów). 

Na wydanie monografii w ramach programu w 2016 r. prze-
znaczono blisko 257 tys. zł, na tłumaczenia – nieco ponad 
30 tys. zł, czyli łącznie: prawie 287 tys. zł.

KONKURSY MONOGRAFIE I TRANSLACJE W 2016 r. 

Laureaci programu MONOGRAFIE
Laureat Dziedzina Instytucja Tytuł książki

dr Nicole Dołowy- 
-Rybińska kulturoznawstwo Wydział Nauk Humanistycznych 

i Społecznych PAN

Drogi działania. Praktyki językowe 
i kulturowe młodych aktywistów 
mniejszości językowych Europy

dr Anna 
Kordasiewicz socjologia Uniwersytet Warszawski  

Ośrodek Badań nad Migracjami

(U)sługi domowe. Przemiany 
relacji społecznych w płatnej 
pracy domowej

dr Agata 
Lubowicka literaturoznawstwo Uniwersytet Gdański 

W sercu Ultima Thule. 
Reprezentacje Grenlandii 
Północnej w relacjach z ekspedycji 
Knuda Rasmussena

dr Agnieszka 
Rejniak-Majewska historia sztuki Uniwersytet Łódzki 

Polityka doświadczenia. 
Clement Greenberg i tradycja 
formalistycznej krytyki sztuki
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dr Joanna 
Szewczyk literaturoznawstwo Uniwersytet Jagielloński 

w Krakowie

Historiografia i mitologia 
kobiecości w powieściopisarstwie 
Teodora Parnickiego

dr Beata 
Śniecikowska filologia klasyczna Instytut Badań Literackich PAN Haiku po polsku. Genologia 

w perspektywie transkulturowej

dr Tymoteusz Zych komparystyka 
prawnicza Uniwersytet Warszawski 

W poszukiwaniu pewności prawa. 
Precedens a przewidywalność 
orzeczeń sądowych w tradycji 
prawa anglosaskiego

Laureaci programu TRANSLACJE
Laureat Dziedzina Instytucja Tytuł książki

dr Kamila 
Baraniecka- 
-Olszewska

antropologia religii Instytut Archeologii i Etnologii PAN 
w Warszawie

Ukrzyżowani. Współczesne 
misteria męki Pańskiej w Polsce

dr Marcin 
Moskalewicz filozofia historii Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu

Totalitaryzm, Narracja, 
Tożsamość. Filozofia historii 
Hannah Arendt

Liczba konkursów 4

Liczba kandydatów w konkursach 77 osób

Prace zakwalifikowane do wydania w serii 7

Dofinansowanie tłumaczenia na języki obce 2

Liczba recenzentów i ekspertów 23 osoby

Łączna kwota dofinansowania 287 tys. zł
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Programy 
w realizacji 
(bez nowych 
konkursów) 
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Program MISTRZ

Realizowany od 1998 r. program MISTRZ ma na celu wspie-
ranie najwybitniejszych uczonych poprzez przyznawanie 
im subsydiów, w tym grantów badawczych i stypendiów. 
Subsydia mogą być przeznaczone na podjęcie nowych lub 
zintensyfikowanie dotychczas prowadzonych badań. 

W 2015 roku Rada FNP podjęła decyzję o czasowym zawie-
szeniu realizacji programu.

W 2016 r. nie przyjmowano wniosków w programie MISTRZ. 
Finansowaniu podlegało łącznie 20 projektów wyłonio-
nych w latach 2013-2015. W 2016 r. w ich realizacji wzięło 
udział 85 stypendystów.
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Program 
IDEE DLA POLSKI

Realizowany od 2009 r. program IDEE DLA POLSKI służy 
zachęcaniu wybitnych młodych uczonych z całego świata, 
laureatów prestiżowych Starting Grants przyznawanych 
przez European Research Council, do realizacji projektów 
badawczych finansowanych z tych grantów w polskich 
jednostkach naukowych. W ramach programu laureaci 
otrzymują subsydium badawcze, w skład którego wchodzi 
stypendium oraz środki subwencyjne.

Począwszy od listopada 2015 r. Fundacja nie rozpatruje 
wniosków do programu składanych przez laureatów kon-
kursów ERC w ramach Programu Horyzont 2020. O dofi-
nansowanie mogą ubiegać się jedynie laureaci ERC Star-
ting Grants w ramach 7 Programu Ramowego UE. 

W 2016 roku nie zgłoszono żadnych wniosków do progra-
mu. Finasowaniu podlegało łącznie 5 projektów wyłonio-
nych w latach 2011-2013. W przypadku 3 projektów podję-
to decyzję o przyznaniu dodatkowego finansowania oraz 
wydłużeniu okresu realizacji projektów, tj. z 3 do 5 lat.
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Programy finansowane 
z Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka

W latach 2008–2015 Fundacja realizowała sześć progra-
mów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka 2007–2013 (Działanie 1.2 „Wzmocnienie 
potencjału kadrowego nauki”): 

Program TEAM 
projekty, w których uczestniczyli studenci, doktoranci 
i uczestnicy staży podoktorskich, realizowane w najlep-
szych zespołach badawczych w Polsce.

Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie 
(MPD)
projekty realizowane w trakcie studiów doktoranckich 
w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jedno-
stek naukowych.

Program VENTURES
projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absol-
wentów i doktorantów, mające zastosowanie w gospodarce.

Program WELCOME
projekty realizowane przez wybitnych uczonych z zagrani-
cy, tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach 
naukowych.

Program POMOST
projekty realizowane przez naukowców powracających 
do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką 
nad dzieckiem oraz wsparcie w trakcie realizacji projektów 
naukowych dla kobiet w ciąży.

Program HOMING PLUS 
projekty realizowane przez młodych doktorów przyjeż-
dżających do Polski z zagranicy.

Programy te były realizowane do 31 grudnia 2015 roku, 
a ich łączny bilans to m.in. ponad 421 mln zł przekazane 
beneficjentom, 478 indywidualnych projektów, 2248 sty-
pendystów zatrudnionych w zespołach laureatów oraz 
179 naukowców-obcokrajowców, którzy podjęli pracę 
w polskich laboratoriach.

W roku 2016 Fundacja kontynuowała proces rozliczania 
i zamykania projektów finansowanych w ramach PO IG. 
W ramach tego procesu wystawiono 368 kart projektów, 
w tym:

Program TEAM – 67 kart projektów,
Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) – 
23 karty projektów,
Program VENTURES – 85 kart projektów,
Program WELCOME – 10 kart projektów,
Program POMOST – 90 kart projektów,
Program HOMING PLUS – 93 karty projektów.

Do końca 2016 roku Fundacja rozliczyła łącznie 477 indywi-
dualnych projektów w ramach sześciu programów POIG.
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Inne 
inicjatywy
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Projekt RRI Tools
(responsible research 
and innovation)

W 2016 r. Fundacja zakończyła udział w realizacji dwulet-
niego projektu RRI Tools promującego koncepcję odpowie-
dzialnych badań i innowacji (responsible research and inno-
vation – RRI). Jest to nowe podejście do szeroko rozumianej 
działalności badawczej i innowacyjnej, które bierze pod 
uwagę zarówno jej skutki, jak i sposób, w jaki  działalność 
badawcza czy innowacyjna jest prowadzona. Podejście to 
w sposób znacznie szerszy niż do tej pory podkreśla kwe-
stię współodpowiedzialności za badania i innowacje, for-
mułując wymagania nie tylko względem badaczy, ale także 
szerokiego kręgu innych osób i instytucji pośrednio w nie 
zaangażowanych bądź objętych potencjalnie ich skutkami. 

Projekt RRI Tools był realizowany przez konsorcjum 26 in-
stytucji z 30 krajów UE (obok FNP były to m.in.:„la Caixa” 
Foundation, IrsiCaixa, Fondazione Cariplo, European Fo-
undation Centre, King Baudouin Foundation, WILA, Scien-
ce Gallery czy Ecsite). W Polsce projekt był prowadzony we 
współpracy z: Centrum Nauki Kopernik, Centrum Nauki 
Eksperyment, Fundacją Kobiety Nauki, Centrum Cyfro-
wym oraz Politechniką Poznańską.

W ramach projektu został stworzony ogólnodostępny por-
tal internetowy  (tzw. RRI Toolkit) zawierający rozbudowa-
ny zestaw narzędzi ułatwiających zrozumienie idei odpo-
wiedzialnych badań i innowacji i jej wdrożenie. Portal jest 
adresowany do szerokiego grona odbiorców – naukow-
ców, decydentów, edukatorów, popularyzatorów nauki 
oraz przedsiębiorców. Zawartość portalu to m.in.:
• inspirujące praktyki;
• podręczniki, poradniki i samouczki, katalogi oraz inter-

netowe bazy danych;

• prezentacje, raporty, analizy przekrojowe i badania ogól-
noeuropejskie dotyczące RRI;

• self-reflection tool, czyli narzędzie adresowane głównie 
do indywidualnych naukowców, za pomocą którego 
można sprawdzić, w jakim stopniu ich działania czy pro-
jekty badawcze są zgodne z ideą RRI lub jej poszczegól-
nymi komponentami, np. postulatem otwartości w na-
uce, polityką równości/włączenia itd.

Realizacja projektu RRI Tools w 2016 r. w Polsce obejmo-
wała głównie działania promocyjne, których celem było 
zaprezentowanie portalu RRI wybranym grupom poten-
cjalnych użytkowników:
• warsztat dla pracowników Krajowych Punktów Kontak-

towych – 23 czerwca 2016 r., Kraków;
• warsztat dla osób zainteresowanych RRI w kontekście 

działań na rzecz równouprawnienia, zorganizowany 
we współpracy z Fundacją Polska Sieć Kobiet Nauki – 
28 listopada 2016 r., Kraków;

• warsztat dla edukatorów i osób zainteresowanych RRI 
w kontekście edukacji naukowej, zorganizowany we 
współpracy z Centrum Nauki Eksperyment – 29 listopa-
da 2016 r., Gdynia;

• warsztat dla pracowników Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, poświęco-
ny RRI w kontekście finansowania badań naukowych – 
12 grudnia 2016 r., Warszawa.

Projekt był finansowany z 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego 
i demonstracji.
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Pomoc Techniczna 
Programu 
Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 

W 2016 r. Fundacja realizowała dwuletnią umowę na re-
alizację projektu pomocy technicznej Programu Opera-
cyjnego Inteligentny Rozwój na łączna kwotę 6.705 tys. zł. 
Przedmiotem umowy o dofinansowanie pomiędzy FNP 
a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jest Wsparcie 
wdrażania projektów FNP w ramach działania 4.3 i 4.4 POIR 
poprzez realizację projektu Pomocy Technicznej POIR. Ze 
środków pomocy technicznej finansowane są wszystkie 

działania służące prawidłowemu wdrażaniu projektów, ta-
kie jak: koszty zarządzania, kontroli, monitorowania, rozli-
czania, sprawozdawczości, informacji i promocji, a w przy-
szłości będą również: kontroli i ewaluacji projektów. Na 
podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie 
Fundacja podpisała kolejną, trzyletnią umowę o dofinan-
sowanie projektu pomocy technicznej POIR na lata 2017–
2019, na łączną kwotę 21.200 tys. zł.
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Działania ewaluacyjne 
Fundacji 

ANALIZA KARIER BENEFICJENTÓW FNP

W 2016 r. rozpoczęto badanie przebiegu karier młodych 
badaczy korzystających ze wsparcia Fundacji. Celem ba-
dania jest pogłębienie wiedzy na temat przebiegu karier 
osób będących laureatami lub stypendystami Fundacji 
(bezpośrednio lub w ramach finansowanych zespołów 
badawczych), a także systematyczne zbieranie i analiza 
informacji dotyczących rozwoju karier naukowych oraz 
w dalszej perspektywie – identyfikacja barier rozwoju ka-
rier badawczych oraz doskonalenie mechanizmów wspar-
cia naukowców. 

Badanie ma charakter długookresowy i obejmuje lau-
reatów programu START od 2013 r. (430 osób) i VENTU-
RES (76 osób) oraz stypendystów w programach MPD 
(346 osób), TEAM (1001 osób) i WELCOME (190 osób). Łącz-
nie badanie objęło dotychczas 2044 osób, a w kolejnych 
latach uzupełniane będzie o dane nowych beneficjentów. 

BADANIE PROGRAMÓW INNOWATOR, 
VENTURES, IMPULS
W 2016 roku została przeprowadzona wewnętrzna ewa-
luacja trzech programów Fundacji: INNOWATOR (realizo-
wanego w latach 2006-2009), VENTURES (2008-2013) oraz 
IMPULS (2014-2015). Programy te stanowiły wysiłek Funda-
cji na rzecz wspierania transferu wyników badań do prak-
tyki gospodarczej, każdy z nich był jednak efektem różno-
rodnego podejścia do tego zagadnienia. 

Celem badania ewaluacyjnego była porównawcza analiza 
skuteczności w zakresie komercjalizacji wyników badań, 
a w szczególności: 
• porównanie założeń i wyników trzech programów, 
• identyfikacja mocnych i słabych stron programów
• wypracowanie rekomendacji dotyczących dalszych 

działań na rzecz transferu technologii.

Raport z badania jest dostępny na stronie:  
www.fnp.org.pl/assets/INNOWATOR-VENTURES-IMPULS_
raport-z-ewaluacji_styczen_2017.pdf

MONITORING KONKURSÓW FNP

Prowadzony od lat monitoring konkursów Fundacji 
w 2016 r. przybrał bardziej ustrukturyzowaną postać. 
Stworzono bazę wyników poszczególnych etapów kon-
kursów, co pozwala na systematyczną analizę rozkładów 
ocen i współczynników sukcesu, a także na charaktery-
stykę uczestników konkursów i laureatów FNP, przede 
wszystkim ze względu na dziedziny nauki, wiek i płeć. 

Prowadzona w dalszym ciągu bezpośrednia obserwacja 
paneli w konkursach umożliwia monitorowanie prze-
strzegania zasady równego traktowania kandydatów. 
Służy także analizie wykorzystywanych do oceny wnio-
sków kryteriów i czynników decydujących o powodzeniu 
w konkursach.

Nowym elementem monitoringu konkursów jest ankie-
ta prowadzona wśród panelistów oceniających wnioski. 
Ankieta ma charakter anonimowy i jest narzędziem zbie-
rania opinii ekspertów zaangażowanych w proces oceny 
wniosków na temat przejrzystości i adekwatności tego 
procesu. Ankieta taka została przeprowadzona w 2016 r. 
dwukrotnie i dotyczyła programów: TEAM, TEAM TECH, 
FIRST TEAM, HOMING i POWROTY oraz MAB. W obu przy-
padkach badanie potwierdziło trafny dobór specjalistów 
do zakresu tematycznego ocenianych wniosków oraz 
merytoryczny i bezstronny charakter dyskusji. Zwrócono 
natomiast uwagę na trudności w ocenie wniosków przez 
interdyscyplinarny panel, w którym poszczególne dyscy-
pliny reprezentowane są przez pojedynczych ekspertów. 



Pełne sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2016 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. o fundacjach 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 40) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z  2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), Fundacja umożliwia wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z pełnym sprawozdaniem 
z działalności Fundacji w roku 2016, które jest dostępne w siedzibie Fundacji w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22.

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego w 2016 r. zostanie umieszczone 
na stronie internetowej https://opp.mpips.gov.pl pod numerem KRS 0000109744.
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Opinia niezależnego 
biegłego rewidenta 
o skróconej informacji 
finansowej

DLA RADY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Załączona skrócona informacja finansowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Ignacego Krasic-
kiego 20/22 („Fundacja”) na którą składa się:
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku,
• rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku,
• zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku,
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku,
• oraz nota dotycząca zasad sporządzenia skróconej informacji finansowej, 
została sporządzona na podstawie zbadanego przez nas pełnego rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za okres 
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku („Sprawozdanie finansowe Fundacji”), sporządzonego zgodnie z ustawą 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”. 

Badanie Sprawozdania finansowego Fundacji, na podstawie którego sporządzono skróconą informację finansową, prze-
prowadziliśmy stosownie do postanowień:

1/ rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2/ krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

W dniu 20 marca 2017 r. wydaliśmy o Sprawozdaniu finansowym Fundacji opinię bez zastrzeżeń. Sprawozdanie finansowe 
Fundacji, jak również skrócona informacja finansowa nie odzwierciedlają efektów zdarzeń, które miały miejsce po dniu 
wydania powyższej opinii.

Skrócona informacja finansowa nie zawiera wszystkich ujawnień wymaganych przez Ustawę o rachunkowości. Dla peł-
nego zrozumienia sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji na dzień 31 grudnia 2016 roku, jej wyniku finansowego za 
okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz zakresu przeprowadzonego przez nas badania sprawozdania 
finansowego, należy czytać pełne Sprawozdanie finansowe Fundacji, wraz z opinią i raportem z badania biegłego rewi-
denta dotyczącymi tego sprawozdania finansowego.

BDO Sp. z o.o. 
ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa 
Podmiot uprawniony do badania  
sprawozdań finansowych nr 3355
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Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za sporządzenie skróconej informacji finansowej zgodnie z zasadami opisanymi 
w nocie do skróconej informacji finansowej.

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii na temat skróconej informacji finansowej, na podstawie wykonanych przez nas 
procedur, które przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rewizji Finansowej 810 „Zlecenia sporzą-
dzenia opinii na temat skróconych sprawozdań finansowych”.

Naszym zdaniem skrócona informacja finansowa sporządzona na podstawie zbadanego Sprawozdania finansowego 
Fundacji za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku jest we wszystkich istotnych aspektach zgodna z tym 
sprawozdaniem, zgodnie z zasadami opisanymi w nocie do skróconej informacji finansowej.

Warszawa, 20 marca 2017 roku

Kluczowy biegły rewident sporządzający opinię  
i przeprowadzający badanie Sprawozdania finansowego:

(-)
Artur Staniszewski
Biegły Rewident
nr ewid. 9841 
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Skrócona informacja 
finansowa za rok 
obrotowy zakończony 
dnia 31 grudnia 2016 roku

Warszawa, marzec 2017 

Niniejsza skrócona informacja finansowa zawiera bilans Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na dzień 31 grudnia 2016 r., 
rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu własnym i rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2016 r. i została sporządzona na podstawie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego Fun-
dacji sporządzonego według zasad określonych Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1047 z późn. zmianami).

Skrócona informacja finansowa nie zawiera wszystkich ujawnień wymaganych przez Ustawę o rachunkowości i dlatego 
w celu pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji oraz jej wyniku finansowego za okres obrotowy od 
1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. należy zapoznać się z pełnym sprawozdaniem finansowym Fundacji oraz z opinią i rapor-
tem z badania niezależnego biegłego rewidenta dotyczącymi tego sprawozdania finansowego.  
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BILANS

AKTYWA (w tysiącach złotych) Nota 31.12.2016 31.12.2015

Aktywa trwałe 23 744 23 129 

Wartości niematerialne i prawne 3 33 7 

Inne wartości niematerialne i prawne 33 7 

Rzeczowe aktywa trwałe 4 23 701 23 122 

Środki trwałe 23 689 23 114 

Grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4 199 4 440 

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16 805 15 672 

Urządzenia techniczne i maszyny 2 204 2 408 

Inne środki trwałe 481 594 

Środki trwałe w budowie 12 8 

Inwestycje długoterminowe 10 0 

Długoterminowe aktywa finansowe 10 0

w jednostkach powiązanych 10 0

– udziały i akcje 10 0 

Aktywa obrotowe 308 989 288 409 

Zapasy 127 106 

Materiały 13 12 

Towary 114 94 

Należności krótkoterminowe 1 057 720 

Należności od pozostałych jednostek  1 057 720 

Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  13 2 

–  do 12 miesięcy  13 2 

Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych oraz innych świadczeń  140 324 

Inne  904 394 

Inwestycje krótkoterminowe 307 707 287 527 

Krótkoterminowe aktywa finansowe  307 707 287 527 

W pozostałych jednostkach 6 278 584 280 134 

–  udziały lub akcje 34 884 41 893 

–  inne papiery wartościowe 243 700 238 241 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22 29 123 7 393 

–  środki pieniężne w kasie i na rachunkach  20 144 2 106 

–  inne środki pieniężne  8 979 5 287 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 98 56 

Aktywa razem  332 733 311 538 
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BILANS (cd.)

PASYWA  (w tysiącach złotych) Nota 31.12.2016 31.12.2015

Fundusz własny 299 175 306 692 

Fundusz zasadniczy 8 95 000 95 000 

Fundusz na działalność statutową 9 268 225 268 225 

Fundusz rezerwowy 27 615 27 615 

Strata z lat ubiegłych (84 147) (66 763)

Strata netto (7 518) (17 384)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 33 558 4 845

Rezerwy na zobowiązania 4 078 2 312 

Rezerwa z tytułu korekty VAT 11.1 1 739 0 

– długoterminowa 1 522 0 

– krótkoterminowa 217 0 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 11.3 2 309 2 286 

– długoterminowa 1 085 1 149 

– krótkoterminowa 1 224 1 137 

Pozostałe rezerwy 11.4 30 26 

– krótkoterminowe 30 26 

Zobowiązania krótkoterminowe 11.1 12 132 2 356 

Wobec pozostałych jednostek 12 130 2 351 

Inne zobowiązania finansowe 13 0 0 

Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 339 555 

– do 12 miesięcy 339 555 

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 393 1 560 

Z tytułu wynagrodzeń 17 20 

Inne 11 381 216 

Fundusze specjalne 2 5 

Rozliczenia międzyokresowe 12 17 348 177 

Inne rozliczenia międzyokresowe 17 348 177 

– krótkoterminowe 17 348 177 

Pasywa razem 332 733 311 538 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

(w tysiącach złotych) Nota 31.12.2016 31.12.2015
Przychody z działalności statutowej, w tym: 16 15 455 48 884
Działalność statutowa nieodpłatna 15 226 48 873

Działalność statutowa odpłatna 29 11

Pozostale przychody określone statutem 200 0

Koszty realizacji zadań statutowych, w tym: 26 787 62 337
Działalność statutowa nieodpłatna 26 433 62 017

Działalność statutowa odpłatna 354 320

(Strata) na działalności statutowej (11 332) (13 453)

Koszty administracyjne 7 743 8 499
Amortyzacja 1 422 1 284

Zużycie materiałów i energii 255 299

Usługi obce 1 713 2 047

Podatki i opłaty 153 155

Wynagrodzenia 3 343 3 766

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 619 664

Pozostałe koszty rodzajowe 238 284

Strata na działalności statutowej i administracyjnej (19 075) (21 952)

Pozostałe przychody operacyjne 135 3
Inne przychody operacyjne 135 3

Pozostałe koszty operacyjne 316 356
Inne koszty operacyjne 316 356

Strata na działalności operacyjnej (19 256) (22 305)

Przychody finansowe 17 16 053 7 026
Dywidendy 981 1 301

Odsetki 3 482 4 262

Zysk ze zbycia inwestycji 0 133

Aktualizacja wartości inwestycji 10 253 0

Inne 1 337 1 330

Koszty finansowe 19 4 276 2 084
Odsetki 4 123

Strata ze zbycia inwestycji 4 261 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 1 883

Inne 11 78

Strata brutto na całokształcie działalności (7 479) (17 363)

Strata brutto (7 479) (17 363)

Podatek dochodowy 21 39 21

Strata netto (7 518) (17 384)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

(w tysiącach złotych) Nota 2016 2015

Fundusz własny na początek okresu   306 693 324 078 

Fundusz zasadniczy na początek okresu 8 95 000 95 000 

Fundusz zasadniczy na koniec okresu   95 000 95 000 

Fundusz na działalność statutową na początek okresu   268 225 268 225 

Fundusz 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 

Strata z lat ubiegłych na początek okresu   (66 763) (50 369)

zwiększenie /zmniejszenie (z tytułu) 10 (17 384) (16 394)

– przeniesienia zysku/straty z lat ubiegłych do pokrycia (17 384) (16 394)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu   (84 147) (66 763)

Wynik netto   (7 518) (17 384)

– strata netto   (7 518) (17 384)

Fundusz własny na koniec okresu   299 175 306 693 

Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego 
(pokrycia straty)/ podziału zysku   299 175 306 693 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 
(w tysiącach złotych) Nota 2016 2015

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (1 914) (43 853)

Strata netto  (7 518) (17 384)

Korekty razem  5 604 (26 469)

Amortyzacja  1 423 1 284 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  (4 459) (5 432)

Strata z działalności inwestycyjnej (aktualizacja wartości 
inwestycji)

 (7 329) 420 

Zmiana stanu rezerw 23.3 28 173 

Zmiana stanu zapasów  (21) (60)

Zmiana stanu należności 23.2 240 (8)

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów

23.1 (1 407) (1 884)

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  17 129 (20 962)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 914) (43 853)

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 23 644 2 090 

Wpływy  1 307 717 464 944 

Z aktywów finansowych, w tym:  1 307 717 464 944 

 a) w pozostałych jednostkach  1 307 717 464 944 

– zbycie aktywów finansowych  1 303 258 459 512 

– dywidendy i udziały w zyskach  981 1 302 

– odsetki  3 478 4 130 

Inne wpływy inwestycyjne -      -      

Wydatki  (1 284 073) (462 854)

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych

 (289) (108)

Na aktywa finansowe, w tym:  (1 283 784) (462 746)

  a)  jednostkach powiązanych  (10) -      

  b) w pozostałych jednostkach  (1 283 774) (462 746)

– nabycie aktywów finansowych  (1 283 774) (462 746)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 23 644 2 091 

Przepływy pieniężne netto, razem  21 730 (41 763)

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych  21 730 (41 763)

Środki pieniężne na początek okresu 7 393 49 156 

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 22 29 123 7 393 

– o ograniczonej możliwości dysponowania  2 5 



Dr Anna Beroun, laureatka programu HOMING. 



Suplement

O naszych 
laureatach, 
inicjatywach, 
projektach
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ROZMOWA
Z PROF. JANEM KOZŁOWSKIM

O inwestowaniu 
w grze zwanej życiem

Czy uda się wyprowadzić z „ko-
lein myślenia” pokolenia ryba-

ków i skończyć z wypuszczaniem 
z sieci ryb w rozmiarze ochron-

nym? Karlenie populacji dorsza, 
niegdyś dużej, dziś kilkakrotnie 
mniejszej ryby, to jedno z wielu 

zjawisk, jakie tłumaczy teoria 
ewolucji historii życiowych organi-
zmów. Prof. Jan Kozłowski, autor 

przełomowej dla ekologii teorii, 
otrzymał Nagrodę Fundacji na 

rzecz Nauki Polskiej. 

PAP: Czy organizmy żywe mogą instynktownie budo-
wać życiowe strategie inwestycyjne, niczym wytraw-
ni giełdowi gracze?

Prof. Jan Kozłowski: Tak. A strategii jest mnóstwo. Jed-
ne gatunki przystępują do rozrodu jako małe, a inne jako 
duże. Jedne wcześnie zaczynają się rozmnażać, a inne 
mają bardzo przedłużony okres wzrostu i zwykle znacznie 
większe rozmiary. Niektóre wydają na świat liczne potom-
stwo, którego śmiertelność jest bardzo wysoka, inne długo 
opiekują się swoimi nielicznymi młodymi. Ważna jest też 
wielkość potomstwa. W budowaniu strategii życiowych 
ważne jest, ile z zasobów – np. pokarmowych, które orga-
nizm może przyswoić – jest inwestowane we wzrost lub 
rozród, a ile w podtrzymywanie w dobrym stanie ciała, 
czyli zmniejszanie śmiertelności powodowanej przez sta-
rzenie. Niektóre organizmy niewiele już rosną po osiągnię-
ciu dojrzałości, tak jakby przełączały się już wyłącznie na 
rozród. Inne natomiast bardzo dużo jeszcze rosną od mo-
mentu osiągnięcia dojrzałości. Mogą jeszcze wielokrotnie 
powiększyć masę ciała, mimo że już dawno zdolne są do 
rozrodu. To dotyczy przede wszystkim takich organizmów 
jak ryby. Jednak nie są to świadome wybory, lecz wynik 
ewolucji, czasami wbudowana przez nią zdolność reago-
wania na sygnały docierające ze środowiska.

Jak Pana teoria może wyjaśnić to, że w naszych mo-
rzach i oceanach ryby są coraz mniejsze?

To proste. Większość łowisk jest przełowiona. Sztuczna 
śmiertelność spowodowana poprzez sieci jest bardzo 
duża. Spada nie tylko liczebność populacji, ale karleją 
dorosłe osobniki, przede wszystkim samice. Dorsz kiedyś 
był wielką rybą, a obecnie kilkakrotnie zmalał przeciętny 
rozmiar samicy w Morzu Północnym i Bałtyckim. Co się 
stało? Jeżeli zwiększyliśmy śmiertelność, to pojawiła się 
ewolucyjna presja na to, żeby dojrzewać wcześniej przy 
mniejszych rozmiarach. Widać, że zupełnie fałszywy spo-
sób myślenia zdominował rybactwo. Każdy z nas słyszał 
o tzw. rozmiarze ochronnym. Sieci mają tak duże oczka, 
żeby przeszły przez nie małe ryby. A tymczasem gdybyśmy 
chcieli zachować te duże rozmiary dorosłych osobników, 
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to powinniśmy wyławiać młode i zostawiać stare! Oczy-
wiście jest to technicznie trudne i również trudno sobie 
wyobrazić, że ludzie będą chcieli kupować małe dorsze 
zamiast dużych. Problem jest też w ludzkiej mentalności. 
Z taką teorią bardzo trudno jest dotrzeć do praktyki, bo 
rybacy mają swoje koleiny myślenia. Całe pokolenia uczy-
li się, że trzeba zachować ryby w rozmiarze ochronnym. 
A powinno być odwrotnie – trzeba łowić młode, a zo-
stawiać stare osobniki.

Jakimi zasobami inwestycyjnymi dysponują or-
ganizmy żywe?

To głównie zasoby pokarmowe. Są one ograniczone 
dostępnością pokarmu w środowisku albo zdolno-
ścią do przyswajania, czyli faktem, że nawet przy 
nadmiarze pokarmu można przyswoić tylko określo-
ną jego ilość. W rozporządzaniu zasobami priorytet 
stanowią koszty utrzymania się przy życiu. Dopiero 
potem zostaje pewna nadwyżka, którą można za-
inwestować. Organizmy inwestują rozmaicie – we 
wzrost, rozród i utrzymywanie ciała w dobrym stanie. 
W organizmie cały czas coś się psuje i jest naprawiane. 
Można to naprawiać dokładnie, inwestując więcej w prze-
ciwdziałanie starzeniu. Organizm wybiera taką strategię 
w zależności od prawdopodobieństwa śmierci z przyczyn 
niezależnych od stanu organizmu. Taką przyczyną mogą 
być np. drapieżniki – czynnik czysto ekologiczny. Jeżeli 
świat jest bardzo niebezpieczny, to należy się szybko roz-
radzać, nie patrząc w przyszłość, bo i tak organizm nie zdą-
ży się zestarzeć. Natomiast jeżeli świat jest bezpieczny, to 
lepiej zainwestować więcej w naprawę organizmu i długo 
produkować potomstwo. Podobnie jest z inwestycją we 
wzrost. W ewolucji jest tak, że liczy się tylko potomstwo. 
Wszystkie organizmy są śmiertelne, a nieśmiertelność 
osiągamy dzięki genom. To, że się dłużej rośnie i inwestuje 
w swoje ciało albo poprzez powiększanie rozmiarów albo 
poprzez utrzymywanie tego ciała w dobrym stanie, to jest 
inwestycja na przyszłość. Im mniejsza śmiertelność, tym 
bardziej ta inwestycja jest opłacalna.

Czy teoria ewolucji historii życiowych organizmów 
ma zastosowanie do ludzi?

Nie ma zastosowania bezpośrednio, natomiast zrozumie-
nie pewnych procesów zawsze pomaga. Gdybyśmy chcieli, 
żeby ludzie dłużej żyli, to należy sprzyjać temu, żeby póź-
niej się rozmnażali. To zresztą dzieje się z przyczyn społecz-
nych i ma również niedobre skutki, w postaci starzenia się 

społeczeństw. Ludzie nie podlegają ściśle darwinowskiej 
ewolucji, tylko ewolucji kulturowej. Mała płodność w kra-
jach europejskich nie wynika z przyczyn ewolucyjnych, tyl-
ko z kulturowych. Jednak nawet w populacjach ludzkich 
jest takie dziwne zjawisko. W sytuacji niepokojów, wojny, 
jest tendencja do tego, żeby dzieci rodziły się wcześniej. 
W okresie stabilizacji i spokoju, dzieci rodzą się później. 

Czyli może gdzieś w genach mamy zapisane przyzwolenie 
społeczne na wczesne rozmnażanie się w obliczu zagro-
żenia życia. Tak jest też w przyrodzie: duże ryzyko śmierci 
sprzyja posiadaniu potomstwa.

Z czym wiąże się dla Pana Nagroda Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej?

Znając siebie mogę powiedzieć na pewno, że nie będzie 
ona uwieńczeniem kariery. Wprawdzie jestem w wieku 
przedemerytalnym, ale zamierzam pracować naukowo, 
zarówno na Uniwersytecie Jagiellońskim, jak i w Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, gdzie prowa-
dzę dydaktykę. Nagroda będzie dla mnie dodatkowym 
bodźcem do tego, żeby przygotowywać publikacje. Jest 
wiele rzeczy, które ja już rozumiem, a jeszcze są nieopu-
blikowane. Trzeba się przebijać do świadomości możliwie 
szerokich grup naukowców. Nie jest bowiem tak, że wszy-
scy czekają na nowe odkrycia naukowe, a w szczególności 
teorie. To jest cały czas ciężka praca.

Jeżeli świat jest bardzo niebezpieczny, 
to należy się szybko rozradzać, nie 
patrząc w przyszłość, bo i tak organizm 
nie zdąży się zestarzeć. Natomiast 
jeżeli świat jest bezpieczny, to lepiej 
zainwestować więcej w naprawę 
organizmu i długo produkować 
potomstwo.
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ROZMOWA
Z PROF. MARKIEM SAMOCIEM 

O świetle, które 
zmienia materię

Nanomateriały o nietypowych 
właściwościach optycznych, 
w których pod wpływem światła 
zachodzą niezwykłe zjawiska, 
będzie można zastosować m.in. 
w medycynie do diagnostyki no-
wotworów, a być może i choroby 
Alzheimera, oraz w energetyce do 
produkcji ogniw trzeciej generacji. 
Za prace w dziedzinie nanofotoni-
ki prof. Marek Samoć otrzymał 
Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej 2016.

PAP: Jak światło oddziałuje z materią?

Prof. Marek Samoć: Spotykamy się z tym na co dzień. 
Przykładem takiego oddziaływania, które każdy z nas może 
zaobserwować, są okulary fotochromowe. Przy niskim na-
tężeniu światła słonecznego są one doskonale przejrzyste 
i bezbarwne, natomiast przy wyższym – ciemnieją, zabez-
pieczając w ten sposób nasze oczy.
Efekty, które badamy w laboratorium na Politechnice Wro-
cławskiej, są podobne, ale mogą zachodzić niesłychanie 
wręcz szybko w porównaniu do ciemnienia okularów sło-
necznych. Moja grupa zajmuje się zastosowaniem bardzo 
specyficznych układów laserowych, które są w stanie ge-
nerować bardzo krótkie impulsy światła, trwające około 
100 femtosekund. To jest naprawdę bardzo krótki czas. 
Skoro światło w ciągu 1 sekundy przebiega 300 tys. km, to 
w ciągu 1 nanosekundy przebywa 30 cm, natomiast w cią-
gu 100 femtosekund zaledwie 30 mikronów.
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Jakie niecodzienne zjawiska i efekty można zaobser-
wować dzięki urządzeniom, które wysyłają tak krót-
kie impulsy świetlne?

Materia, która normalnie nie absorbuje światła o pewnej 
długości fali, zaczyna nagle to światło pochłaniać w spo-
sób niecodzienny. Zazwyczaj pochłania jeden foton naraz, 
w nowych warunkach pochłania dwa lub więcej fotonów 
naraz, co nazywamy absorpcją wielofotonową. Jest to 
efekt, który ma bardzo wiele zastosowań. Przykładem 
może być trójwymiarowe drukowanie w skali mikro. Pro-
cesy takie jak absorpcja wielofotonowa wymagają wyso-
kiej intensywności światła. Taka intensywność jest osiąga-
na tylko w ognisku wiązki lasera o krótkim impulsie. Taką 
wiązką laserową możemy pisać coś w przestrzeni, czyli 
drukować trójwymiarowo. W ten sposób można wytwa-
rzać przedmioty zminiaturyzowane, o wielkościach rzędu 
mikronów.

A czym jest mikroskopia wielofotonowa stosowana 
w medycynie do walki z nowotworami?

To kolejne zastosowanie, gdzie możemy skanować wiązką 
laserową jakiś obiekt. To może być na przykład żywa ko-
mórka, którą chcemy w jakiś sposób zobrazować trójwy-
miarowo. Potrafimy odczytywać, w jaki sposób poszcze-
gólne punkty w przestrzeni w tym obiekcie odpowiadają na 
wiązki laserowe. Jeśli wcześniej wprowadziliśmy do obiek-
tu jakieś znaczniki, sprawdzamy, czy one odpowiadają 
charakterystycznym świeceniem. Procesy, które badamy, 
czyli oddziaływanie światła laserowego z materią, mogą 
służyć do obrazowania, czyli detekcji nowotworów. Można 
je też wykorzystać w tzw. terapii fotodynamicznej. Wiązka 
lasera tym razem wzbudza specjalną cząsteczkę nazywa-
ną przez nas fotouczulaczem, ta cząsteczka przekazuje 
swoja energię cząsteczce tlenu, która wtedy zmienia swo-
ją postać. Tak powstaje tzw. tlen singletowy, a ten z kolei 
jest czynnikiem zabijającym komórki rakowe.

Duże nadzieje budzi zastosowanie absorpcji wielofo-
tonowej do wczesnego wykrywania zmian neurode-
generacyjnych w mózgu...

Procesy nieliniowe, czyli np. absorpcja więcej niż jednego 
fotonu naraz, mogą znaleźć zastosowanie w wykrywaniu 
niepoprawnych białkowych struktur przestrzennych. Biał-
ka powinny zwinąć się w pewną strukturę przestrzenną po 
to, aby mogły pełnić swoją funkcję biologiczną. Natomiast 
w pewnych warunkach mogą powstawać pewne struktu-

ry, tzw. struktury amyloidowe, gdzie te białka układają się 
inaczej. I to wiąże się z występowaniem chorób neurode-
generacyjnych, jak choroba Alzheimera. Jeden z moich 
doktorantów stwierdził, że oddziaływanie światła z tymi 
strukturami jest nadspodziewanie silne. Zaproponował, 
żeby użyć tych efektów nieliniowych, które badamy, do od-
różnienia białka o normalnej, poprawnej postaci, od struk-
tur typu amyloidowego. Na obecnym etapie jest to dopie-
ro obserwacja zjawiska fizycznego, daleko nam jeszcze 
do zastosowań. Jednak warto tego typu struktury badać 
i ich oddziaływania zoptymalizować tak, aby rzeczywiście 
w przyszłości znaleźć praktyczną taktykę wykrywania zło-
gów amyloidowych w bardzo wczesnym stadium choroby.

Kolejne możliwe zastosowania to tańsze, bardziej 
wydajne i bardziej ekologiczne przetwarzanie ener-
gii słonecznej na elektryczną.

Optymalizowanie konstrukcji ogniw słonecznych jest dość 
dalekie od moich bezpośrednich badań – jestem fizyko-
chemikiem, moim zadaniem jest badanie samych mate-
riałów, które mogą tu znaleźć zastosowanie i w ten sposób 
dołożyć swój przyczynek do wiedzy, którą będzie można 
zastosować w konwersji energii. Energia słoneczna może 
być przetwarzana na prąd elektryczny w ogniwach foto-
woltaicznych i istnieje zaawansowana wiedza, jak te ogni-
wa budować. Nam chodzi o stronę materiałową. Struktura 
materiałów używanych do konwersji energii słonecznej 
jest bardzo podobna do struktur, jakie są nam potrzebne 
do uzyskiwania lepszych materiałów dla absorpcji nieli-
niowej. Badaliśmy na przykład pewne struktury polime-
rowe do zastosowania w tzw. ogniwach trzeciej generacji.

Czy takie badania materiałowe mają charakter po-
znawczy, czy już przekładają się na receptury i pa-
tenty?

Dotyczą zarówno wiedzy podstawowej, gdzie staramy się 
znaleźć pewne ogólne prawa dotyczące właściwości ma-
teriałów, ale również patentujemy pewne z naszych roz-
wiązań. Opublikowaliśmy pracę we współpracy z grupą 
prof. dr hab. inż. Kazimiery Wilk z naszego wydziału, która 
próbuje pewne nanostruktury zoptymalizować dla medy-
cyny jako leki. Nanocząstki, tzw. kropki kwantowe, umiesz-
czono w nośnikach leków, które są strukturami nanome-
trycznymi w kształcie kulek. Ich zewnętrzna powierzchnia 
została wykonana z biokompatybilnego polimeru, a we-
wnątrz nośnika znalazł się też lek, fotouczulacz, służący do 
terapii fotodynamicznej. W opisanych przez nas doświad-
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czeniach energia, którą kropki kwantowe uzyskiwały 
od światła laserowego wskutek nieliniowej absorpcji, 
była potem przekazywana wewnątrz tego nośnika 
leku do fotouczulacza, który wytwarzał tlen singleto-
wy, który z kolei może zabijać komórki rakowe.

Skoro nanocząstki mają tak niewielkie rozmia-
ry, jak można prowadzić na nich doświadczenia?

Nanostruktury w większości nie są widoczne pod mi-
kroskopem optycznym. Dopiero pod mikroskopem 
elektronowym można sprawdzić, czy to, co wytwo-
rzyliśmy w laboratorium, jest tym, co rzeczywiście 
chcieliśmy otrzymać. Z drugiej strony właściwości tych 
materiałów badamy rozmaitymi technikami – nie tylko 
optycznymi, ale też rentgenowskimi, czy też przy użyciu 
chemii analitycznej. Staramy się, żeby materiały, których 
oddziaływania ze światłem laserowym badamy, były do-
brze scharakteryzowane. Istotne jest, jak zostały wytwo-
rzone i jakie są szczegóły ich budowy – kształt czy struktu-
ra. I w jaki sposób optyczne właściwości nieliniowe zależą 
od tego, co zostało wytworzone. To paradygmat inżynierii 
materiałowej, że należy szukać zależności między metodą 
wytworzenia materiału, jego strukturą i jego właściwo-
ściami. 
Eksperymenty, które prowadzimy, często wymagają od 
nas zbudowania specyficznych układów pomiarowych. 
Czasem wnosimy do takich urządzeń zupełnie nowe ele-
menty i modyfikujemy metody badawcze dzięki instru-
mentarium, jakie tworzymy w naszym laboratorium.

Nagroda została przyznana głównie 
za ostatnie osiem lat mojego życia 
naukowego, czyli od momentu, 
kiedy po 20 latach pracy za granicą, 
głównie na Australijskim Uniwersytecie 
Narodowym w Canberze, wróciłem do 
Polski na Politechnikę Wrocławską.

Z czym wiąże się dla Pana Nagroda Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej?

Jest to podsumowanie pewnego etapu w moim życiu jako 
naukowca, gdyż nagroda została przyznana głównie za 
ostatnie osiem lat mojego życia naukowego, czyli od mo-
mentu, kiedy po 20 latach pracy za granicą, głównie na Au-
stralijskim Uniwersytecie Narodowym w Canberze, wróci-
łem do Polski na Politechnikę Wrocławską. Stworzyłem tu 
zespół składający się ze wspaniałych ludzi i w dużej mierze 
ta nagroda jest ich zasługą – doceniono pracę nas wszyst-
kich. Dla mnie wyróżnienie stanowi bodziec do tego, żeby 
dalej rozwijać badania z zakresu nanofotoniki i międzyna-
rodową współpracę mojego zespołu z licznymi ośrodkami.
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ROZMOWA
Z PROF. JÓZEFEM SPAŁKIEM

O kwantowej rewolucji 
technologicznej i fizyce

Jeśli odkryte zostanie nadprze-
wodnictwo w temperaturze po-

kojowej, to będzie to nieprawdo-
podobny przełom w technologii, 
podobny do tego, jaki stanowiło 

wynalezienie elektryczności  
czy zbudowanie komputera.  

Nadprzewodniki wysokotempe-
raturowe od strony teoretycznej 

bada prof. Józef Spałek,  
laureat Nagrody Fundacji  

na rzecz Nauki Polskiej 2016. 

PAP: Czym są niekonwencjonalne nadprzewodniki?

Prof. Józef Spałek: Materia kwantowa to specyficzny 
układ bardzo wielu cząstek kwantowych, które konden-
sują. Oznacza to, że w takim układzie wielocząstkowym 
pojawiają się nowe cechy w stosunku do tych, które byśmy 
w nich widzieli jako w zbiorze indywiduów. Podobnie poje-
dynczy człowiek nie jest tym samym, czym jest społeczeń-
stwo. Wśród takich nowych zjawisk obecna jest zdolność 
elektronów do łączenia się w pary. To właśnie taki kohe-
rentny ruch par przewodzi prąd elektryczny bez oporu. Mó-
wimy wtedy o nadprzewodnictwie. Dzięki niemu energia 
może płynąć w liniach przesyłowych praktycznie bez strat, 
a urządzenia elektroniczne nie wydzielają ciepła, o ile nie 
są to urządzenia pracujące w obszarze wysokich częstotli-
wości. Nadprzewodnictwo niekonwencjonalne występuje 
w materiałach, w których pod wpływem czynników ze-
wnętrznych przekształcamy izolator magnetyczny w metal 
o bardzo nietypowych własnościach. Mówimy wtedy o me-
talu ze skorelowanymi elektronami lub ich parami.

Na czy polega Pana teoria określana symbolami t-J?

Otóż w pewnych warunkach atomy rozdzielają się na dodat-
nie jony tworzące sieć i prawie swobodne elektrony. Elek-
trony podróżują po całym układzie – czy jest to ciało stałe, 
plazma, czy inny kondensat. I w określonych warunkach łą-
czą się w pary. To zaskakujące, bo przecież elektrony mają 
ładunki tego samego znaku, powinny się więc odpychać, 
jak wiemy ze szkoły. Jeśli zatem podróżują parami, to musi 
istnieć jakiś inny, dodatkowy mechanizm powodujący, że 
łączą się w pary. Okazuje się, że elektrony w tych nowych 
układach wcale nie muszą się dodatkowo przyciągać; wy-
starczy skorelowany ruch par nawet silnie odpychających 
się lokalnie elektronów. I to jest właśnie teoria, która opiera 
się o zaproponowany przeze mnie tzw. model t-J, do której 
chciałbym wnieść z moim zespołem zasadniczy wkład.

Dzięki ustaleniu zasad łączenia się elektronów w pary 
można zastosować te nowe zjawiska np. w liniach 
przesyłowych. Czy już się to stosuje?
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Gdyby nadprzewodnictwo zachodziło w temperaturze po-
kojowej, to – nie budując żadnej nowej elektrowni, tylko 
konstruując linie przesyłowe z nowych materiałów – świat 
zyskałby co najmniej jedną trzecią energii elektrycznej, 
jaką tracimy dziś przy jej przesyłaniu i dlatego, że tranzy-
story i inne urządzenia elektroniczne, w tym komputery, 
nagrzewają się podczas pracy. Moglibyśmy zmniejszać 
procesory i przypisywać im nowe funkcje w oparciu 
o nowe zjawiska kwantowe, jak np. zjawisko Josephsona, 
czyli specyficzny transport par elektronowych poprzez 
nanozłącza czy inne urządzenia elektroniki kwantowej.
Niestety, za wcześnie na zastosowania w takiej tempera-
turze, bo odkryte na razie nadprzewodnictwo występuje 
w niższych temperaturach. Najpierw odkryto, że elektro-
ny łączą się w pary i przewodzą bez oporu w najniższych 
temperaturach helowych (-270 stopni C!). Ok. 30 lat temu 
zaobserwowano to zjawisko w temperaturze ciekłego azo-
tu, -200 stopni C, co zmniejszyło koszt badań kilkakrotnie. 
Ostatnio wykryto nadprzewodnictwo pod wysokimi ciśnie-
niami w temperaturze powyżej -70 stopni C. Jeszcze nam 
brakuje do temperatury pokojowej ok. 100. stopni. Prze-
kładając to na język praktyki – nie można jeszcze przesyłać 
bez strat energii elektrycznej nawet w warunkach syberyj-
skich, bo tam jest „zaledwie” -50 stopni C, a potrzeba było-
by jeszcze ochłodzić układ o dodatkowe 30–50 stopni, żeby 
te materiały działały sprawnie.

Czy można spowodować, że nadprzewodnictwo bę-
dzie zachodziło w temperaturze pokojowej?

Fizycy teoretycy, którzy nad tym pracują, wierzą że tak; li-
czę, że jeszcze za mojego życia zostanie odkryte nadprze-
wodnictwo w temperaturze pokojowej. Potrzeba nam 
zrozumienia mechanizmu obecnego nadprzewodnictwa 
wysokotemperaturowego, żeby móc wiedzieć, czy i jak da 
się nim sterować. Nie ma bowiem nic bardziej praktycznego 
niż dobra, sprawdzalna teoria, przynajmniej tak jest w fizyce 
– i tym samym w kwantowej inżynierii materiałowej. Oczy-
wiście fizycy doświadczalni nie zasypiają gruszek w popiele, 
i to do nich będzie należało ostatnie słowo. Szkoda, że bada-
nia nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, w odróż-
nieniu od badań półprzewodników, są u nas znacznie mniej 
popularne. A wydają się być równie przyszłościowe, nie mó-
wiąc już o ich wielkim znaczeniu dla całej fizyki.
Jeśli uda się odkryć nadprzewodnictwo w temperatu-
rze pokojowej – będzie to nieprawdopodobny przełom 
w kwantowej inżynierii materiałowej i technologii, porów-
nywalny do tego, jakim było wynalezienie elektryczności 
czy zbudowanie komputera. Tyle tylko, że będzie to już 
technologia kwantowa. Prawa kwantowe dają możliwości 
nowych zastosowań. Na przykład można otrzymać pięk-
ne mapy mózgu w oparciu o efekt Josephsona (specjalne 
„hełmy” zakładane na głowę badanego). Skonstruowane 
zostały już również pierwsze tomografy operujące na ma-

gnesach nadprzewodzących w temperaturach azotowych.
Spójrzmy jeszcze raz na energetykę. Rosjanie produkują 
dużą część swojej energii na wielkich rzekach – Obie, Ir-
tyszu czy Jenisieju, a energię przesyłają do europejskiej 
części kraju. Ponad 40 proc. tej energii jest tracone przy 
transporcie. Gdyby w układach przesyłowych nie docho-
dziło do takich strat – możemy sobie wyobrazić, jak dobre 
byłoby to dla środowiska, i ile energii zachowalibyśmy. I nie 
potrzeba byłoby budować nowych elektrowni jądrowych, 
przynajmniej przez jakiś czas.

 Czyli nie jest to fikcja naukowa?

W świecie nauki na jednym poziomie piszemy prace, na 
drugim prowadzimy obliczenia i czytamy literaturę fa-
chową, a jeszcze na trzecim poziomie... marzymy, kiedy 
już wychodzimy z laboratorium i zdejmujemy fartuch czy 
wyłączamy komputer. Trzydzieści lat temu wynaleziono 
nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, rok później 
przyznano za to Nagrodę Nobla. Na początku nadprzewod-
nictwo wysokotemperaturowe odkryto w bardzo niskiej 
temperaturze, -240 stopni C. W następnym roku dokonał 
się ogromny postęp i nadprzewodnictwo znaleziono już 
w temperaturze prawie o 70 stopni wyższej, czyli powyżej 
temperatury ciekłego azotu. W ostatnim roku uzyskano 
nadprzewodnictwo w -70 stopniach. Problem w tym, że to 
ostatnie zjawisko zachodzi pod bardzo dużymi ciśnieniami 
i na razie nie da się go wykorzystać w praktyce. Mimo to dla 
naukowców fascynujący jest sam fakt, że dało się je pod-
nieść do takiej stosunkowo wysokiej temperatury. Pozostał 
nam tylko trzeci krok, czyli stabilne nadprzewodnictwo bez 
sił z zewnątrz. Kiedy on nastąpi? Nie wiadomo. Może to być 
niedługo, a może dopiero za 10-15 lat?

Jakie jeszcze zastosowania może mieć nadprzewod-
nictwo?

Po pierwsze, podniesienie temperatury przejścia w stan 
nadprzewodzący w materiałach organicznych i ich wyko-
rzystanie technologiczne.
Nadprzewodnictwo występuje także w skali astrofizycz-
nej. Uważa się, że jądra wielkich planet, np. Jowisza – jako 
potężnej kuli wodorowej, jest nadprzewodzące. Efekty 
parowania występują też między nukleonami w jądrze 
atomowym i gwiazdach neutronowych. Co więcej, postu-
lowana plazma kwarkowo-gluonowa, jako stan skonden-
sowany cząstek elementarnych przy skrajnie wysokich 
energiach i gęstościach, powinna być nadprzewodząca. 
Jednocześnie stany sparowane atomów występują w zim-
nych gazach w skrajnie niskich temperaturach (rzędu na-
nokelwinów). Tak więc nadprzewodnictwo jest nie tylko 
zjawiskiem idealnej kondensacji w naszej skali, ale wystę-
puje na wszystkich skalach energii (i temperatur) w przy-
rodzie, tj. w ultra-wysokich i ultra-niskich temperaturach. 
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Tutaj na myśl przychodzi mi koncepcja Stanisława Lema 
z „Solaris” o myślącym oceanie. Uruchamiając fantazję, 
można sobie wyobrazić, iż taki jego ocean byłby zbudowa-
ny na elementach nadprzewodzących. Wtedy taki „mózg” 
mógłby działać w skrajnie niskich temperaturach.
Są też pewne koncepcje dotyczące mózgu mówiące, że pa-
mięć może być związana z podobnym stanem skondenso-
wanym, choć to chyba, przynajmniej na razie, teoretyczna 
fantazja. Już 40 lat temu naukowcy zastanawiali się, dla-
czego istnieje niezlokalizowana pamięć stała. Szukano wy-
jaśnienia dla zjawisk zachodzących po przecięciu spoiwa 
mózgu, kiedy to druga połowa przejmuje pewne funk-
cje pierwszej. Logika wskazywałaby, że najbardziej 
skomplikowane, skojarzeniowe funkcje są rozmyte na 
całość układu. Taka jest też właściwość stanu skon-
densowanego: każda część może mówić o całości.

Co będą mogły nam zaoferować nowe urządze-
nia kwantowe?

Będziemy zużywać mniej energii, a w tranzystorach 
upakujemy więcej procesorów, bo nie będą się one wza-
jemnie nagrzewały i mniej wzajemnie zaburzały. Marzeniem 
związanym z nadprzewodnictwem są komputery kwanto-
we. Jeszcze nie wiemy, jak zrobić takie komputery, bo nie 
mamy teorii mówiącej o tym, jak działa nadprzewodnictwo 
wysokotemperaturowe. Komputery kwantowe to zupełnie 
nowe możliwości obliczeń. W pewnym sensie będzie to 
sztuczna inteligencja czy przynajmniej zdolność obliczeń 
o niezwykłym stopniu złożoności. Taki przeskok, jaki doko-
nał się między liczydłem a komputerem.

Łatwo robi się rewolucje w nauce?

Bardzo trudno, ale to się dzieje w naszych czasach. Pra-
wa Newtona sformułowano w 1687 r., czyli prawie 350 lat 
temu. Samoloty zaczęły latać na skalę masową prawie 300 
lat później. I choć jestem fizykiem, niezmienne zadziwia 
mnie fakt, że taka wielka ciężka maszyna leci w rozrzedzo-
nym powietrzu i z taką precyzją. Pierwsze nadprzewodnic-
two wykryto w 1911 roku w Lejdzie w Holandii, ale pierw-
szą dobrą teorię wyjaśniającą je stworzono w 1957 roku, 
45 lat później! I tak jest też teraz – od 30 lat się zmagamy, 
aby wytłumaczyć nadprzewodnictwo wysokotemperatu-
rowe, bo na pewno nie jest to nadprzewodnictwo już zna-
ne. Nasze ostatnie wyniki są bardzo obiecujące. Ale żeby 
się przebić z czymś nowym w tej dziedzinie, trzeba o to 
bardzo mocno walczyć.
Fizycy są niesamowicie inteligentni, ale i bardzo konserwa-
tywni. Bardzo pilnują tego, żeby te teorie, które się przebiją, 
były na wszelkie sposoby sprawdzone. Człowiek chciałby 
głosić swoje odkrycia, ale jeśli nie ma się przekonującego 
dowodu – to nie ma szans. A nawet wtedy, gdy są (dowody 
– PAP), też są problemy. To żmudny, powolny proces, w któ-

rym naukowcy – podobnie jak artyści – muszą przekraczać 
granice znanego. Zastanawiamy się, jak stworzyć zręby 
teorii, a potem sformułować ją według zasad matematycz-
nych. Most trzeba najpierw wymyślić, a potem go budo-
wać. Fizycy wychodzą poza schematy i budują z klocków, 
podobnie jak niegdyś architekci w XII w., którzy budowali 
katedry, nie znając praw Newtona. Wiele katedr i łuków się 
zawaliło, ale inne przetrwały i dają świadectwo, że trzeba 
szukać, czasami po omacku, zwłaszcza, jeśli zjawisko jest 
natury fundamentalnej, tj. posiada znaczenie nie tylko dla 
jednej specjalności, ale dla całości fizyki.

Z czym wiąże się dla Pana Nagroda Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej?

To jest wyróżnienie dla 40 lat mozolnej pracy. Mój promo-
tor, profesor Janusz Morkowski z PAN z Poznania mówił, 
że kiedy próżny człowiek dostanie jakieś wyróżnienie, to 
się z nim obnosi, natomiast jak dostanie je człowiek taki, 
jak trzeba – to tym większą czuje pokorę. Jest to oczywi-
ście doświadczenie bardzo miłe, bo oznacza, iż pomimo 
wielu różnych trudności obrana droga była słuszna. Ta-
lent czy zdolności pochodzą od matki, ojca, czy – jak ktoś 
wierzy – od Boga. Do nas należy praca. Bowiem, „wiele 
oczekuje się od tych, którym wiele dano”.
Jestem synem leśniczego z Górnego Śląska. Czy musia-
łem pracować trochę więcej niż inni? Nie wiem.
Nagroda jest też dla mnie przede wszystkim motywa-
cją do dalszej pracy, która wymaga silnej koncentracji 
i systematyczności. Wypromowałem już 22 doktorów, 
a teraz chciałbym poprawnie opisać nadprzewodnictwo 
w naszym modelu. Napisałem w tej tematyce podręcz-
nik, teraz piszę monografię, żeby przekonać ludzi, że to 
podejście do problemu jest dobre. Mam też pewne nowe 
pomysły. Jak powiedział Andrzej Wajda, najciekawsze są 
niezrealizowane filmy, nienapisane książki. 
Fizyka jest trudna, jest zamkniętym światem, którym nikt 
z zewnątrz na co dzień się nie interesuje. Dopiero jak od-
nosimy jakiś sukces lub dostajemy nagrodę, ludzie mają 
okazję dowiedzieć się, czego dotyczy nasza praca i że 
mamy coś ciekawego do powiedzenia. Żeby tylko dalej 
sił starczyło.

W pewnym sensie będzie to sztuczna 
inteligencja czy przynajmniej zdolność 
obliczeń o niezwykłym  stopniu 
złożoności. Taki przeskok, jaki dokonał 
się między liczydłem a komputerem.
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ROZMOWA
Z PROF. BOGDANEM WOJCISZKE

O ludzkich ocenach, 
moralności 
i kompetencjach

Wysoko cenimy sobie godność, 
zwłaszcza w sytuacji zagrożenia 
życia. Kiedy sami korzystamy na 
czyimś kłamstwie, oceniamy je 
łagodniej. Jeśli ktoś odniósł sukces,  
to jest podejrzewany o bycie 
złodziejem. Łatwo zdobyć naszą 
sympatię, głosząc antysystemowość. 
Wolimy pracować z ludźmi życzliwymi 
i moralnymi niż kompetentnymi. 
Badania prof. Bogdana Wojciszke 
pokazały, jak oceniamy siebie 
i innych. Psycholog otrzymał za nie 
Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej 2016. 
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PAP: Czym jest dwuwymiarowe postrzeganie innych?

Prof. Bogdan Wojciszke: Oceniając człowieka myśli-
my o jego sprawczości i wspólnotowości. Bierzemy pod 
uwagę to, jak sprawnie realizuje swoje cele i czy te cele są 
dobre dla innych, czy szkodliwe. Akceptacja polityka albo 
szefa w pracy zależy od tego, jak widzimy jego kompeten-
cje i jego moralność. W naszych badaniach udało się wy-
kazać, że jeśli patrzymy na innych, to główną rolę odgry-
wają ich cechy związane z funkcjonowaniem społecznym. 
Cechy związane z kompetencją odgrywają nieporów-
nanie mniejszą rolę w kształtowaniu naszego sto-
sunku do drugiego człowieka. Wiemy, że inteligencja 
i życzliwość są jednakowo pozytywnymi cechami, ale 
o wiele bardziej będziemy lubili osobę, która jest nam 
życzliwa niż tę inteligentną.

A jak jest z samooceną?

Samoocena człowieka bardzo mocno zależy od tego, jak 
widzi on swoją sprawczość, a słabo od tego, jak widzi swo-
ją moralność. W postrzeganiu siebie i ludzi, od których je-
steśmy uzależnieni, ważne są dla nas kompetencje. I tak 
na przykład od sprawności szefa w organizacji biznesowej 
zależy to, czy mamy pracę i dobre zarobki. Dlatego jego 
moralność będzie interesowała nas mniej niż umiejętność 
realizowania celów. Oczywiście, jeżeli pracujemy w biuro-
kracji, to nie jesteśmy uzależnieni od kompetencji szefa, 
więc nie stosujemy do niego takich kryteriów oceny, jak do 
samych siebie. Ta zasada działa, jeśli pracujemy w bizne-
sie. Reguła jest taka, że innych ludzi spostrzegamy głów-
nie ze względu na ich wspólnotowość, moralność, a siebie 
i osoby bliskie głównie z uwagi na sprawczość. Personali-
zujemy też organizacje. Wiadomo, że organizacje bizneso-
we, które są silnie skoncentrowane na zysku, są postrzega-
ne jako sprawne, a organizacje pozarządowe są widziane 
jako wspólnotowe, a niezbyt sprawne.

Jak się prowadzi takie badania?

W zakładzie pracy pytamy anonimowo ludzi, co myślą 
o swoim szefie, mierzymy ogólny stosunek do przełożo-
nego, a także, co podwładni myślą o jego kompetencjach 
oraz moralności. Następnie obliczamy, jak te różne rodzaje 
ocen są powiązane. Sprawdzam też inne relacje w organi-
zacji. Okazuje się, że często możemy nie doceniać kompe-
tencji swoich współpracowników, bo nie one są dla nas 
najważniejsze. Jednak punkt widzenia zmienia się, jeśli 
są to nasi podwładni. Z pozycji szefa bardziej zwraca się 
uwagę na kompetencje, bo szef jest od wyznaczania celów 
i dbania, żeby zostały one zrealizowane. Pracownicy zaś 
patrzą na siebie nawzajem przez pryzmat wspólnotowości 
i życzliwości.

Zależymy nie tylko od szefów, ale też od polityków 
i „systemu”. Czy Polacy wierzą w negatywność świa-
ta społecznego i nieprawomocność jego porządku?

Na pytanie, czy system jest w porządku, czy nie w po-
rządku, w USA nawet 60 proc. ludzi odpowiada: tak, jest 
sprawiedliwie urządzony. W Polsce takiej odpowiedzi nie 
udzieli nawet 1 proc. pytanych. Tu 70 proc. ludzi myśli, że 
system jest skrajnie niesprawiedliwy. Amerykanie produ-
kują mity, które ten system uprawomocniają i sprawiają, 

że dzięki nim ludzie wierzą, że każdy pucybut może zostać 
milionerem. U nas to działa odwrotnie, sukces materialny 
jest moralnie podejrzany, chyba, że ktoś ma wysokie kom-
petencje i o nich wiemy. Ale jeśli nic nie wiemy o jego kom-
petencjach, to z samego faktu, że odniósł sukces, skłonni 
jesteśmy wyciągać wniosek, że to złodziej. To jest specy-
fika społeczeństw, które mają za sobą doświadczenia ko-
munizmu, w tych krajach jest najniższy poziom zaufania 
społecznego. Te przekonania kiedyś były w dużym stopniu 
realistyczne, ale system się zmienił i możemy budować go 
tak, jak chcemy. Mimo to, wciąż nie czujemy się jego kon-
struktorami i kolosalnie się tym różnimy od krajów bez do-
świadczenia komunizmu.
U nas jest matryca, że rządzą „jacyś tam oni” i choć to było 
prawdą przez ostatnie 200 lat, to przecież od 20 lat już nie 
jest. Poglądy ludzkie ujawniają w tym wypadku dużą iner-
cję – świat się zmienił, a poglądy nie. Dlatego w Polsce po-
pularne są wszystkie partie antysystemowe, które mówią: 
„jest niesprawiedliwie, trzeba to zmienić, my to zrobimy”. 
Nawet jeśli partia jest już w systemie, dalej głosi, że jest an-
tysystemowa, żeby utrzymać popularność. Stosunek do 
polityków można sprawdzić m.in. konstruując dla celów 
badawczych artykuł prasowy charakteryzujący nieistnie-
jącego polityka. W takim opisie manipuluję jego cechami 
i patrzę, jak wpływają one na akceptację u ludzi.

Wśród cnót, jakie ceni sobie współczesne polskie spo-
łeczeństwo, jest godność i produktywność. Co wyka-
zały badania związane z tymi wartościami etycznymi?

Produktywność i godność jako wartość współczesnego 
polskiego społeczeństwa to nawiązanie do starej idei Maxa 
Webera, że kapitalizm został zbudowany przez protestanc-
ką etykę pracy. W istocie uczyniła ona z produktywności 

Wiemy, że inteligencja i życzliwość są 
jednakowo pozytywnymi cechami, 
ale o wiele bardziej będziemy lubili 
osobę, która jest nam życzliwa niż tę 
inteligentną.
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cnotę moralną. Warto zaznaczyć, że pracowitość to cecha 
ludzka, a produktywność odnosi się do organizacji lub lu-
dzi działających w organizacji. Choć dla Polaków produk-
tywność jest dobra instrumentalnie, to nie jest traktowana 
jak wartość etyczna, w przeciwieństwie do godności. God-
ność nie musi niczemu służyć, a sama w sobie jest warto-
ścią moralną. Wiadomo, że ludzie zaczynają bardziej bro-
nić swoich wartości, gdy czują zagrożenie śmiercią. Wtedy 
koncentrują się na tym, co naprawdę ważne.
Nasi badani oceniali produktywność i godność pod wzglę-
dem etycznym. W połowie kwestionariusza proszeni byli 
o przerwę, podczas której aktywizowano im myślenie 
o własnej śmierci. Po powrocie okazywało się, że oceny 
różnych przejawów etyki godności rosły, a oceny przeja-
wów produktywności pozostawały bez zmian. Etyka god-
ności jest tą, z którą ludzie bardziej się utożsamiają, nato-
miast pozytywne oceny produktywności mają charakter 
bardziej instrumentalny.

Co jeszcze wpływa na naszą ocenę innych? Jeśli nie 
wiemy nic o ich o kompetencjach i moralności, czy 
liczy się pierwsze wrażenie w ocenie postępowania 
ludzi?

Sądy moralne bywają w sposób afektywny zniekształco-
ne. Wszelkie sądy, jakie formułujemy, są produktem dwóch 
systemów działania naszego umysłu. Jeden to przemy-
ślane wnioski, drugi zaś jest automatyczny i nie zdajemy 
sobie z niego sprawy, są to po prostu nasze odczucia, że 
coś jest dobre lub złe. Kiedy widzimy jakiś niemoralny 
uczynek, to od razu wiemy, że jest zły i nie potrzebujemy 
tego uzasadniać. Owszem, później możemy odwołać takie 
pierwsze wrażenie, ale na ogół tego nie robimy i podążamy 
za intuicją.

Czy intuicja zawsze jest dobrym doradcą?

Afektywne sądy najczęściej są rozsądną przesłanką, ale 
niektóre z tych intuicyjnych ocen biorą się z własnego in-
teresu. Wykonaliśmy serię badań, które pokazały, że jeśli 
ktoś oszukuje na rzecz własnego interesu, to jest odbiera-
ny jako niemoralny oszust, ale kiedy obserwatorzy sami 
także korzystają na jego oszustwie, zaczynają je odbierać 
pozytywnie, a takiego człowieka uważają za moralnego. 
To przykład pozamoralnej przesłanki oceny moralnej, 
a ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, że ich sądy opierają 
się na takich podstawach. Myli im się intuicja, że coś jest 
dobre dla nich osobiście z tym, że coś jest dobre w ogóle, 
czyli moralnie. W dodatku ten wpływ własnego interesu na 
zniekształcenie ocen moralnych jest bardzo mocny i ozna-
cza zmianę oceny z negatywnej na pozytywną.
Nasze oceny nie zawsze mają oparcie w ogólnie szanowa-
nych normach, a często w bezwiednie wykorzystywanym 
odczuciu, że coś jest dla nas osobiście dobre. W podob-

ny sposób działają interesy grupowe. Jeżeli ktoś z naszej 
grupy robi coś złego „onym”, to oceniamy to pozytywnie 
w sensie moralnym. Robiliśmy badania z udziałem żołnie-
rzy. Opisywaliśmy dywersję „naszych” przeciwko nieprzy-
jacielowi, bądź tę samą dywersję nieprzyjaciół przeciwko 
„naszym”. Oczywiście ocena moralna tej dywersji była bar-
dzo różna, w zależności od pozycji oceniających.

Już Sienkiewicz pisał o „moralności Kalego”...

Tak. Tyle że w przeciwieństwie do Sienkiewicza wiemy, że 
„biały sahib też być Kali” – że sami ulegamy tym błędom, 
które z taką jasnością widzimy u innych. Ale – szczerze mó-
wiąc – jestem zawiedziony takim charakterem ocen mo-
ralnych. Sądziłem, że bardziej opierają się o wartości niż 
o interesy i zapewne tak jest, dopóki nie chodzi o interes 
własny. Ludzie myślą, że ich oceny moralne odzwiercie-
dlają wartości, tymczasem, jeśli na cudzej niemoralności 
coś zyskują, to już im się te oceny zmieniają. To zjawisko 
zdumiewająco łatwo wywołać. Wystarczy dać 10 złotych 
i to już działa... Nasze ostatnie badania pokazują zresztą, 
że podobnie działa samo lubienie innych – jeśli kogoś lu-
bimy, to widzimy go jako bardziej moralnego, choć to nie 
przenosi się na oceny jego sprawności.

Czy taka wiedza może być sposobem na manipulowa-
nie ludźmi?

Wiedza jest narzędziem. Możemy dzięki niej zrobić coś do-
brego albo coś złego. Wiedza sama w sobie nie jest ani do-
bra, ani zła, ważny jest sposób jej spożytkowania. Ja wie-
rzę w to, że w ludziach jest więcej dobra niż zła, że z wiedzy 
korzystają więcej w dobrych niż w złych celach. Bez wiedzy 
żylibyśmy w jaskiniach...

Z czym wiąże się dla Pana Nagroda Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej?

Ogromna radość, satysfakcja i zadowolenie, także poza-
osobiste, że doceniono jakość polskiej psychologii. Jest 
ona jedną z nielicznych nauk społecznych w naszym kraju, 
która staje się przedsięwzięciem międzynarodowym, nie 
ogranicza się do lokalnego podwórka. To cieszy, gdyż nauka 
z natury jest uniwersalna. Nie pracujemy dla nagród, czło-
wiek robi badania dlatego, że coś go fascynuje i chce to zro-
zumieć, ale... miło jest być docenionym we własnym kraju.

Z laureatami Nagród FNP rozmawiała Karolina Dusz-
czyk  (PAP – Nauka w Polsce) 

Przedruk za zgodą portalu Nauka w Polsce. 
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Prof. Dietl: dzięki 
statusowi fundacji 
zapewnimy badaczom  
w MagTop wyższe pensje

40 mln zł przeznaczyła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej na utworzenie cen-
trum badawczego MagTop. „Centrum będzie miało status fundacji. Dzięki 
temu będziemy mogli zaoferować naukowcom atrakcyjne wynagrodzenie” 
– zdradza kierownik powstającej instytucji, fizyk prof. Tomasz Dietl. 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) pod koniec czerw-
ca rozstrzygnęła pierwszy otwarty konkurs w progra-
mie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Prawie 
40 mln zł na realizację innowacyjnych badań w nowej 
jednostce naukowej otrzymał projekt złożony przez na-
ukowców z Instytutu Fizyki PAN (IF PAN). Utworzyć mają 
oni Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu 
i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną (MagTop). 
Kierownikiem nowej instytucji będzie prof. Tomasz Dietl. 
Naukowiec złożył projekt do konkursu wraz z prof. Toma-
szem Wojtowiczem.

„Jeśli chodzi o naukę, świat posuwa się do przodu szyb-
ciej niż Polska. Zewnętrznym tego przejawem jest mała 
liczba uzyskanych w kraju grantów ERC (Europejskiej Rady 
ds. Badań Naukowych – przyp. PAP), stosunkowo słaba 
współpraca z przemysłem, a także relatywnie mała liczba 
powstających u nas firm wysokich technologii” – mówi 
w rozmowie z PAP prof. Tomasz Dietl z IF PAN i Wydziału Fi-
zyki UW. W konkursie na Międzynarodowe Agendy Badaw-
cze postanowiono dać szansę nowym formom instytucji, 
które mogłyby się przysłużyć polskiej nauce.

NOWA FORMA: FUNDACJA

„Chcemy przyciągnąć ludzi z zewnątrz – najlepszych na-
ukowców z zagranicy. Od tego zależy sukces naszego 
ośrodka. A to wymaga pewnej swobody w uposażeniu 
tych, których zatrudniamy. A tu niestety dowolności nie 
ma ani uczelnia, ani instytut PAN” – zwraca uwagę prof. 
Dietl. Dlatego, jak wyjaśnia, przyszłe centrum MagTop 
będzie miało status fundacji. „To daje spore możliwości 

– swobodę w pozyskiwaniu pieniędzy, i swobodę w zakre-
sie wypłacania wynagrodzeń” – mówi fizyk.

Według niego, jeśli centrum przyciągnie dobrych naukow-
ców, łatwiej będzie zdobywać dofinansowanie grantowe 
oraz uzyskać dobrą ocenę parametryczną. A to od niej za-
leży wysokość dofinansowania z budżetu państwa, nawet 
jeśli dana jednostka nie jest publiczna. Dlatego fizyk ma 
nadzieję, że za kilka lat jego fundacja będzie miała szansę 
zawalczyć o środki z ministerstwa nauki i istnieć po zakoń-
czeniu finansowania przez FNP.

Finansowanie z budżetu to jednak nie wszystko. Prof. 
Dietl liczy też na współpracę z firmami wysokich tech-
nologii. Na razie wiadomo już, że nowe centrum będzie 
prowadzić współpracę z czterema takimi przedsiębior-
stwami. „Ale mamy też nadzieję, że w przyszłości nasze 
badania przyczynią się do powstania nowych firm” – 
przyznaje naukowiec.

BUDOWANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO,  
A NIE BUDYNKÓW

Prof. Dietl uspokaja, że pojawienie się nowego centrum 
nie oznacza, że specjalnie dla MagTop powstanie nowy 
budynek i zakupiona będzie nowa aparatura badawcza. 
Centrum MagTop będzie związane z jednostką partnerską, 
czyli z IF PAN. Od instytutu m.in. wynajmować będzie po-
mieszczenia. Będzie też korzystać z laboratoriów stworzo-
nych przez kierowników projektu i udoskonalać je. Bada-
cze z centrum będą kontynuować również dotychczasową 
współpracę naukową.
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„Jakiś czas temu narzekaliśmy na brak nowych pomiesz-
czeń, aparatury. Teraz pod tym względem nastąpił olbrzy-
mi skok, ale nie doprowadziło to jeszcze do wzrostu liczby 
odkryć na światowym poziomie, tj. polepszenia jakości 
publikacji oraz wzrostu liczby prestiżowych grantów eu-
ropejskich i przedsiębiorstw wysokiej technologii. Dlate-
go teraz trzeba postawić na kapitał intelektualny” – mówi 
prof. Dietl i dodaje, że centrum ma docelowo zatrudnić 
ok. 30 naukowców, w tym doktorantów. „Dofinansowanie 
w ramach programu MAB pozwoli więc na właściwe wyko-
rzystanie istniejących laboratoriów, zarówno ze względu 
na zatrudnienie nowych naukowców, jak i dostarczenie 
funduszy na pokrycie niemałych kosztów bieżącej eksplo-
atacji nowoczesnej aparatury pomiarowej i technologicz-
nej” – podsumowuje prof. Dietl.

 MOBILNOŚĆ I ŁATANIE DZIURY

MagTop ma też być pozytywnym punktem odniesienia, je-
śli chodzi o mobilność naukowców. Prof. Dietl zwraca uwa-
gę na obecny w Polsce problem tzw. chowu wsobnego. To 
model kariery naukowej, w której naukowiec kolejne jej 
szczeble pokonuje w tym samym miejscu. A taki model 
utrudnia znalezienie pracy w nauce wybitnym naukow-
com z zewnątrz. „W naszym centrum chcemy skończyć 
z tym złym modelem. Za zatrudnianie nowej osoby od-
powiedzialny będzie nie dyrektor centrum, tylko między-
narodowy komitet naukowy, który wybierze najlepszego 
kandydata. Niekoniecznie będą to więc wychowankowie 
kierowników tych jednostek” – opowiada Dietl.

Pierwszą Międzynarodową Agendę Badawczą zakładają profesorowie Tomasz Dietl i Tomasz  Wojtowicz. 
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„Innym wyzwaniem, przed którym stoi nauka 
w Polsce, jest istnienie dziury pokoleniowej, która 
wynikła z emigracji oraz odejścia od nauki młodzie-
ży odpowiednio w latach 80. i 90. z powodu trud-
nej sytuacji uczelni i instytutów w tamtym okresie. 
Z tego względu należy poszukiwać liderów 
grup naukowych także za granicą i w ten spo-
sób zapewnić twórczą ciągłość – w naszym 
przypadku, badań w dziedzinie fizyki i tech-
nologii oraz praktycznego wykorzystania no-
wych materiałów” – dodaje naukowiec.

WZORZEC JUŻ JEST

MagTop będzie wzorowane na modelu funk-
cjonowania Międzynarodowego Instytutu Bio-
logii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. 
„To instytucja modelowa. Jej wysoki poziom 
pokazują zarówno oceny zewnętrzne, jak i we-
wnętrzne” – mówi prof. Dietl i zaznacza, że w MIB-
MiK realizowane były trzy granty ERC (na wszystkich 
21 realizowanych w Polsce). MIBMiK ma też najwyż-
szą ocenę A+ w parametryzacji jednostek nauko-
wych. Poza tym pracuje tam wielu zagranicznych 
naukowców, a zatrudnia ich międzynarodowy ko-
mitet naukowy. „FNP podjęła więc próbę powtórze-
nia sukcesu tego instytutu w innych dziedzinach” 
– mówi Dietl.

MATERIAŁ NA PRZEŁOM

Badania prowadzone w centrum MagTop będą 
dotyczyć pewnej znanej dopiero od niedawna kla-
sy materiałów – tzw. materiałów topologicznych. 
„Badamy obiekty w nanoskali, a więc kilkadziesiąt 
tysięcy razy mniejsze od ludzkiego włosa. Takie 

obiekty dalej składają się z milionów atomów. Okazuje się 
jednak, że na krawędziach czy na powierzchniach takich 
tworów pojawiają się nowe stany elektronowe – a przez 
to nowe właściwości” – opowiada prof. Dietl. Wyjaśnia, że 
materiały te są odporne na odkształcenia. To odróżnia je 
od nanomateriału takiego jak np. grafen, który straciłby 
właściwości, gdyby go np. zmiąć.

„Już dawno temu odkryto, że im dokładniej sproszkujemy 
proch, tym lepiej będzie on oddziaływał z otoczeniem. 
Im proch ma bowiem mniejsze ziarnka, tym większa jest 
jego powierzchnia i materiał lepiej się utlenia. Podobnie 
jest w materiałach, które teraz badamy. Kiedy przecho-
dzimy do zjawisk w skali nano, powierzchnie i krawędzie 
zaczynają odgrywać coraz większą rolę” – opowiada na-
ukowiec. Przyznaje, że badacze szukają teraz materiałów 
topologicznych o właściwościach najbardziej pożądanych 
zarówno w nauce, jak i w przemyśle.

Nowo odkryte materiały o tak interesujących właściwo-
ściach mogą znaleźć niezwykle zastosowania. Nadzieją 
jest ich wykorzystanie chociażby przy produkcji niezwykle 
czułych czujników biologicznych czy chemicznych. Poza 
tym naukowcy liczą na to, że nowe materiały posłużą np. 

do odzyskiwania traconej energii, np. w silnikach samo-
chodowych – mogłyby pomóc w zamianie niewykorzysta-
nego ciepła na energię elektryczną. Badacze chcą też użyć 
nowych materiałów w rozwoju spintroniki – gałęzi elektro-
niki, w której pod uwagę bierze się nie tyle sam ładunek 
elektronu, co jego inną własność – spin. Rozwój spintroniki 
pozwoliłby m.in. na szybszy i bardziej wydajny zapis i prze-
twarzanie danych.

PARA NIE OD PARADY

Centrum MagTop będzie kierowane przez prof. Dietla, 
a także przez prof. Tomasza Wojtowicza z IF PAN. Prof. 
Dietl zajmuje się badaniami teoretycznymi i doświadczal-
nymi. Z kolei prof. Wojtowicz zajmuje się technologią ma-
teriałową. „Jest światowym specjalistą od otrzymywania 
materiałów półprzewodnikowych tzw. metodą epitaksji 
wiązek molekularnych” – mówi prof. Dietl i dodaje: „Two-
rzymy komplementarny tandem. Taka współpraca będzie 
też istotna z punktu widzenia właściwego zorganizowania 
i zarządzania nową jednostką naukową.”

Finansowanie dla centrum MagTop zostało przyznane na 
pięć lat, a potem może ono zabiegać o środki na kolejne 
dwa lata działania. Centrum MagTop ma być pierwszą 
z dziesięciu Międzynarodowych Agend Badawczych. Kon-
kurs na takie jednostki realizuje FNP dzięki środkom po-
chodzącym z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Prof. Dietl liczy też na współpracę 
z firmami wysokich technologii. Na razie 
wiadomo już, że nowe centrum będzie 
prowadzić współpracę z czterema 
takimi przedsiębiorstwami. „Ale mamy 
też nadzieję, że w przyszłości nasze 
badania przyczynią się do powstania 
nowych firm”.

Ludwika Tomala (PAP – Nauka w Polsce )

Przedruk za zgodą portalu Nauka w Polsce. 
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ROZMOWA Z PROF. MACIEJEM ŻYLICZEM, 
BIOLOGIEM MOLEKULARNYM, PREZESEM 
FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Elastyczność 
i niezależność 

„Forum Akademickie”: Zwykle pamięta się na-
zwiska tylko dwóch ostatnich prezesów Fundacji. 
Dwóch pierwszych nikt nie pamięta. Może je pan 
przypomnieć?

Maciej Żylicz: Na początku, czyli w 1991 r., zarówno za-
rząd, jak i rada Fundacji były prawie całkowicie związane 
z administracją państwową. Przewodniczącym pierwszej 
rady, która rozpoczęła swoją działalność, był naukowiec 
– prof. Henryk Ratajczak, chemik z Wrocławia, jednocze-
śnie wiceprzewodniczący KBN, a wśród członków, zgodnie 
z ówczesnym statutem, zasiadało trzech przedstawicieli 
ministerstw w randze ministrów lub wiceministrów oraz 
przewodniczący ówczesnych komisji KBN-u. Pierwszym 
prezesem FNP był Marek Bogucki, a drugim, powołanym 
przez prof. Witolda Karczewskiego, przewodniczącego 
KBN – dr Jan Krzysztof Frąckowiak, który z kolei był sekre-
tarzem KBN w randze wiceministra, podsekretarza stanu. 
Do chwili, gdy prof. Witold Karczewski poprosił prof. Grab-
skiego, żeby pokierował Fundacją, była to de facto przy-
budówka ministerstwa. Tak to się zaczynało. Prof. Grabski, 
zanim przyjął propozycję prof. Karczewskiego, postawił 
warunek: dostanie wolną rękę i wsparcie w procesie unie-
zależnienia Fundacji. Po kilku latach Fundacja przeniosła 
siedzibę z budynku ministerstwa nauki na ul. Grażyny, 
co było symbolicznym odcięciem pępowiny, ale przede 
wszystkim, stała się samodzielna organizacyjnie. Powoli 
zmieniał się statut…

Zatrzymajmy się przy początkach. Z perspektywy 25 
lat mamy wrażenie, że dzieje Fundacji to pasmo suk-
cesów w działalności dla nauki. Ale przecież wcale 
nie zaczęło się tak dobrze.

Rzeczywiście, w pierwszym roku nie było wiadomo, 
czym ta Fundacja jest, jej misja nie została sprecyzowa-
na i w związku z tym podejmowano przedziwne decyzje. 
Pierwszym programem, który uruchomiono, był program 
Badania na rzecz Zdrowia Dziecka, w którym przyznawano 
dotacje szpitalom dziecięcym, np. na wyposażenie kare-
tek. Był on z pewnością pożyteczny, ale nie miał nic wspól-
nego z nauką. Fundacja starała się jednocześnie inwesto-

wać w krajowe, innowacyjne firmy, co nie zakończyło się 
sukcesem, przede wszystkim z powodu złych kryteriów 
doboru zarówno tych firm, jak i partnerów biznesowych. 
Wydano w ten sposób dużą część majątku Fundacji, wy-
plątywanie się z tych nietrafionych inwestycji trwało po-
tem długie lata. Raport NIK dotyczący pierwszego roku 
działalności Fundacji był bardzo krytyczny.

Chyba można zrozumieć, że szukano po omacku?

Byłem wtedy prorektorem Uniwersytetu Gdańskiego. 
Jeszcze zanim Fundacja powstała, przyszedł do mnie mój 
przyjaciel, prof. Robert Głębocki, rektor UG w czasach „So-
lidarności”, który był w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckie-
go ministrem edukacji narodowej i wiceprzewodniczącym 
KBN. Miał wiele obaw dotyczących powołania Fundacji. 
Taka była wówczas atmosfera. Gdy jakiś czas potem spo-
tkaliśmy się ponownie, stwierdził: „Przekonano mnie, że 
to dobry pomysł i podpisałem przelew na 95 mln zł”. To 
był fundusz założycielski FNP. Parę miesięcy wcześniej, 
14 grudnia 1990 r., Sejm zlikwidował Centralny Fundusz 
Rozwoju Nauki i Techniki, decydując o stworzeniu dwóch 
fundacji: działającej na rzecz nauki oraz kultury. Ta druga 
praktycznie nie istnieje. Ale w Fundacji Kultury to minister 
skarbu mianował członków jej rady. Przy każdej zmianie 
rządu następowała zmiana rady fundacji. Grabski już na 
początku wymusił inne funkcjonowanie fundacji, której 
stery objął.

Czy to od prof. Karczewskiego wyszedł pomysł powo-
łania Fundacji?

Myślę że nie. Prof. Grabski powiedział kiedyś, że Fundacja 
miała wielu ojców, którzy się do tego przyznawali wtedy, 
kiedy już odniosła sukces. Na pewno orędownikami po-
wstania Fundacji byli ówczesny minister edukacji prof. 
Henryk Samsonowicz oraz wicepremier w rządzie Tade-
usza Mazowieckiego prof. Jan Janowski. Profesor Kar-
czewski, po przeczytaniu raportu NIK z pierwszego roku 
działalności FNP, poprosił prof. Grabskiego, aby został 
prezesem Fundacji i podjął się misji uporządkowania jej 
spraw.
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Czyli mamy w 1992 roku profesorów Grabskiego 
i Grynberga w zarządzie oraz Janusza Sławińskiego 
na czele Rady FNP. Powstają pierwsze programy no-
wego typu: Nagroda FNP i stypendia dla młodych na-
ukowców. Skąd ci ludzie mieli takie odmienne, nowe 
spojrzenie na kwestie finansowania nauki?

Prof. Grabski był na stypendium w Cambridge, Marian 
Grynberg jest fizykiem, a zatem miał kontakty międzyna-
rodowe. Skądinąd prof. Grabski opowiadał mi, że zawsze, 
gdy wpadł na jakiś pomysł, okazywało się, że ktoś gdzieś 
na świecie już to robi. Fundacja była prywatną jednostką, 
co dawało możliwość zmiany sposobu postępowania.

Czy to znaczy, że gdyby nie doświadczenia za-
graniczne…

…i usytuowanie prawne Fundacji jako instytucji pry-
watnej…

…te wszystkie nowoczesne formy działania nie 
byłyby możliwe?

Zapewne nie byłby możliwe. Ważne jest też to, co Grabski 
wywalczył w zapisie statutowym. Możemy się kłócić, czy 
pieniądze, dzięki którym Fundacja powstała – te 95 mln 
zł – zanim znalazły się na koncie Fundacji były publiczne, 
czy nie (choć Centralny Fundusz Rozwoju Nauki i Techniki, 
który przed likwidacją był dysponentem tych środków, nie 
był instytucją budżetową i miał osobowość prawną), nato-
miast w chwili gdy zostały przekazane Fundacji, przestały 
być publiczne. Znalazły się pod zarządem władz niezależ-
nej, prywatnej fundacji. Oczywiście, jesteśmy w każdej 
chwili gotowi przyjąć każdą kontrolę, która chciałaby zba-
dać naszą działalność, bo funkcjonujemy w ramach pra-
wa, jesteśmy otwarci i nie mamy nic do ukrycia – na tym 
polega transparentność działania Fundacji. Ale powtórzę, 
bo to ważne: nasz fundusz założycielski, a także uzyskane 
w latach 2003-2004 środki z prywatyzacji spółek Skarbu 
Państwa oraz dochody uzyskane z obrotu tymi środkami 
nie są pieniędzmi publicznymi. To ważne dla możliwości 
samodzielnego tworzenia naszych programów i elastycz-
ności działania. Podmiot niepubliczny, taki jak FNP (na 
Zachodzie nazywany trzeciosektorowym), ma większe 
możliwości szybszego i bardziej dopasowanego do po-
trzeb odbiorców reagowania niż aparat administracji pu-
blicznej.

Pierwsze programy – obecna Nagroda FNP i Start 
– były ukierunkowane wyraźnie na wspieranie lu-
dzi. Potem pojawiły się, a może nawet przeważały 
w pewnym momencie, programy na dofinansowanie 
inwestycji i aparatury.

Tak. To było związane z ogromnym zapóźnieniem polskiej 
nauki w tym względzie. To było też ratowanie substancji 
nauki i kultury (dzięki wsparciu Fundacji odrestaurowano 
np. wiele zabytkowych archiwaliów, zmodernizowano bi-
blioteki), bo panowała bardzo trudna sytuacja finansowa. 
Teraz to się już trochę zatarło w pamięci, ale mówimy o la-
tach 90., a zauważmy, że dopiero po 15 latach, czyli w 2005 
r., cała polska nauka miała do dyspozycji tyle pieniędzy, ile 
jeden amerykański Uniwersytet Stanforda. Z tego trzeba 
było utrzymać 130 publicznych uniwersytetów, ok. 70 in-
stytutów PAN i – wtedy jeszcze – 250 instytutów badaw-
czych. To pokazuje marność naszej sytuacji finansowej. 
Od 2005 r. trzykrotnie zwiększyliśmy środki na naukę, ale 
nadal jest ich za mało!

Był taki moment, gdy postanowiono zmienić nasta-
wienie programów na finansowanie ludzi zamiast 
aparatury.

Koncentrowanie się na ludziach zawsze było ważne 
(przytoczę jedną ze „złotych myśli” prof. Grabskiego: na-
uka to ludzie, nie instytucje), ale proporcje zmieniały się 
w zależności od sytuacji. Programy Fundacji ewoluowały. 
Inne instytucje (najczęściej państwowe) podejmowały fi-
nansowanie zadań, które wcześniej finansowała FNP. Tak 
było właśnie z aparaturą czy z bibliotekami. KBN stworzył 
programy finansowania aparatury badawczej, Fundacja 
Mellona zaczęła finansować biblioteki. Wycofywaliśmy 
się z programów, których cele podjęły inne instytucje, 
w tym Ministerstwo Nauki. Teraz to działa podobnie: gdy 
w ofercie NCN czy NCBR pojawi się program, którego cele 
pokrywają się z tym, co wcześniej robiliśmy, my się z tego 
obszaru wycofujemy. Postępujemy elastycznie, możemy 
szybko reagować na sytuację, na potrzeby ludzi uprawia-
jących naukę. 

Mam wrażenie, że wiele programów FNP stało się 
bezpośrednim wzorem dla programów ministerstwa 
czy jego agend.

Owszem, działo się tak wielokrotnie. Prowadziliśmy na 
przykład program FOCUS, finansujący tworzenie nowych 
zespołów naukowych. Program LIDER Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju jest jego kopią. I bardzo dobrze, że 
tak się dzieje, że sektor publiczny podejmuje pewne idee, 
bo może to robić na znacznie większą skalę, aby w sposób 

Podmiot niepubliczny, taki jak FNP, ma 
większe możliwości szybszego i bardziej 
dopasowanego do potrzeb odbiorców 
reagowania niż aparat administracji 
publicznej.
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bardziej systemowy zaspokoić potrzeby nauki w określo-
nym zakresie i mam nadzieję, że robi to dobrze.

Musieliśmy szukać wzorców zagranicznych dla nowe-
go sposobu podejścia do finansowania nauki?

Tak. W komunizmie nie mieliśmy tego rodzaju wzorów fi-
nansowania badań, jaki funkcjonował na świecie. Prof. 
Grabski pojechał do Howard Hughes Medical Institute, 
jednej z najważniejszych fundacji naukowych w USA, żeby 
zobaczyć, jak to działa w Ameryce. To było jeszcze zanim 
HHMI „utopił” pieniądze we własnym instytucie nauko-
wym, wtedy po prostu dawał pieniądze uczonym w posta-
ci dużych wieloletnich grantów i, co najważniejsze, dawał 
im wolność w ich wykorzystaniu. Moim zdaniem wizyta 
w Howard Hughes była przełomem dla działalności Fun-
dacji. Potem był Wellcome Trust – instytucja brytyjska…

A zatem wciąż obszar kultury anglosaskiej.

Tak, bo ten model jest najskuteczniejszy. Wzorzec kultury 
organizacyjnej, w której przynajmniej przez kilka lat nie 
można zostać zatrudnionym w instytucji, w której zrobiło 
się doktorat, w której przy ocenie projektów badawczych 
i awansach liczy się jakość i oryginalność osiągnięć nauko-
wych, a nie liczba opublikowanych prac, powoduje, że an-
glosaski system uprawiania nauki jest po prostu skuteczny.

W pewnym momencie pojawiły się w waszej działal-
ności fundusze europejskie. Czy pozwalają one Fun-
dacji realizować własne pomysły?

Tak, to był nasz warunek, gdy decydowaliśmy się na uczest-
nictwo w dystrybucji funduszy unijnych przeznaczonych 
na naukę. Dlaczego to właśnie nam powierzono te fun-
dusze? Myślę że przede wszystkim ze względu na „markę” 
i profesjonalizm działania Fundacji. Każdy kolejny minister 
nauki, niezależnie od barwy politycznej, na początku swo-
jej pracy bardzo się dziwił, że taka fundacja, w dodatku po-
zarządowa, istnieje, ale później, gdy nas bliżej poznawał, 
zazwyczaj nam sprzyjał i pomagał w realizacji naszych sta-
tutowych zobowiązań. Dzięki realizacji programów finan-
sowanych z pieniędzy unijnych mogliśmy znacząco zwięk-
szyć skalę naszej działalności. W pierwszej perspektywie 
finansowej UE (2007-2013) do corocznie przekazywanych 
naszym beneficjentom ok. 20 mln ze środków własnych 
mogliśmy dołożyć ok. 100 mln z funduszy strukturalnych.

W roku 2005, w którym nastąpiło przekazanie wła-
dzy w FNP i został pan jej prezesem, Fundacja miała 
prawie 400 milionów. Zaczęła od 95, wydała przez te 
15 lat przeszło 250 mln, a ma więcej niż na początku. 
To miara sukcesu ekonomicznego FNP. Skąd się on 

wziął? Czy profesorowie Grabski i Grynberg byli nie 
tylko znakomitymi naukowcami, lecz także świetny-
mi finansistami?

Mówiąc pół żartem, pół serio, prof. Grabski miał to w ge-
nach, jego dziadek Władysław Grabski był twórcą refor-
my walutowej w II RP. Ale przede wszystkim postępował 
bardzo profesjonalnie: zatrudnił ludzi, którzy się na tym 
znali. Drugim wiceprezesem zarządu, którym kierował 
prof. Grabski, został finansista, Grzegorz Krawczyk. On 
odpowiadał za strategię inwestycyjną i zbudował dobrą 
sytuację finansową Fundacji. Koniec lat 90. to był zresztą 
znakomity czas do inwestowania na giełdzie. Można było 
zyskiwać rocznie 10-15 procent. Dziś, jeśli uda się uzyskać 
2-3 proc. ponad inflację, jest dobrze.

Ale nadal sytuacja finansowa Fundacji jest dobra?

Nominalnie wartość funduszy własnych maleje. Zaczęło się 
od kryzysu w 2008 r., który miał bardzo negatywne skutki 
dla całego rynku finansowego. Myśmy wprawdzie straci-
li wtedy tylko 8,6 proc. kapitału, ale było to tak niewiele 
dlatego, że „ukryliśmy się” w obligacjach Skarbu Państwa. 
Jednak oprocentowanie obligacji skarbowych systema-
tycznie spada od 2008 roku, a polska giełda do tej pory nie 
odrobiła strat z 2008 r. Tymczasem same nasze wydatki 
programowe znacząco przekraczają 5% aktywów finan-
sowych (dla porównania fundacje niemieckie wydają na 
działalność programową średnio miedzy 1 a 2,5% swoich 
aktywów). Powstało pytanie, co robić dalej. W 2010 r. pod-
jęliśmy decyzję o przeprowadzeniu zewnętrznego przeglą-
du naszych programów. Do kompleksowej analizy naszej 
oferty programowej zaprosiliśmy ekspertów spoza Polski, 
reprezentujących prestiżowe instytucje wspierające naukę. 
Oni spojrzeli na nasze programy świeżym okiem i zapropo-
nowali ograniczenie liczby programów. Poszliśmy w tym 
kierunku. Ale to się nie stało z dnia na dzień. Zajęło nam to 
pięć lat. Nasi ewaluatorzy powiedzieli wówczas: budujecie 
zespoły naukowe, a powinniście budować nowe instytucje 
badawcze. Tak rodził się pomysł Międzynarodowych Agend 
Badawczych, które zaczynamy właśnie tworzyć. To jest po-
kłosie naszego międzynarodowego audytu.

Proszę powiedzieć o tym programie.

Chodzi o tworzenie nowych instytucji, poza istniejącymi 
już w Polsce strukturami. Mają to być miejsca uprawiania 
nauki na najwyższym poziomie i działające w oparciu o wy-
magające standardy: tylko jakość naukowa ma decydować 
o zatrudnieniu i ocenie wyników pracy. Właśnie ogłosiliśmy 
wyniki pierwszego konkursu – dwaj wybitni fizycy, profeso-
rowie Tomasz Dietl i Tomasz Wojtowicz, uzyskali ponad 39 
mln na stworzenie nowej instytucji naukowej.
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I będzie ona nosiła nazwę „agenda”?

Taka nazwa została zaproponowana…

Chyba niezbyt szczęśliwa nazwa?

Rzeczywiście chyba nie, ale nazwa nie jest aż tak ważna. 
Ważny jest program. Chodziło chyba o to, żeby pokazać, 
że dla nowej jakości w nauce nie potrzebujemy budynków, 
ale dobrych pomysłów badawczych, tych właśnie „agend 
badawczych”, i to konkurencyjnych międzynarodowo.

Już raz zrobiono taki wyjątek i z inicjatywy kilku zde-
terminowanych naukowców powstał Międzynarodo-
wy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej.

Tak, ale to było 20 lat temu, w 1995 r.

Instytuty PAN chyba mają się dobrze, skoro przez 
długi okres zlikwidowano tylko jeden z nich?

Tak, Instytut Ekologii PAN… Ale to pokazuje, jak bardzo 
jesteśmy zabetonowani. W instytutach Maxa Plancka cały 
czas „się gotuje”. Powstają jedne instytucje, znikają inne.

Czy to dobrze, gdy w nauce panuje taka niestabilność?

To nie jest niestabilność, tylko gotowość odpowiedzi 
i szybka reakcja na nowe wyzwania badawcze, na poja-
wianie się nowych liderów, których zdolności należy wyko-
rzystać dla dobra nauki. Dyrektora instytutu Maxa Planc-
ka wybiera się na okres do osiągnięcia przez niego wieku 
emerytalnego. Zatem to jest bardzo stabilne. Ale w mo-
mencie, gdy on odchodzi na emeryturę, wszystko się zmie-
nia. Przychodzi nowy człowiek, pojawia się nowy program 
naukowy, zwalniani są wszyscy pracownicy, na ich miejsce 
w drodze konkursu przyjmuje się nowych. Zatem liderzy 
naukowi, ci najlepsi z najlepszych, mają stabilną pozycję, 
a oni zapewniają względną stabilność innym naukowcom. 
Są dwie różne stabilności. Jest stabilność tematyki – gdy 
jest tak stabilna jak w Polsce, to jest źle; nauka się zmienia, 
czasami o 180 stopni, a my trwamy w tematach, które są 
dziś nieważne z naukowego, odkrywczego punktu widze-
nia. I jest też stabilność z perspektywy ludzi. Dobrym przy-
kładem ścieżki kariery jest tenure track…

A nasza ścieżka kariery akademickiej – bardzo kla-
rowna, ukoronowana profesurą – nie jest odpowied-
nikiem tenure track?

Nie! W żadnym razie nie jest ona klarowna, niewiele w niej 
zależy od doskonałości naukowej, od dokonywania waż-
nych odkryć. Mówiąc inaczej, można ją przejść i osiągnąć 
stabilność zawodową nie będąc nie tylko wybitnym, ale na-

wet dobrym naukowcem. Teraz także Niemcy wprowadza-
ją system anglosaski. W tenure track liczy się jakość, a nie 
tworzenie kolejnych, nieważne czy dobrych, prac. W Polsce 
jakość nie ma wpływu na awans. Liczą się jakieś kwestie 
formalne, niezależnie od ich znaczenia naukowego.

A jednak w Polsce ta ścieżka jest klarowna, jak w mało 
którym kraju: doktorat, habilitacja, profesura.

Ale jej zasadniczą wadą, która ją dezawuuje, jest to, że 
nie ma żadnej gwarancji jakości podczas przechodzenia 
kolejnych etapów. Tenure track jest wyznaczana przez 
faktyczne osiągnięcia naukowe, a nie prace, które ktoś 
„po koleżeńsku”, czyli łagodnie, oceni, żeby „nie skrzyw-
dzić” kandydata na wyższy stopień. Zostałem profesorem 
w Utah University w wieku trzydziestu jeden lat. W Polsce 
nie miałbym na to szans, bo u nas nie liczy się jakość ba-
dań, odkrycia, tylko jakieś wymogi formalne, wiek…

Duża część osób byłaby oderwana od pracy nauko-
wej na rzecz pracy przy ocenie konkursów.

Niekoniecznie. Uczestniczę jako recenzent w wielu kon-
kursach na świecie. To działa, i u nas dałoby się to zrobić.

Wróćmy do Fundacji. Kwestia wyboru, skąd się biorą 
rada i zarząd. Co ma do tego fundator?

W naszym przypadku fundator, czyli Skarb Państwa, po 
założeniu Fundacji i zaproponowaniu pierwszego statutu, 
nie zastrzegł sobie wpływu na jej dalsze działanie. Kształt 
rady Fundacji i sposób jej powoływania w ciągu tych 25 
lat zmienił się diametralnie. Na początku lat 90. cały skład 
rady był powoływany przez ministra właściwego do spraw 
nauki. Następnym etapem była formuła, gdzie tylko poło-
wa członków rady była powoływana w ten sposób, a pozo-
stali byli proponowani przez ustępującą radę. Nadal jed-
nak to minister wręczał wszystkim nominacje – i to było 
jego prawo, że mógł nominacji nie wręczyć…

Zdarzyła się taka sytuacja?

Tak. Raz w historii Fundacji.

Komu?

– …

To była kwestia polityczna?

Pewnie tak… Później sytuacja była taka, że minister mógł 
wprawdzie zaproponować „swoją” połowę członków rady, 
ale spośród osób wybranych do KBN, a potem odpowied-
nio do Rady Nauki czy do Rady NCN.
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Świeża sprawa.

Tak. Dopiero w 2014 roku statut został zmieniony w ten 
sposób, że ustępująca rada wybiera wszystkich swoich 
następców. W ten sposób Fundacja w pełni uniezależni-
ła się od ministerstwa. Jak widać, był to długi proces. Ale 
oczywiście, jak każda fundacja, jesteśmy objęci nadzorem 
właściwego ministra, musimy przesyłać mu roczne spra-
wozdanie finansowe i merytoryczne. Gdyby coś było nie 
w porządku z naszym sprawozdaniem, minister musiałby 
interweniować. Wracając jeszcze do sposobu funkcjono-
wania Rady FNP: jej kadencja trwa 4 lata, ale funkcję jej 
członka można pełnić przez dwie kadencje. Jest taki zwy-
czaj, że pod koniec kadencji przewodniczący pyta każde-
go członka, czy chce zostać w radzie na kolejną kadencję. 
Gdy ktoś ustępuje, rada wskazuje jego następcę. No i rzecz 
podstawowa: do rady mogą być powołane wyłącznie oso-
by z tytułem naukowym profesora, a członkowie powinni 
reprezentować różne obszary nauki.

A zarząd?

W pierwszym okresie, kiedy fundacja była bezpośred-
nio związana z administracją państwową, prezesa 
powoływał i odwoływał przewodniczący KBN. Ale to 
się szybko zmieniło, już w 1992 tę kompetencję przy-
znano radzie FNP. I tak zostało do tej pory. Zarząd jest 
powoływany przez radę.

Bardzo prestiżowe konkursy Fundacji mają specy-
ficzne zasady naboru kandydatów. Mogą ich wskazy-
wać pewne gremia i osoby.

Kiedyś faktycznie kilka konkursów miało taką właśnie for-
mułę, obecnie jedynie Nagroda FNP i Honorowe Stypen-
dium im. prof. Leszka Kołakowskiego działają w ten sposób.

Czy stypendium Kołakowskiego wyróżnia się jakoś 
od innych prestiżowych międzynarodowych nagród 
i stypendiów Fundacji?

Nowe w naszej ofercie stypendium im. Leszka Kołakow-
skiego ma bardzo elitarny charakter i kandydatów do 
niego mogą zgłaszać zaproszeni przez kapitułę konkur-
su uczeni. Ale już pozostałe nagrody międzynarodowe, 
Copernicus i Nagroda Polsko-Amerykańska, mają otwartą 
procedurę: można się do nich zgłaszać samemu lub zostać 
zgłoszonym przez innego przedstawiciela społeczności 
naukowej.

Czy to otwarcie nie sprowokowało lawiny wniosków?

Nie. Nadal większość kandydatów jest zgłaszana przez in-
nych, ale są też odważni, którzy zgłaszają się sami.

Czy te najbardziej prestiżowe programy są oblegane?

Nagroda Fundacji – tak. Podobnie było z programem  
TEAM, do którego wnioski zgłaszają bezpośrednio kan-
dydaci. Tak jest też w przypadku Copernicusa i Nagrody 
Polsko-Amerykańskiej. Mieliśmy natomiast kłopot ze sty-
pendium im. von Humboldta, bo spadała nam liczba kan-
dydatów, ale rozpoczęliśmy akcję promocyjną i udało się 
odwrócić ten trend.

Kto decyduje o powstaniu programów: rada czy za-
rząd? Rada stanowi też jury w przypadku Nagrody FNP.

To jest wyjątek. W żadnym innym programie rada bezpo-
średnio nie decyduje o wyborze laureatów. Od początku 
chciano, by Nagroda była bardzo elitarna. Historia ewolu-
cji tego konkursu także jest długa, sposób wyłaniania jego 
laureatów był i jest przedmiotem ciągłej dyskusji w gronie 
rady i zarządu. Chcemy, by procedura konkursowa do-
starczała możliwie najskuteczniejszych narzędzi wyboru 
rzeczywiście najlepszych osiągnięć naukowych. Wydaje 

się, że ten nietypowy charakter wyboru laureatów nagrody 
– zgłaszanie kandydatów przez zamknięte grono osób, na-
stępnie dwuetapowy proces oceny merytorycznej zgłoszo-
nych osiągnięć i wreszcie rozstrzygnięcie konkursu przez 
Radę FNP – sprawdza się i został zaakceptowany przez śro-
dowisko naukowe. Procedura konkursowa w przypadku 
Nagrody FNP trwa prawie cały rok. W grudniu zaczynamy 
zbierać kandydatury, a pod koniec października następ-
nego roku podawana jest informacja o zwycięzcach. Do 
oceny wniosków są powoływani liczni eksperci, obecnie 
to głównie uczeni z zagranicy, często laureaci Nagrody No-
bla. Co ciekawe, członkowie rady, tych siedem osób, które 
co roku dyskutują nad kandydaturami, nigdy nie zdradzili 
przebiegu konkursu i nazwisk laureatów przed oficjalnym 
podaniem informacji do publicznej wiadomości.

Nagroda FNP ma wciąż wysoki prestiż i chyba nie jest 
to zasługa tych dwustu tysięcy złotych. Czy pan pa-
mięta, że nagrodę ustanowiono z intencją, by jej war-
tość była ekwiwalentem 100 tysięcy dolarów?

Teraz też chcielibyśmy, aby tak było, ale musimy się liczyć 
z realiami finansowymi. Jednak prestiż nagrody to nie 
kwestia pieniędzy. Budują go laureaci.

Hasło „Wspieramy najlepszych, by stali 
się jeszcze lepszymi” pozostaje aktualne 
i jest niezmiennym kierunkowskazem 
naszej działalności.
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Porozmawiajmy o kosztach Fundacji. Czy mieścicie 
się w owych mitycznych 10 procentach?

Jeżeli mówimy o pieniądzach strukturalnych, koszty admi-
nistracyjne Fundacji wynoszą znacznie poniżej 5 procent. 
W przypadku programów finansowanych wyłącznie ze 
środków własnych, koszty są wyższe, ponieważ wymaga-
ją one tyle samo zaangażowania, a wydatki programowe 
na poszczególne programy są niższe. Ostatnio mieliśmy 
jednak okres przejściowy, gdy nie podpisaliśmy jeszcze 
umowy z NCBR, które jest instytucją pośredniczącą w re-
alizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Inte-
ligentny Rozwój, w związku z czym nie dysponowaliśmy 
jeszcze środkami z nowej unijnej perspektywy finansowej. 
Kończyliśmy realizację programów z poprzedniej perspek-
tywy, a etaty musieliśmy utrzymywać z naszych własnych 
środków. Stanęliśmy przed wyborem: albo zwolnić ludzi 
– których skompletowanie zabrało dużo czasu i wysiłku 
– albo wierzyć, że uda się utrzymać niezbędne etaty z wła-
snych środków do czasu uzyskania nowych funduszy eu-
ropejskich. Wybraliśmy ten drugi scenariusz. Okazało się, 
że to była słuszna decyzja, bo mamy znakomity zespół, 
a umowę z NCBR podpisaliśmy. Odetchnęliśmy z ulgą.

Trzeba po dwudziestu pięciu latach ponownie pod-
dać refleksji hasło Fundacji?

Hasło „Wspieramy najlepszych, by stali się jeszcze lepszy-
mi” pozostaje aktualne i jest niezmiennym kierunkowska-
zem naszej działalności. Dajemy jednak ludziom, laure-
atom coraz większy wybór…

W jakim sensie?

Na przykład, w ramach niektórych nowych programów 
Fundacji, beneficjenci mogą dziś na miejsce realizacji 
projektu finansowanego przez FNP wybrać nie tylko jed-
nostkę naukową, lecz także pójść do firmy lub prowadzić 
projekt w konsorcjum naukowo-przemysłowym.

Wróćmy teraz do kontekstów ogólnych. Minister Ja-
rosław Gowin mówił niedawno, że mamy słabą na-
ukę, uczelnie lokowane gdzieś daleko w rankingach. 
Wzbudziło to głęboki sprzeciw środowiska rektorów.

Nie widzę powodu do sprzeciwu wobec prawdziwej konsta-
tacji. I nie chodzi tylko o miejsca w rankingach. Uważam, że 
mamy w Polsce ocean słabiutkiej, peryferyjnej nauki, z któ-
rego gdzieniegdzie, rzadko, wyłaniają się „wyspy szczęśli-
wości”, gdzie uprawia się naukę na najwyższym poziomie. 
W Polsce pracują osoby, które faktycznie kandydują do Na-
grody Nobla, ale to bardzo odosobnione przypadki.

To morze jest obszarem bylejakości, czy też żyznym 
morzem?

Niestety, to morze bylejakości. Nie można jednak wszyst-
kich wrzucać do jednego worka, bo są bardzo jasne punk-
ty na mapie naszej nauki. Te wyspy mogą być potraktowa-
ne jako punkt zaczepienia dla tych, którzy mają potencjał, 
żeby coś osiągnąć i dokonać wielkiego odkrycia.

Pan jest zwolennikiem ocen eksperckich. Tymcza-
sem wiele osób nie wierzy w rzetelność polskich ocen 
eksperckich.

Zasada jest prosta: eksperci powinni być lepsi, a przynaj-
mniej równi tym, których oceniają. U nas zwykle bardzo 
trudno ten warunek spełnić. Dlatego staramy się korzy-
stać z ocen ekspertów zagranicznych. W programie MAB, 
gdzie można uzyskać duże pieniądze, wszystkie wnioski są 
recenzowane przez zagranicznych specjalistów.

Jednak nie wierzy pan w polskie oceny…

Wierzę, że często są możliwe, ale w przypadku tego pro-
gramu polscy uczeni, którzy mogli oceniać te wnioski, mie-
liby konflikt interesów.

Jak pan widzi przyszłość Fundacji w chwili załama-
nia się wpływów finansowych i w perspektywie za-
kończenia za kilka lat możliwości uzyskania środków 
europejskich?

Perspektywa najbliższych 7 lat to realizacja kilku progra-
mów z funduszy własnych oraz kilku „większych”, finan-
sowanych ze środków unijnych (Międzynarodowe Agendy 
Badawcze, TEAM, FIRST TEAM, TEAM TECH, TEAM TECH 
Core Facility, HOMING, POWROTY). Wydamy na to przeszło 
1,1 mld złotych. Mamy więc 7 lat, aby znaleźć nowe źródła 
finansowania nauki. W ramach poszukiwania nowych roz-
wiązań m.in. tworzymy fundusz inwestycyjny, który będzie 
inwestował w firmy wdrażające dokonane w Polsce odkry-
cia naukowe. Zyski generowane w ten sposób będą w ca-
łości przeznaczane na realizację statutowej działalności 
Fundacji – wspieranie nauki.

Rozmawiał Piotr Kieraciński

Skrócona wersja wywiadu opublikowanego w „Forum 
Akademickim” (7/2016), przedruk za zgodą Redakcji. 
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Dwudzieste piąte urodziny 
Fundacja świętowała w sobotnie 
popołudnie, 18 czerwca, w ogrodzie 
swojej siedziby na warszawskim 
Mokotowie. W uroczystości wzięli 
udział laureaci programów FNP, 
przedstawiciele instytucji i organizacji 
zaprzyjaźnionych i współpracujących 
z Fundacją, a także byli i obecni 
pracownicy FNP.

Podczas uroczystości po raz pierwszy wręczono wyróżnienia im. Prof. Macieja W. Grabskiego. Nagroda ta, ustano-
wiona w 2016 r., jest przyznawana przez Zarząd FNP za działania na rzecz rozumienia nauki w społeczeństwie. Pierwszymi 
laureatami nagrody zostali prof. Łukasz A. Turski, fizyk teoretyk, uznany popularyzator nauki, pomysłodawca Pikniku 
Naukowego i współtwórca Centrum Nauki Kopernik, oraz Ryszard Rakowski, współzałożyciel i wieloletni dyrektor Kra-
jowego Funduszu na rzecz Dzieci – organizacji pomagającej wybitnie zdolnym dzieciom.

W imieniu nieobecnego laureata, Ryszarda Rakowskiego, dyplom 
odebrała Maria Mach, dyrektor KFnrzD.

Wręczenie wyróżnienia prof. Łukaszowi A. Turskiemu. 

Eksperyment z udziałem gości przeprowadził prof. Łukasz A. Turski. 
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Gości powitał wiceprezes FNP 
dr Tomasz Perkowski. 

Od lewej: prof. Marek Ziółkowski, Małgorzata Kidawa-Błońska i prof. Karol Wysokiński. 

Pożegnanie ustępujących członków Rady FNP: prof. Włodzimierz Bolecki 
dziękuje prof. Irenie Kotowskiej i prof. Andrzejowi Jerzmanowskiemu. 

Zarząd dziękował za wieloletnią współpracę także b. przewodniczącemu 
Rady Wydawniczej FNP, prof. Markowi Ziółkowskiemu.  

Wystąpienie prezesa FNP prof.  Macieja Żylicza. 
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Urodzinowy tort pokroili prof. Andrzej Jerzmanowski i prof. Maciej Żylicz. 

Pamiątkowe zdjęcie pracowników Fundacji. 
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