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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 i 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: wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi oraz następującymi zasadami:
• wsparcie jest kierowane bezpośrednio do naukowców
i zespołów badawczych,
• wszystkie subwencje, nagrody i stypendia przyznawane
są 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 udzielane jest zgodnie z zasadą „trudnego pieniądza” (wysoka konkurencyjność przy wyborze laureatów).

Fundusz założycielski Fundacji w wysokości 95 mln złotych
pochodzi ze zlikwidowanego w 1990 r. Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki, przekazanego FNP decyzją Sejmu RP. Dwadzieścia lat efektywnego pomnażania
tych środków poprzez inwestowanie ich m.in. w obligacje,
jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i akcje,
pozwoliło Fundacji zbudować stabilną i pewną sytuację
finansową. Ze środków pochodzących z działań na rynkach
finansowych Fundacja przekazała nauce do końca 2015 r.
łącznie 473 mln zł. Wartość funduszy własnych Fundacji
wynosi niemal 307 mln zł (stan na 31 grudnia 2015 roku).
Dodatkowe środki na wspieranie nauki Fundacja otrzymała 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 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa zasili majątek Fundacji. Z uzyskanej dzięki temu kwoty 51,7 mln zł
Fundacja utworzyła odrębny fundusz przeznaczony na
finansowanie stypendiów dla młodych uczonych (program START). W 2007 r. Fundacja uzyskała współfinansowanie programu POWROTY/HOMING z Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W 2008 r. rozpoczęła realizację programów finansowanych z funduszy strukturalnych w ramach Działania 1.2
„Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu
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Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jako beneficjent
programów kluczowych PO IG Fundacja otrzymała 421
mln zł (środki te były wydatkowane w latach 2007–2015).
Ponadto, dzięki uzyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr
systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju
gospodarczym”), Fundacja w 2011 roku rozpoczęła projekt SKILLS. W latach 2010–2015 Fundacja przeznaczyła
na jego realizację ponad 35 mln złotych.
W 2015 roku Fundacja uruchomiła nową ofertę programową finansowaną ze środków Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój (PO IR) – programy MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE (MAB), TEAM, TEAM-TECH wraz
z modułem TEAM-TECH Core Facility, FIRST TEAM, HOMING
i POWROTY. Całkowita suma przeznaczona na realizację
programu MAB wynosi 532 mln zł, a na pozostałe programy
finansowane ze środków PO IR – 615 mln zł.
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 1% są wykorzystywane na
podwyższanie stypendiów laureatom konkursów dla młodych naukowców – w latach 2006–2009 były to stypen-

dia dla uczonych powracających z zagranicy (program
POWROTY/HOMING), a od 2010 roku – stypendia dla najwyżej ocenionych w konkursie laureatów programu START.
Dbając o przejrzystość i jawność działań, Fundacja publikuje obszerne sprawozdania ze swojej działalności w formie 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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WŁADZE FUNDACJI NA
RZECZ NAUKI POLSKIEJ

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. Wojciech Tygielski
prof. dr hab. Karol I. Wysokiński
honorowy członek
prof. dr hab. inż. Maciej W. Grabski

Zarząd FNP (od lewej): prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki,
prof. dr hab. Maciej Żylicz, dr Tomasz S. Perkowski.

Rada FNP (od lewej, góra): profesorowie M.Z. Świtoński,
H. Koroniak, L. Gradoń, W. Tygielski, (dół): profesorowie
A. Jerzmanowski, I.E. Kotowska, K.I. Wysokiński.
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Zespół Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

ZESPÓŁ FUNDACJI NA
RZECZ NAUKI POLSKIEJ

s ta n n a 3 1 g r u d n i a 2 0 1 5 r.

PION PROGRAMOWY
Michał Pietras
dyrektor ds. działalności programowej
ZESPÓŁ DS. KOORDYNACJI
PROGRAMÓW, ZESPÓŁ
DS. MIĘDZYNARODOWYCH
AGEND BADAWCZYCH

dr Tomasz Poprawka
zastępca dyrektora ds. działalności
programowej
ZESPÓŁ DS. KOORDYNACJI
PROGRAMÓW

dr Beata Frączak
kierownik zespołu ds. koordynacji
programów
Krystyna Frąk
dr inż. Dariusz Łukaszewski
dr Joanna Rutkowska
Julia Zimmermann
ZESPÓŁ
DS. MIĘDZYNARODOWYCH
AGEND BADAWCZYCH

Kinga Słomińska
kierownik zespołu ds. Międzynarodowych
Agend Badawczych
dr Monika Biłas-Henne
dr Judyta Węgrzyn
ZESPÓŁ DS. KAPITAŁU
LUDZKIEGO, ZESPÓŁ DS.
PROMOCJI PROGRAMÓW,
ZESPÓŁ DS. WSPÓŁPRACY
ZEWNĘTRZNEJ

Adam Zieliński
zastępca dyrektora ds. działalności
programowej
ZESPÓŁ DS. PROMOCJI
PROGRAMÓW

Marta Michalska-Bugajska
kierownik zespołu ds. promocji programów
Elżbieta Marczuk
Zofia Matejewska
Dominika Wojtysiak-Łańska

ZESPÓŁ DS. KAPITAŁU
LUDZKIEGO

Jagoda Brewczak
Agnieszka Konopka
Aleksandra Krypa
Jakub Rytka
Emilia Wojewoda

ZESPÓŁ DS. WSPÓŁPRACY
ZEWNĘTRZNEJ

Katarzyna Pronobis
kierownik zespołu ds. współpracy
zewnętrznej
Justyna Motrenko
dr Grażyna Żebrowska
ZESPÓŁ
D S . U M Ó W I P Ł AT N O Ś C I

Dorota Sierak
zastępca dyrektora ds. działalności
programowej
Lidia Rachocka
Magdalena Sordyl
Ewa Śliwowska
Małgorzata Świtalska-Bury
PION FINANSOWOKSIĘGOWY
ZESPÓŁ DS. RACHUNKOWOŚCI
I P O D AT K Ó W

Wanda Krzemińska
dyrektor ds. finansowo-księgowych
główny księgowy
Monika Wolińska
zastępca dyrektora ds. finansowo-księgowych
Dorota Komosa
Iwona Pachnowska
Małgorzata Pieńkowska
Katarzyna Siemieńczuk
Małgorzata Zawłocka

PION PLANOWANIA, ANALIZ
I KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ
Aneta Antolak
dyrektor ds. planowania i analiz
ZESPÓŁ DS. KONTROLI
ZEWNĘTRZNEJ

Irmina Sitnicka
kierownik zespołu ds. kontroli zewnętrznej
Aleksandra Kowalska
Katarzyna Lechicka
Wiktoria Molenda
Monika Machnikowska
Marcin Marcinków
ZESPÓŁ DS. PLANOWANIA, ANALIZ
I INWESTYCJI FINANSOWYCH

Krystyna Akacka
Paweł Kulesza

ZESPÓŁ DS. BAZ DANYCH

Mirosław Serwaczyński

P I O N O R G A N I Z A C YJ N O A D M I N I S T R A C YJ N Y
Katarzyna Demczuk
dyrektor ds. organizacyjnoadministracyjnych
ADMINISTRACJA

Piotr Urbaniak
kierownik administracji
Hubert Choma
Wojciech Janikowski
Jarosław Jurczyk
KANCELARIA FUNDACJI

Magdalena Borowska-Wittlin
Agata Zielińska
SAMODZIELNE STANOWISKO
DS. PERSONALNYCH

Joanna Antas

SAMODZIELNE STANOWISKO
DS. EWALUACJI I ANALIZ
PROGRAMOWYCH

dr Marta Łazarowicz-Kowalik
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LIST
PRZEWODNICZĄCEGO
RADY FUNDACJI

W oparciu o regularnie przedstawiane sprawozdania
Zarządu, a także wyniki corocznego audytu informacji
finansowej FNP przeprowadzonego przez zewnętrzną
firmę, Rada na bieżąco analizowała sytuację finansową
Fundacji i podejmowała decyzje dotyczące optymalnych
strategii zarządzania aktywami i planowania struktury
wydatków. Rok 2015 był kolejnym niełatwym okresem
pod względem stabilności rynków finansowych, co spowodowało, że Rada ze zrozumieniem podeszła do decyzji
Zarządu ograniczającej wydatki na mniej rozpoznawalne
programy stypendialne w celu utrzymania na pożądanym
poziomie najważniejszych „flagowych” programów FNP.
Podobnie jak w poprzednim roku, Rada zdecydowanie
poparła działania Zarządu włączające Fundację w administrowanie funduszami europejskimi nowej perspektywy
finansowej przeznaczonymi na naukę.

prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski

Szanowni Państwo,
Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej odbyła w 2015 r.
sześć spotkań, w których brali także udział członkowie
Zarządu oraz pracownicy Fundacji zapraszani w celu
udzielenia informacji w sprawach omawianych w trakcie
posiedzeń. Podobnie jak w poprzednich latach, rada analizowała kwestie związane z bieżącą działalnością Fundacji,
w tym dotyczące procedur, realizacji i wyników programów
prowadzonych przez FNP. Według jednomyślnej oceny
Rady, w 2015 r. działalność Fundacji w tym zakresie spełniała najwyższe standardy europejskie.

Miniony rok był ostatnim pełnym rokiem działania Rady
Fundacji w dotychczasowym składzie. Kończąc sprawowanie funkcji jej członka i Przewodniczącego, składam
serdeczne podziękowania za znakomitą, harmonijną i bardzo owocną współpracę Koleżance i Kolegom z Rady, z którymi miałem przyjemność pracować przez ostatnie cztery
lata. W imieniu nas wszystkich dziękuję także Zarządowi
i wszystkim pracownikom Fundacji za sprawne, profesjonalne i pełne oddania prowadzenie spraw Fundacji w czasie całej upływającej kadencji.

prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski
Warszawa, czerwiec 2016
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ski, Polsko-Niemiecka Nagroda Copernicus, Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa, Honorowe stypendium im.
A. von Humboldta oraz Honorowe Stypendium im. Leszka
Kołakowskiego.
W roku 2015 realizowaliśmy także programy finansowane
z funduszy strukturalnych – w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: programy WELCOME, MPD,
TEAM, POMOST, HOMING PLUS, POMOST i VENTURES oraz
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zorganizowaliśmy ostatnie nabory do projektu szkoleniowego
SKILLS, którego celem było doskonalenie przez naukowców tzw. umiejętności miękkich (programy INTER, IMPULS,
eNgage, AMP, Mentoring-Coaching, szkolenia i staże).

prof. dr hab. Maciej Żylicz

Szanowni Państwo,
W 2015 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizowała
29 programów (w tym 18, w ramach których organizowała
nowe konkursy), na które przekazała 62 mln zł, w tym 48
mln zł ze środków strukturalnych. W ramach działalności
programowej finansowanej ze środków własnych Fundacja po raz kolejny przyznała Nagrody FNP (to uznawane za
najważniejsze polskie wyróżnienie naukowe uzyskali profesorowie Stanisław Penczek, Kazimierz Rzążewski i Jerzy
Jedlicki), a także udzielała wsparcia naukowcom w programach: MISTRZ, START, Monografie FNP, Idee dla Pol-

Był to także rok intensywnych przygotowań Fundacji do
udziału w dystrybucji środków nowej perspektywy finansowej UE 2014–2020 (Program Operacyjny Inteligentny
Rozwój). Etap planowania oferty, jaką chcemy tym razem
zaproponować naukowcom, obejmował ocenę i analizę
działań realizowanych w poprzedniej perspektywie. Poddaliśmy ewaluacji dwa programy realizowane w ramach
PO IG: program WELCOME, którego celem było wspieranie projektów realizowanych przez wybitnych uczonych
z zagranicy w polskich instytucjach i umożliwienie młodym badaczom pracy naukowej w prowadzonych przez
nich zespołach, oraz program TEAM (wsparcie projektów
z udziałem studentów, doktorantów i uczestników staży
podoktorskich realizowanych w najlepszych zespołach
badawczych w Polsce). Oba te programy były dla nas bardzo ważne – zależało nam na stworzeniu możliwości rozwoju naukowego dla młodych ludzi poprzez zaoferowanie
im pracy w najlepszych zespołach.
O dokonanie merytorycznej oceny efektów tych programów poprosiliśmy wybitnych uczonych z zagranicy specjalizujących się w naukach o życiu oraz naukach ścisłych
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(taki był zakres tematyczny projektów badawczych realizowanych w ramach ocenianych programów). Powstały
dwa zespoły, które bardzo pozytywnie oceniły tematykę i wyniki realizowanych projektów. Wnioski z analizy
potwierdziły, że jakość badań prowadzonych w ramach
tych projektów jest bardzo wysoka i porównywalna ze
światową czołówką, chociaż jednocześnie niewiele z nich
opiera się na rzeczywiście odważnym i niekonwencjonalnym podejściu badawczym, które mogłyby doprowadzić
do przełomu w danej dziedzinie nauki.
Podsumowanie ewaluacji merytorycznej laureatów programów TEAM i WELCOME jest dostępne na stronie FNP:

http://www.fnp.org.pl/assets/TEAM-and-WELCOME-evaluation-executive-summary_2016-1.pdf.

Jak wykazało badanie, niespełna 1% uczonych w Polsce
jest odpowiedzialny za 23% cytowań wszystkich prac
naukowych opublikowanych z polską afiliacją (cytowania
były normalizowane w zależności od dziedziny naukowej).
Udział osób wyróżnionych przez FNP w puli 1% najlepiej
cytowanych prac w danej dziedzinie naukowej jest trzykrotnie większy niż uśredniony udział wszystkich pozostałych pracowników naukowych pracujących w Polsce.
W dziedzinach takich jak: fizyka multidyscyplinarna, chemia multidyscyplinarna, fizyka atomowa i molekularna,
optyka, badania nad polimerami, onkologia, fizyka cząstek
elementarnych i wysokich energii, genetyka i dziedziczenie, badania nad chorobami serca i chorobami krążenia,
laureaci FNP osiągali wyniki powyżej średniej światowej.

Uzyskane przez analityków z Leiden wyniki są spójne
Niezależnie od ewaluacji wybranych programów dokona- z badaniami, jakie przeprowadził prof. Marek Kwiek1.
nej w systemie peer review Fundacja zleciła w 2015 roku Wynika z nich, że podobnie jak w innych krajach Unii
Europejskiej, w Polsce 10% uczonych
wykonanie badania bibliometrycznego
jest odpowiedzialnych za ok. 50% „prodorobku laureatów FNP na tle dorobku
Fundacja od początku swej
wszystkich polskich naukowców. Celem
działalności kieruje się
dukcji” naukowej naszego kraju. Ta elita
badania było zidentyfikowanie, w oparmisją promowania najlepnaukowa, podobnie jak w innych kraciu o mierzalne wyniki pracy naukowej,
szych badaczy, tych, którzy
jach UE, prowadzi badania naukowe we
mocnych i słabych stron polskiej nauki,
uzyskują znaczące wyniki.
współpracy z partnerami zagranicznymi.
stworzenie mapy obszarów badawczych,
Musimy pamiętać, że ci bardzo dobrzy
I właśnie celowi budowania
w których polscy naukowcy (w tym laurew Polsce „kultury jakości”
uczeni z łatwością mogą znaleźć zatrudnieaci FNP) osiągają najlepsze wyniki w skali
podporządkowana została
nie w wielu krajach, a zatem Polska musi
światowej.
także nowa oferta prograzaoferować im takie warunki, aby chcieli
tu pozostać i nadal pracować. Niestety,
mowa FNP finansowana ze
Muszę tu zrobić zastrzeżenie: wybierając
środków Programu Operaobecny system oceny parametrycznej jedlaureatów swoich konkursów, Fundanostek, jak i system awansów naukowych
cyjnego Inteligentny Rozcja nigdy nie posługuje się wskaźnikami
wój, jaką uruchomiliśmy
obowiązujący w Polsce, jest zaprzeczebibliometrycznymi. Stosujemy ocenę
w 2015 roku.
niem stwierdzenia, że zależy nam właśnie
merytoryczną dokonywaną przez staranna tych najlepszych. Fundacja od początku
nie wybieranych recenzentów wywodzących się z między- swej działalności kieruje się misją promowania najlepszych
narodowego grona naukowców o dużych kompetencjach badaczy, tych, którzy uzyskują znaczące wyniki, i właśnie
i prestiżu. Przeprowadzona w 2015 r. analiza bibliome- celowi budowania w Polsce „kultury jakości” podporządtryczna nie oznacza odejścia od tej reguły. Jej przedmio- kowana została także nowa oferta programowa FNP finantem były wyłącznie zbiorcze dane dotyczące publikacji sowana ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny
z lat 2002-2013 ponad 500 badaczy wyróżnionych przez Rozwój, którą uruchomiliśmy w 2015 roku.
Fundację nagrodami, subsydiami lub grantami, a celem
nie ocena indywidualnych osiągnięć, lecz stworzenie swo- Największym i najbardziej prekursorskim przedsięwzięistej mapy najlepiej rozwiniętych obszarów polskiej nauki. ciem, jakie rozpoczęliśmy, jest nowy program: MiędzynaroZadanie to powierzyliśmy jednemu z najbardziej wiarygod- dowe Agendy Badawcze (MAB). Chodzi o stworzenie przez
nych pod względem analizowania dorobku naukowego wybitnych uczonych polskich i zagranicznych nowych
metodami bibliometrycznymi międzynarodowych ośrod- jednostek-centrów doskonałości. Mogą one powstawać
ków: Centrum Badań nad Nauką i Technologią Uniwersy- zarówno na uczelniach, w instytutach PAN, jak też nietetu w Lejdzie (Centre for Science and Technology Studies, zależnie od istniejących instytucji naukowych. To mają
University of Leiden). Z treścią raportu można się zapoznać
na stronie internetowej: http://www.fnp.org.pl/assets/ 1	Marek Kwiek, Academic generations and academic work: patterns of attitudes, beha-

Raport_bibliometryczny_2015.pdf

viors, and research productivity of Polish academics after 1989, „Studies in Higher
Education”, 2015
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być miejsca kreatywne, zaangażowane w rozwiązywanie
globalnych wyzwań współczesnej nauki, które będą przyciągały najlepszych uczonych z kraju i z zagranicy, będą
dawały szanse młodym naukowcom na ciekawą pracę i na
jak najszybsze uzyskanie samodzielności naukowej. Zależy
nam, aby partnerami zagranicznymi w tych przedsięwzięciach były jednostki naukowe, które już od wielu lat stosują
kulturę zarządzania promującą najwyższą jakość naukową.
Równolegle do tego projektu będziemy prowadzić znane
już programy: TEAM, HOMING oraz POWROTY. Mogą z nich
skorzystać uczeni pracujący w już istniejących jednostkach naukowych. Programy te mają wspólny cel stworzenia nowych miejsc pracy dla młodych naukowców, którzy
będą godziwie wynagradzani, a którzy dzięki prowadzeniu
badań naukowych na najwyższym poziomie będą nie tylko
podnosić swoje kwalifikacje, ale także uzyskiwać wyniki
ważne dla społeczeństwa, w tym przyczyniające się do
rozwoju gospodarki.
Stworzyliśmy także nowy program TEAM-TECH, który
będzie promował współpracę między nauką a biznesem, a w szczególności stymulował budowanie zaplecza
naukowego w firmach. Wchodzimy więc na teren dotychczas tylko częściowo zagospodarowany przez Fundację,
bardzo ważny, ale zarazem wymagający od nas nowych
umiejętności.

laureatów programu START wyłanianych w kolejnych konkursach. Jak co roku chcę wyrazić wdzięczność za wybór
takiego celu darowizny i tym samym wsparcie najzdolniejszych naukowców młodego pokolenia.
Jak zwykle w życiu, dobre wiadomości przeplatają się ze
smutnymi. W lutym 2016 roku odszedł profesor Maciej
W. Grabski, twórca sukcesu Fundacji, prezes jej zarządu
w latach 1992–2005. Zawdzięczamy Mu bardzo wiele.
Profesor był człowiekiem wielkiego formatu, ulepionym
jeszcze z przedwojennej gliny. Cieszył się ogromnym osobistym autorytetem, u którego podstaw leżały jego szerokie
horyzonty intelektualne, dbałość o etyczny wymiar działalności – czy to naukowej, czy w jakimkolwiek innym obszarze, a także niezależność myślenia. Fundacja ustanowiła
nowy program, w którym będzie wyróżniać osoby działające na rzecz rozumienia nauki w społeczeństwie. Wyróżnienie to nosi imię prof. Macieja Władysława Grabskiego.

prof. dr hab. Maciej Żylicz
Warszawa, czerwiec 2016

Z kolei ze względu na znaczne pokrywanie się celów programów MISTRZ i TEAM postanowiliśmy od 2015 roku
zawiesić nowe konkursy w programie MISTRZ.
Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować darczyńcom Fundacji. W 2015 roku Fundacja otrzymała od
prof. Adama Sobiczewskiego, wybitnego fizyka i laureata Nagrody FNP’95 darowiznę, dzięki której utworzony
został fundusz, z którego środki będą przeznaczone na
podwyższenie stypendiów najwyżej ocenionych laureatów
programu START zajmujących się dziedzinami bliskimi
zainteresowaniom Fundatora, czyli fizyką teoretyczną,
matematyką i astronomią. Jest to kolejny fundusz wieczysty powierzony Fundacji w celu realizacji jej celów statutowych. Jesteśmy zaszczyceni, że kolejna osoba prywatna
(pierwszymi były śp. prof. Barbara Skarga oraz dr Tamara
Kołakowska) właśnie naszej Fundacji powierzyła prowadzenie funduszu.
Dziękuję także każdemu z Państwa, którzy przekazali
w 2015 roku 1% swojego podatku dochodowego naszej
Fundacji. Otrzymaliśmy od Państwa ponad 45,5 tys. zł.
Kwota ta powiększy wysokość stypendiów dla najlepszych
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P R O F.
MACIEJ W. GRABSKI
– WSPOMNIENIE

12 lutego 2016 roku zmarł profesor Maciej W. Grabski,
najważniejsza postać w dotychczasowej historii Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej. Profesor Grabski przez 13 lat (od
1992 do 2005 roku) pełnił funkcję prezesa FNP, stając się
głównym twórcą jej niezależności instytucjonalnej, stabilności finansowej oraz jej ugruntowanej pozycji i prestiżu
w świecie nauki. To On zdefiniował jej misję, obowiązującą do dziś, i wypracował sposoby jej działania. To dzięki
Jego konsekwentnie realizowanej koncepcji finansowania
wybitnych uczonych – „wspierania najlepszych, aby stali
się jeszcze lepsi” oraz transparentności działania, Fundacja mogła się stać wzorem dla powstających później
budżetowych agencji finansujących badania naukowe.

prof. Maciej W. Grabski (ur. 20.06.1934 r., zm. 12.02.2016 r.)

DZIAŁALNOŚĆ
PROGRAMOWA
FUNDACJI
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DZIAŁALNOŚĆ
PROGRAMOWA
FUNDACJI

W 2015 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizowała
29 programów. W ramach 18 z nich została przeprowadzona procedura konkursowa.
Fundacja prowadziła następujące programy finansowane
ze środków własnych: Nagroda FNP, MISTRZ, START, Monografie FNP, IDEE DLA POLSKI, Polsko-Niemiecka Nagroda
Naukowa Copernicus, Polsko-Amerykańska Nagroda
Naukowa, Honorowe stypendium im. A. von Humboldta
oraz Honorowe stypendium im. Leszka Kołakowskiego.
W 2015 roku realizowane były także programy finansowane
z funduszy strukturalnych. W ramach Programu Operacyj-

nego Innowacyjna Gospodarka prowadzone były programy
WELCOME, MPD, TEAM, POMOST, HOMING PLUS i VENTURES. Z kolei w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki realizowany był projekt SKILLS (programy INTER,
IMPULS, eNgage, AMP, Mentoring-Coaching, szkolenia
i staże).
Poniższe zestawienie prezentuje koszty realizacji poszczególnych zadań określone w programie działalności Fundacji na rok 2015.
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PROGRAM

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej
Nagroda FNP
Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa COPERNICUS
Program MISTRZ – subsydia profesorskie
Program START – stypendia dla młodych uczonych
Program KOLUMB – stypendia zagraniczne dla młodych doktorów
Granty wspomagające dla stypendystów zagranicznych FNP
Program IDEE DLA POLSKI
Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta
Honorowe stypendium im. Leszka Kołakowskiego
Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa
Program EXTERIUS/POZA SZLAKIEM
Program WYDAWNICTWA
Program MONOGRAFIE
Program FOCUS – subsydia na tworzenie zespołów naukowych
Program WELCOME
Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie
Program VENTURES
Program TEAM PO IG
Program POMOST
Program HOMING PLUS
Projekt SKILLS
Program TEAMING
Programy PO IR: MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE, TEAM,
TEAM-TECH, FIRST TEAM, HOMING, POWROTY
Projekt PT PO IR
Projekt RRI TOOLS
Rezerwa programowa
Pozostałe wydatki programowe
R A Z E M D Z I A Ł A L N O Ś Ć S TAT U T O W A N I E O D P Ł AT N A

KOSZTY REALIZACJI
(W TYS. ZŁ)

923
32
3 283
4 618
166
300
986
277
19
125
4
19
150
563
5 530
4 027
411
12 412
6 000
4 017
16 486
228
135
913
41
294
58
62 017

Koszty działalności statutowej odpłatnej
Działalność wydawnicza – seria MONOGRAFIE

320

R A Z E M D Z I A Ł A L N O Ś Ć S TAT U T O W A O D P Ł AT N A

320

D Z I A Ł A L N O Ś Ć S TAT U T O W A N I E O D P Ł AT N A I O D P Ł AT N A R A Z E M

Zestawienie kosztów realizacji poszczególnych zadań wg stanu na 31 grudnia 2015 r.

62 336
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NAGRODA
FNP
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej co roku przyznaje wybitnym uczonym indywidualne nagrody za osiągnięcia
i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania,
otwierają nowe perspektywy badawcze, wnoszą wybitny
wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju
oraz zapewniają mu znaczące miejsce w nauce światowej.
Nagroda Fundacji przyznawana jest od 1992 roku. W roku
2015 Nagrody FNP zostały przyznane po raz 24. Każdy
z laureatów otrzymał nagrodę w wysokości 200 tys. zł. Do
tej pory Nagrodami FNP wyróżniono już 87 osób.

Uroczystość wręczenia Nagród FNP odbyła się 2 grudnia 2015
r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Wzięło
w niej udział około 450 osób. Podczas uroczystości gratulacje
laureatom składali: Stanisław Karczewski, marszałek senatu
RP, prof. Aleksander Bobko, wiceminister nauki i szkolnictwa
wyższego, minister Wojciech Kolarski z kancelarii prezydenta
RP w imieniu prezydenta RP, prof. Wojciech Fałkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, dr Magdalena Gawin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, a także prof. Michał Karoński,
przewodniczący rady Narodowego Centrum Nauki, i prof.
Jerzy Woźnicki, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

LAUREACI NAGRODY FNP W 2015 ROKU
W obszarze nauk chemicznych i o materiałach
PROF. DR HAB. STANISŁAW PENCZEK
z C e n t r u m B a d a ń M o l e ku l a r n y c h
i Makromolekularnych PAN w Łodzi za
opracowanie teorii polimeryzacji z otwarciem
pierścienia i jej wykorzystanie do syntezy
polimerów biodegradowalnych.
W obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich

W obszarze nauk humanistycznych i społecznych
PROF. DR HAB. JERZY JEDLICKI
z Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla
PAN w Warszawie za fundamentalne studia nad
fenomenem inteligencji jako warstwy społecznej
i jej rolą w procesach modernizacji w Europie
Środkowo-Wschodniej.

W obszarze nauk o życiu i o Ziemi nagrody nie przyznano.

PROF. DR HAB. KAZIMIERZ RZĄŻEWSKI
z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie
za odkrycie zjawiska magnetostrykcji
w ultrazimnych gazach z oddziaływaniem
dipolowym.

KONKURS W 2015 ROKU
TERMIN ZAMKNIĘCIA PRZYJMOWANIA NOMINACJI

14 STYCZNIA 2015 R.

LICZBA KANDYDATÓW W PIERWSZYM ETAPIE KONKURSU

65 OSÓB

LICZBA KANDYDATÓW W DRUGIM ETAPIE KONKURSU

19 OSÓB

LICZBA RECENZENTÓW I EKSPERTÓW

58 OSÓB

LICZBA LAUREATÓW

3 OSOBY

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZYZNANYCH NAGRÓD

600 TYS. ZŁ

Od lewej: prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski, laureat Nagrody FNP 2015, przewodniczący
Rady FNP prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski i prezes FNP prof. dr hab. Maciej Żylicz.

Wystąpienie prof. dr. hab. Stanisława Penczka podczas uroczystości wręczenia Nagród FNP.

Od lewej: przewodniczący Rady FNP prof. Andrzej Jerzmanowski, laureaci Nagród FNP 2015
– prof. Kazimierz Rzążewski, prof. Jerzy Jedlicki i prof. Stanisław Penczek – oraz prezes FNP prof. Maciej Żylicz.

Wystąpienie prof. Jerzego Jedlickiego.

Wystąpienie prof. dr. hab. Iwona Białynickiego-Biruli, laureata Nagrody FNP 2014.

Nagrody FNP.

Uroczystość odbyła się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Wzięło w niej udział około 450 osób.
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PROGRAM MISTRZ
Subsydia profesorskie

Realizowany od 1998 r. program MISTRZ ma na celu wspieranie najwybitniejszych uczonych poprzez przyznawanie
im subsydiów, w tym grantów badawczych i stypendiów.
Subsydia mogą być przeznaczone na podjęcie nowych lub
zintensyfikowanie dotychczas prowadzonych badań.
Subsydia przyznawane są w drodze zamkniętego konkursu
obejmującego co roku jeden z czterech poniższych obszarów: nauki o życiu i o Ziemi, nauki chemiczne i o materiałach, nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie oraz
nauki humanistyczne i społeczne.
Uroczystość wręczenia dyplomów siedmiu laureatom
programu MISTRZ (zwycięzcom konkursu 2015 w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych) odbyła się 28

października 2015 r. w Auli im. Tadeusza Tomaszewskiego
Uniwersytetu SWPS. Uroczystość uświetnił wykład prof.
Richarda Frąckowiaka, światowej sławy neurobiologa
polskiego pochodzenia. Prof. Frąckowiak opowiedział
o unijnym projekcie Human Brain Project, w którym kieruje
działem informatyki medycznej. Gości powitał JM Rektor
Uniwersytetu SWPS prof. Andrzej Eliasz, a laureatom gratulował podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Włodzisław Duch. W uroczystości
wzięło udział ok. 200 osób, w tym przedstawiciele władz
instytucji naukowych i badawczych, naukowcy, studenci
oraz licealiści.
Rada FNP podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu realizacji programu MISTRZ.

KONKURS W 2015 ROKU
Obszar: nauki humanistyczne i społeczne
TERMIN ZAMKNIĘCIA PRZYJMOWANIA NOMINACJI

10 GRUDNIA 2014 R.

LICZBA NOMINACJI
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TERMIN ZAMKNIĘCIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

2 MARCA 2015 R.

LICZBA KANDYDATÓW W DRUGIM ETAPIE KONKURSU

15 OSÓB

LICZBA RECENZENTÓW I EKSPERTÓW

50 OSÓB

LICZBA LAUREATÓW

7 OSÓB

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZYZNANYCH SUBSYDIÓW

2 060 671 ZŁ
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LAUREACI PROGRAMU MISTRZ W 2015 ROKU
(NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE)
L A U R E AT

TYT U Ł P R OJ E KT U

INSTYTUCJA

prof. dr hab.
Wojciech Jan Bałus

Od materialnego do niematerialnego medium.
Przemiany sztuki w drugiej połowie XX wieku
a dyskurs historii sztuki

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

prof. dr hab. Bartosz Brożek

Prawo i neurobiologia: nowy paradygmat filozofii
prawa

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

dr hab. Adam Chuderski

Neuro-logika: oscylacyjne mechanizmy zdolności
rozumowania

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

prof. dr hab.
Piotr Gutowski

Umiarkowane stanowiska we współczesnych
filozoficznych sporach teizmu z ateizmem. Geneza,
typy i konsekwencje

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II

prof. dr hab.
Marek Kwiek

Autonomia instytucjonalna i modele adaptacji
polskich uniwersytetów do zmieniającego się otoczenia społecznego i ekonomicznego (2005–2015)

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Stanisław Wiech

Walka o ziemię, dusze i narodowość. Europa
Środkowo-Wschodnia pod naporem Rosji
i prawosławia (1864–1914)

Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Bogdan Żurawski,
prof. PAN

Kształtowanie się wczesnośredniowiecznych
państw w dolinie środkowego Nilu. Źródła archeologiczne

Instytut Kultur
Śródziemnomorskich
i Orientalnych PAN w Warszawie

Od lewej: neurobiolog prof. Richard Frąckowiak oraz laureaci programu MISTRZ w 2015 roku – dr hab. Bogdan Żurawski, prof. Stanisław Wiech, prof. Marek Kwiek, prof. Piotr Gutowski, dr hab. Adam Chuderski,
prof. Bartosz Brożek i prof. Wojciech Bałus.
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WYJAZDOWE STYPENDIA NAUKOWE DLA LAUREATÓW PROGRAMU MISTRZ
Oferta wyjazdowych stypendiów naukowych jest skierowana wyłącznie do laureatów programu MISTRZ. Mogą
oni ubiegać się o takie stypendium (sabbatical leave) po
zakończeniu realizacji projektu finansowanego z subsy-

dium FNP. Wyjazdowe stypendia naukowe są przyznawane
w drodze konkursu. W każdym roku może zostać przyznanych do trzech stypendiów. Stypendium można otrzymać
tylko raz.

KONKURS W 2015 ROKU

TERMIN ZAMKNIĘCIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

20 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

LICZBA WNIOSKÓW

8

LICZBA RECENZENTÓW I EKSPERTÓW

24 OSOBY

LICZBA LAUREATÓW

3 OSOBY

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZYZNANYCH STYPENDIÓW

60 TYS. EURO

L A U R E A C I K O N K U R S U O W YJ A Z D O W E S T Y P E N D I A N A U K O W E W 2 0 1 5 R O K U

L A U R E AT

TYT U Ł P R OJ E KT U

INSTYTUCJA
MACIERZYSTA

INSTYTUCJA
GOSZCZĄCA

prof. dr hab. Leszek
Kaczmarek

Watching the brain in action

Instytut Biologii
Doświadczalnej im.
M. Nenckiego PAN,
Warszawa

ICFO-The Institute of
Photonic Sciences

prof. dr hab.
Ryszard Kierzek

Small molecule ligands: a molecular approach
to inhibit proliferation of human influenza
virus

Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN
w Poznaniu

The Scripps Research
Institute, Scripps
Florida

prof. dr hab.
Jerzy Mozrzymas

Application of patch-clamp single-channel
recordings and analysis of wild type and
mutated GABAA receptors to explore the
molecular mechanisms of conformational
transitions underlying activation

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu, Wydział
Lekarski

University College
London
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PROGRAM START
Stypendia krajowe dla młodych uczonych

Celem programu jest nagradzanie młodych naukowców,
którzy mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie
nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych badaczy i są
zachętą do dalszego rozwoju. W ramach stypendium finansowane są również krótkie naukowe wyjazdy studyjne do
zagranicznych instytutów badawczych służące nawiązaniu współpracy i zapoznaniu się z metodami pracy w tych
ośrodkach, a także poszukiwaniu najlepszego miejsca na
odbycie stażu podoktorskiego.
Program stypendiów START został zainicjowany w 1993 r.
W latach 1993–2015 przeprowadzono 23 konkursy
w ramach tego programu. Na konkurs wpływa corocznie
około 1000–1200 wniosków. Grono laureatów wszystkich
konkursów w programie START liczy już 2 580 osób.
W 2015 roku Fundacja przyznała stypendia w łącznej wysokości 3 969 tys. zł, w tym na wyjazdy studyjne – 281 tys. zł.
Przyznano w sumie 130 stypendiów: 124 stypendia w wysokości 28 tys. zł, 5 stypendiów w wysokości po 36 tys. zł dla
kandydatów najwyżej ocenionych w konkursie oraz jedno
stypendium im. Barbary Skargi w wysokości 36 tys. zł.
Stypendia START na podstawie decyzji Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wyróżnienie w konkursie otrzymali:
—— Mateusz Chmurski z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu
Warszawskiego;
—— Michał Jakubowicz z Wydziału Nauk Geograficznych
i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu;
—— Michał Pilipczuk z Instytutu Informatyki Uniwersytetu
Warszawskiego;
—— Michał Tomza z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego;
—— Maciej Wielgus z Wydziału Mechatroniki Politechniki
Warszawskiej.
Środki na podniesienie wartości stypendiów dla wyróżnionych pochodziły częściowo z kwot uzyskanych w ramach 1%
odpisu podatkowego dla organizacji pożytku publicznego.
W ramach programu START w roku 2012 Fundacja rozpoczęła
przyjmowanie wniosków na konkurs o stypendium naukowe
im. Barbary Skargi. Laureatem tego stypendium może zostać
osoba, której dorobek naukowy i plany badawcze przedstawione w konkursie o stypendium START zostały bardzo
wysoko ocenione i której badania wyróżniają się odważnym
przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki,
otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Na konkurs START 2015 wpłynęły 134 wnioski
interdyscyplinarne, które były rozpatrywane według procedury konkursowej programu START oraz zostały poddane
dodatkowej ocenie ekspertów, według zasad wyłaniania laureatów stypendium im. Barbary Skargi. W roku 2015 laureatką
stypendium im. Barbary Skargi została dr Martyna Molak-Tomsia z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie.
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Na mocy porozumienia zawartego w 2006 r. oraz na podstawie umowy partnerskiej z 2011 r. między Fundacją na rzecz
Nauki Polskiej a Radą Spotkań z Laureatami Nagrody Nobla
(Council for Lindau Nobel Laureate Meetings) Fundacja
corocznie nominuje kilkoro młodych uczonych, laureatów
programu START, do udziału w spotkaniach, które są organizowane w niemieckim Lindau.
W 2015 r. w spotkaniu poświęconym naukom interdyscyplinarnym wzięły udział cztery osoby spośród nominowanych
przez Fundację. Byli to: Weronika Czarnocka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (stypendystka
START 2014), Bożena Nejman-Faleńczyk z Uniwersytetu
Gdańskiego (stypendystka START 2013, laureatka programu
VENTURES), Joanna Olesiak-Bańska z Politechniki Wrocławskiej (stypendystka START 2014) oraz Michał Tomza z Uniwersytetu Warszawskiego (stypendysta START 2014).

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 23 maja 2015 r.
na Zamku Królewskim w Warszawie. W uroczystości, oprócz
nagrodzonych młodych naukowców i ich bliskich, wzięli
udział opiekunowie naukowi stypendystów oraz przedstawiciele instytucji badawczych i administracji państwowej. Prezydenta RP, który skierował do laureatów list gratulacyjny,
reprezentował Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. List gratulacyjny do laureatów przekazała
także Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. W wydarzeniu wzięło udział 350 osób.

KONKURS W 2015 ROKU

TERMIN ZAMKNIĘCIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

31 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

LICZBA KANDYDATÓW W PIERWSZYM ETAPIE KONKURSU

1241

LICZBA KANDYDATÓW W DRUGIM ETAPIE KONKURSU

453

LICZBA RECENZENTÓW I EKSPERTÓW

79

LICZBA LAUREATÓW

130

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZYZNANYCH STYPENDIÓW

3 688 TYS. ZŁ

LAUREACI PROGRAMU START W 2015 ROKU

STYPENDYSTA

DZIEDZINA

INSTYTUCJA

Łukasz Ambroziński

mechanika

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie

Adam Anczyk

religioznawstwo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Marcin Bączyk

fizjologia roślin i zwierząt

Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu

Łukasz Biskupski

kulturoznawstwo

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
w Warszawie

Wojciech Błogowski

medycyna kliniczna

Uniwersytet Zielonogórski

Kamil Bojarczuk

biologia medyczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zuzanna Brunarska

geografia społeczna

Uniwersytet Warszawski

Piotr Brzeski

mechanika

Politechnika Łódzka
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STYPENDYSTA

DZIEDZINA

INSTYTUCJA

Michał Cegłowski

chemia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mateusz Chmurski

literaturoznawstwo

Uniwersytet Warszawski

Lidia Chomicz

chemia fizyczna

Uniwersytet Gdański

Szymon Chorąży

chemia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Radosław Chrapkiewicz

fizyka

Uniwersytet Warszawski

Agnieszka Dauksza

literaturoznawstwo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Rafał Donczew

biologia molekularna

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu

Karolina Drążkowska

biologia molekularna

Uniwersytet Warszawski

Karolina Dzieżyc

medycyna kliniczna

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Jakub Filonik

filologia

Uniwersytet Warszawski

Adrian Franczyk

chemia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przemysław Gagat

botanika

Uniwersytet Wrocławski

Leszek Gardeła

archeologia

Uniwersytet Rzeszowski

Łukasz Gawęda

psychologia

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adam Gendźwiłł

politologia

Uniwersytet Warszawski

Paweł Gładziejewski

filozofia

Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie

Marta Elżbieta Gmurek

inżynieria środowiska

Politechnika Łódzka

Marta Gordel

inżynieria materiałowa

Politechnika Wrocławska

Mateusz Grochowski

prawo

Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie

Mateusz Grzęda

historia sztuki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jacek Hamburg

archeologia

Uniwersytet Warszawski

Karolina Hansen

psychologia społeczna

Uniwersytet Warszawski

Michał Hapka

chemia fizyczna

Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Jachymski

fizyka

Uniwersytet Warszawski

Joanna Jadczak

fizyka

Politechnika Wrocławska

Roman Jaksik

biologia molekularna

Politechnika Śląska w Gliwicach

Michał Jakubowicz

geologia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Joanna Janczura

matematyka

Politechnika Wrocławska

Justyna Jezierska

biologia molekularna

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Warszawie

Bartosz Kaczorowski

historia

Uniwersytet Łódzki

Anna Kadykało

kulturoznawstwo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kamil Kaleta

matematyka

Uniwersytet Warszawski

Izabela Kamińska

chemia fizyczna

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Anna Karpeta

fizjologia roślin i zwierząt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Agata Karska

astronomia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Paulina Kasperkiewicz

biochemia

Politechnika Wrocławska

Anna Maria Klimaszewska

historia prawa

Uniwersytet Gdański

Marek Kochańczyk

biocybernetyka i inżynieria
biomedyczna

Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Tomasz Kolanowski

biologia medyczna

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

Marek Kolmer

fizyka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
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STYPENDYSTA

DZIEDZINA

INSTYTUCJA

Katarzyna Kosek-Szott

telekomunikacja

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie

Julianna Kostencka

budowa i eksploatacja
maszyn

Politechnika Warszawska

Rafał Kowerdziej

inżynieria materiałowa

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Dąbrowskiego w Warszawie

Bartosz Krawczyk

informatyka

Politechnika Wrocławska

Magdalena Król

psychologia

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
w Warszawie, Zamiejscowy Wydział we
Wrocławiu

Karol Krzempek

telekomunikacja

Politechnika Wrocławska

Jakub Krzesłowski

budowa i eksploatacja
maszyn

Politechnika Warszawska

Miron Kursa

informatyka

Uniwersytet Warszawski

Ewa Kurzejamska

biologia medyczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Błażej Kuźniacki

prawo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Małgorzata Kwaśniak-Owczarek

biologia molekularna

Uniwersytet Wrocławski

Przemysław Kwolek

inżynieria materiałowa

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego
Łukasiewicza

Agnieszka Labus

architektura i urbanistyka

Politechnika Śląska w Gliwicach

Mateusz Łącki

fizyka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Katarzyna Majzner

chemia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Aneta Makowiec

prawo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Piotr Małecki

biotechnologia

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Łukasz Marciniak

inżynieria materiałowa

Instytut Niskich Temperatur i Badań
Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Marek Marzec

biologia molekularna

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Krzysztof Mech

inżynieria materiałowa

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie

Maria Michalska

elektronika

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Dąbrowskiego w Warszawie

Piotr Minias

ekologia

Uniwersytet Łódzki

Błażej Misiak

medycyna kliniczna

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu

Martyna Molak-Tomsia

biologia molekularna

Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie

Joanna Nestorowicz

ekonomia

Uniwersytet Warszawski

Dawid Nidzworski

biotechnologia

Uniwersytet Gdański

Witold Nowak

biologia medyczna

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Joanna Olesiak-Bańska

inżynieria materiałowa

Politechnika Wrocławska

Alicja Maria Ornowska

prawo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.
Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Michał Oszmaniec

fizyka

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie

Jan Paczesny

inżynieria materiałowa

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

Piotr Paluch

chemia

Centrum Badań Molekularnych
i Makromolekularnych PAN w Łodzi

Agata Pastorczak

medycyna kliniczna

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Tomasz Pawlak

chemia

Centrum Badań Molekularnych
i Makromolekularnych PAN w Łodzi

Raport roczny Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2015

29

D z i a ł a l n o ś ć p r o g r a m o w a F u n d a c j i / P r o g r a m S TA R T

STYPENDYSTA

DZIEDZINA

INSTYTUCJA

Wit Pietrzak

filologia

Uniwersytet Łódzki

Michał Pilc

ekonomia

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Michał Pilipczuk

informatyka

Uniwersytet Warszawski

Katarzyna Pisanski

psychologia społeczna

Uniwersytet Wrocławski

Agnieszka Pluta

psychologia

Uniwersytet Warszawski

Aneta Przepiórka

psychologia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ewelina Rojewska

farmakologia

Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

Krzysztof Rola

elektronika

Politechnika Wrocławska

Łukasz Rudnicki

fizyka

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie

Marcin Runowski

inżynieria materiałowa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wojciech Ryczek

literaturoznawstwo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Artur Maciej Rydosz

elektronika

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie

Łukasz Sadowski

budownictwo

Politechnika Wrocławska

Dominika Saniewska

hydrologia i oceanologia

Uniwersytet Gdański

Adam Sawicki

fizyka

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie

Łukasz Skalniak

biologia molekularna

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kamil Skonieczny

chemia

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Tomasz Smoleński

fizyka

Uniwersytet Warszawski

Patrycja Sosińska

biologia medyczna

Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu

Anna Suska

biologia molekularna

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego
Nenckiego PAN w Warszawie

Dariusz Wojciech Szczepanik

chemia fizyczna

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Michał Szcześniak

bioinformatyka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katarzyna Szoblik

kulturoznawstwo

Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej

Szymon Szott

telekomunikacja

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie

Anna Szóstek

zootechnika

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
w Olsztynie

Małgorzata Szultka-Młyńska

chemia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Łukasz Szydłowski

elektronika

Politechnika Gdańska

Katarzyna Szymańska

literaturoznawstwo

Uniwersytet Warszawski

Ewelina Szymańska-Skolimowska

fizyka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Agata Śliwak

technologia chemiczna

Politechnika Wrocławska

Adam Świątek

historia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Przemysław Tacik

filozofia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Joanna Teul

biologia medyczna

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Krzysztof Tomaszewski

medycyna przedkliniczna

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Michał Tomza

chemia fizyczna

Uniwersytet Warszawski

Piotr Radosław Trąpczyński

ekonomia

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Maciej Trusiak

budowa i eksploatacja
maszyn

Politechnika Warszawska

Piotr Wcisło

fizyka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
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STYPENDYSTA

DZIEDZINA

INSTYTUCJA

Krzysztof Wegner

telekomunikacja

Politechnika Poznańska

Maciej Wielgus

budowa i eksploatacja
maszyn

Politechnika Warszawska

Małgorzata Wistuba

geomorfologia

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Marcin Wójtowicz

ekonomia

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie

Błażej Wróbel

matematyka

Uniwersytet Wrocławski

Ewa Wunsch

medycyna kliniczna

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Adam Zaremba

ekonomia

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Urszula Kinga Zawadzka-Pąk

prawo

Uniwersytet w Białymstoku

Piotr Zieliński

biologia środowiska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Sylwia Żołądek

chemia

Uniwersytet Warszawski
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Działalność programowa Fundacji/Program Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

PROGRAM
MIĘDZYNARODOWE
AGENDY BADAWCZE (MAB)
W październiku 2015 r. Fundacja podpisała z Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) i rozpoczęła
realizację nowego programu. Program MAB jest adresowany
do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o uznanym
dorobku naukowym, którzy będą w Polsce kierować jednostkami naukowymi tworzonymi według najlepszych światowych
wzorców. Równoległa ścieżka konkursowa przewidziana jest
dla wnioskodawców planujących wykorzystać fundusze z programu MAB do wsparcia realizacji projektów, które uzyskały
dofinansowanie w pierwszym etapie I konkursu „Teaming for
Excellence” (Horyzont 2020).

Jednostki te będą realizować międzynarodowe agendy
badawcze – programy badań tworzone przez wnioskodawców i przedstawicieli międzynarodowego środowiska
naukowego będących uznanymi na świecie autorytetami
w dziedzinie, w której będzie się specjalizować dana jednostka. Całkowita kwota przeznaczona na wsparcie jednostek wyłonionych we wszystkich konkursach w programie
MAB wynosi 532 029 620,00 PLN.

Celem programu MAB jest stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie
identyfikowania programów i tematów badawczych, polityki personalnej, zarządzania pracami B+R i komercjalizacji
wyników prac B+R.

Program MAB jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W 2015 roku uruchomione zostały pierwsze dwa konkursy
w programie MAB. Laureaci konkursów zostaną wyłonieni
w 2016 roku.

KONKURS NR 1/2015 (TEAMING FOR EXCELLENCE)
DATA OGŁOSZENIA KONKURSU

26 LISTOPADA 2015 R.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW (I Z III ETAPÓW)

15 STYCZNIA 2016 R.

KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS

135 000 TYS. ZŁ

LICZBA WNIOSKÓW W I KONKURSIE

3 WNIOSKI

KONKURS NR 2/2015
DATA OGŁOSZENIA KONKURSU

26 LISTOPADA 2015 R.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW (I Z III ETAPÓW)

15 STYCZNIA 2016 R.

KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS

120 000 TYS. ZŁ

LICZBA WNIOSKÓW W I KONKURSIE

28 WNIOSKÓW
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PROGRAM KOLUMB
Stypendia zagraniczne dla młodych doktorów

Stypendia w programie KOLUMB przyznawane były najzdolniejszym młodym uczonym ze stopniem doktora na
pobyty badawcze (od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych
ośrodkach naukowych na świecie. W 2012 roku został
rozstrzygnięty ostatni konkurs w programie. W roku 2015,
podobnie jak w latach wcześniejszych, laureaci przebywający jeszcze na stypendiach zagranicznych KOLUMB mogli

jednorazowo ubiegać się o dodatkowe środki przedłużające staż maksymalnie o 3 miesiące (tak, aby czas realizacji stażu nie przekroczył 15 miesięcy). Zarząd Fundacji,
w oparciu o oceny ekspertów, pozytywnie rozpatrzył wniosek Moniki Kowalczyk. Suma dofinansowania przyznanego
w 2015 roku wynosi 45 tys. zł.

GRANTY WSPOMAGAJĄCE DLA STYPENDYSTÓW ZAGRANICZNYCH FNP
Laureatom programu KOLUMB do roku 2009 przysługiwała
również możliwość ubiegania się o granty wspomagające.
Ich celem było ułatwienie stypendystom powracającym
ze staży zagranicznych wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas pobytu w najlepszych ośrodkach
naukowych świata. Po powrocie ze stażu zagranicznego do
Polski stypendyści mogli jednorazowo ubiegać się o grant
wspomagający w wysokości 40 tys. zł. Grant ten miał

pomóc w stworzeniu lub unowocześnieniu ich warsztatów
badawczych oraz umożliwiać kontynuowanie współpracy
z ośrodkami naukowymi, w których stypendyści odbyli
staże naukowe.
W latach 2002—2014 granty wspomagające otrzymało 107
laureatów. W 2015 roku nie zgłoszono żadnych wniosków
konkursowych.

DZIAŁALNOŚĆ
PROGRAMOWA
FUNDACJI
Współpraca
międzynarodowa
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POLSKIE HONOROWE
STYPENDIUM NAUKOWE
IM. ALEKSANDRA
VON HUMBOLDTA

Na podstawie porozumienia zawartego w 1995 r. z niemiecką Fundacją Aleksandra von Humboldta Fundacja
na rzecz Nauki Polskiej przyznaje uczonym niemieckim
wszystkich specjalności honorowe stypendia naukowe
w uznaniu ich dotychczasowych dokonań naukowych
oraz ich wkładu w rozwój współpracy naukowej obu krajów. Stypendia te stanowią odpowiednik Humboldt-For-

schungspreise, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych
zagranicznych przyznawanego przez Fundację Humboldta. Celem stypendium jest uhonorowanie osiągnięć
naukowych laureatów oraz stymulowanie długookresowej
współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami.
W konkursie przyznano 5 stypendiów.

KONKURS W 2015 ROKU
TERMIN ZAMKNIĘCIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

30 WRZEŚNIA 2015 R.

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

8

LICZBA RECENZENTÓW I EKSPERTÓW

30

LICZBA LAUREATÓW

5

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZYZNANYCH STYPENDIÓW

469 TYS. ZŁ

LAUREACI PROGRAMU W 2015 ROKU
Czas trwania
stypendium

Laureat

Instytucja macierzysta

Instytucja goszcząca

prof. Reinhard König

Leibniz Institute for Neurobiology

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 4 miesiące

prof. Ivo Rangelow

Ilmenau University of Technology

prof. Peter Schmidt

Justus Liebig University Giessen

prof. Berndt
Schneider

Leibnitz Institute for the Baltic
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
Research
University of Heidelberg i Chinese Centrum Astronomiczne im. Mikołaja
Academy of Sciences w Pekinie
Kopernika PAN w Warszawie

prof. Rainer Spurzem

Wydział Elektroniki Mikrosystemów
i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

6 miesięcy
6 miesięcy
6 miesięcy
6 miesięcy
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POLSKO-NIEMIECKA
NAGRODA NAUKOWA
COPERNICUS

Nagroda COPERNICUS jest wspólnym przedsięwzięciem
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Celem nagrody jest wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej
współpracy naukowej, którzy mogą wykazać się wybitnym
dorobkiem badawczym, będącym rezultatem tej współpracy. Nagroda przyznawana jest co dwa lata, w drodze
konkursu wybitnym uczonym, niezależnie od uprawianej
przez nich dziedziny nauki. Do nagrody mogą kandydować
uczeni, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy
doktora, pracują w polskiej bądź niemieckiej instytucji
naukowej, zaś w chwili przyznania nagrody zaangażowani
są w polsko-niemiecki projekt naukowy.
Wraz z rozpoczęciem tegorocznego konkursu DFG i FNP
postanowiły wprowadzić zmiany w regulaminie nagrody.
Do najważniejszych z nich należą: zwiększenie wysokości
nagrody ze 100 000 euro do 200 000 euro (po 100 000 euro
dla każdego z laureatów) oraz rozpatrywanie autonominacji w pierwszym etapie konkursu. Nagroda jest finansowana w równych częściach przez DFG i FNP. Niezmienne
pozostają natomiast kryteria wyboru laureatów, tj. wybitne
wspólne osiągnięcia naukowe oraz wyjątkowe sukcesy we
współpracy niemiecko-polskiej.
W kwietniu 2015 r. rozpoczęto przyjmowanie nominacji
do szóstego konkursu COPERNICUS pod przewodnictwem
jury w składzie:

—— prof. Bernd Büchner, Leibniz-Institut für Festkörperund Werkstoffforschung Dresden,
—— dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, Instytut Historii Sztuki
UW,
—— prof. Włodzimierz Krzyżosiak, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
—— prof. Maria Mittag, Institut für Allgemeine Botanik, Friedrich-Schiller-Universitat Jena,
—— prof. Mieczysław Mąkosza, Instytut Chemii Organicznej
PAN w Warszawie,
—— prof. Adam Wolisz, Institut für Telekommunikationssysteme, Technische Universität Berlin.
Termin nadsyłania nominacji upłynął w dniu 15 czerwca
2015 r. Do konkursu nadesłano 28 nominacji.
Laureatami konkursu zostali prof. Agnieszka Chacińska
z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Warszawie oraz prof. Peter Rehling z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Getyndze. Laureaci
zostali wyróżnieni za prowadzone wspólnie badania, które
przyczyniły się do odkrycia kluczowych mechanizmów biogenezy mitochondriów.
Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 7 czerwca
2016 r. w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich
w Warszawie.
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POLSKO-AMERYKAŃSKA
NAGRODA NAUKOWA

W maju 2013 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i American
Association for the Advancement of Science (AAAS) podpisały porozumienie o ustanowieniu Polsko-Amerykańskiej
Nagrody Naukowej, której celem jest pogłębienie współpracy naukowej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.
Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu wybitnym
badaczom polskim i amerykańskim – niezależnie od uprawianej przez nich dziedziny nauki – za wyjątkowe osiągnięcia naukowe powstałe w wyniku współpracy. Wysokość
nagrody wynosi 5000 USD dla każdego z wyróżnionych
naukowców.
Osobami uprawnionymi do nominowania są wszyscy
aktywni członkowie polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego oraz osoby administrujące badaniami
naukowymi w instytucjach, które prowadzą w sposób cią-

gły badania naukowe, w tym przedsiębiorstwa. Do konkursu są przyjmowane również autonominacje.
Drugi konkurs został ogłoszony z końcem października
2015 roku. Termin nadsyłania nominacji upłynął 31 grudnia 2015 r. Do konkursu wpłynęło 30 nominacji. Rozstrzygnięcie planowane jest na III kwartał 2016 r.
Uroczystość wręczenia nagrody laureatom pierwszego
konkursu, tj. prof. Mariuszowi Jaskólskiemu z Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i drowi Alexandrowi
Wlodawerowi z National Cancer Institute w USA, odbyła
się 28 kwietnia 2015 r. w siedzibie AAAS w Waszyngtonie
i zgromadziła liczne grono przedstawicieli świata nauki.
List gratulacyjny do laureatów od prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odczytał
chargé d’affaires Ambasady RP w Waszyngtonie Maciej
Pisarski, który dokonał również prezentacji naukowców.

O D L E W E J : D R A L E X A N D E R W L O D A W E R I P R O F. M A R I U S Z J A S K Ó L S K I .
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HONOROWE STYPENDIUM
IM. LESZKA
KOŁAKOWSKIEGO

W 2015 roku został ogłoszony pierwszy konkurs o Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego. Celem konkursu jest wyróżnienie uczonych posiadających wybitny
dorobek naukowy w zakresie historii filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r. Udział w konkursie mogą
wziąć osoby ze stopniem naukowym doktora, niezależnie
od ich narodowości, a nagrodą jest imienne stypendium
naukowe w wysokości 90 000 PLN, które jest przyznawane
na 12 miesięcy.
Wyboru laureata stypendium dokonuje kapituła, w skład
której wchodzą:
—— prof. Rémi Brague, Ludwig-Maximilians-Universität,
Monachium, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I),
Paryż
—— prof. Wolf Lepenies, Freie Universität Berlin,
—— prof. Mark Lilla, Columbia University, Nowy Jork,
—— sir Noel Malcolm, All Souls College, Oxford,
—— prof. Steven Nadler, University of Wisconsin-Madison,
Stany Zjednoczone,
—— prof. Bogdan Szlachta, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
—— prof. Karol Tarnowski, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Procedura konkursowa podzielona jest na dwa etapy.
W pierwszym etapie kandydatów do stypendium zgłaszają
zaproszeni imiennie przez Kapitułę wybitni przedstawiciele nauki (autonominacje nie są rozpatrywane). W drugim etapie Kapituła zaprasza nominowanych kandydatów
do złożenia wniosku konkursowego obejmującego opis
dorobku naukowego oraz plany badawcze na okres najbliższych 12 miesięcy. Warunkiem formalnym przyznania
stypendium jest zamiar kontynuowania przez kandydata
badań z zakresu historii filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.
Pierwszy konkurs został rozstrzygnięty w 2016 roku. Laureatem został dr Dmitri Levitin z Uniwersytetu Oksfordzkiego
– historyk idei i historyk filozofii. Uroczystość wręczenia
stypendium odbędzie się 25 października 2016 roku na
Uniwersytecie Warszawskim.
Kolejne konkursy odbywać się będą co dwa lata.

DZIAŁALNOŚĆ
PROGRAMOWA
FUNDACJI
Programy w realizacji
– bez nowych konkursów
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PROGRAM TEAM PO IG
Celem programu było zwiększenie zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych w Polsce.
Program TEAM wspierał projekty z udziałem studentów,
doktorantów i uczestników staży podoktorskich.

W 2015 r. nie przyjmowano już wniosków w programie TEAM. Finansowaniu podlegały łącznie 73 projekty
wybrane w latach 2008–2012. W tych projektach do końca
2015 r. wzięło udział ponad 1100 stypendystów.

PROGRAM VENTURES
Program był adresowany do studentów, absolwentów lub
doktorantów oraz do jednostek naukowych, w których
wykonywane są badania służące realizacji prac magisterskich lub doktorskich, albo instytucji naukowych, które
zatrudniają absolwentów studiów magisterskich na etatach naukowo-dydaktycznych lub naukowo-technicznych.
Celem programu było ożywienie progospodarczych i pro-

innowacyjnych postaw wśród młodych naukowców, zainteresowanie ich pracą naukową oraz zwiększenie atrakcyjności kariery naukowej w Polsce.
W 2015 r. nie przyjmowano już wniosków w programie
VENTURES. Finansowanych było 91 projektów wybranych
w latach 2008–2012.

PROGRAM HOMING PLUS
Celem programu było zachęcanie młodych polskich
naukowców do powrotu do Polski oraz zachęcanie
naukowców zagranicznych do przyjazdu do Polski na staże
podoktorskie.

W 2015 r. nie przyjmowano już wniosków w programie
HOMING. Finansowaniu podlegało łącznie 117 projektów
wybranych w latach 2010–2014, w których do końca 2015
r. udział wzięło ponad 330 stypendystów.
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PROGRAM POMOST
Granty powrotowe

Celem programu było umożliwienie powrotu do pracy
naukowej najlepszym badaczom wychowującym małe
dzieci.

W 2015 r. nie przyjmowano już wniosków w programie
POMOST. Finansowaniu podlegało 101 projektów wybranych w latach 2010–2014, w których do końca 2015 r.
wzięło udział ponad 230 stypendystów.

PROGRAM
MIĘDZYNARODOWE
P R OJ E KTY D O KTO R A N C K I E
Program był adresowany do konsorcjów naukowych złożonych z co najmniej jednej instytucji polskiej i co najmniej
jednej zagranicznej prowadzących wspólnie projekty doktoranckie. Celem programu było podniesienie poziomu
badań naukowych realizowanych w Polsce przez młodych
naukowców w okresie przygotowywania przez nich prac
doktorskich oraz zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej polskich jednostek badawczych.

W 2015 r. nie przyjmowano już wniosków w programie Międzynarodowe Projekty Doktoranckie. Finansowaniu podlegały 22 projekty wybrane w latach 2008–2010, w których
do końca 2015 r. udział wzięło trzystu trzydziestu stypendystów. Do końca 2015 r. obroniono blisko 200 doktoratów
realizowanych w ramach tego programu.

PROGRAM WELCOME
Celem programu było wspieranie projektów realizowanych
przez wybitnych uczonych z zagranicy tworzących zespoły
badawcze w polskich jednostkach naukowych. Program
był także adresowany do polskich uczonych powracających z pobytów zagranicznych.

W 2015 r. nie przyjmowano już wniosków w programie
WELCOME. Finansowaniu podlegało 11 projektów wybranych w latach 2008–2011, w których do końca 2015 r. udział
wzięło dwustu dwunastu stypendystów.
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PROGRAM FOCUS
Subsydia na tworzenie zespołów naukowych

Celem programu było wspieranie młodych badaczy posiadających znaczący dorobek naukowy, a w szczególności
umożliwienie im zbudowania własnych zespołów naukowych. Wsparcie Fundacji w ramach tego programu miało
umożliwić naukowcom podjęcie nowych, oryginalnych,
obiecujących i istotnych kierunków badań, a także zapew-

nić dodatkową pomoc na pierwszych etapach budowania
własnego zespołu naukowego.
W 2015 r. nie przyjmowano już wniosków w programie
FOCUS. W roku 2015 finansowaniu podlegało 10 projektów
wybranych w latach 2009–2013.

PROGRAM IDEE DLA POLSKI
Program został uruchomiony w 2009 r. Służy zachęcaniu
młodych naukowców z Polski i zagranicy do aplikowania
o prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council), tzw. ERC Starting
Grants. W ramach programu laureaci otrzymują subsydium
badawcze, w skład którego wchodzą stypendium oraz
środki subwencyjne. Granty realizowane są w polskich
jednostkach naukowych.
Począwszy od listopada 2015 r., w związku z zapowiedzianym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

uruchomieniem programu „Premia na Horyzoncie”, Fundacja nie będzie rozpatrywała wniosków do programu
składanych przez laureatów konkursów prowadzonych
przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych w ramach
Programu Horyzont 2020. O dofinansowanie będą mogli
ubiegać się jedynie laureaci ERC Starting Grants w 7 Programie Ramowym UE.
W roku 2015 nie zgłoszono żadnych wniosków konkursowych.

DZIAŁALNOŚĆ
PROGRAMOWA
FUNDACJI
Wydawnictwa
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PROGRAM
MONOGRAFIE

Celem programu jest wydawanie serii monografii naukowych obejmującej wybitne publikacje z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. W ramach programu Monografie
FNP laureaci mogą ubiegać się także o sfinansowanie tłumaczenia ich książki na wybrany język kongresowy.

a obecnie już niedostępnych na rynku. Do końca 2015 r.,
w ramach serii Res humanae, ukazało się drukiem 31
tytułów. Wersje elektroniczne tych książek są sukcesywnie udostępniane w całości na stronie www.fnp.org.pl/
monografie w formule open access.

Konkurs trwa nieprzerwanie od 1994 r. Rocznie jest wydawanych około 10 nowych tytułów. Subwencję na wydanie
książki otrzymuje około 10% kandydatów. W 2015 r. ukazało się drukiem 9 nowych tytułów. W sumie do końca
2015 r. w serii ukazało się 187 tytułów.

W pierwszym półroczu 2015 r. w pracach Rady Wydawniczej uczestniczyło pięciu profesorów: prof. Marek Ziółkowski (przewodniczący), prof. Tomasz Kizwalter (wiceprzewodniczący), prof. Andrzej Borowski, prof. Szymon Wróbel
i prof. Antoni Ziemba.

W 2015 r. na wydanie monografii przeznaczono blisko 523
tys. zł, a na tłumaczenia blisko 32 tys. zł.

W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie jej dotychczasowego przewodniczącego prof. Marka Ziółkowskiego
został powołany nowy członek Rady, prof. Michał Buchowski, który uczestniczył w 2015 r. w ostatnim, październikowym posiedzeniu. Nowym przewodniczącym został prof.
Tomasz Kizwalter, a wiceprzewodniczącym – prof. Szymon
Wróbel.

W 2015 r. Program 2 Polskiego Radia emitował audycje
poświęcone wybranym tytułom publikowanym w serii.
Ponadto Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu kontynuuje projekt digitalizacji oraz drugich wydań tytułów opublikowanych w serii Monografie FNP w latach poprzednich,
KONKURSY W 2015 ROKU
LICZBA KONKURSÓW

4

LICZBA KANDYDATÓW W KONKURSACH

103

LICZBA PRAC ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYDANIA W SERII

9

DOFINANSOWANIE TŁUMACZENIA NA JĘZYKI OBCE

1

LICZBA RECENZENTÓW I EKSPERTÓW

75

WYSOKOŚĆ PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA

555 TYS. ZŁ
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LAUREACI PROGRAMU MONOGRAFIE FNP W 2015 ROKU

L A U R E AT

DZIEDZINA

INSTYTUCJA

TYTUŁ KSIĄŻKI

dr hab. Paweł
Majewski

kulturoznawstwo

Uniwersytet Warszawski

Tekstualizacja doświadczenia. Studia
o piśmiennictwie greckim

dr hab. Ewa Skwara

filologia klasyczna

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza

Komedia według Terencjusza

dr Anna Mach

literaturoznawstwo

Uniwersytet Warszawski

Świadkowie świadectw. Postpamięć Zagłady
w polskiej literaturze najnowszej

prof. Karol
Myśliwiec

archeologia

Instytut Kultur
Śródziemnomorskich
i Orientalnych PAN

W cieniu Dżesera – badania polskich
archeologów w Sakkarze

prof. Józef
Piórczyński

filozofia

Uniwersytet Łódzki

Spór o panteizm. Droga Spinozy do filozofii
i kultury niemieckiej

prof. em. Michał
Tymowski

historia

Uniwersytet Warszawski

Europejczycy i Afrykanie – wzajemne
odkrycia i pierwsze kontakty

dr Filip Doroszewski literaturoznawstwo

Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego

Orgie słów. Terminologia misteriów
w „Parafrazie Ewangelii wg św. Jana”
Nonnosa z Panopolis

dr Małgorzata
Pawłowska

muzykologia

Akademia Muzyczna
w Krakowie

Muzyczne narracje o kochankach z Werony.
Wprowadzenie do narratologii muzycznej

dr Wojciech Ryczek

literaturoznawstwo

Uniwersytet Jagielloński

Antystrofa dialektyki. Teoria retoryczna
Bartłomieja Keckermanna

SUBWENCJE NA TŁUMACZENIA KSIĄŻEK PRZYZNANE W 2015 ROKU
DZIEDZINA

INSTYTUCJA

TYTUŁ KSIĄŻKI

prof. Renata
Ziemińska

filozofia

Uniwersytet Szczeciński

Historia sceptycyzmu. W poszukiwaniu
spójności

Ewa Skwara
Komedia według Terencjusza

W Y D AW N I C T W O N A U K O W E

W Y D AW N I C T W O N A U K O W E

UNIWERSY TE TU MIKOŁ AJA KOPERNIK A

U N I W E R S Y T E T U M I K O Ł A J A K O P E RN I K A

Mono g r a f ie F N P

„Autor próbuje odpowiedzieć na dwa pytania. Po pierwsze, w jaki dokładnie
sposób przebiegała recepcja myśli Spinozy w Niemczech w ostatnich
dziesięcioleciach XVIII w., po drugie zaś, jaki wpływ miała ona na przemiany
filozofii niemieckiej tego okresu. Obie kwestie można bez wahania
określić jako fundamentalne dla rozumienia sytuacji, która zaistniała
w filozofii niemieckiej u schyłku epoki oświecenia i z której wyrósł idealizm
niemiecki – myśl z jednej strony wieńcząca niemieckie oświecenie, z drugiej
zaś otwierająca nowe, już ściśle współczesne perspektywy w filozofii.
Z uwagi na to, że klasyczna filozofia niemiecka należy do najważniejszych
źródeł myśli współczesnej, wartość książki Józefa Piórczyńskiego
nie sprowadza się do czysto historycznego sprawozdania z pewnego
interesującego epizodu w dziejach myśli niemieckiej XVIII stulecia, lecz
polega nadto na dostarczeniu pewnych istotnych wątków pozwalających
lepiej zrozumieć szereg faktów, które zaważyły na tym, czym stała się
filozofia niemiecka na przełomie XVIII i XIX w., i które wciąż do pewnego
stopnia określają horyzonty współczesnego myślenia. Praca ma zatem
również znaczenie stricte filozoficzne” (fragment recenzji wydawniczej).

Józef Piórczyński
Spór o panteizm

Paweł Majewski

Tekstualizacja doświadczenia

Spór, w którym głównymi antagonistami byli Jacobi i Mendelssohn,
dotyczył pierwotnie tego, czy Lessing był spinozystą. Usiłowania
rozstrzygnięcia tej kwestii prowadziły z natury rzeczy do zasadniczego sporu
o filozofię Spinozy. Najpierw dyskusja między Mendelssohnem a Jacobim
przebiegała w formie listów i rozpraw przekazywanych sobie nawzajem.
Z chwilą publikacji tekstów Jacobiego O nauce Spinozy w listach do Pana
Mojżesza Mendelssohna spór staje się publiczny, uruchamiając świadomość
i podświadomość niemiecką zakorzenioną w panteizmie i angażując
„całe uczone i lubujące się w estetyzmie Niemcy” (M. Grunwald, XIX w.).

Mono g r a f ie F N P

Terencjusz – podstawowa lektura szkolna całej starożytności, Józef Piórczyński
średniowiecza, odrodzenia; źródło inspiracji dla komedii chrześcijańskiej,
(studiował filozofię
teatrów konwiktowych, dramy mieszczańskiej; wzór eleganckiejiłaciny
psychologię na
w jej kolokwialnym rejestrze; skarbnica sentencji…
Uniwersytecie
Terencjusz stał się tak popularny, że przestał interesować badaczy,
Warszawskim, pracował
wydawało się bowiem, że nie można już nic powiedzieć, co nie zostałoby
na Uniwersytecie
powiedziane wcześniej.
Łódzkim) jest badaczem
A jednak ostatnie dwie dekady przyniosły prawdziwy renesans
niemieckiej myśli
w badaniach nad tym poetą, a w konsekwencjifilozoficznej
nowe, niekiedy
zaskakujące
i filozoficzno-religijnej.
odczytanie jego komedii. Nawet skąpe informacje
o życiu
i walce
Pierwsze
dwie
jego prace dotyczą nauki
o scenę zyskały w tym świetle odmienne niż dotąd
oblicze. mistyka
Oddawana
największego
świata Jakuba
do rąk czytelnika monografia stara się zaprezentować
to spektrum
Böhmegocałe
(Absolut,
człowiek, świat,
interpretacji wraz z propozycjami autorki. Warszawa 1991) oraz nauki Eckharta
Terencjusza najbardziej interesuje człowiek,(Mistrz
jego osobowość,
charakter,
Eckhart. Mistyka jako filozofia,
zalety i przywary, ale także reakcje na uwikłanie
w codzienne
i niecodzienne
Wrocław
1997), który
wywarł i ciągle
problemy. Nie bez powodu mówi się, że każdawywiera
ze sztukwpływ
to wnikliwe
studium
na dzieje
filozofii, religii
psychologiczne. Dlatego monografia najwięceji miejsca
poświęca
temuniemieckiej.
duchowości
nie tylko
właśnie zagadnieniu.
Filozofia wolności Schellinga, której
Stara się także pokazać, że Terencjusz nawet
nie próbuje
konkurować
poświęcona
jest
następna rozprawa
ze swoim poprzednikiem – Plautem, nie pociąga
go powielanie
(Wolność
człowiekaschematów
i Bóg, Warszawa
fabularnych, a jedynie ich przetwarzanie. Wyraźnie
chcepodstawowym
1999), widać,
wyrastażewnie
swoim
naśladować, przeciwnie – ucieka od ustanowionego
przez
PlautaBöhmego
wzorca, o naturze
projekcie
z nauki
szukając dla siebie nowych, bo zmodyfikowanych,
zgranych
jużjak ta ostatnia
i złu.form
Dalsze
rozprawy,
motywów.
książka, mieszczą się w ramach filozofii
Monografia weryfikuje także dotychczasowe
ustaleniadrugiej
w dziedzinie
niemieckiej
połowy XVIII i początku
języka i metryki. Podkreśla, że sztuki Terencjusza
pełne są
barwnej
XIX wieku:
Pierwszy
egzystencjalista.
metaforyki, nie stronią od obscenicznych skojarzeń,
nie mówią
Filozofiapostaci
absolutnej
skończoności Fryderyka
tak samo, a wykorzystane metra w specyficzny
sposób wspierają
Jacobiego
(Wrocław fabułę
2006), Spór o rzeczy
oraz wzmacniają wizerunki bohaterów.
boskie (między Jacobim a Schellingiem,
Nowa monografia to nowe oblicze Terencjusza.
Łódź 2012) oraz prezentowana
praca o sporze o spinozyzm.

Ewa Skwara
Komedia według Terencjusza

Mono g r a f ie F N P

Paweł Majewski
Tekstualizacja doświadczenia

su procesów,
które
Ewa
Skwara –
” charakterystycznego
latynista, literaturo, Archimedesa,
znawca, tłumacz.
ążki chce wykazać,
Zajmuje się teatrem
ekstu” w nauce
antycznym i jego
lacji między
szeroko pojętą recepcją,
ltat konkretnych
uwzględniającą także
operę i film. Jej pracom
ym nad komedią rzymską
szą obszernie komentowane
dy sztuk Plauta i Terencjusza,
kolei inspirują ją do podejmowania
i związanej z teorią przekładu.
u zainteresowań pozostaje także
dniowieczny i renesansowy, a poza
ą również inne dzieła posługujące
zmem jako kategorią estetyczną
kochania Owidiusza). Laureatka
ów o granty badawcze i stypendia
e, uhonorowana nagrodą
znika „Literatura na Świecie”
pszy przekład poezji (Komedie
2003). Autorka książek: Plaut
usz w polskiej komedii oświeceniowej
Historia komedii rzymskiej (2001),
darzenie w drodze na forum
utorstwo, 2009). Przekłady:
omedie (t. 1–3, 2002–2004),
usz, Komedie (t. 1–2, 2005–2006),
z, Sztuka kochania (2008).

L A U R E AT

Józef Piórczyński

Spór o panteizm
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Nagrody
W 2015 r. książki wydane w serii Monografie FNP otrzymały
następujące nagrody i wyróżnienia:
• Anna Wylegała, Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)
pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „ziem odzyskanych” – Nagroda Historyczna Polityki 2015 w kategorii debiut, nominacja do
Nagrody im. Jerzego Giedroycia (2015 r.), nominacja
do Nagrody im. Tomasza Strzembosza (2015 r.) i nominacja do Nagrody im. J. Długosza (2015 r.).

• Jan Swianiewicz, Możliwość makrohistorii. Braudel,
Wallerstein, Deleuze: wyróżnienie w konkursie ACADEMIA 2015 dla najlepszej publikacji akademickiej
i naukowej.

Spotkania autorskie
W 2015 r. odbyły się 3 spotkania autorskie połączone z dyskusją naukową wokół książek wydanych w serii Monografie
FNP:
• 24 września 2015 r., Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Krzyżu Wielkopolskim – dr Anna Wylegała, Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na
przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „ziem odzyskanych”. Dyskusję o książce poprowadził Tomasz
Molenda.
• 12 października 2015 r., Pałac Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego – dr Sylwia Urbań-

ska, Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989–2010. Dyskusję z udziałem prof.
Beaty Łaciak, dr Elżbiety Korolczuk i dra Macieja Gduli
poprowadziła Agata Chełstowska.
• 22 października 2015 r., Instytut Historii Uniwersytetu
Jagiellońskiego – dr Jakub Muchowski, Polityka pisarstwa historycznego. Refleksja teoretyczna Haydena
White’a. Dyskusję z udziałem dra Adama Izdebskiego,
dr Justyny Tabaszewskiej i dra Piotra Witka prowadziła
dr Maria Kobielska.

PROGRAM
WYDAWNICTWA
W ramach programu finansowana była seria Origines
Polonorum: cykl monograficznych opracowań archeologicznych powstałych w ramach programu badawczego
„Ziemie polskie na przełomie tysiącleci”.
W 2015 r. ukazał się drukiem 8. tom serii: Gród i zamek
w Międzyrzeczu w wiekach IX–XIV pod red. Stanisława Kurnatowskiego.

W związku z uzyskaniem przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN finansowania w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki na wydanie pozostałych planowanych tomów Fundacja zakończyła swój udział w realizacji
tego projektu.

DZIAŁALNOŚĆ
PROGRAMOWA
FUNDACJI
I N N E I N I C J AT Y W Y F N P
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I N N E I N I C J AT Y W Y F N P
– P R OJ E KT S K I L LS

W grudniu 2015 roku zakończyła się realizacja 5-letniego
projektu SKILLS. Celem projektu SKILLS było podniesienie kompetencji pracowników sektora badawczo-rozwojowego i doktorantów w zakresie zarządzania projektami
badawczymi i zespołami naukowymi, przedsiębiorczości
i komercjalizacji wyników badań, a także komunikacji
naukowej i upowszechniania nauki.
Projekt SKILLS był skierowany do:
—— pracowników naukowych zamieszkałych w Polsce
i zatrudnionych w ramach umowy o pracę w jednostkach naukowych posiadających siedzibę na terenie
Polski,
—— doktorantów pracujących w polskich jednostkach
naukowych,
—— absolwentów studiów doktoranckich do 12 miesięcy od
uzyskania stopnia doktora.
W projekcie SKILLS wzięło udział 2198 naukowców. Ponad
35% z nich korzystało wcześniej z innych programów
realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, dla
pozostałych był to pierwszy kontakt z FNP. Wśród uczestników projektu przeważały kobiety (ok. 56%). Najliczniejszą
grupę wśród uczestników projektu SKILLS stanowili reprezentanci nauk biomedycznych (18,9%), stosunkowo liczną
grupą byli także przedstawiciele nauk technicznych (18%)

oraz chemicznych (15,3%). Wśród uczestników przeważali
ludzie młodzi, większość mieściła się w przedziale od 25
do 40 lat, a średnia wieku wyniosła 33,5 roku. Największą
grupę uczestników projektu SKILLS stanowili posiadacze
stopnia naukowego doktora (55%) oraz świeżo upieczeni
absolwenci studiów magisterskich (35%). Podczas realizacji projektu SKILLS 75 osób uzyskało tytuł doktora, 32
– tytuł doktora habilitowanego a 5 naukowców otrzymało
tytuł profesora.
Przeprowadzona w ostatnim kwartale 2015 roku ewaluacja pokazała, że cały projekt został bardzo dobrze przyjęty przez środowisko naukowe, a poszczególne jego elementy zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników.
Niemal wszyscy uczestnicy projektu SKILLS potwierdzili,
że udział w projekcie pozytywnie wpłynął na ich karierę
naukową i że rekomendowaliby w nim udział swoim koleżankom i kolegom ze środowiska naukowego. Zdecydowana większość respondentów uznała, że projekt ten był
unikatowy i nie miał swoich odpowiedników w Polsce.
Projekt SKILLS był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli
nauki w rozwoju gospodarczym”.

W 2015 r. realizacja projektu SKILLS obejmowała:

PROJEKT SKILLS/SZKOLENIA
Szkolenia były jednym z podstawowych elementów projektu SKILLS. Fundacja oferowała szkolenia podnoszące
umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, szkolenia dotyczące transferu technologii i przedsiębiorczości, warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej

oraz szkolenia z zakresu upowszechniania nauki. W ciągu
5 lat zorganizowano 241 szkoleń, w których wzięło udział
3585 osób. Szkolenia prowadzili doświadczeni trenerzy,
starannie wybrani przez Fundację i w większości wywodzący się spoza Polski.
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ZAKRES SZKOLENIA

LICZBA SZKOLEŃ
PRZEPROWADZONYCH W 2015 R.

LICZBA
UCZESTNIKÓW

Zarządzanie projektami badawczymi

6

96

Zarządzanie zespołem naukowym

16

255

Komercjalizacja wyników prac badawczych

7

110

Przedsiębiorczość

6

89

Negocjacje

2

33

Zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem

10

152

Prezentacja wyników badań naukowych

4

68

Prezentacja zagadnień naukowych dla różnych grup
odbiorców

6

90

Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych

4

53

Pisanie tekstów naukowych

10

150

Upowszechnianie nauki

10

157

Mentoring

4

59

S Z K O L E N I E Z W Y S TĄ P I E Ń P U B L I C Z N Y C H D L A U C Z E S T N I K Ó W O S TAT N I E G O K O N K U R S U W P R O G R A M I E I N T E R .
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PROJEKT SKILLS/PROGRAM INTER

Konkurs dotyczący popularyzacji badań interdyscyplinarnych
Celem programu INTER była promocja badań interdyscyplinarnych i rozwój umiejętności popularyzowania nauki.
Konkurs polegał na przygotowaniu i zaprezentowaniu
przed publicznością autorskiego projektu naukowego
o charakterze interdyscyplinarnym.
Zwycięzcy konkursów w ramach tego programu otrzymali
nagrody w wysokości: I nagroda – 120 tys. zł, II nagroda
– 100 tys. zł, III nagroda – 80 tys. zł. Każda nagroda skła-

dała się z dwóch części – 80% nagrody stanowiła część
subwencyjna na realizację zwycięskiego projektu badawczego, a 20% nagrody było indywidualnym wsparciem dla
laureata.
Adresatami programu byli uczestnicy projektu SKILLS
(doktoranci, doktorzy do 6 lat po doktoracie oraz absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania
stopnia doktora).

INTER – KONKURS 4/2014
DATA OGŁOSZENIA KONKURSU

15.08.2014 R.

DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DO KONKURSU

17.10.2014 R.

LICZBA WNIOSKÓW

28

Spośród 28 wniosków złożonych w czwartym konkursie
INTER 22 wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną
i zostały przekazane do oceny merytorycznej. Na podstawie oceny merytorycznej wyłoniono 10 finalistów, którzy
wzięli udział w szkoleniu dla finalistów z zakresu autoprezentacji i sztuki wystąpień publicznych, a następnie zaprezentowali swoje projekty przed publicznością i kapitułą
konkursu. Spośród 11 finalistów kapituła konkursu wyło-

niła 9 laureatów i przyznała im nagrody w trzech kategoriach: I nagroda – 120 tys. zł (4 nagrody), II nagroda – 100
tys. zł (2 nagrody), III nagroda – 80 tys. zł (3 nagrody). Wyżej
wymienione nagrody finansowane były ze środków projektu SKILLS. Dodatkowo przyznano nagrodę publiczności
w wysokości 10 tys. zł. sfinansowaną ze środków własnych
Fundacji.

LAUREACI CZWARTEGO KONKURSU INTER

L A U R E AT

JEDNOSTKA

TYTUŁ PREZENTACJI

WYSOKOŚĆ NAGRODY

dr hab.
Wojciech Fendler

Wydział Lekarski, Uniwersytet
Medyczny w Łodzi

MikroRNA z wielkim potencjałem – poszukiwanie cukrzycy
monogenowej

120 tys. zł – I nagroda

dr Tomasz Gubiec

Wydział Fizyki, Uniwersytet
Warszawski

Fizyka polskiego systemu
bankowego

120 tys. zł – I nagroda

mgr inż.
Katarzyna Krukiewicz

Wydział Chemiczny, Politechnika
Śląska w Gliwicach

Leczenie na zawołanie, czyli
o roli polimerów przewodzących w medycynie

120 tys. zł – I nagroda

dr Monika
Marcinkowska

Wydział Farmaceutyczny – Collegium Medicum, Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie

Stary lek, nowe sztuczki

120 tys. zł – I nagroda

dr Magdalena Górecka

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie

Hakowanie fotosyntezy, czyli
nanocząstki w służbie zielonej
energii

100 tys. zł – II nagroda

D R M A G D A L E N A G Ó R E C K A , laureatka czwartego konkursu INTER.
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L A U R E AT

JEDNOSTKA

TYTUŁ PREZENTACJI

WYSOKOŚĆ NAGRODY

mgr Maciej Jasiński

Kolegium MISMaP i Centrum
Nowych Technologii,
Uniwersytet Warszawski

Jeśli mrozić, to gorące! Wykorzystanie sorbetu w fizyce
i Efektu Mpemby w technologii
żywienia

100 tys. zł – II nagroda

dr n. med.
Dorota Frydecka

Wydział Lekarski Kształcenia
Podyplomowego, Uniwersytet
Medyczny im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu

Życie (i zdrowie psychiczne)
jako sztuka dokonywania
wyborów

80 tys. zł – III nagroda

mgr Tomasz Górny

Wydział Polonistyki, Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie

Retoryka i muzyka

80 tys. zł – III nagroda

dr Łukasz Rąbalski

Międzyuczelniany Wydział
Biotechnologii UG i GUMed,
Uniwersytet Gdański

Poszukiwanie naturalnych
sprzymierzeńców w walce z …

80 tys. zł – III nagroda

dr Monika
Marcinkowska

Wydział Farmaceutyczny –
Collegium Medicum, Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie

Stary lek, nowe sztuczki

10 tys. zł – nagroda
publiczności

INTER – KONKURS 5/2015
DATA OGŁOSZENIA KONKURSU

02.03.2015 R.

DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DO KONKURSU

28.04.2015 R.

LICZBA WNIOSKÓW

31

Spośród 31 wniosków złożonych w piątym konkursie INTER
25 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną i zostało
przekazanych do oceny merytorycznej. Na podstawie
oceny merytorycznej wyłoniono 10 finalistów, którzy wzięli
udział w szkoleniu dla finalistów z zakresu autoprezentacji
i sztuki wystąpień publicznych, a następnie zaprezentowali
swoje projekty przed publicznością i kapitułą konkursu.
Spośród 10 finalistów kapituła konkursu wyłoniła sześciu

laureatów i przyznała im nagrody w trzech kategoriach:
I nagroda – 120 tys. zł (1 nagroda), II nagroda – 100 tys. zł
(2 nagrody), III nagroda – 80 tys. zł (3 nagrody). Dodatkowo
dwoje laureatów wygrało ex aequo głosowanie publiczności – każdemu z nich przyznano nagrodę publiczności
w wysokości 10 tys. zł sfinansowaną ze środków własnych
Fundacji.

M G R T O M A S Z G Ó R N Y, laureat czwartego konkursu INTER.
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L A U R E A C I P I ĄT E G O K O N K U R S U I N T E R

L A U R E AT

JEDNOSTKA

TYTUŁ PREZENTACJI

WYSOKOŚĆ NAGRODY

lek. Justyna
ChałubińskaFendler

Wydział Lekarski, Uniwersytet
Medyczny w Łodzi

1000 odcieni szarości – biologiczne
i informatyczne techniki poprawy
bezpieczeństwa radioterapii raka
płuc

120 tys. zł – I nagroda

dr inż.
Robert Mysłajek

Wydział Biologii, Uniwersytet
Warszawski

Jak drapieżniki odgryzają się patogenom? – polimorfizm genów odpowiedzialnych za odpowiedź immunologiczną u wilków Canis lupus

100 tys. zł – II nagroda

mgr
Wanda Niemyska

Centrum Nowych Technologii,
Uniwersytet Warszawski

Czy biologię da się schwytać na
matematyczne lasso? Nowe struktury
topologiczne w białkach

100 tys. zł – II nagroda

dr inż.
Andrzej Katunin

Wydział Mechaniczny
Technologiczny, Politechnika
Śląska w Gliwicach

Jak uchronić samolot przed skutkami uderzenia pioruna? Nowy
materiał konstrukcyjny dla lotnictwa

80 tys. zł – III nagroda

dr inż. Anna
ZawistowskaDeniziak

Instytut Parazytologii im.
Witolda Stefańskiego PAN
w Warszawie

One tam są – czyli jak wykryć cichego
mordercę

80 tys. zł – III nagroda

mgr inż.
Igor Zubrycki

Wydział Elektrotechniki,
Elektroniki, Informatyki
i Automatyki Politechnika
Łódzka

Roboterapia: zrobotyzowane środowisko pracy terapeutów dzieci
z silnym upośledzeniem psychicznym

80 tys. zł – III nagroda

mgr
Wanda Niemyska

Centrum Nowych Technologii,
Uniwersytet Warszawski

Czy biologię da się schwytać na
matematyczne lasso? Nowe struktury topologiczne w białkach

10 tys. zł – nagroda
publiczności

mgr inż.
Igor Zubrycki

Wydział Elektrotechniki,
Elektroniki, Informatyki
i Automatyki Politechnika
Łódzka

Roboterapia: zrobotyzowane środowisko pracy terapeutów dzieci
z silnym upośledzeniem psychicznym

10 tys. zł – nagroda
publiczności

M G R W A N D A N I E M Y S K A , laureatka piątego konkursu INTER.

D R I N Ż . R O B E R T M Y S Ł A J E K , laureat piątego konkursu INTER.
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PROJEKT SKILLS/PROGRAM IMPULS

Konkurs na najlepszy innowacyjny pomysł i koncepcję badawczą o potencjale komercyjnym

Celem programu IMPULS było promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności uczonych z zakresu
komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.
Zwycięzcy konkursów w ramach tego programu otrzymali
nagrody w wysokości: I nagroda –120 tys. zł, II nagroda –
100 tys. zł, III nagroda – 80 tys. zł. Każda nagroda składała
się z dwóch części – 80% nagrody stanowiła część subwen-

cyjna na realizację zwycięskiego projektu badawczego,
a 20% nagrody było indywidualnym wsparciem dla laureata. Program był adresowany do uczestników projektu
SKILLS (pracowników naukowych z polskich jednostek
naukowych, doktorantów oraz absolwentów studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora).

IMPULS – KONKURS 3/2014
DATA OGŁOSZENIA KONKURSU

06.10.2014 R.

DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DO KONKURSU

12.11.2014 R.

KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS

1 000 TYS. ZŁ

LICZBA WNIOSKÓW

39

Spośród 39 wniosków złożonych w trzecim konkursie
IMPULS 35 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej. Na

podstawie oceny merytorycznej wyłoniono 15 finalistów,
którzy zaprezentowali swój projekt przed komisją konkursową. Spośród nich wybrano 11 laureatów.

LAUREACI TRZECIEGO KONKURSU IMPULS
L A U R E AT

JEDNOSTKA

TYT U Ł P R OJ E KT U

WYSOKOŚĆ NAGRODY

dr Magdalena Osial

Wydział Chemii,
Uniwersytet Warszawski

Optymalizacja struktury materiału
hybrydowego do ogniw słonecznych na
bazie nanoszczotki z polimeru przewodzącego oraz półprzewodnika nieorganicznego CdX (X=Te, S)

120 tys. zł – I nagroda

dr inż.
Marcin Śmiglak

Poznański Park NaukowoTechnologiczny Fundacji
Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu

Indukcja odporności roślin jako nowoczesna strategia w ochronie roślin przed
patogenami

120 tys. zł – I nagroda

dr n. med.
Anna Wójcicka

Centrum Nowych
Technologii, Uniwersytet
Warszawski

Wdrożenie panelu molekularnego
prognozującego ryzyko zgonu z powodu
raka tarczycy

120 tys. zł – I nagroda

mgr
Bartłomiej
Chromik

Wydział „Artes Liberales”,
Uniwersytet Warszawski

Stworzenie klastra turystycznego
w gminie Wilamowice w oparciu o język
wymysiöeryś i związaną z nim kulturę

100 tys. zł – II nagroda

dr inż.
Maciej Nikodem

Wydział Elektroniki,
Politechnika Wrocławska

Narzędzia wspomagające projektowanie systemów lokalizacji osób i sprzętu
w obiektach zamkniętych przy użyciu
komunikacji bezprzewodowej małej
mocy

100 tys. zł – II nagroda
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L A U R E AT

JEDNOSTKA

TYT U Ł P R OJ E KT U

WYSOKOŚĆ NAGRODY

dr inż.
Sławomir Boncel

Wydział Chemiczny,
Politechnika Śląska
w Gliwicach

Kolektor słoneczny wykorzystujący wielościenne nanorurki węglowe i biobezpieczne nanociecze grzewcze

80 tys. zł – III nagroda

dr inż. Maciej Dems

Wydział Fizyki Technicznej,
Informatyki i Matematyki
Stosowanej, Politechnika
Łódzka

Oprogramowanie do modelowania wzajemnych interakcji pomiędzy modelami
fizycznymi w laserach półprzewodnikowych

80 tys. zł – III nagroda

dr hab. n. med.
Wojciech Fendler

Wydział Lekarski,
Uniwersytet Medyczny
w Łodzi

Metabolomiczne markery neurodegeneracji w zespole Wolframa

80 tys. zł – III nagroda

dr inż.
Dariusz Jarząbek

Instytut Podstawowych
Problemów Techniki PAN
w Warszawie

Technika badawcza oraz urządzenie do
pomiarów właściwości lepkosprężystych
materiałów w skali nano

80 tys. zł – III nagroda

dr hab.
Damian Józefiak

Wydział Hodowli i Biologii
Zwierząt, Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu

Zastosowanie bioaktywnych preparatów
bakteriocynowych w żywieniu kurcząt
rzeźnych

80 tys. zł – III nagroda

dr Agnieszka
Pawełczyk

I Wydział Lekarski
z Oddziałem
Stomatologicznym,
Warszawski Uniwersytet
Medyczny

Utworzenie specjalistycznego laboratorium naukowo-diagnostycznego w celu
medycznej i weterynaryjnej diagnostyki
chorób pasożytniczych i odzwierzęcych

80 tys. zł – III nagroda

IMPULS – KONKURS 4/2015
DATA OGŁOSZENIA KONKURSU

06.02.2015 R.

DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DO KONKURSU

19.04.2015 R.

KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS

1 000 TYS. ZŁ

LICZBA WNIOSKÓW

62

Spośród 62 wniosków złożonych w czwartym konkursie
IMPULS 56 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej. Na

podstawie oceny merytorycznej wyłoniono 17 finalistów,
którzy zaprezentowali swój projekt przed komisją konkursową. Spośród nich wybrano 9 laureatów.
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LAUREACI CZWARTEGO KONKURSU IMPULS

L A U R E AT

JEDNOSTKA

TYT U Ł P R OJ E KT U

WYSOKOŚĆ NAGRODY

dr inż. Joanna Ortyl

Wydział Inżynierii
i Technologii
Chemicznej, Politechnika
Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki

Wysokowydajne bimolekularne systemy fotoinicjujące oparte o innowacyjne molekuły akcelerujące – rozwiązanie dedykowane do procesów
fotopolimeryzacji

120 tys. zł – I nagroda

dr Michał Wójcik

Wydział Chemii,
Uniwersytet Warszawski

Recykling metali z grupy platynowców
przy wykorzystaniu organicznych czynników przeniesienia fazowego z jednoczesnym otrzymaniem nanocząstek
o właściwościach katalitycznych

120 tys. zł – I nagroda

dr inż. Marek Kraft

Wydział Elektryczny,
Politechnika Poznańska

Dedykowane akceleratory sprzętowe
jako metoda poprawy efektywności
energetycznej rozwiązań serwerowych

100 tys. zł – II nagroda

prof. dr hab.
Krystian Jażdżewski

Centrum Nowych
Technologii, Uniwersytet
Warszawski

Walidacja i wdrożenie do praktyki
lekarskiej testu diagnostycznego opartego o technikę sekwencjonowania
genomowego wykrywającego dziedziczne postacie raka jelita grubego

100 tys. zł – II nagroda

mgr inż.
Arkadiusz Kuś

Wydział Mechatroniki,
Politechnika Warszawska

Platforma holograficznej mikroskopii
fazowej

100 tys. zł – II nagroda

dr Łukasz Rąbalski

Międzyuczelniany
Wydział Biotechnologii
UG i GUMed, Uniwersytet
Gdański

Nowoczesna szczepionka przeciwko
chorobie Newcastle

100 tys. zł – II nagroda

dr inż.
Agnieszka Fornalczyk

Wydział Inżynierii
Materiałowej
i Metalurgii, Politechnika
Śląska w Gliwicach

Innowacyjna metoda odzysku platyny
ze zużytych katalizatorów samochodowych

80 tys. zł – III nagroda

dr inż.
Paweł Horeglad

Centrum Nowych
Technologii, Uniwersytet
Warszawski

Bezpośrednia synteza koniugatów
polilaktyd – lek ß-adrenolityczny (PLA-ß-AD) z wykorzystaniem kompleksów
dialkiloalkoksygalowych

80 tys. zł – III nagroda

dr Łukasz Tymecki

Wydział Chemii,
Uniwersytet Warszawski

Osobisty monitor hemodializy, pHDm

80 tys. zł – III nagroda
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PROJEKT SKILLS/PROGRAM ENGAGE

Konkurs na innowacyjne projekty popularyzatorskie
Celem programu eNgage był rozwój umiejętności z zakresu
popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań
naukowych dla osób niebędących naukowcami, przede
wszystkim dla młodzieży i studentów. Konkurs obejmował
wszystkie dziedziny nauki a zwycięzcy otrzymali nagrodę

w wysokości do 45 tys. zł. Nagroda składała się z części subwencyjnej (80%) oraz indywidualnego wsparcia dla laureata (maksymalnie 20% nagrody). Adresatami konkursu byli
uczestnicy projektu SKILLS (doktoranci oraz pracownicy
naukowi zatrudnieni w polskich jednostkach naukowych).

ENGAGE – KONKURS 3/2014
DATA OGŁOSZENIA KONKURSU

01.10.2014 R.

DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DO KONKURSU

30.11.2014 R.

KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS

460 TYS. ZŁ

LICZBA WNIOSKÓW

73

LICZBA LAUREATÓW

11

W I kwartale 2015 r. rozstrzygnięto trzeci konkurs eNgage.
Spośród 73 złożonych wniosków 69 uzyskało pozytywną
ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny meryto-

rycznej. Na podstawie oceny merytorycznej wyłoniono 20
finalistów, którzy zaprezentowali swój projekt przed komisją konkursową. Spośród nich wybrano 11 laureatów.

LAUREACI TRZECIEGO KONKURSU ENGAGE
L A U R E AT

INSTYTUCJA

TYT U Ł P R OJ E KT U

PRZYZNANE
DOFINANSOWANIE

dr inż.
Mariusz Antolak

Wydział Kształtowania
Środowiska i Rolnictwa,
Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie

ZPP – zaprojektuj, posadź, pielęgnuj – czyli o tym, jak zieleń może
łączyć lokalne społeczności

45 tys. zł

dr Joanna
Dębowska-Ludwin

Wydział Historyczny,
Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

Warsztat archeologa, czyli (nie)
dotykać eksponatów

29 tys. zł

dr hab. inż.
Piotr Gawron

Instytut Informatyki
Teoretycznej i Stosowanej PAN
w Gliwicach

Opracowanie, wydanie i promocja
komiksu fabularnego połączonego
z podręcznikiem dotyczącym kwantowej teorii informacji (QI-COMIX)

45 tys. zł

dr hab.
Anna JaroszWilkołazka

Wydział Biologii
i Biotechnologii, Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Objazdowy Festiwal Nauki czyli
nauka bez barier

45 tys. zł

mgr
Aleksandra Klemba

Kolegium Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów
Matematyczno-Przyrodniczych,
Uniwersytet Warszawski

Sekretne życie komórek

32 tys. zł

dr inż.
Michał Krupiński

Instytut Fizyki Jądrowej im.
Henryka Niewodniczańskiego
PAN w Krakowie

Optyczna gra kwantowa

45 tys. zł

mgr Wacław
Kulczykowski

Wydział Historyczny,
Uniwersytet Gdański

Stanowisko archeologiczne
live&online

44 tys. zł
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L A U R E AT

INSTYTUCJA

TYT U Ł P R OJ E KT U

PRZYZNANE
DOFINANSOWANIE

mgr Paweł Jarosław
Mazurkiewicz

Kolegium Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów
Matematyczno-Przyrodniczych,
Uniwersytet Warszawski

Niesamowity świat mrówek

45 tys. zł

dr Agnieszka
Słowikowska

Wydział Fizyki i Astronomii,
Uniwersytet Zielonogórski

Świadomi Wszechświata

45 tys. zł

dr inż. Agnieszka
Szumilas

Wydział Architektury,
Politechnika Wrocławska

O domach robakach, ruchomych
budynkach i kilometrowych wieżowcach – czyli jak rozwój nauki
wpłynął na architekturę

40 tys. zł

dr Małgorzata Wójcik

Szkoła Wyższa Psychologii
Społecznej w Warszawie,
Wydział Zamiejscowy
w Katowicach

INKLA – Promocja Badań Partycypacyjnych

45 tys. zł

ENGAGE – KONKURS 4/2015
DATA OGŁOSZENIA KONKURSU

20.01.2015 R.

DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DO KONKURSU

31.03.2015 R.

KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS

410 TYS. ZŁ

LICZBA WNIOSKÓW

83

LICZBA LAUREATÓW

10

Spośród 83 wniosków złożonych w czwartym konkursie
eNgage 80 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną
i zostało przekazanych do oceny merytorycznej. Na podsta-

wie oceny merytorycznej wyłoniono 22 finalistów, którzy
zaprezentowali swój projekt przed komisją konkursową.
Spośród nich wybrano 10 laureatów.

LAUREACI CZWARTEGO KONKURSU ENGAGE
L A U R E AT

INSTYTUCJA

TYT U Ł P R OJ E KT U

PRZYZNANE
DOFINANSOWANIE

mgr inż. Adrian
Augustyniak

Wydział Biotechnologii i Hodowli
Zwierząt, Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

Leeuwenhoek XXI – z mikroskopem do szkół

36 tys. zł

dr Marcin Czub

Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych, Uniwersytet
Wrocławski

Być awatarem – Wirtualna
Rzeczywistość a psychologia
percepcji ciała

45 tys. zł

mgr Michał Czub

Instytut Oceanologii PAN
w Sopocie

Wpłyń na Bałtyk

40 tys. zł

dr Iwona Dąbkowska

Wydział Chemii, Uniwersytet
Gdański

Zmysłowa chemia – pomóż mi
odkryć to samemu

45 tys. zł
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L A U R E AT

INSTYTUCJA

TYT U Ł P R OJ E KT U

PRZYZNANE
DOFINANSOWANIE

mgr inż. Michał
Nowicki

Wydział Elektryczny, Politechnika
Poznańska

Ujarzmij magię swojego smartfona

28 tys. zł

dr Magdalena Elżbieta
Osial

Wydział Chemii, Uniwersytet
Warszawski

Manufaktura Naukowców czyli
Uniwersytet Każdego Wieku

45 tys. zł

dr hab. inż. Adam
Piłat

Wydział Elektrotechniki,
Automatyki Informatyki i Inżynierii Demonstracja technologii
Biomedycznej, Akademia
aktywnej lewitacji magnetycznej
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława – synergia wiedzy
Staszica w Krakowie

39 tys. zł

dr inż. Marcin
Stolarski

Centrum Badań Kosmicznych
Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

PSIK – Polska Szkoła Inżynierii
Kosmicznej – projekt pilotażowy

40 tys. zł

dr Radosław
Wasielewski

Wydział Fizyki i Astronomii,
Uniwersytet Wrocławski

Zmierzyć się z żywiołami, czyli
jak zbudować własną stację
badawczą

45 tys. zł

dr Tomasz Żuradzki

Wydział Filozoficzny, Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie

Filozofia w praktyce

45 tys. zł

PROJEKT SKILLS/STAŻE FNP

Konkurs na finansowanie stażu w zagranicznej uczelni lub firmie
W ramach programu stażowego uczestnicy projektu mieli
możliwość podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania
badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej bądź komercjalizacji wyników badań i przedsiębiorczości poprzez odbycie
stażu w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie. Adresatami programu mogli zostać:
—— pracownicy naukowi zamieszkali w Polsce i zatrudnieni
na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej
siedzibę na terenie RP,
—— doktoranci z polskiej jednostki naukowej zamieszkali
w Polsce,

—— absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od
uzyskania stopnia doktora.
Czas trwania stażu wynosił od miesiąca do 6 miesięcy.
Zwycięzcy konkursu otrzymywali ryczałt na koszty utrzymania (w wysokości zależnej od kraju, w którym odbywany
był staż, kwotą bazową było 1 555 EUR miesięcznie), miesięczny dodatek podróżny – 600 EUR na każde pełne 30
dni pobytu, koszty pośrednie (tylko w przypadku jednostki
naukowej) – do 650 EUR miesięcznie.

STAŻE – KONKURS 3/2014
DATA OGŁOSZENIA KONKURSU

NABÓR CIĄGŁY

DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DO KONKURSU

15.12.2014 R.

LICZBA WNIOSKÓW

97

Spośród 97 wniosków złożonych w trzecim konkursie
SKILLS STAŻE 87 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej. Na
podstawie oceny merytorycznej wyłoniono 29 finalistów,

którzy zaprezentowali swoją wizję stażu przed komisją
konkursową. Spośród nich wybrano 12 laureatów. Jedna
osoba zrezygnowała ze stażu przed podpisaniem umowy
o jego finansowanie.
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LAU R E AC I T RZ E C I E G O KO N KU RS U STA Ż E

L A U R E AT

I N S T Y T U C J A P R Z YJ M U J Ą C A

KRAJ

DŁUGOŚĆ STAŻU

dr Beata Brzozowska

Stockholm University

Szwecja

3 miesiące

mgr Magdalena Jagielska

Empatica

Włochy

5 miesięcy

dr inż. Filip Janiak

Neuro-Electronics Research Flanders

Belgia

6 miesięcy

mgr Małgorzata
Kołodziejczyk-Mierzyńska

Isis Innovation

Wielka Brytania

5 miesięcy

dr inż. Joanna Kozłowska

Dresden University of Technology

Niemcy

2 miesiące

dr Jan Kutner

University of Virginia

USA

6 miesięcy

mgr inż. Demis Pandelidis

Stony Brook University

USA

6 miesięcy

mgr inż. Marek Piotrowski

National University of Singapore

Singapur

4 miesiące

mgr Monika Riegel

Swiss National Center of Competence
in Research

Szwajcaria

4 miesiące

mgr Karolina Staniaszek

University of Amsterdam

Holandia

5 miesięcy

mgr Paulina Strzelecka

Nanyang Technological University

Singapur

4 miesiące

mgr inż. Barbara Szala
(laureatka zrezygnowała
z udziału w programie)

LUT Lappeenranta University
of Technology

Finlandia

2 miesiące

STAŻE – KONKURS 4/2015
DATA OGŁOSZENIA KONKURSU

NABÓR CIĄGŁY

DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DO KONKURSU

30.03.2015 R.

LICZBA WNIOSKÓW

150

Spośród 150 wniosków złożonych w czwartym konkursie
SKILLS STAŻE 140 wniosków uzyskało pozytywną ocenę
formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.
Na podstawie oceny merytorycznej wyłoniono 21 finali-

stów, którzy zaprezentowali swoją wizję stażu przed komisją konkursową. Spośród nich wybrano 14 laureatów.
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LAU R E AC I CZ W A RT E G O KO N KU RS U STA Ż E

L A U R E AT

I N S T Y T U C J A P R Z YJ M U J Ą C A

KRAJ

DŁUGOŚĆ STAŻU

mgr Viktoria Babenko

Andalusian Earth Sciences Institute

Hiszpania

3 miesiące

mgr Natalia Banasik

Harvard Graduate School of Education

USA

3 miesiące

dr Mariusz Barczak

Biomedical Diagnostics Institute

Irlandia

2 miesiące

dr Dominik Czaplicki

Bonaccord Ecosse Ltd

Wielka Brytania

2 miesiące

mgr Anna Duszyk

University of Liege, Department
of Neurology

Belgia

4 miesiące

dr inż. Katarzyna
Jodko-Piórecka

Nano-Immunology Lab, Weatherall
Institute of Molecular Medicine, John
Radcliffe Hospital, University of Oxford

Wielka Brytania

2 miesiące

dr Dorota Kobylińska

Charité – University Medicine Berlin,
Department of Psychiatry and
Psychoteraphy, Mind and Brain Division

Niemcy

5 miesięcy

dr Magdalena Kowalik

University of Zurich

Szwajcaria

1 miesiąc

mgr Mariana Kozłowska

Interdisciplinary Center for Molecular
Materials and Computer Chemistry
Center of the Friedrich-Alexander
University Erlangen-Nürnberg

Niemcy

2 miesiące

dr Agnieszka Krawczyńska

National Physical Laboratory

Wielka Brytania

2 miesiące

dr hab. inż.
Wojciech Mazurczyk

Delft University of Technology

Holandia

1 miesiąc

dr inż. Aleksandra
Mielewczyk-Gryń

Imperial College of Science, Technology
and Medicine

Wielka Brytania

2 miesiące

dr inż. Adam Schmidt

University of Glasgow, School
of Computing Science

Wielka Brytania

2 miesiące

dr Rafał Urniaż

Biolatris Ltd, St John's Innovation
Centre

Wielka Brytania

1 miesiąc
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PROJEKT SKILLS/PROGRAM MENTORING ORAZ PROGRAM MENTORING – MODUŁ COACHING
Celem programu było umożliwienie młodym naukowcom
pracującym w Polsce nawiązania kontaktów i współpracy
mentoringowej z doświadczonymi uczonymi – z Polski lub
z zagranicy – o uznanym dorobku naukowym. Program
wspierał pracę w parach mentor-mentorowany, tzw. one-to-one mentoring. Przyjmowanie zgłoszeń do programu

prowadzone było w trybie ciągłym, a nowi uczestnicy byli
kwalifikowani do udziału co kwartał. Mentor i mentorowany wspólnie opracowywali, a następnie realizowali program trwający od 6 do 12 miesięcy, wyznaczając konkretne
cele istotne dla kariery zawodowej mentorowanego.

LICZBA ZGŁOSZEŃ W 2015 ROKU

27

LICZBA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW

12

UCZESTNICY ZAKWALIFIKOWANI DO PROGRAMU MENTORING W 2015 ROKU
L A U R E AT

INSTYTUCJA

dr Marcin Badziak

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

dr hab. Ryszard Buczyński

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

dr n. farm. Sebastian Granica

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny

dr Anna Jankowska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny

dr Renata Modzelewska-Łagodzin

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych

dr Maciej Ogrodniczuk

Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie

dr Tymon Słoczyński

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii
i Technologii Chemicznej

dr Magdalena Surma

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii
Żywności

dr inż. Karolina Susek

Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

dr Piotr Szałek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

dr inż. Sławomir Żółkiewski

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Mechaniczny Technologiczny

W 2015 roku odbyło się 161 spotkań z mentorami. Łącznie,
w ramach całego programu, 103 laureatów odbyło 343 spotkania z mentorami z Polski i zagranicy.
Ponadto od lipca 2014 r. w ramach programu Mentoring
FNP realizowany był także moduł coachingowy. Jego
celem było udzielenie naukowcom wsparcia w podejmo-

waniu wyzwań zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów
kariery naukowej, w procesie podejmowania decyzji oraz
w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w pracy
zawodowej. Naukowcy zakwalifikowani do programu
uczestniczyli w od 3 do 6 sesjach coachingowych trwających 90–120 minut. Sesje z wykwalifikowanym coachem
odbywały się średnio raz w miesiącu w miejscu i terminie
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wskazanym przez uczestnika. Warto zaznaczyć, że Fundacja była pierwszą instytucją, która podjęła próbę wykorzystania w środowisku naukowym narzędzia wykorzystywanego dotąd głównie przez biznes. W ramach programu FNP

współpracowała z profesjonalnymi coachami. W 2015 roku
odbyło się 179 sesji coachingowych. W ramach całego programu 33 laureatów odbyło 193 sesje coachingowe.

LICZBA ZGŁOSZEŃ W 2015 ROKU

57

LICZBA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW

17

UCZESTNICY ZAKWALIFIKOWANI DO PROGRAMU MENTORING
– MODUŁ COACHING W 2015 ROKU
L A U R E AT

INSTYTUCJA

dr Maciej Bernatt

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

prof. dr hab. Janusz Bujnicki

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

dr n. med. Eliza Głodkowska-Mrówka

Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski z Oddziałem
Stomatologicznym

dr inż Marta Grodzik

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk
o Zwierzętach

dr Piotr Kolenderski

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

dr Joanna Kolmas

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny

dr Michał Komorowski

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie

dr Michalina Kosiorek

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

dr hab. Monika Agnieszka Kusiak

Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie

dr Magdalena Łabieniec-Watała

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

dr n. med. Piotr Mrówka

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu

dr Marcin Napiórkowski

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

dr hab. n. med. Anna Skoczyńska

Narodowy Instytut Leków w Warszawie

dr Magdalena Stobińska

Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

dr Marta Szabat

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum – Wydział Nauk
o Zdrowiu

dr hab. inż. Mateusz Śmietana

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

dr Łukasz Tanajewski

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
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PROJEKT SKILLS/AKADEMIA MENADŻERÓW PROGRAMOWYCH (AMP)
W ramach projektu SKILLS został stworzony unikalny
program szkoleniowy dedykowany pracownikom instytucji finansujących badania naukowe w Polsce – Akademia Menadżerów Programowych (AMP). Celem Akademii
było podnoszenie umiejętności w zakresie zarządzania
programami grantowymi i stypendialnymi oraz zacieśnienie współpracy między menadżerami nauki w Polsce.
W ramach tego programu pracownicy NCN i NCBR brali
udział w szkoleniach, seminariach i warsztatach oraz
zagranicznych wyjazdach studyjnych i stażach, podczas
których odwiedzili kilkadziesiąt instytucji finansujących
badania naukowe na świecie, w tym m.in. National Science
Foundation (NSF), National Institutes of Health (NIH) czy
European Research Council (ERC). Program Akademii obejmował następujące obszary tematyczne: systemy oceny
i wyboru projektów badawczych do finansowania, nauka
i szkolnictwo wyższe oraz polityka naukowa w Polsce
i innych krajach, własność intelektualna, komercjalizacja

wyników badań naukowych i transfer technologii, zarządzanie programem grantowym, monitoring i ewaluacja,
etyka w nauce.
W ramach Akademii odbywały się szkolenia, seminaria
i warsztaty prowadzone przez renomowanych ekspertów
z Polski i z zagranicy, zagraniczne wizyty studyjne w wiodących instytucjach finansujących badania naukowe za
granicą oraz indywidualne staże zagraniczne w wybranej
instytucji o profilu B+R.
Rok 2015 był czwartym i ostatnim rokiem realizacji Akademii. Przeprowadzono wtedy siódmy i ostatni nabór
do programu, w wyniku którego Akademia Menadżerów
Programowych powiększyła się o ośmioro nowych uczestników. Łączna liczba uczestników Akademii Menadżerów
Programowych wyniosła 99 osób.

SZKOLENIA W RAMACH AMP

T E M AT S Z K O L E N I A

LICZBA SZKOLEŃ
PRZEPROWADZONYCH
W 2015 R.

LICZBA
UCZESTNIKÓW

Systemy oceny i wyboru wniosków (peer review)

2

33

Transfer technologii i komercjalizacja wyników badań
naukowych

2

24

Autoprezentacja i prowadzenie paneli eksperckich

2

27

Systemy finansowania nauki i szkolnictwa wyższego
– polityka naukowa

1

16

Etyka w nauce

2

30

W I Z Y T Y S T U D YJ N E W R A M A C H A M P
KRAJ

Francja

MIASTO

Paryż

TERMIN WIZYTY
S T U D YJ N E J

ODWIEDZANE INSTYTUCJE

30.03–02.04.2015

French Ministry of Higher Education and Research (MENESR), French
National Research Agency (ANR), National Center for Scientific Research
(CNRS), Genethon, French National Association for Research and
Technology (ANRT), Thales Research Technology Center (TRT Paris),
Pierre and Marie Curie University
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KRAJ

MIASTO

Szwecja

Sztokholm,
Uppsala

Hiszpania

Madryt,
Barcelona

TERMIN WIZYTY
S T U D YJ N E J

ODWIEDZANE INSTYTUCJE

25–29.05.2015

VINNOVA, Serendipity Innovations, Swedish Energy Agency (SEA),
Karolinska Institute, Start-up People of Sweden (SUP46), Swedish
Foundation for Strategic Research (SSF), Uppsala University, Uppsala
Innovation Centre, Airwatergreen (UIC supported company), KTH Royal
Institute of Technology

8–12.06.2015

Ministry of Economy and Competitiveness, Spanish Foundation for
Science and Technology (FECYT), Spanish National Research Council
(CSIC), Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI),
CIEMAT, Fundacion Ramon Areces, CERCA Institute, La Caixa Foundation,
International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE),
Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona), ICREA

Irlandia

Dublin

8–10.06.2015

Office of Science, Technology and Innovation (OSTI), Science Foundation
Ireland (SFI), Enterprise Ireland (EI), Knowledge Transfer Ireland (KTI),
Irish Universities Association (IUA), Research Council of Ireland (RCI);
CRANN, Trinity College Dublin, Science Gallery Dublin

Niemcy

Bonn

22–25.06.2015

Federal Ministry of Education and Research (BMBF), German Research
Foundation (DFG), Alexander von Humboldt Foundation (AvH), Bonn
Science Shop, University of Bonn, Reifenhäuser REICOFIL GmbH & Co.
KG, Wissenschaftszentrum Bonn

Wielka
Brytania

Londyn,
Swindon

29.06–01.07.2015

Research Councils UK, Wellcome Trust, University College London, Cell
Therapy Catapult

USA

Waszyngton

25.10–01.11.2015

National Science Foundation (NSF), Georgetown University, National
Institutes of Health (NIH), NASA Goddard Space Flight Center, CRDF
Global, Activity for Innovation and Economic Growth

Niemcy

Berlin

4–6.11.2015

Einstein Foundation, German Research Foundation (DFG), Federal
Ministry of Education and Research (BMBF), Alexander von Humboldt
Foundation, German Academic Exchange Service (DAAD), Leibniz
Association, Max Planck Association, Telekom Innovation Laboratories,
Technical University of Berlin, Humboldt University Berlin, Institute for
Advanced Study Berlin

USA

Boston

14–21.11.2015

Massachusetts Institute of Technology (MIT), MassChallenge, GEN3
Partners, Harvard University, Massachusetts Technology Transfer Center,
MIT-Harvard Broad Institute

W 2015 roku wśród uczestników Akademii przeprowadzono wewnętrzny konkurs o indywidualne staże dla
najlepszych uczestników Akademii w wiodących, zagranicznych instytucjach finansujących badania naukowe.

Możliwość wyjazdu na taki staż otrzymało jedenaście osób.
Akademię Menadżerów Programowych ukończyło 91 osób.

UCZESTNICY STAŻY W RAMACH AMP W 2015 ROKU
STAŻYSTA

ORGANIZACJA

TERMIN STAŻU

MIEJSCE
STAŻU

INSTYTUCJA, W KTÓREJ ODBYWAŁ SIĘ STAŻ

Laura
BanduraMorgan

NCN

5.07–02.08.2015

Bethesda,
Waszyngton
(USA)

National Institute on Aging, National Institutes
of Health (NIH)

Karolina
Mikołajczyk

NCN

26.07–08.08.2015

Haga
(Holandia)

Netherlands Organisation for Scientific Research
(NWO)

Magdalena
Kowalczyk

NCN

24.09–23.10.2015

Lizbona
(Portugalia)

Foundation for Science and Technology

Maciej
Jędrzejek

NCBR

30.08–26.09.2015

Oslo
(Norwegia)

The Research Council of Norway
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STAŻYSTA

ORGANIZACJA

TERMIN STAŻU

MIEJSCE
STAŻU

INSTYTUCJA, W KTÓREJ ODBYWAŁ SIĘ STAŻ

Joanna
Komperda

NCN

1–14.11.2015

Haga
(Holandia)

Netherlands Organisation for Scientific Research
(NWO)

Cezary
Błaszczyk

NCBR

31.10–22.11.2015

Hsinchu
(Tajwan)

Industrial Technology Research Institute

Malwina
JabczugaGębalska

NCN

02–19.11.2015

Ottawa
(Kanada)

Social Sciences and Humanities Research Council
of Canada

Sylwia
Kostka

NCN

7–21.11.2015

Seul (Korea
Południowa)

National Research Foundation of Korea

Justyna
Mitan-Piłat

NCN

1–14.11.2015

Sztokholm
(Szwecja)

VINNOVA Swedish Governmental Agency
for Innovation Systems

Joanna
Jamróz

NCN

15–28.11.2015

Oslo
(Norwegia)

Research Council of Norway

Anna PlaterZyberk

NCN

15–28.11.2015

Haga
(Holandia)

Netherlands Organisation for Scientific Research
(NWO)

PROJEKT SKILLS/SPOTKANIA Z INICJATYWY UCZESTNIKÓW PROJEKTU SKILLS
Celem spotkań była prezentacja najnowszych kierunków badań, wymiana myśli, doświadczeń oraz integracja
uczestników projektu SKILLS. W 2015 r. odbyło się 8 spotkań, w których udział wzięło łącznie 327 osób. Spotkania

dotyczyły m.in.: ewaluacji programów wspierania nauki,
zastosowania metod bibliometrycznych w badaniu efektów
pracy naukowej, źródeł finansowania badań naukowych
w Polsce czy prowadzenia badań interdyscyplinarnych.

PROJEKT SKILLS/KONFERENCJE
Uzupełnieniem opisanych wyżej działań były konferencje organizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej
wokół tematów istotnych dla środowiska naukowego.
W 2015 roku odbyły się dwie takie konferencje.
Pierwsza z nich odbyła się 20 listopada 2015 roku w Warszawie i dotyczyła mobilności międzysektorowej (Intersectoral mobility of researchers). W trakcie tego spotkania
zostały zaprezentowane instrumenty wspierania mobilności m.in. dostępne w ramach programów Unii Europejskiej
oraz wybrane programy tzw. doktoratów przemysłowych
realizowane z powodzeniem w innych krajach takich jak
Francja czy Dania. Omówiono także sposoby wspierania współpracy między nauką a biznesem i wskazano na
potrzebę uruchomienia w Polsce programów stymulujących międzysektorową mobilność naukowców.
Na program drugiej konferencji, zatytułowanej Skills For
Modern Scientists, która odbyła się w dniach 23–24 listo-

pada 2015 roku w Warszawie, złożyły się najważniejsze
kwestie podejmowane przez Fundację na rzecz Nauki
Polskiej w ramach projektu SKILLS. Dyskusje panelowe
zorganizowane podczas tej konferencji dotyczyły m.in.
sposobów i narzędzi służących identyfikacji najlepszych
naukowców i najlepszych projektów naukowych, wspierania badań interdyscyplinarnych oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i transferu technologii. Ponadto,
uczestnicy konferencji dyskutowali o relacjach między
nauką i społeczeństwem, odwołując się do koncepcji
odpowiedzialnych badań i innowacji jako możliwej odpowiedzi na wyzwanie związane z potencjalną kolizją między
postępem w nauce a wartościami istotnymi dla społeczeństwa. Podczas konferencji poruszono także wątek karier
w nauce i administracji naukowej. W konferencji wzięło
udział blisko 200 uczestników, w tym przedstawiciele wielu
zagranicznych instytucji finansujących badania naukowe.
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I N N E I N I C J AT Y W Y F N P
– P R OJ E KT R R I TO O LS

Od 2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uczestniczy w realizacji projektu „RRI TOOLS, a project to foster
Responsible Research and Innovation for society, with
society”.
Odpowiedzialne badania i innowacje (Responsible Research and Innovation, RRI) 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.
Jest to także podejście, które w sposób znacznie szerszy
niż do tej pory podkreśla kwestię współodpowiedzialności
za badania i innowacje, formułując 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 realizowany jest przez konsorcjum 26
instytucji z 30 krajów UE. Celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnego portalu internetowego, tzw. RRI
Toolkit, umożliwiającego nie tylko zrozumienie idei odpowiedzialnych badań i innowacji, ale przede wszystkim
zawierającego kompleksowy zestaw narzędzi ułatwiających wdrożenie tej idei. Adresatami portalu będą wszyscy
uczestnicy procesu innowacji – naukowcy, decydenci,
edukatorzy, popularyzatorzy nauki, a także przedsiębiorcy.
Uruchomieniu portalu towarzyszyć będą działania mające
na celu zwiększanie świadomości i upowszechnianie koncepcji odpowiedzialnych badań i innowacji.

Na portalu RRI Toolkit znaleźć będzie można m.in.:
—— inspirujące praktyki;
—— podręczniki, poradniki i samouczki, katalogi oraz internetowe bazy danych;
—— prezentacje, raporty, analizy przekrojowe i badania
ogólnoeuropejskie dotyczące RRI;
—— tzw. self-reflection tool, czyli narzędzie adresowane
głównie do indywidualnych naukowców, za pomocą
którego można sprawdzić, w jakim stopniu nasze działania czy projekty badawcze są zgodne z ideą RRI lub
jej poszczególnymi komponentami, np. postulatem
otwartości w nauce, polityką równości/włączenia itd.
Uzupełnieniem tych zasobów będą filmy i materiały audiowizualne, które prezentować będą w sposób przystępny
ideę odpowiedzialnych badań i innowacji.
Toolkit ma za zadanie m.in. ułatwić planowanie badań
w taki sposób, aby nie naruszając swobody badaczy lepiej
odpowiadały one na potrzeby i oczekiwania społeczne.
Portal zawiera także szereg narzędzi umożliwiających sensowne wbudowanie w działalność badawczą – zarówno na
poziomie indywidualnego badacza, jak i instytucji naukowej – takich kwestii jak otwarty dostęp, równość/włączenie
czy etyka. RRI Toolkit to wreszcie liczne przykłady modelowych projektów, programów i działań o charakterze popularnonaukowym czy edukacyjnym angażujących w sposób
aktywny osoby niebędące naukowcami.
Projekt RRI Tools finansowany jest z 7. Programu Ramowego
Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.
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D Z I A Ł A N I A E W A L U A C YJ N E
FUNDACJI

Do najważniejszych działań ewaluacyjnych Fundacji
w 2015 roku należały bibliometryczna analiza dorobku
laureatów FNP oraz ewaluacja programów TEAM PO IG
i WELCOME.
Pierwsze badanie – finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2. „Rozwój kwalifikacji kadr
systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju
gospodarczym”) – służyło identyfikacji mocnych i słabych
stron polskiej nauki, a także ocenie szans rozwoju karier
naukowych w Polsce w poszczególnych dziedzinach nauki.
Bezpośrednim celem badania była:
• ocena dorobku laureatów FNP na tle publikacji naukowców z Polski i wybranych krajów referencyjnych,
• analiza aktywności naukowej polskich naukowców,
• identyfikacja mocnych i słabych stron polskiej nauki
w oparciu o mierzalne wyniki pracy naukowej – stworzenie mapy obszarów badawczych, w których polscy
naukowcy (w tym laureaci FNP) osiągają najlepsze wyniki
w skali światowej,
• identyfikacja rzeczywistych i potencjalnych sieci współpracy między wspieranymi przez Fundację naukowcami.
Badaniem objęto ponad 19 tys. publikacji z lat 2002–2012
stanowiących łączny dorobek 543 laureatów większości
programów FNP. Wszechstronnej analizie poddano rezultaty tych publikacji, ich wpływ, związane z nimi obszary
badawcze i typy współpracy. Badanie przeprowadzono
z poszanowaniem specyfiki prowadzonych badań i praktyki publikacyjnej w poszczególnych obszarach nauki,

a z uwagi na wiarygodność danych i metod bibliometrycznych dotyczyło ono wyłącznie dorobku w dziedzinie nauk
ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Badanie zostało
powierzone Centrum Badań nad Nauką i Technologią Uniwersytetu w Lejdzie (Centre for Science and Technology
Studies University of Leiden).
Badanie potwierdziło szczególne miejsce laureatów FNP
w polskiej nauce. Ich łączny dorobek z lat 2002–2012 stanowi 10% dorobku publikacyjnego wszystkich polskich
naukowców w tym okresie. Co więcej, cytowania artykułów laureatów FNP stanowią aż 23% cytowań artykułów
wszystkich polskich naukowców. 13% publikacji laureatów
FNP znajduje się pośród 10% najlepszych (najwyżej cytowanych) publikacji w swojej dziedzinie, co 2,5 razy przekracza wartość tego wskaźnika dla publikacji wszystkich
polskich naukowców. Średnio (biorąc pod uwagę obszar
badawczy), publikacje laureatów Fundacji są cytowane 2
razy częściej niż w publikacje wszystkich polskich naukowców. Laureaci Fundacji wyróżniają się wysoką jakością
(liczbą cytowań) pracy badawczej nie tylko w Polsce, ale
i na tle międzynarodowym, uzyskując 26% więcej cytowań
niż wynosi spodziewana wartość w danym obszarze badań
na świecie. Ich publikacje mają średnio więcej cytowań niż
publikacje z krajów takich jak Niemcy, Francja czy Izrael
oraz EU28. Raport z badania dostępny jest na stronie:

http://www.fnp.org.pl/o_fundacji/ewaluacja-programow-fundacji/.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem ewaluacyjnym
w 2015 r. była ewaluacja projektów zrealizowanych
w ramach programów TEAM PO IG i WELCOME. W latach
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2008–2015 ramach programu TEAM PO IG sfinansowano –
łączną kwotą 150,9 mln zł – 73 projekty trwające 2–4 lata.
Program WELCOME umożliwił sfinansowanie (w wysokości
63,2 mln zł) 11 projektów trwających minimum 3 lata. Termin zakończenia wszystkich projektów upłynął w grudniu
2015 r. Głównym celem przeprowadzonej jesienią 2015 r.
ewaluacji obu programów była ocena naukowej wartości sfinansowanych projektów oraz ich przydatności dla
rozwoju młodych badaczy. Ocena ta została powierzona
gronu międzynarodowych ekspertów, których zadaniem
była odpowiedź na pytania:
• na ile finansowane projekty okazały się istotne dla rozwoju obszaru badań, którego dotyczyły?
• jaki jest wpływ finansowanych projektów na rozwój
naukowy lidera zespołu (laureata) oraz innych uczestniczących w nim badaczy, przede wszystkim członków
finansowanego zespołu?
Aby zapewnić kompetentną ocenę i ekspercką dyskusję
na temat wartości finansowanych projektów, projekty
te zostały podzielone na dwie grupy tematyczne (nauki
o życiu oraz nauki ścisłe i techniczne), do których dobrano
ekspertów w odpowiednich obszarach badawczych. Sformułowane przez oba panele eksperckie oceny potwierdziły wysoką wartość i dużą przydatność obu ewaluowanych programów. Ocena została dokonana na podstawie
dotychczasowych, stosunkowo wczesnych rezultatów
i można spodziewać się, że w ciągu najbliższych lat kończone dopiero projekty zaowocują kolejnymi publikacjami
lub wdrożeniami. Zrealizowane w ramach obu programów badania uznane zostały przez panelistów za bardzo
wartościowe pod względem naukowym i zdecydowanie
użyteczne dla rozwoju młodych badaczy. Większość projektów w obu programach należy, zdaniem ekspertów, do
czołówki prowadzonych na świecie badań lub reprezentuje
jakość powyżej średniego poziomu międzynarodowego.
Szczególnie wysoko została oceniona jakość prowadzonych badań w przypadku programu WELCOME, który skierowany był do węższego grona naukowców i miał mniej
laureatów, oferując zarazem znacznie wyższe środki i dłuższy czas realizacji projektów.

Projekty ocenione gorzej, jako reprezentujące poziom
naukowy poniżej średniej międzynarodowej (jeden projekt WELCOME i 14 projektów TEAM), zostały skrytykowane
przez ekspertów przede wszystkim za brak mierzalnych
efektów badawczych. Zastrzeżenia budził po pierwsze
brak publikacji (zgłoszeń patentowych), a po drugie –
może nawet w większym stopniu – słaba jakość zgłoszonych publikacji. Widoczna w części projektów tendencja
do publikowania w czasopismach odgrywających niezbyt
dużą rolę w wymianie naukowej nie tylko, zdaniem ekspertów, źle świadczy o strategii publikacyjnej laureatów,
ale także budzi wątpliwości co do jakości wypracowanych
wyników.
Całościowa ocena obu programów wypadła bardzo pozytywnie: programy te zostały uznane jednogłośnie i jednoznacznie jako zdecydowanie warte finansowania. Zdaniem
ekspertów, umożliwiły one – bezpośrednio (WELCOME) lub
pośrednio (TEAM) – prowadzenie badań w Polsce przez
wielu znakomitych badaczy, którzy wcześniej pracowali za
granicą. W wyniku każdego z programów w Polsce pojawiły
się zespoły realizujące badania na najwyższym lub dobrym
międzynarodowym poziomie, co zwiększa atrakcyjność
Polski jako miejsca do pracy badawczej. Wysoka jakość
prowadzonych badań w połączeniu z korzystnymi warunkami finansowymi sprawiły, że do Polski przybyli młodzi
naukowcy z zagranicy, oraz – w większym stopniu – że młodzi polscy naukowcy mogli w Polsce prowadzić badania
na światowym poziomie. Prowadzenie obu programów
przez Fundację – począwszy od konkursów i oceny wniosków, przez prowadzony przez laureatów otwarty nabór
do zespołów, po współpracę międzynarodową i publikowane przez nich prace – niewątpliwie przyczyniły się,
według ekspertów, do zwiększenia widoczności Polski na
naukowej mapie.
Eksperci sformułowali również szereg rekomendacji dotyczących prowadzenia podobnych programów w przyszłości. Podsumowanie badania dostępne jest na stronie:

http://www.fnp.org.pl/o_fundacji/ewaluacja-programow-fundacji/
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RECENZENCI I OPINIODAWCY
FUNDACJI W 2015 ROKU
(KRAJOWI I ZAGRANICZNI)

Pedro Abreu, Noam Adir, Javier Aizpurua, Jesper H. Andersen, Jaynie Louise Anderson, Susana Andrade, Peter
Arbo, Peter V. August, Bartosz Awianowicz, Pascale Ballet, Jacek Banaszkiewicz, Teresa Bardzińska-Bonenberg,
Sandor Batkai, Janetta Rebold Benton, Piotr Bering, Robert Blobaum, Daniel Boer, Hans Juergen Bömelburg,
Jerzy Marian Brzeziński, Silvia Bunge, Tadeusz Burczyński, David A. Case, Sebastiano Cataldo, Carlton M. Caves,
Agnieszka Chacińska, Andrzej Chojnowski, Robert Cialdini, Krzysztof M. Ciałowicz, Romana Cielątkowska, Maria
Anna Ciemerych-Litwinienko, Peter Clote, Richard Cogdell, Piers Coleman, Jean-Philippe Couderc, Onno Crasborn,
David Crowley, Michał Cyrański, Serge Czajkowski, Mikołaj Czajkowski, Marek Czyżewski, Tim Dant, Theodoor
D’haen, Benjamin Dietzek, Agnieszka Dobrzyń, Marek Domański, Josep Domingo-Ferrer, Peter Drummond, Wolfgang
Duer, Józef Dulak, John1 Duncan, David Dunning, Grzegorz Dziamski, Maria Celina Dzielska, Julian Eaton-Rye,
Michael Elliott, Karen Emmorey, Rudolf Faust, Bob Fennis, Tom Fisher, Markus Gabriel, Tadeusz Gadacz, Thomas
W. Gaehtgens, Charles Gale, Philip A. Gale, Natalia Garner, Richard Garratt, Piotr Garstecki, Jan Witold Gawęcki, Andre
Gerber, Krzysztof Giannopoulos, Miłosz Giersz, Anna Giza-Poleszczuk, Walter Glannon, Janina Gładziuk-Okopień,
Michael Göbel, Teodor Paweł Gotszalk, Henry Greely, Karol Grela, Jarosław Grobelny, Wojciech Grochala
Lucjan Grochowski, Maciej Grochowski, Alexander Grosberg, John Gross, Stanisław Gruszczyński, Łukasz
Gruszczyński, Rosanna Guadagno, Tomasz Guzik, Ulrich Hansmann, Jan Hartman, Andrzej Hejmej, David J. Helfand,
Jan Hertrich-Woleński, Dominique Heymann, Michał Horodecki, Glyn Humphreys, Sarah Hutton, Paweł Idziak,
Andrzej Bogdan Jajszczyk, Janusz R. Janeczek, Maria Jarymowicz, Jerzy Jarzębski, Tomasz Jasiński, Krystian
Jażdżewski, Przemysław Juszczyński, Tomasz Kapitaniak, Frank Kardes, Włodzimierz Kasprzak, Thomas DaCosta
Kaufmann, Michael Kelly, Jan Kieniewicz, Mike Kiledjian, Paweł Kisielow, Barbara Klich-Kluczewska, Jacek
Kochanowski, Jeanette Kohl, Ryszard Korona, Jacek Kossut, Jan Kotwica, Piotr Marian Kowalczyk, Stanisław
Krajewski, Izabela Krejtz, Robert Krimmer, Kazimierz Krzysztofek, George Kunos, Monika Agnieszka Kusiak, Marta
Kwiatkowska, Eugeniusz Kwiatkowski, Alain Laederach, Raymond Laflamme, Anna Małgorzata Landau-Czajka, Svend
Erik Larsen, Piotr Laskowski, Małgorzata Latałowa, Karen Leeder, Jacek Witold Leociak, Marcin Leonowicz, Marta
Leśniakowska, Krzysztof Paweł Leśniewski, Marek Lewandowski, Zdzisław Lichański, Christoph Lienau, Wolfgang
Löscher, Sarah Lummis, Marek Łagosz, Mariola Łaguna, Tomasz Łuczak, Paweł Łuków, Sebastian Maćkowski,
Anna Malewska-Szałygin, Elżbieta Malinowska, Halina Manikowska, Steven Mansbach, Jarosław Marszałek,
Tomasz Maruszewski, David H. Mathews, Mark R. Mayford, Sławomir Mazurek, Mieczysław Józef Mąkosza, Raphael
Mechoulam, Andreas Meyer-Lindenberg, Marta Miączyńska, Sergiusz Michalski, Kata Mlinarić-Majerski, Wojciech
Młynarski, Brian C.J. Moore, Neville Morley, Axel H. E. Müller, Michael Müller, Haruki Nakamura, David Nash, Samuel
Newlands, Maciej Niedźwiecki, Dariusz Niedźwiedzki, William Niven, Andrzej Niwiński, Piotr Nowak, Andrzej Nowak,
Maria Nowakowska, Dominika Nowis, Marek Okólski, Mikołaj Olszewski, Adam Opalski, Ulf Andersson Orom, Robin
Osborne, Atsuhiro Osuka, Takaharu Otsuka, Tugrul Özel, Anna Palusińska, Roberto Paolesse, Jacek Paśniczek, Kenny
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Paterson, Dorota Anna Pawlak, J. Michael Pearson, Włodzimierz Karol Pessel, Jacek Jan Petelenz-Łukasiewicz,
Paweł Pieniążek, Andrzej Pieńkos, Christophe Pierre, Henryk Pietras, Grzegorz Pietrzyński, Robert Piłat, Tilman
Plehn, Olga Płaszczewska, Marcin Poręba, Brian Porter-Szucs, Dorota Probucka, Eugenia Prokop-Janiec, Adam Proń,
Paweł Pyrzanowski, Roderic P. Quirk, Jacek Radwan, Lotar Edward Rasiński, Bruno Robert, Malte Rolf, Marek Rosiak,
Dariusz Rott, Giovanni Ruffini, Ulrike Salzner, Piotr Sankowski, Adam1 Sawicki, Richard Scalettar, Kevin Schawinski,
Michael Schillmeier, Wolfgang Schleich, Norbert Schwarz, Alessandro Sette, Ken Shortman, Werner Sieghart, Adam
C. Siepel, Erwin Sigel, Attila Sik, Peter Simons, Ryszard Smoleński, Timothy Snyder, Abner Soffer, Marian Stala, Piotr
Stalmaszczyk, Fritz Strack, Alicja Szastyńska-Siemion, Marek Stanisław Szczepański, Tomasz Szlendak, Tadeusz
Szubka, Zofia Szweykowska-Kulińska, Katarzyna Śledziewska, Dariusz Śnieżko, Stuard Taberner, Michael F. Toney,
Piotr Tryjanowski, Joanna Trylska, Jerzy Trzebiński, Robin Tucker, Masahito Ueda, Werner Ulrich, Wacław Urbańczyk,
Piotr Urbański, Daan van Aalten, Maria van der Schaar, Jacques van der Vliet, Giuseppe Veltri, Nicole Vincent,
Ryszard Vorbrich, Mike Watson, Aleksander Welfe, Michael Weller, Christian Wendt, Marzenna Weresa, Marian Andrzej
Wesoły, Robert West, Joachim Whaley, John Wilkins, Joern Wilms, Ewa Maria Wipszycka-Bravo, Jerzy Wiśniewski,
Cezary Wodziński, Maciej Wojtkowski, Lawrence Wolff, Adam Woźniak, Józef Wróbel, Arkadiusz Wudarski, Christoph
Wuelfing, Harald Wydra, Ofer Yizhar, Alexandre Zagoskin, Paweł Zajas, Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, Wojciech
Załuski, Johannes Zanzinger, Michał Zatoń, Renata Ziemińska, Maria Zmierczak, Fryderyk Andrzej Zoll, Hanna
Magdalena Zowczak, Lei Zuo, Dorota Zygmuntowicz, Sławomir Jacek Żurek, Tomasz Żylicz, Bogusław Żyłko.

SKRÓCONA
INFORMACJA
FINANSOWA
I OPINIA
NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO
REWIDENTA

Pełne sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2015 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. nr 21 z 1984 r., poz. 97 z późn. zm.)
oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. nr 96 z 2003 r., poz. 873 z późn. zm.), Fundacja umożliwia wszystkim zainteresowanym zapoznanie
się z pełnym sprawozdaniem z działalności Fundacji w roku 2015, które jest dostępne w siedzibie Fundacji
w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22.
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego w 2015 r.
zostanie umieszczone na stronie internetowej https://opp.mpips.gov.pl pod numerem KRS 0000109744.
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BDO SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 12
02-676 WARSZAWA
PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH NR 3355

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 Krasickiego 20/22 („Fundacja”) na którą składa się:
—— bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku,
—— rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku,
—— zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku,
—— rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 roku („Sprawozdanie finansowe Fundacji”), sporządzonego zgodnie z ustawą
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.
Badanie Sprawozdania finansowego Fundacji, na podstawie którego sporządzono skróconą informację finansową, przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1/ rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2/ krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
W dniu 15 marca 2016 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 pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji na dzień 31 grudnia 2015 roku, jej wyniku finansowego za
okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz zakresu przeprowadzonego przez nas badania sprawozdania
finansowego, należy czytać pełne Sprawozdanie finansowe Fundacji, wraz z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta dotyczącymi tego sprawozdania finansowego.
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
sporządzenia 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 2015 roku jest we wszystkich istotnych aspektach zgodna z tym
sprawozdaniem, zgodnie z zasadami opisanymi w nocie do skróconej informacji finansowej.

Kluczowy biegły rewident sporządzający opinię
i przeprowadzający badanie Sprawozdania finansowego:
Artur Staniszewski
Biegły Rewident
nr ewid. 9841
Warszawa, 15 marca 2016 roku
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Niniejsza skrócona informacja finansowa zawiera bilans Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na dzień 31 grudnia 2015 r.,
rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu własnym i rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2015 r. i została sporządzona na podstawie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego
Fundacji sporządzonego według zasad określonych Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 330 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 2015 r. należy zapoznać się z pełnym sprawozdaniem finansowym Fundacji oraz z opinią
i raportem z badania niezależnego biegłego rewidenta dotyczącymi tego sprawozdania finansowego.
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BILANS
AKTYWA (w tysiącach złotych)

31.12.2015

31.12.2014

23 129

24 305

Wartości niematerialne i prawne

7

2

Inne wartości niematerialne i prawne

7

2

Rzeczowe aktywa trwałe

23 122

24 303

Środki trwałe

23 114

24 303

4 440

4 681

15 672

16 198

2 408

2 667

595

756

8

0

288 409

344 378

106

46

Materiały

12

14

Towary

94

32

Należności krótkoterminowe

720

788

Należności od pozostałych jednostek

720

788

Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

2

0

– do 12 miesięcy

2

0

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

324

130

Inne

394

658

Inwestycje krótkoterminowe

287 527

343 498

Krótkoterminowe aktywa finansowe

287 527

343 498

W pozostałych jednostkach

280 134

294 342

41 893

50 009

238 241

244 333

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

7 393

49 156

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach

2 106

26 428

– inne środki pieniężne

5 287

22 728

56

46

311 538

368 683

Aktywa trwałe

Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
Inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Aktywa obrotowe
Zapasy

– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
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BILANS (cd.)
PASYWA (w tysiącach złotych)

31.12.2015

31.12.2014

306 693

324 077

95 000

95 000

268 225

268 225

27 615

27 615

Strata z lat ubiegłych

(66 763)

(50 369)

Strata netto

(17 384)

(16 394)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

4 845

44 606

Rezerwy na zobowiązania

2 312

2 139

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

2 286

2 118

– długoterminowa

1 149

991

– krótkoterminowa

1 137

1 127

Pozostałe rezerwy

26

21

– krótkoterminowe

26

21

Zobowiązania krótkoterminowe

2 356

21 337

Wobec pozostałych jednostek

2 351

21 336

Inne zobowiązania finansowe

0

16 838

Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

555

148

– do 12 miesięcy

555

148

1 560

3 807

20

29

216

514

5

1

Rozliczenia międzyokresowe

177

21 130

Inne rozliczenia międzyokresowe

177

21 130

– krótkoterminowe

177

21 130

311 538

368 683

Fundusz własny
Fundusz zasadniczy
Fundusz na działalność statutową
Fundusz rezerwowy

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
Z tytułu wynagrodzeń
Inne
Fundusze specjalne

Pasywa razem
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RACHUNEK
ZYSKÓW I STRAT
(w tysiącach złotych)

2015

2014

Przychody z działalności statutowej

48 884

76 378

Działalność statutowa nieodpłatna

48 873

76 377

Inne przychody określone statutem

48 873

76 377

Działalność statutowa odpłatna

11

1

Przychody z działalności wydawniczej

11

1

Koszt realizacji zadań statutowych

62 336

91 350

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej

62 017

91 192

320

158

(13 453)

(14 972)

Koszty administracyjne

8 499

8 180

Amortyzacja

1 284

789

299

285

Koszty działalności statutowej odpłatnej
Strata na działalności statutowej

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce

2 047

2 006

Podatki i opłaty

155

144

Wynagrodzenia

3 766

3 964

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

664

707

Pozostałe koszty rodzajowe

284

285

(21 952)

(23 152)

Pozostałe przychody operacyjne

3

10

Inne przychody operacyjne

3

10

356

417

Strata na działalności statutowej i administracyjnej

Pozostałe koszty operacyjne
Inne koszty operacyjne

356

417

(22 305)

(23 559)

Przychody finansowe

7 026

11 997

Dywidendy

1 301

1 733

Odsetki

4 262

5 605

133

4 049

Inne

1 330

610

Koszty finansowe

2 084

4 811

123

146

1 883

4 593

Strata na działalności operacyjnej

Zysk ze zbycia inwestycji

Odsetki
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne

78

72

Strata brutto na całokształcie działalności

(17 363)

(16 373)

Strata brutto

(17 363)

(16 373)

21

21

(17 384)

(16 394)

Podatek dochodowy
Strata netto
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ZESTAWIENIE ZMIAN
W FUNDUSZU WŁASNYM
(w tysiącach złotych)

2015

2014

324 078

341 869

Fundusz zasadniczy na początek okresu

95 000

95 000

Fundusz zasadniczy na koniec okresu

95 000

95 000

Fundusz na działalność statutową na początek okresu

268 225

268 225

Stan funduszu na działalność statutową na koniec okresu

268 225

268 225

Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu

27 615

27 615

Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu

27 615

27 615

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

(50 369)

(48 971)

– zwiększenie/zmniejszenie (z tytułu)

(16 394)

(1 398)

– przeniesienia zysku/straty z lat ubiegłych do pokrycia

(16 394)

(1 398)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

(66 763)

(50 369)

Wynik netto

(17 384)

(16 394)

– strata netto

(17 384)

(16 394)

Fundusz własny na koniec okresu

306 693

324 078

Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego
(pokrycia straty)/ podziału zysku

306 693

324 078

Fundusz własny na początek okresu
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RACHUNEK
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(w tysiącach złotych)

2015

2014

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(43 853)

(16 446)

Strata netto

(17 384)

(16 394)

Korekty razem

(26 469)

(52)

1 284

789

(5 432)

(7 191)

Strata z działalności inwestycyjnej (aktualizacja wartości inwestycji)

420

(58)

Zmiana stanu rezerw

173

397

Zmiana stanu zapasów

(60)

0

(8)

1 956

(1 884)

(2 726)

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

(20 962)

6 812

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

(43 853)

(16 446)

2 090

22 955

Wpływy

464 944

887 515

Z aktywów finansowych, w tym:

464 944

884 556

a) w pozostałych jednostkach

464 944

884 556

– zbycie aktywów finansowych

459 512

877 365

– dywidendy i udziały w zyskach

1 302

1 733

– odsetki

4 130

5 458

Wydatki

(462 854)

(864 560)

(108)

(3 391)

Na aktywa finansowe, w tym:

(462 746)

(861 169)

a) w pozostałych jednostkach

(462 746)

(861 169)

– nabycie aktywów finansowych

(462 746)

(861 169)

2 091

22 955

Przepływy pieniężne netto, razem

(41 763)

6 510

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

(41 763)

6 510

49 156

42 646

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym

7 393

49 156

– o ograniczonej możliwości dysponowania

5

1

Amortyzacja
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem
pożyczek i kredytów

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Środki pieniężne na początek okresu

SUPLEMENT
O naszych
beneficjentach,
inicjatywach,
projektach
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FUNDACJA PO RAZ
24. PRZYZNAŁA
NAGRODY FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 24. przyznała
najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce. Każdy
z trzech nagrodzonych otrzymał 200 tys. zł.
Nagrody są przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które „przesuwają granice poznania, otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład
w postęp cywilizacyjny i kulturowy kraju oraz zapewniają
Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej
ambitnych wyzwań współczesnego świata”. Laureaci wyła-

niani są w czterech dziedzinach. W tym roku nie przyznano
nagrody w obszarze nauk o życiu i o Ziemi.

NAUKI CHEMICZNE I O MATERIAŁACH
prof. Stanisław Penczek
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
PAN w Łodzi
Za opracowanie teorii polimeryzacji z otwarciem
pierścienia i jej wykorzystanie do syntezy polimerów biodegradowalnych
Pierwszych odkryć w dziedzinie polimeryzacji z otwarciem pierścienia dokonał już w 1976 r. Opracowana przezeń teoria ma wpływ na inne dziedziny chemii polimerów
i znalazła się w światowych podręcznikach akademickich.
Profesor jest światowym autorytetem w tej dziedzinie.
Dzięki jego badaniom opracowano technologię produkcji
polimerów biodegradowalnych z surowców odnawialnych, które mają zastosowanie w biomedycynie (w lekach
o przedłużonym działaniu czy w produkcji biodegradowalnych stentów).

NAUKI MATEMATYCZNO-FIZYCZNE
I INŻYNIERSKIE
prof. Kazimierz Rzążewski
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie
Za odkrycie zjawiska magnetostrykcji w ultrazimnych gazach z oddziaływaniem dipolowym
Wniósł nowatorski wkład w rozwój fizyki zimnych gazów
atomowych. Jest autorem przełomowej publikacji z 2000
r., w której po raz pierwszy przewidział zjawisko magnetostrykcji (czyli zmiany kształtu i objętości chmury atomoPROF. STANISŁAW PENCZEK
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wej w związku z wewnętrznymi siłami magnetycznymi)
w ultrazimnych gazach dipolowych. Potem zostało to
potwierdzone eksperymentami.

debaty o ośrodku i peryferiach w historii modernizacji
europejskiej, a także do nowej debaty o polskiej inteligencji i jej roli w okresie „Solidarności” i późniejszym.

Jest dziś jednym z najbardziej wpływowych europejskich
naukowców w dziedzinie optyki kwantowej. Jego badania
otwierają nowe możliwości w dziedzinie metrologii – określania dokładnego czasu i częstotliwości.

W eseju pt. „Inteligencja sama się wymyśla” pisał: „W rzeczy samej wiele już odprawiono pogrzebów inteligencji,
a ona raz po raz powraca jak upiór. Czy jak mit? Niech
będzie mit. Może jest do czegoś potrzebny taki mit klasy
dobrze wychowanej, kulturalnej, znającej języki, przywiązanej do swej ojczyzny i dbałej o dobro publiczne. Klasy
bynajmniej niewolnej od słabości i pomyłek, dającej się
czasem uwieść groźnej utopii, ale mającej jednak wbudowany homeostat samokrytyczny. Klasy, która nie umie się
wyzbyć archaicznego przekonania, że obowiązki społeczne
nie są tożsame z zarabianiem pieniędzy i że są zachowania, które przynoszą wstyd. Klasy, która patrząc, nie widzi
wszystkiego oddzielnie i która ma ciągle jakieś wątpliwości. Klasy, której nie ma, bo wszystko ją dzieli, a łączy diabli
wiedzą co”.

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
prof. Jerzy Jedlicki
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie
Za fundamentalne studia nad fenomenem inteligencji jako warstwy społecznej i jej rolą w procesach modernizacji w Europie Środkowo-Wschodniej
Nagrodą zostało wyróżnione trzytomowe dzieło „Dzieje
inteligencji polskiej do roku 1918” będące uwieńczeniem
wieloletnich badań nad historią inteligencji. Praca ta zalicza się do najwybitniejszych osiągnięć polskiej historiografii, dzięki połączeniu perspektywy historii społecznej
z perspektywą historii idei, a także dzięki doskonałej literackiej formie. To pierwsze pełne opracowanie problemu
o zasadniczym znaczeniu dla poznania i zrozumienia dziejów politycznych i społecznych oraz kultury epoki porozbiorowej. Praca była bodźcem do rozpoczęcia ożywionej

PROF. KAZIMIERZ RZĄŻEWSKI

Wpływ tej i innych prac prof. Jerzego Jedlickiego sięga
daleko poza granice Polski, czyniąc z niego jednego z najbardziej inspirujących historyków Europy.
Michał Rolecki
Przedruk artykułu za zgodą „Gazety Wyborczej”. Tytuł oryginalny: Polskie Noble przyznane, „Gazeta Wyborcza”, 30.10.2015 r.

PROF. JERZY JEDLICKI
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SPECJALIŚCI
OD KRYSZTAŁÓW

Bez ich odkryć w dziedzinie krystalografii nie byłoby
nowych metod leczenia np. AIDS. Prof. Mariusz Jaskólski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
i dr Alexander Wlodawer z Narodowego Instytutu Raka
w USA są pierwszymi zdobywcami Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej, którą odebrali 28 kwietnia
2015 roku w Waszyngtonie. – Polacy wyspecjalizowali
się w krystalografii i stanowią jej światowa czołówkę –
mówią portalowi Polska.pl dwaj naukowcy.
Magdalena Majewska: Dr Alexander Wlodawer nazywany jest ojcem chrzestnym polskiej mafii krystalografów. Dlaczego Polacy tak wyspecjalizowali się w tej
dziedzinie nauki?
dr Alexander Wlodawer: „Polska mafia” to był żartobliwy
termin wymyślony przez Adę Yonath, laureatkę Nagrody
Nobla za opracowanie struktury rybosomów, czyli skomplikowanych biologicznych „maszyn” złożonych z kwasów
nukleinowych i ponad siedemdziesięciu białek. Badaczka
współpracowała w różnych miejscach z polskimi krystalografami i w końcu zdecydowała, że to musi być jakaś polska
mafia. Rzeczywiście jest bardzo duża liczba osób z polskimi
korzeniami, w większości mieszkających poza granicami
Polski, które zajmują się tą dziedziną. Ja zostałem ojcem
chrzestnym głównie dlatego, że jestem najstarszy z tej całej
grupy i być może najdłużej w tej dziedzinie pracuję.
prof. Mariusz Jaskólski: Polscy krystalografowie, choć
rozproszeni po świecie, trzymają się razem, co jest ewenementem na tle naszych cech narodowych. Są dobrzy,
bo w Polsce od dawna istniała bardzo dobra szkoła krystalograficzna i tradycja solidnego kształcenia w tej dziedzinie. Po drugie, krystalografia stanowi pogranicze nauk
przyrodniczych, od fizyki po biologię i medycynę, z dużą

dozą matematyki, a w tych dyscyplinach jesteśmy ogólnie
dobrzy. Po trzecie, biokrystalografia należy do najbardziej
spektakularnie rozwijających się obszarów nauki. Jeśli
więc zdolny człowiek po opuszczeniu Polski rozgląda się
za czymś fascynującym naukowo, są duże szanse, że trafi
właśnie do laboratorium krystalograficznego.
Na czym polega praca krystalografa?
dr Alexander Wlodawer: W tej chwili jest to w dużej mierze praca biologa. Krystalograf musi wiedzieć w jaki sposób wyizolować białka czy kwasy nukleinowe. Kiedy już
ma te czyste biomolekuły, musi z nich zrobić ładne kryształy, czyli obiekty, które w trzech wymiarach powtarzają
strukturę białka. I to jest jeszcze ciągle sztuka bardziej niż
nauka. Nie ma gwarantowanych metod, jak te kryształy
otrzymać. Gdy już ma kryształy, musi je przeanalizować
przy pomocy promieni rentgenowskich. A potem musi
wiedzieć co z tym wszystkim zrobić i jak wyciągnąć wnioski. Jest to dość trudna dziedzina. Analizujemy działanie
coraz większych i bardziej skomplikowanych „maszyn”
biologicznych, takich jak np. rybosomy; na rozpracowanie
ich działania Ada Yonath potrzebowała aż 25 lat.
Dlaczego zostali Panowie krystalografami?
dr Alexander Wlodawer: Postanowiłem zostać naukowcem, kiedy miałem 4 lata, dlatego że moja mama była
naukowcem w Instytucie Nenckiego i ja byłem takim
dzieckiem Instytutu. Kiedy odwiedziłem po raz pierwszy
Stany Zjednoczone mając lat 16, postanowiłem zostać
naukowcem w Stanach. Uczestniczyłem w zjeździe młodzieży Czerwonego Krzyża. Zostaliśmy przyjęci przez prezydenta Kennedy’ego w Białym Domu. Pomyślałem, że
to dobre miejsce, żeby pójść na studia doktoranckie, gdy
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skończę uniwersytet w Warszawie. To spotkanie zadziałało. Nie był to przypadkowy zestaw osób. Połowa z nas
zrobiła doktoraty różnego rodzaju. Uczestniczył w nim
także Ban Ki Moon, obecnie sekretarz generalny ONZ,
który wtedy postanowił, że zostanie dyplomatą i zrobił
największą karierę z nas. Mnie udało się dostać na studia
doktoranckie w Los Angeles. Kiedy je zacząłem, na uczelnię przyszedł nowy profesor, bardzo młody, aktywny,
wspaniały wykładowca i to on zachęcił mnie do krystalografii. Nota bene mój profesor David Eisenberg, który
też ma nieco polskie korzenie, jest do dziś jednym z najwybitniejszych naukowców w tej dziedzinie na świecie.
Miałem więc okazję uczyć się od najlepszych.

przestawieniem optyki chemicznej. Poza tym pracownia
krystalograficzna oferowała bardzo ciekawe doświadczenia, łączące chemię (krystalizacja) z fizyką (dyfrakcja promieni X), matematyką (teoria i obliczenia) oraz z programowaniem maszyn cyfrowych, co w latach 70. było nie lada
gratką dla wszechstronnie zainteresowanego studenta.
Podczas doktoratu doszła współpraca z wybitnym chemikiem, prof. Maciejem Wiewiórowskim, który nauczył mnie
rozumieć struktury kryształów i molekuł chemicznych,
ale to wszystko była krystalografia niewielkich cząsteczek
chemicznych.

prof. Mariusz Jaskólski: Krystalografia była najciekawiej wykładanym przedmiotem na moich studiach chemicznych w Polsce. Wykładała doc. Zofia Kosturkiewicz.
Uświadomienie sobie, że cała nasza wiedza o strukturze
przestrzennej cząsteczek chemicznych zbudowana jest
na krystalografii, było dla mnie objawieniem i zupełnym

prof. Mariusz Jaskólski: Stało się to w 1988 r. za sprawą dr.
Wlodawera. Wtedy dałem się namówić na pierwszy dłuższy
wyjazd zagraniczny. Jechałem co prawda do laboratorium
białkowego, ale z przekonaniem, że jestem misjonarzem
małych cząsteczek. Na miejscu, w laboratorium krystalograficznym Narodowego Instytutu Raka utworzonym

Jak się Panowie poznali?

OD LEWEJ: DR ALEXANDER WLODAWER I PROF. MARIUSZ JASKÓLSKI W LABORATORIUM.
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przez dr. Wlodawera, zobaczyłem nagle zupełnie inny
świat. Świat makromolekuł zbudowanych nie z kilku, lecz
z tysięcy atomów, których strukturę należało zbadać nie
tylko by zaspokoić ciekawość akademicką, ale po to by
przyspieszyć postęp w badaniach nad palącymi problemami z pogranicza biologii i medycyny. Za moją przemianę
w krystalografa makromolekuł z pewnością jest odpowiedzialny Alex Wlodawer.

naszym odkryciu lekarze mieli do dyspozycji pierwsze
leki - inhibitory proteazy HIV.

dr Alexander Wlodawer: Proteaza, białko HIV, to takie
nożyczki, które tną na części białka produkowane przez
wirus HIV i w ten sposób umożliwiają wirusowi namnażanie się w organizmie człowieka. Lek hamuje ten proces
w ten sposób, że białka mogą być produkowane, ale nie
mogą być pocięte na właściwe kawałki - nie powstaną
dr Alexander Wlodawer: Mariusz Jaskólski przyjechał nowe wirusy, czyli cała infekcja wirusowa zostaje zatrzyw momencie, gdy mieliśmy pewien impas w projekcie mana. Kiedy odkryliśmy strukturę proteazy wirusa HIV,
badania struktury białka wirusa HIV. Wtedy jego znajomość nasze wyniki natychmiast udostępniliśmy publicznie, nie
czystej krystalografii okazała się niezwypróbójac niczego patentować ani chować.
kle potrzebna. Ja nie miałem tak dużego
Każda firma farmaceutyczna, a wtedy
Przypomnijmy, że w druwszystkie większe koncerny pracowały
doświadczenia w samej krystalografii
giej połowie lat 80. świat żył
nad wymyśleniem, jakie związki chew strachu przed pandemią
jak on. On z kolei nie miał doświadczenia
w białkach, o których ja wiedziałem więmiczne mogą to białko zatrzymać w akcji,
AIDS. Medycyna była zupełnie
miała dostęp do naszych wyników.
cej. Komplementarne umiejętności dały
bezradna. Iskierka nadziei
w sumie coś większego. On przyczynił
leżała w badaniach krystalosię do tego, że projekt został prawidłowo
prof. Mariusz Jaskólski: Jest to wydagraficznych. Chodziło o to, by
poznać arsenał molekularny
zakończony, a jego rezultaty opublikorzenie wyjątkowe nawet dziś, po praretrowirusa HIV i racjonalnie
wane w najlepszych pismach - Science
wie 30 latach. Otwartość, współpraca
zaprojektować leki precyzyji wzajemne wspieranie swoich działań,
i Nature. To był 1989 rok, tak przełomowy
to według mnie klucz do prawdziwego
dla Polski jak i dla nas.
ne trafiające w cel. Wyzwasukcesu w nauce – i także do satysfakcji
nie było więc ogromne, choć
z osiągnięć. Ta satysfakcja jest dla mnie
Na czym polegał przełom odkrycia
prawdę mówiąc, bardziej konz upływem czasu coraz bardziej istotna.
struktury białka wirusa HIV?
centrowaliśmy się początkowo
Sprowadza się do bardzo prostego zdania:
na kolejnych trudnościach naukowych.
prof. Mariusz Jaskólski: Przypoludzie, którzy byliby skazani na śmierć,
mnijmy, że w drugiej połowie lat 80.
jednak żyją!
świat żył w strachu przed pandemią
AIDS. Medycyna była zupełnie bezradna. Iskierka Nad czym Panowie teraz pracują?
nadziei leżała w badaniach krystalograficznych. Chodziło o to, by poznać arsenał molekularny retrowirusa prof. Mariusz Jaskólski: Ciągle bardzo interesuje mnie
HIV i racjonalnie zaprojektować leki precyzyjne trafia- struktura białek, które mogą pomóc w leczeniu chorób.
jące w cel. Wyzwanie było więc ogromne, choć prawdę Parę lat temu rozwiązaliśmy strukturę białka (uzyskamówiąc, bardziej koncentrowaliśmy się początkowo na nego od kolegów z Pragi) retrowirusa atakującego małpy.
kolejnych trudnościach naukowych. Jako ciekawostkę Strukturę tę pomogli nam rozwiązać… internauci grawarto dodać, że w zespole dr. Wlodawera, w którym byli jący w naukową grę komputerową Foldit, opracowaną
również dr Maria Miller i dr Mohana Rao, pracowaliśmy w zespole prof. Bakera na Uniwersytecie w Seattle w USA.
z białkiem trochę innego wirusa, RSV, atakującego drób. Rozpoczynamy również nowy, duży projekt międzynaroByło to bardzo dobre posunięcie dr. Wlodawera, gdyż dowy. Jego celem jest niejako uratowanie naszego arseuwalniało nas od niezwykle trudnego w tamtym czasie nału antybiotykowego, który staje się często bezużyteczny
problemu pozyskania autentycznego materiału biolo- w świetle rozprzestrzeniającej się oporności bakterii chogicznego z hodowli HIV. Białko wirusa RSV okazało się robotwórczych. Badamy też enzymy roślinne, które mogą
bardzo dobrym modelem dla białka z HIV, którego struk- pomóc w leczeniu białaczki. Ogólnie struktura białek roślin
turę zresztą też określiliśmy pół roku później. Niezwykle interesuje mnie coraz bardziej. To fantastyczne organizmy,
ważna w tym wyścigu nauki z chorobą była otwartość o ogromnym sukcesie ewolucyjnym. Wiele możemy się od
naukowa stanowiąca motto Alexa Wlodawera. Nasze nich nauczyć. Dużą część czasu poświęcam metodologii
wyniki przekazywane były „na gorąco” specjalistom krystalograficznej. Współpracuję w tym zakresie nie tylko
od projektowania leków. Dzięki temu już siedem lat po z dr. Wlodawerem, ale i z innymi wybitnymi kolegami,
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Zbyszkiem Dauterem, Władkiem Minorem. Obaj pracują
w Stanach Zjednoczonych.
dr Alexander Wlodawer: Moje laboratorium pracuje nad
białkami, które mają własności przeciwrakowe. Z Mariuszem Jaskólskim współpracujemy nad metodami weryfikacji i ewentualnego poprawienia ogromnej liczby struktur
białek, które zgromadziliśmy w Banku Struktur Białkowych PDB. Ta nasza praca teoretyczna będzie przydatna
dla wszystkich, którzy zamierzają wykorzystać informację
strukturalną zgromadzoną przez krystalografie .
Jakie znaczenie ma dla Panów Polsko-Amerykańska
Nagroda Naukowa?
dr Alexander Wlodawer: Cieszy nas, że doceniono naszą
współpracę. To dla nas ważniejsza nagroda, niż gdyby była
przyznawana za indywidualne osiągnięcie jednego z nas.
Współpracujemy już 30 lat. Tego typu nagród doceniających współpracę naukowców jest bardzo mało.
prof. Mariusz Jaskólski: Gdybym miał wymienić najważniejszy dla mnie aspekt tej nagrody, powiedziałbym właśnie: docenienie współpracy. Oczywiście cieszę się też, że
wyróżniono krystalografię, tym bardziej że i w innych dziedzinach są przykłady fantastycznej polsko-amerykańskiej
współpracy naukowej.

Prof. Mariusz Jaskólski studiował chemię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest członkiem
korespondentem Polskiej Akademii Nauk, Europejskiej
Organizacji Biologii Molekularnej (European Molecular
Biology Organization, EMBO) oraz Regia Societas Scientiarum Upsaliensis (Szwecja). W 1994 r. założył pierwsze
w Polsce laboratorium krystalografii białek – Centrum
Badań Biokrystalograficznych w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, którym kieruje do dziś.
Dr Alexander Wlodawer studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora w dziedzinie
biologii molekularnej uzyskał w 1974 r. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Od 1987 r. związany
z Narodowym Instytutem Raka (National Cancer Institute – NCI), gdzie pełni funkcję dyrektora Laboratorium
Krystalografii Makromolekuł. Jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk oraz m.in. Amerykańskiego
Towarzystwa Krystalograficznego (American Crystallographic Association) i Amerykańskiego Towarzystwa
Biochemii i Biologii Molekularnej (American Society for
Biochemistry and Molecular Biology).

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa przyznawana
jest wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i The
American Association for the Advancement of Science
(AAAS), największe na świecie stowarzyszenie naukowe,
raz na dwa lata.
– Nagroda powstała, aby podkreślić wagę polsko-amerykańskiej współpracy naukowej i pokazać, że prowadzi ona
do wspaniałych osiągnięć badawczych. Mamy też nadzieję,
że sukcesy naszych laureatów będą inspiracją do nawiązania współpracy dla kolejnych badaczy – powiedział Polska.pl prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej.
Z laureatami rozmawiała
Magdalena Majewska
Przedruk za zgodą portalu Polska.pl. Artykuł ukazał się w dn. 28.04.2015 r.
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KIERUNEK:
SAMODZIELNOŚĆ
I UMIEJĘTNOŚCI
POZANAUKOWE BADACZY
O programach FNP realizowanych w ramach PO IG i projekcie SKILLS

Zidentyfikowanie mutacji odpowiadającej za ostry
przebieg raka tarczycy, odkrycie niezwykłych możliwości reorganizacji ludzkiego mózgu, opracowanie
technologii ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej
gamy nanomateriałów – to kilka sukcesów, które polscy naukowcy odnieśli przy pomocy Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej. FNP wspierała te projekty ze środków
Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka
i Kapitał Ludzki.
Obydwa wymienione Programy Operacyjne Polska realizowała w latach 2007–2013 w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. W tym pierwszym m.in. przedsiębiorcy i jednostki naukowe otrzymywali środki na
przedsięwzięcia, które miały przyczyniać się do podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki. W drugim unijne
wsparcie przeznaczano na przeciwdziałanie bezrobociu
i rozwój kompetencji pracowników.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zrealizowała sześć programów ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka (PO IG): VENTURES, TEAM, Międzynarodowe
Projekty Doktoranckie, WELCOME, POMOST i HOMING
PLUS. Łącznie w 44 rozstrzygniętych konkursach dofinansowanie sięgające prawie 410 mln zł otrzymało 416 laureatów. – Jednym z najważniejszych zadań było stworzenie
atrakcyjnych miejsc pracy dla najzdolniejszych młodych
naukowców w Polsce – mówi Michał Pietras, dyrektor ds.
działalności programowej FNP.
Prawie 35,5 mln zł Fundacja przeznaczyła zaś na program
realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Otrzymał nazwę SKILLS, bo jego celem był rozwój szeregu
niezbędnych naukowcom umiejętności. W szkoleniach,

programie mentoringowo-coachingowym, konkursach
INTER, IMPULS, eNgage, Akademii Menadżerów Programowych uczestniczyło ponad 2 tys. osób. – U podstaw tego
projektu leżało założenie, że aby być skutecznym naukowcem odnoszącym sukcesy oprócz pieniędzy potrzeba
umiejętności związanych m.in. z zarządzaniem zespołem
i prezentacją wyników własnych badań – mówi Adam Zieliński, zastępca dyrektora ds. programowych.

Misja: usamodzielniać młodych badaczy
Ewelina Krajczyńska: W ramach PO IG Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej realizowała kilka ważnych programów.
Jakie są ich wymierne efekty?
Michał Pietras, dyrektor ds. działalności programowej
FNP: Wymiernym efektem w zakresie PO IG są łącznie 44
rozstrzygnięte konkursy, w których 416 laureatów otrzymało
prawie 410 mln zł. Najwięcej – ponad 153 mln zł – otrzymali
laureaci programu TEAM na utworzenie własnych zespołów badawczych. W 9 konkursach nagrodziliśmy w nim 73
naukowców. Aplikowali do niego najlepsi uczeni w Polsce,
otrzymując wyniki naukowe ponad przeciętną międzynarodową. Najwięcej laureatów dofinansowaliśmy w programie HOMING PLUS. Dzięki niemu 117 badaczy pracujących
wcześniej poza Polską poprowadziło badania w naszym
kraju. W sumie otrzymali na ten cel ponad 33 mln zł. Z kolei
najwięcej konkursów, aż 11, rozstrzygnęliśmy w programie
VENTURES, dofinansowując w nim 91 projektów o potencjale komercjalizacyjnym. Otrzymały w nim blisko 12 mln zł.
W programie Międzynarodowe Projekty Doktoranckie
na wsparcie 23 jednostek współpracujących z partnerem zagranicznym przy realizacji studiów doktoranckich
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przeznaczyliśmy ponad 110 mln zł. Z kolei ponad 63 mln
zł otrzymało 11 laureatów programu WELCOME – wybitnych uczonych z zagranicy, którzy chcieli utworzyć swoje
zespoły w Polsce. Wsparcie otrzymało też 101 naukowców
powracających do pracy badawczej po okresie związanym
z wychowaniem dziecka. W programie POMOST otrzymali
oni ponad 37 mln zł.
Jakie cele i zadania chciała osiągnąć FNP przez realizację tak różnorodnych programów?
Michał Pietras: Jednym z najważniejszych zadań było
stworzenie atrakcyjnych miejsc pracy dla najzdolniejszych,
młodych naukowców w Polsce. Chcieliśmy, aby ci, którzy
stoją na progu samodzielności: studenci, doktoranci, znaleźli dobrą opiekę naukową i pieniądze na uniezależnienie się i realizowanie swoich planów badawczych, aby nie
musieli szukać finansowania w innych grantach, pracach
czy nawet zawodach. Ten cel realizowaliśmy w szczególności poprzez program TEAM umożliwiający tworzenie miejsc
pracy dla studentów, doktorantów i młodych doktorów.
Podobne możliwości oferowały programy WELCOME oraz
Międzynarodowe Projekty Doktoranckie.
Dążyliśmy też do tego, aby Polska była zauważalna na
mapie świata jako atrakcyjne miejsce do prowadzenia
badań zarówno dla obcokrajowców, ale też najzdolniejszych Polaków pracujących poza krajem. W związku z tym
wszystkie wnioski trzeba było zgłaszać w języku angielskim. Wnioski te zawsze były sprawdzane przez grono
międzynarodowych ekspertów. Te osoby z zagranicy, które
udało nam się przyciągnąć do Polski np. w programie WELCOME, pod względem jakości uzyskanych wyników naukowych pozytywnie wpływają na pozycję Polski.

w wyniku połączenia świetnych ludzi i dużego finansowania w jednym miejscu. Tymczasem nawet jeśli nagrodzony
zespół miał świetne wyniki, to te efekty nie bardzo przekładały się na jego otoczenie. Mankamentem było też to, że
transfer wiedzy był poza naszym wpływem, bo zależał od
jednostek naukowych, które realizowały te projekty.
Dlatego teraz chcielibyśmy poprawić kulturę organizacyjną w miejscach, w których realizowane są nasze
granty. W Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na
lata 2014–2020 – poprzez wyłonienie Międzynarodowych
Agend Badawczych – chcemy finansować całe ośrodki
naukowe o wysokiej kulturze zarządzania. Poza tym –
poprzez wspieranie projektów naukowo-biznesowych
– chcemy rozszerzyć tworzenie miejsc pracy dla naukowców na sektor przedsiębiorstw. W firmach też jest przecież
miejsce dla naukowców.
Czy może Pan wskazać naukowców, którzy dzięki
udziałowi w programie FNP odnieśli szczególny sukces
naukowy?
Michał Pietras: Najlepsi naukowcy oraz ich pomysły na
badania w połączeniu z finansowaniem, które mogliśmy
im zaoferować– to był gotowy przepis na sukces. Wspie-

Cel nadrzędny, który przyświecał wszystkim programom,
był taki, aby składane wnioski miały pierwiastek aplikacyjny. Choć nie wszystkie konkursy były nastawione na
wdrożenia, to miały budować w naukowcach świadomość,
że wyniki badań mają wpływ na gospodarkę. Wprost podkreślaliśmy to w programie VENTURES, w którym wymagane było posiadanie biznesowego partnera zainteresowanego wynikami.
Czy było coś w realizacji programów, co nie spełniło
oczekiwań FNP? Czy wnioski z nich płynące przełożą
się na konkursy realizowane przez FNP w ramach nowej
perspektywy finansowej UE?
Michał Pietras: Nie udało nam się osiągnąć odpowiedniego efektu strukturalnego. Liczyliśmy, że ten efekt nastąpi
MICHAŁ PIETRAS, dyrektor ds. działalności programowej FNP.
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raliśmy bardzo różnorodne badania. Dr hab. Dorota
Rosińska z Uniwersytetu Zielonogórskiego, laureatka programu POMOST, była członkiem zespołu badaczy, którzy
udowodnili istnienie fal grawitacyjnych przewidzianych
przez Alberta Einsteina. Prof. Krystian Jażdżewski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, laureat programu
TEAM, odkrył, jaka mutacja odpowiada za ostry przebieg
raka tarczycy i doprowadził do stworzenia testów genetycznych, dzięki którym zdobyta wiedza ma praktyczne
zastosowanie w leczeniu. Laureatka programu WELCOME – prof. Agnieszka Chacińska z Międzynarodowego
Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej – odkryła
mechanizm chroniący komórkę przed skutkami błędnego
transportu białek do mitochondriów, co może przyczynić się do poznania procesów neurodegeneracji w przebiegu np. choroby Parkinsona albo Alzheimera. Dr hab.
Marcin Szwed z Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureat
programu HOMING PLUS, dowiódł, że u osób widzących,
które w dorosłym wieku nauczyły się odczytywać alfabet
Braille’a, dochodzi do aktywizacji nie tylko kory mózgowej odpowiedzialnej za bodźce dotykowe, ale również kory
wzrokowej, co świadczy o potężnej reorganizacji mózgu.
Z Michałem Pietrasem rozmawiała
Ewelina Krajczyńska

ZESPÓŁ FNP ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROGRAMÓW W RAMACH PO IG.

PROF. AGNIESZKA CHACIŃSKA, laureatka programu WELCOME.

Mitochondria działają jak elektrownie. Niedziałające elektrownie nie pozwalają na rozwój miast i państw. Tak się zdarza w organizmie, gdy defekty w mitochondriach prowadzą
do bardzo poważnych konsekwencji związanych z brakami
energetycznymi i ich wtórnymi skutkami. Choroby mitochondrialne dotykają tych tkanek, które są najbardziej zależne
od produkcji energii. Są to nasze mięśnie, serce i mózg.
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DR HAB. MARCIN SZWED, laureat programu HOMING PLUS.

Moje badania pomagają zrozumieć, w jaki sposób budowa
naszego mózgu z jednej strony nas ogranicza, a z drugiej –
dzięki plastyczności mózgu – pozwala na niezwykły rozwój
zdolności kulturowych.

PROF. KRYSTIAN JAŻDŻEWSKI, laureat programu TEAM.

Chorych, u których wykryjemy mutację, można poddać
znacznie bardziej radykalnej terapii i monitorowaniu. Z kolei
u pacjentów bez mutacji być może możliwe będzie ograniczenie zakresu interwencji terapeutycznej, co zapewni im
znacznie szybszy powrót do zdrowia.

ZESPÓŁ FNP ODPOWIEDZIALNY ZA SPRAWY FINANSOWE W PROGRAMACH REALIZOWANYCH W RAMACH PO IG.
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PROGRAMY FNP W RAMACH PO IG

410 MLN ZŁ
PRAWIE

KWOTA UMÓW Z LAUREATAMI

9

4

4

TEAM PO IG

WELCOME

MPD

44

8
POMOST

GRANTY POWROTOWE

8

11

HOMING PLUS VENTURES

LICZBA
KONKURSÓW

768

546
TEAM PO IG

130
WELCOME

65

POMOST

GRANTY POWROTOWE

2905

360
HOMING PLUS

LICZBA
WNIOSKÓW

1036

MPD

VENTURES

4957
LICZBA
PUBLIKACJI
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$

12

179

LICZBA LAUREATÓW
Z ZAGRANICY

LICZBA STYPENDYSTÓW
Z ZAGRANICY

1111
LICZBA PARTNERÓW
Z ZAGRANICY

$

73
TEAM PO IG

11
WELCOME

416
LICZBA
LAUREATÓW

101

1126

POMOST

TEAM PO IG

GRANTY POWROTOWE

117
HOMING PLUS

91

23
MPD

VENTURES

181
LICZBA
UZYSKANYCH PATENTÓW

212
WELCOME

370
MPD

233
POMOST

GRANTY POWROTOWE

2248
LICZBA
STYPENDYSTÓW

216
HOMING PLUS
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Umiejętności miękkie orężem skutecznego
naukowca
Ewelina Krajczyńska: Jakie było główne, wspólne założenie programów realizowanych w projekcie SKILLS?
Adam Zieliński, z-ca dyrektora ds. programowych:
Wspólnym mianownikiem wszystkich naszych działań pod
hasłem SKILLS było wsparcie indywidualnego rozwoju
naukowców i to wsparcie innego typu, niż tylko poprzez
przyznanie grantu czy stypendium. U podstaw tego projektu leżało nasze przekonanie, że aby być skutecznym,
odnoszącym sukcesy naukowcem, badacz – oprócz pieniędzy – potrzebuje także szeregu różnych umiejętności: od
tych związanych z zarządzaniem zespołem, po umiejętność
klarownego zaprezentowania celu czy wyników własnych
badań. Zawsze podkreślaliśmy, że badacz kompletny to
taki, który nie tylko prowadzi badania, ale także potrafi
dostrzec ich wpływ na otoczenie i złożoność relacji między
nauką a światem zewnętrznym.
Jakie efekty przyniosła realizacja projektu SKILLS?
Z jakich programów mogli skorzystać w nim naukowcy
i jakie umiejętności mogli zdobyć?

Adam Zieliński: W sumie mieliśmy ponad 2 tys. uczestników, z których blisko 800 osób było już wcześniej laureatami różnych konkursów FNP. Na wszystkie działania
w ramach SKILLS, tj. szkolenia, program mentoringowocoachingowy czy nagrody, przeznaczyliśmy prawie 35,5
mln zł.
Kiedy zaczynaliśmy w 2011 roku, mieliśmy 3-4 konkretne
pomysły na działania. Przede wszystkim zaczęliśmy od
dużej liczby szkoleń. Wkrótce doszliśmy jednak do wniosku, że formuła zamkniętych szkoleń jest stosunkowo
mało efektywna. Zaczęliśmy więc przyznawać nagrody,
aby biorący udział w naszych szkoleniach naukowcy mogli
realizować swoje pomysły i w ten sposób szybciej rozwijać
umiejętności o jakie nam chodziło.
Stworzyliśmy też konkurs INTER, aby promować badania interdyscyplinarne, oraz konkurs eNgage, aby wesprzeć naukowców pragnących mówić o nich do szerszej
publiczności. Mieliśmy wreszcie poczucie, że poza samymi
naukowcami trzeba zrobić też coś dla osób, które są
odpowiedzialne za dystrybucję środków publicznych na
naukę w NCN i NCBR. Stąd pomysł na program Akademii
Menadżerów Programowych adresowany do pracowników
tych instytucji.
Realizowaliśmy też program IMPULS, który dzięki formule
„proof-of-concept” miał być pomostem między klasyczną
akcją szkoleniową pod hasłem komercjalizacji wyników
badań naukowych a realnym działaniem – czyli stawianiem
pierwszych kroków w biznesie. Kilka osób, dzięki naszemu
wsparciu, rzeczywiście pozytywnie zweryfikowało swój
pomysł, otwierając sobie drogę do przekucia go w biznes.
W potrzebę wsparcia naukowców – choćby na etapie
zakładania zespołu czy usamodzielniania się – dobrze
wpisał się program mentoringowo-coachingowy. Dzięki
niemu poprzez współpracę z uznanym naukowcem lub
doświadczonym coachem – młody badacz mógł spojrzeć
na siebie oczami człowieka z zewnątrz i świadomie zaplanować i wykonać kolejny krok w karierze naukowej.
A jakie największe sukcesy odnieśli laureaci, którzy
korzystali z programu SKILLS?
Adam Zieliński: Jednym z osiągnięć naukowych, o których
było ostatnio głośno, stało się odkrycie i wdrożenie nowej
metody diagnozowania nowotworu tarczycy. To między
innymi dzięki wsparciu dr hab. Anny Wójcickiej w ramach
programu IMPULS niebawem na rynku pojawi się test diagnostyczny opracowany przez zespół naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Nowych

ADAM ZIELIŃSKI, zastępca dyrektora ds. działalności programowej FNP.
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Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz InstytutuCentrum Onkologii w Warszawie.
Inną osobą jest dr Anna Ogar, która brała udział w szkoleniach z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych
(IGNITE i ENTERPRISERS) dostępnych dla polskich naukowców dzięki współpracy FNP z Uniwersytetem w Cambridge.
Udział w tych szkoleniach był dla niej tak inspirujący, że po
powrocie do Polski założyła firmę Hussartech i zwyciężyła
w programie akceleracyjnym dla polskich start-upów zorganizowanym przez MIT Enterprise Forum Poland. Teraz
poszukuje inwestora, który umożliwi jej wprowadzenie na
rynek opracowanego przez Hussartech nowego materiału
o silnych właściwościach bakteriobójczych oraz grzybobójczych wykorzystującego biologicznie aktywne srebro
zamknięte w matrycy mineralnej.
Trzeci przykład to dr inż. Filip Granek, pracujący we wrocławskim EIT+, laureat programu Homing Plus, który na
naszym szkoleniu poznał swojego przyszłego wspólnika
– dra Zbigniewa Rozynka. Wspólnie założyli firmę XTPL
i rozwijają opracowaną przez siebie, przełomową technologię ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów mającą zastosowanie przy produkcji ogniw
słonecznych czy wyświetlaczy LCD.
Czy FNP planuje kontynuację pomysłów zapoczątkowanych w programie SKILLS?

Adam Zieliński: Zacznę od tego, że projekt SKILLS – jak
na projekt szkoleniowy – miał ogromną skalę i z założenia
był otwarty praktycznie dla całego środowiska naukowego.
Chcemy go kontynuować, ale spróbujemy w większym
stopniu powiązać go z naszą podstawową działalnością –
grantodawczą. Uważamy, że jeśli stworzymy takie powiązanie, to będziemy bardziej efektywni. Fundacja, przyznając grant w wysokości 2-3 mln zł na stworzenie zespołu,
jednocześnie mogłaby wesprzeć lidera tego zespołu w rozwoju umiejętności w zakresie zarządzania ludźmi.
Chcemy przemyśleć też zakres wsparcia. Jedną z istotnych
cech projektu SKILLS była duża rozpiętość czy różnorodność oferty, co miało sens w momencie kiedy rozpoczynaliśmy ten projekt, ale niekoniecznie sprawdziłoby się
dzisiaj. Teraz chcielibyśmy się skupić na umiejętnościach
związanych z zarządzaniem w nauce i kontynuować te
działania, które dotyczą przekuwania wyników badań na
produkty i wprowadzenia ich na rynek. Ponadto bardzo
chciałbym, abyśmy wspierając naszych laureatów, starali
się im towarzyszyć w sposób ciągły w karierze naukowej
oraz przez cały proces wdrożeniowy: od pojawienia się
pomysłu, poprzez etap badań naukowych, aż po wprowadzenie produktu na rynek.
Z Adamem Zielińskim rozmawiała
Ewelina Krajczyńska

ZESPÓŁ FNP REALIZUJĄCY PROJEKT SKILLS.
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P R OJ E KT S K I L LS

PRAWIE

35,5 MLN ZŁ
KWOTA WYDANA W PROJEKCIE

2198
LICZBA
UCZESTNIKÓW
PROJEKTU
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SKILLS
SZKOLENIA

103

NAB ÓR C IĄGŁY

LI CZ BA UCZ ESTNIKÓW

5

LI CZ BA L AUR EATÓW

LICZB A KONKURSÓW

4

LI CZ BA L AUR EATÓW

LICZB A KONKURSÓW

22

LI CZ BA UCZ ESTNIKÓW

LICZB A WIZYT STUDYJ NYC H

LI CZBA S ZKO LE Ń

33

N ABÓ R CI ĄG ŁY

LI CZBA U CZE ST N I KÓW

37

4

LI CZBA L AU RE ATÓW

LI CZBA KO N KU RS ÓW

53

N ABÓ R CI ĄG ŁY

SKILLS
eNgage

SKILLS
STAŻE

91

LI CZBA U CZE ST N I KÓW

SKILLS
INTER

SKILLS
IMPULS

48

241

SKILLS
MENTORING

SKILLS
COACHING

45

3585

LI CZBA STAŻYSTÓW

SKILLS
AMP

SKILLS

Spotkania
z inicjatywy

46
LI CZBA S P OT KA Ń

WYDAWCA:
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. I. Krasickiego 20/22
02-611 Warszawa
tel. 22 845 95 01
e-mail: fnp@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl
NAKŁAD:
500 egz.
ZDJĘCIA:
Bartosz Bobkowski/Agencja Gazeta, Michał Jędrak, Paweł Kula,
Marcin Mizerski, ONE HD, Andrzej Świetlik, Magdalena Wiśniewska-Krasińska
Na okładce wykorzystano zdjęcie dr n. med. Beaty Nowakowskiej,
laureatki programu HOMING PLUS. Fot. Michał Jędrak
REDAKCJA I KOREKTA:
Zofia Matejewska
PROJEKT GRAFICZNY:
Studio Polkadot
DRUK:
Drukarnia CIS
Facebook:
www.facebook.com/FundacjanarzeczNaukiPolskiej
YouTube:
www.youtube.com/user/FundacjaFNP
Twitter:
twitter.com/FNP_org_pl

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
W W W . F N P. O R G . P L
ISSN: 1506-0853

