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Zdjęcie na okładce przedstawia minerały z grupy zeolitów
(analcym oraz igiełkowe kryształy kankrynitu) otrzymane
w wyniku reakcji syntezy popiołów lotnych z wodnym
roztworem wodorotlenku sodu. Zdjęcie zostało wykonane
przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego.

The cover photo depicts minerals from the group of zeolites
(analcime and needle crystals of cancrinite) obtained as a result
of a synthesis reaction of fly ash with an aqueous solution of
sodium hydroxide. The picture was taken using a scanning
electron microscope.
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ABOUT THE FOUNDATION

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

THE FOUNDATION FOR POLISH SCIENCE

Istnieje od 1991 r. Jest pozarządową, apolityczną
organizacją non-profit realizującą misję wspierania
nauki oraz największym w Polsce pozarządowym
źródłem wspierania nauki.
Naczelna dewiza FNP: wspierać najlepszych, aby
mogli stać się jeszcze lepsi

The Foundation for Polish Science (FNP) was established in 1991. It is a non-governmental, apolitical,
non-profit organization pursuing the mission of
supporting science. It is the largest non-governmental source of funding for research in Poland.
The Foundation’s guiding motto: Supporting the
best, so they can become even better.

CELE STATUTOWE:

STATUTORY AIMS:

▶▶ wspieranie wybitnych naukowców i zespołów
badawczych
▶▶ wspomaganie innowacyjnych projektów,
komercjalizacji odkryć i wynalazków
naukowych

▶▶ Supporting leading scientists and research
teams
▶▶ Assisting innovative projects and
commercialization of scientific discoveries
and inventions

NASZE ZASADY:

OUR PRINCIPLES:

▶▶ wsparcie jest kierowane bezpośrednio do
naukowców i zespołów badawczych,
▶▶ wszystkie subwencje, nagrody i stypendia są
przyznawane na podstawie konkursu,
▶▶ najważniejszym kryterium decydującym
o przyznaniu wsparcia jest doskonałość
naukowa,
▶▶ osiągnięcia i dorobek uczestników
konkursów FNP jest oceniany przez uznanych
w swoich dziedzinach uczonych – polskich
i zagranicznych (metoda peer-review),
▶▶ wsparcie jest udzielane zgodnie
z zasadą „trudnego pieniądza” (wysoka
konkurencyjność przy wyborze laureatów).

▶▶ Support is provided directly to scientists and
research teams.
▶▶ All grants, prizes and stipends are awarded on
the basis of a competition.
▶▶ The leading criterion in awarding support is
scientific excellence.
▶▶ The achievements and output of FNP
competition entrants is evaluated by scientists
respected in their fields – both Polish and
international (peer review method).
▶▶ Support is provided according to the “hard
money” principle (high selectivity when
choosing recipients).
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FINANSOWANIE
DZIAŁALNOŚCI
PROGRAMOWEJ

FINANCING OF
PROGRAMME
ACTIVITY

ŚRODKI WŁASNE
▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

kapitał założycielski w wys. 95 mln zł (część zlikwidowanego w 1990 r. Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki
i Techniki) przekazany FNP decyzją Sejmu RP w 1991 r. Od
tamtej pory FNP efektywnie pomnaża te środki poprzez
inwestowanie ich m.in. w obligacje, jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych i akcje.
Dodatkowe środki otrzymane w latach 2003–2004 na mocy
ustawy z 29 marca 2000 r. „O zmianie ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstw…”: 51,7 mln zł pochodzących
z prywatyzacji spółek Skarbu Państwa
Odpisy 1% podatku dochodowego – jako organizacja
pożytku publicznego FNP jest uprawniona do przyjmowania
wpłat 1% podatku od osób fizycznych. Środki uzyskane
z tego źródła są wykorzystywane na podwyższanie stypendiów laureatom konkursów dla młodych naukowców:
• w latach 2006–2009 – stypendiów dla młodych uczonych
powracających z zagranicy (program POWROTY/HOMING)
• od 2010 r. – stypendiów dla najwyżej ocenionych laureatów programu START.
Prywatne darowizny

FNP’S OWN FUNDS
▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

The founding capital of PLN 95 million (part of the Central Fund for the Development of Science and Technology,
liquidated in 1990) was directed to FNP by a decision of the
Polish parliament in 1991. Since then, FNP has effectively
grown these funds through investment in instruments such
as bonds, investment fund units and shares.
In 2003–2004 the Foundation received additional funds
under the Act of 29 March 2000 Amending the Act on Commercialization of Enterprises, in the form of PLN 51.7
million in proceeds from the privatization of State Treasury
companies.
As a public benefit organization, FNP is entitled to receive
assignments of 1% of individuals’ personal income tax.
The funds from this source are used to augment the stipends
of the winners of competitions for young researchers:
• In 2006–2009, stipends for young scientists returning
from abroad (POWROTY/HOMING programme)
• Since 2010, stipends for the most outstanding winners
in the START programme.
Private donations

294,5
mln zł

493,8
mln zł

PLN 294.5
million

PLN 493.8
million

Wartość funduszy
własnych (stan na 31
grudnia 2017 r.)

Wysokość środków
przekazanych z tego
źródła na wspieranie
nauki do końca 2017 r.

Value of the Foundation’s
own funds (as of 31
December 2017)

Total funds from this
source disbursed for
the support of science
through the end of 2017

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
▶▶

▶▶

▶▶

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013,
Działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki”:
jako beneficjent PO IG FNP pozyskała 421 mln zł (środki
te były wydatkowane w latach 2007–2015)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013, Działanie
4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym: FNP uzyskała
z tego źródła środki na realizację projektu SKILLS (w latach
2010–2015 przeznaczyła na ten cel ponad 35 mln zł)
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020: Od
2016 r. FNP realizuje programy w ramach: Działania 4.4
„Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” (budżet:
615,9 mln zł) oraz Działania 4.3 „Międzynarodowe Agendy
Badawcze” (budżet: 532 mln zł)

EUROPEAN FUNDS
▶▶

▶▶

▶▶

Innovative Economy Operational Programme (PO IG)
2007-2013, Measure 1.2 “Strengthening the human resources potential of science”: as a beneficiary of PO IG, FNP
received PLN 421 million (funds disbursed in 2007–2015).
Human Capital Operational Programme (PO KL) 2007–2013,
Measure 4.2 “Development of R&D system staff qualifications and raising awareness of the role of science in
economic growth”: FNP obtained funds from this source
for implementation of the SKILLS project (devoting over
PLN 35 million to this aim in 2010–2015).
Smart Growth Operational Programme (PO IR) 2014–2020:
since 2016 FNP has been implementing programmes under
Measure 4.4 “Increasing the human potential in the R&D
sector” (budget: PLN 615.9 million) and Measure 4.3 “International Research Agendas” (budget: PLN 532.0 million).
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SPRAWOZDAWCZOŚĆ
FINANSOWA

FINANCIAL REPORTING

Sprawozdania finansowe FNP są co roku badane przez renomowane firmy audytorskie i publikowane w Raporcie Rocznym,
dostępnym m.in. w biurze i na stronie internetowej FNP.

Every year FNP’s financial statements are audited by renowned auditing companies and published in the Annual Report,
available at the Foundation’s office and on its website.

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

WE ARE A MEMBER OF:

Siedziba Fundacji na rzecz Nauki Polskiej | FNP Headquarters
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LIST PRZEWODNICZĄCEGO
RADY FUNDACJI

LETTER FROM THE CHAIRMAN
OF THE FOUNDATION

Szanowni Państwo,

Dear Readers,

Rok 2017 był czasem intensywnych prac nad Konstytucją dla
Nauki (Ustawą 2.0.) – reformą systemu prawnego dotyczącego
nauki i szkolnictwa wyższego. Ostateczny kształt zapisów, który
będzie przedmiotem dalszych dyskusji w komisjach sejmowych,
został wypracowany podczas konferencji programowych i posiedzeń Rady Narodowego Kongresu Nauki oraz, w końcowej fazie,
w trakcie sesji NKN w Krakowie we wrześniu 2017 roku. Następnie
dokument został poddany konsultacjom społecznym, a jego
finalny kształt został zaopiniowany przez Radę NKN w styczniu
2018 roku. Kompromisowe treści Ustawy 2.0 w dalszym ciągu
są kontestowane przez część środowiska. Tymczasem ważne
jest, by Ustawa weszła w życie w kształcie możliwie bliskim
ostatniej wersji zapisów.

2017 was a time of intense work on reforming the legal framework
for science and higher education in Poland, a project known
as the “Constitution for Science” or the “Higher Education Law
2.0” The final shape of the proposal, which will be the subject
of further debate in parliamentary committees, was developed
during programme conferences and sessions of the Council of
the National Congress of Science (NKN), and, in the final phase,
during an NKN session in Kraków in September 2017. Then, the
document was circulated for social consultations and the final
wording was commented on by the NKN Council in January
2018. The compromise wording of the “Law 2.0” continues to be
opposed by a segment of the scientific community. Meanwhile,
it is important that the act enter into force with wording as close
as possible to the most recent version of the proposal.

Analizując wypowiedzi w dyskusjach o Ustawie 2.0 można odnieść
wrażenie, że traktuje się ją jako dokument dotyczący przede
wszystkim spraw środowiskowych. Wiemy jednak przecież, że nauki, a w szczególności szkolnictwa wyższego, nie można oderwać
od szerszego kontekstu ich roli w gospodarczym i społecznym
rozwoju państwa. Tok rozumowania przy formułowaniu zapisów
Ustawy często szedł w kierunku wyznaczonym przez potrzebę
zbilansowania działalności jednostek naukowych w oparciu
o środki budżetowe. Tymczasem struktura uczelni i sposób ich
funkcjonowania powinny być zorganizowane w taki sposób, aby
istotnym elementem w ich budżecie były środki pozyskiwane
z zewnątrz, ze współpracy z przemysłem i z grantów pochodzących z konkursów organizowanych przez krajowe i zagraniczne
agendy finansujące naukę.

Fundacja włącza w swą działalność
przedsięwzięcia związane z bezpośrednią
relacją nauki z gospodarką

Mimo pewnych słabości w zapisach Ustawy 2.0, do których zaliczam m.in. brak wymuszania na uczelniach konkurencyjności
będącej siłą napędową rozwoju, pewne możliwości pójścia w tym
kierunku stanowią jednak zapisy dające uczelniom dużą autonomię. Zmiany strukturalne zapisane w statutach szkół wyższych
powinny powodować projakościowe zmiany w sposobie zarządzania, a w szczególności w relacjach uczelni z otoczeniem zewnętrznym. Tu ważną i strategiczną rolę powinny odgrywać rady
uczelni. Musimy czuć się odpowiedzialni i umieć odpowiedzieć na
pytanie podatnika, jak wykorzystywane są środki przeznaczone
na naukę. Wymuszenie pozytywnych zmian w strukturze nauki

The Foundation includes in its activity
ventures directly connecting science with
the economy
The comments made during the debate on the "Law 2.0" might
provide the impression that it is a proposal which primarily
addresses the scientific community’s own issues. But we know
that science, and in particular higher education, cannot be
abstracted from the broader context of its role in the country’s
economic and social development. The reasoning followed in
drafting the act was often dictated by the need to balance the
activity of research institutions based on state budget funding.
But the structure and operation of universities should be organized in such a way that funds raised externally, in cooperation
with industry and through grants from competitions by domestic
and international science funding agencies, constitute a major
element in their budgets.
Despite certain weaknesses in the "Law 2.0", among which I would
include the refusal to impose competitiveness on institutions as
the driving force of their development, certain opportunities
for heading in that direction are offered through provisions
granting universities greater autonomy. Structural changes in
the statutes of higher education institutions should encourage
pro-quality changes in management methods, particularly in
terms of the relations between the university and its external
environment. Here university boards should play an important
and strategic role. We must feel accountable and prepared
to answer taxpayers’ questions on how funds earmarked for
science are spent. Enabling positive changes in the systemic
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i szkolnictwa wyższego nastąpi tylko wtedy, gdy uczelnie zostaną zanurzone w otwartym systemie społeczno-gospodarczym
kraju. Konkurencja stanie się naturalnym składnikiem zmian.
Jednym z najważniejszych czynników stymulujących zmiany
jest rozwój gospodarczy, a w nim w szczególności postawienie
na innowacyjność. Musimy wyjść z zaklętego kręgu kraju, który
w obszarze technologii jest głównie montownią, a w obszarze
badań kieruje się często prostym naśladownictwem. W Polsce
powstają ambitne małe i średnie przedsiębiorstwa wykorzystujące w swojej działalności nowoczesne rozwiązania technologiczne. Potrzebujemy dobrze wykształconych fachowców
do pracy w takich miejscach. Sposób i profil kształcenia musi
się zmienić, a przedsiębiorczość akademicka musi stać się jego
ważnym elementem.

Programy FNP muszą stwarzać warunki
umożliwiające skracanie dystansu od
marzenia do odkrycia naukowego
Rozwój innowacyjności zachodzi głównie przez transfer absolwentów i osób z doktoratami do firm, co przyczynia się do
wzrostu ich możliwości adaptacyjnych w warunkach konkurencji
rynkowych. W ślad za tym idą badania naukowe, których wyniki
mogą być wykorzystywane w praktyce. W ich powstawaniu
ważną rolę odgrywają zarówno badania podstawowe, jak
i stosowane. Rozróżnieniem przydatności jest ich jakość, a nie
formalny podział.
Nauka sama z siebie nie stanie się źródłem innowacji. Do tego
potrzebna jest odpowiednia polityka władz, sprzyjająca zmianom
prowadzącym do umiejętnego wykorzystywania badań w rozwoju kraju. Dzięki pracy naukowców powstaje wiele ważnych
i ciekawych wyników badań. Istotne jest, jak i w jakim czasie będą
one mogły być wykorzystane. Często grzęzną w zalewie mniej
lub bardziej istotnych informacji naukowych, a ich tematyka nie
jest kontynuowana – z różnych względów. Jednym z nich jest
naturalna potrzeba utrzymania zespołu badawczego. Wiąże się
z tym poszukiwanie środków na jego finansowanie z różnych źródeł i korzystanie z grantów niekoniecznie spójnych tematycznie
z głównym nurtem jego profilu naukowego, świadczącym o jego
sile. Następuje rozproszenie aktywności. Powinniśmy stwarzać
warunki dla efektywnego zagospodarowania wartościowych
wyników prac badawczych. Motywacją powinien być ich związek
z wyzwaniami realnego świata, w różnej perspektywie czasowej
dla różnych odkryć. Bardzo ważna jest koordynacja prac i poczynań dla efektywnego związku pomiędzy inwencją twórczą
a innowacją. Niezbędne jest tu harmonijne i komplementarne
współdziałanie pomiędzy agendami finansującymi badania
w systemie konkursowym. Ważną rolę w tym systemie odgrywa Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z jej naczelnym hasłem
„wspierać najlepszych, aby stawali się jeszcze lepsi”. W szerokim
spektrum programów realizowanych i koordynowanych przez
FNP (wymienionych w poniższym raporcie) znajdują się te prze-

structure of science and higher education will happen only when
universities are immersed in the country’s open socio-economic system. Competition is becoming a natural component of
change. One of the key factors stimulating change is economic
growth, and particularly a stress on innovation. We must break
out of the vicious circle where “technology” mainly means the
assembly of innovations developed elsewhere, and research is
often aimed purely at imitation. Ambitious SMEs are emerging
in Poland and exploiting state-of-the-art technological solutions in their business. We need well-educated professionals to
work at such places. The method and profile of education must
change, and academic entrepreneurship must become one of
its major elements.
Growth in innovation occurs mainly by moving university graduates and PhDs into firms, raising their adaptive abilities under
conditions of market competition. This is followed by scientific
research whose results can be applied in practice. To bring about
this state of affairs, both basic research and applied research
play an important role. The distinction in their usefulness is
a qualitative, not formal, division.
Science by itself will not generate innovation. What is required
is the right public policy, fostering changes which lead to the
skilful employment of research in the country’s development.
Many important and interesting research results emerge thanks
to the work of scientists. What is essential, however, is how
and how soon they can be exploited. More or less important
scientific findings sink into the backwaters and the research is
abandoned – for a variety of reasons. One of these is the natural
need to maintain the integrity of a research team. This entails
seeking out funds from various sources to finance the team
and exploiting grants not necessarily congruent with the main
topics of the team’s research, where the team can show its true
strengths. The activity becomes fragmented. We must create
conditions for the effective management of valuable research
results. The key motivation should be their connection to the
challenges of the real world, over varying time horizons, depending on the discoveries. It is essential to coordinate work and
efforts that generate an effective link between creative invention
and innovation. This requires harmonious and complementary
cooperation between agencies funding research in a competition system. The Foundation for Polish Science, with its motto
“Supporting the best, so they can become even better,” plays
a key role in this system. In the broad spectrum of programmes
implemented and coordinated by FNP (itemized in this report)
there are those designed for the youngest scientific apprentices
and those aimed at researchers at further steps up the scientific
career ladder. The Foundation includes in its activity ventures
directly connecting science with the economy. In each of the
programmes carried out in 2017 and financed from EU funds,
the main focus of interest is the scientific leader. In evaluating
grant applications filed in FNP competitions, both the novelty of
the proposed project and the quality and originality of the team’s
prior scientific achievements, particularly those of the team lead-
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znaczone dla najmłodszych adeptów nauki, jak i dla badaczy
znajdujących się na kolejnych stopniach kariery naukowej.
Fundacja włącza w swą działalność przedsięwzięcia związane
z bezpośrednią relacją nauki z gospodarką. W każdym z realizowanych w 2017 r. programów finansowanych ze środków unijnych
głównym obiektem zainteresowania jest lider naukowy. Przy
ocenie wniosków grantowych składanych do konkursów FNP
brane są pod uwagę zarówno oryginalność proponowanego
projektu, jak i jakość i oryginalność dotychczasowych osiągnięć
naukowych zespołu, a w szczególności jego kierownika. Fundacja, w trosce o jakość procesu wyboru beneficjentów, stara
się ulepszać procedury oceny wniosków tak, aby finansować
rzeczywiście najlepsze projekty badawcze, takie które mogą
doprowadzić do przełomowych odkryć naukowych i zmienić
paradygmaty w poszczególnych dziedzinach nauki. Dotyczy
to również tych dziedzin, w których wyniki badań podstawowych i stosowanych mogą mieć przełożenie na wykorzystanie
w praktyce i stymulować aktywność innowacyjną.
Programy FNP muszą stwarzać warunki umożliwiające skracanie
dystansu od marzenia do odkrycia naukowego, pozostawiając
niejako na zewnątrz politykę skracania dystansu od odkrycia
naukowego do komercjalizacji. Ten drugi etap rządzi się już
innymi prawami i sposobami kontroli.
W minionym, 2017 roku, Fundacja poświęciła w swojej działalności szczególną uwagę programom związanym z włączaniem
nauki do współpracy z gospodarką. W bieżącym roku, w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), zostały
przygotowane założenia do nowego konkursu dotyczącego
zwiększania potencjału kadrowego sektora B + R (Działanie
4.4 PO IR), którego celem jest szeroko pojęta współpraca nauki
i technologii w obszarach o dużym znaczeniu dla gospodarki.
Stworzy to możliwość powstawania nowych zespołów, których
zakres działania będzie spójny z założeniami realizowanych
obecnie programów kadrowych FNP, tj. TEAM, FIRST TEAM czy
TEAM TECH.
Innym przedsięwzięciem, które jest i będzie ważnym elementem
aktywności FNP w najbliższych latach, jest projekt Międzynarodowych Agend Badawczych tworzonych w Polsce we współpracy
z renomowanymi ośrodkami z innych państw.
Rada Fundacji wspiera Zarząd w otwieraniu nowych obszarów
aktywności FNP. W tym sposobie działań widzimy świadomą
zapobiegliwość i troskę o jakość działalności naukowo-badawczej w Polsce.
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er, are taken into account. Out of concern for the high quality of
the process of selecting beneficiaries, the Foundation is striving
to improve the procedure for the evaluation of applications so
that the truly best research projects - those that could lead to
breakthrough scientific discoveries and change the paradigms
functioning in specific fields of science - win funding. This also
applies to fields where the results of basic and applied research
can translate into implementation in practice and where they
can stimulate innovative initiatives.

FNP programmes must create conditions
which shorten the distance between
vision and scientific discovery
FNP programmes must create conditions which shorten the
distance between vision and scientific discovery, and leave the
shaping of policy that reduces the distance between scientific
discovery and commercialisation to the wider community. The
latter step is governed by a different set of laws and methods
of control.
In the past year, 2017, the Foundation devoted particular attention in its operations to programmes connected with bringing
science into cooperation with the economy. This year, as part of
the Smart Growth Operational Programme (PO IR), guidelines
were drawn up for a new competition for raising the HR potential
of the R&D sector (PO IR Measure 4.4), aimed at a broad range
of cooperation practices between science and technology in
areas with great importance for the economy. This creates
the possibility for forming new teams whose scope of action is
consistent with the premises of FNP’s currently implemented
programmes centred around human capital: TEAM, FIRST TEAM
and TEAM-TECH.
Another venture that is and will continue to be a vital element of
FNP’s activities in the coming years is the International Research
Agendas programme - funding projects created in Poland in
cooperation with renowned institutions from other countries.
The Foundation Council supports the Executive Board in opening up new fields of activity for FNP. In this approach we see
conscious forethought and concern for the quality of scientific
research pursued in Poland.

(–)

Prof. dr hab. inż. Leon Gradoń
Warszawa, kwiecień 2018

Prof. Leon Gradoń
Warsaw, April 2018
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LIST PREZESA FUNDACJI

LETTER FROM THE PRESIDENT
OF THE BOARD

Szanowni Państwo,

Dear Readers,

W 2017 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizowała 16
programów (w tym 14, w ramach których organizowaliśmy nowe
konkursy). W konkursach tych wyłoniliśmy 205 laureatów – badaczy na różnych etapach rozwoju naukowego, których łączy
jedno – udało im się dokonać czegoś wyjątkowego w dziedzinie,
którą się zajmują. Przekazaliśmy im łącznie 143,8 mln zł (z czego
10 mln pochodziło ze środków własnych Fundacji, zaś 133,8 mln
– z funduszy strukturalnych UE).

In 2017 the Foundation for Polish Science (FNP) implemented
16 programmes (including 14 within which we organized new
competitions). Those competitions resulted in the selection of
205 laureates–researchers at various stages of professional development, who shared one thing in common: they all managed to
achieve something exceptional in their field. We awarded a total
of PLN 143.8 million (PLN 10.0 million from FNP’s own funds and
PLN 133.8 million from EU structural funds).

Sukcesy naszych laureatów,
szczególnie te odniesione z drobnym
udziałem naszego wsparcia, są tym,
z czego jesteśmy najbardziej dumni
W omawianym roku łączna kwota przekazana na wspieranie nauki przez FNP od początku jej działalności przekroczyła
1 mld zł (ok. połowa pochodziła ze środków własnych, drugie
tyle – z funduszy unijnych). Jest to kwota nieporównywalna
z nakładami budżetu państwa na naukę (roczny budżet na ten
cel wynosi kilka miliardów zł). Jednak z perspektywy organizacji
pozarządowej, wypełniającej jedynie niszę w finansowaniu nauki
w Polsce – inwestującej w rozwój najbardziej obiecujących badaczy, jest to wielka liczba. Sukcesy naszych laureatów, szczególnie
te odniesione z drobnym udziałem naszego wsparcia, są tym,
z czego jesteśmy najbardziej dumni.
W listopadzie 2017 zorganizowaliśmy II Interdyscyplinarną Konferencję FNP dla laureatów Fundacji, którzy realizują projekty
badawcze finansowane ze środków Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój. W jej trakcie nasi beneficjenci zaprezentowali pierwsze uzyskane wyniki badań, a my poinformowaliśmy
ich o możliwościach uzyskania dodatkowego finansowania,
którego celem jest zintegrowanie środowiska laureatów naszych
programów realizowanych w ramach POIR. Mogą oni zdobyć
dodatkowe środki przeznaczone na nawiązanie wzajemnej
współpracy, na etap badań proof of concept oraz na rozszerzenie
dotychczasowego zakresu prac naukowych realizowanych w ramach projektów. Uważamy, że rozpoczęcie współpracy między
laureatami korzystającymi już ze środków POIR, stanowi wartość
dodaną tego programu. Realizacja przez nich nowych wspólnych
badań interdyscyplinarnych daje szanse na uzyskanie znaczących
odkryć naukowych i na oryginalne wdrożenia.
Mój list muszę wyjątkowo w dużej części poświęcić nie zdarzeniom
minionym, ale bieżącym. Koniec roku 2017 przyniósł nam bowiem
nową sytuację, której skutki dotyczą nie tylko nas jako instytucji,
ale także naszych laureatów. Zostaliśmy poinformowani przez

During 2017, the total funds distributed by FNP for the support of
science from the beginning of its activity crossed the threshold
of PLN 1 billion (about half of this sum deriving from FNP’s own
funds and the remaining half from EU funds). Although this sum
is not comparable to the research expenditures from the state
budget (with an annual allowance of several billion zloty), from the
perspective of a non-governmental organization devoted solely
to a niche in Poland’s science funding landscape, i.e. investing
in the development of the most promising researchers, it is an
tremendous figure. We take the greatest pride in the successes
of our laureates, particularly those achieved with the small
contribution of our support.
In November 2017 we held FNP’s 2nd Interdisciplinary Conference, gathering those Foundation laureates who are pursuing
research projects funded through the Smart Growth Operational
Programme (POIR). At the conference, our beneficiaries presented
their initial research findings, and we informed them about new
opportunities to obtain additional funding aimed specifically at
integrating the community of the laureates of our programmes
carried out under POIR. They can win additional funding granted
for establishing cooperation at the proof of concept phase of their
projects, as well as for expanding the scope of the research they
are currently pursuing. We believe that enabling cooperation
among laureates already using funds from POIR will generate added value for the programme. Their implementation of
joint new interdisciplinary research will create opportunities
for making major scientific discoveries and original practical
implementations.
I must, exceptionally, devote my letter largely to current events
rather than past accomplishments. The end of 2017 brought us
a new situation, which will impact not only the Foundation as
an institution, but also our laureates. We were informed by the
National Centre for Research and Development and the Ministry
of Investment and Economic Development of the need to change
FNP’s status in the operational programme from a beneficiary
to an implementing institution (this applies to measure 4.4–Increasing the human potential in the R&D sector, while measure
4.3, i.e. the International Research Agendas programme, will be
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Musimy pielęgnować postawę
służenia środowisku, na rzecz
którego działamy i wspomagania
jego własnej aktywności. Zadaniem
takich organizacji jak FNP powinno
być tworzenie enklaw wolności dla
uprawiania dobrej nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju o konieczności zmiany statusu FNP w programie operacyjnym – z beneficjenta na Instytucję Wdrażającą
(dotyczy to Działania 4.4, Zwiększanie potencjału kadrowego
sektora B+R; co oznacza, że program MAB (w ramach Działania 4.3)
będzie realizowany na dotychczasowych zasadach). Warunkiem
kwalifikacji środków przekazanych już naszym beneficjentom oraz
tych, które dopiero mieliśmy przeznaczyć na nowe konkursy, jest
zastosowanie przez Fundację wszystkich procedur wymaganych
dla Instytucji Wdrażającej, a w praktyce: zmianę dotychczasowych
zasad organizowania i realizacji konkursów.
I tak, Fundacja jako Instytucja Wdrażająca musi na przykład
dostosować sposób przeprowadzania konkursów na liderów
projektów do tzw. ustawy wdrożeniowej (włącznie z jej artykułem 68a regulującym zasady wyznaczania ekspertów do
oceny projektów w konkursach). Przepisy te w naszej ocenie
nie uwzględniają specyfiki konkursowego wyłaniania liderów
zespołów badawczych, którzy mają prowadzić z definicji ryzykowny projekt naukowy. Uzyskaliśmy zgodę na to, by w sytuacji
zmiany naszego statusu w programie operacyjnym projekty
laureatów już rozstrzygniętych konkursów TEAM, TEAM TECH,
FIRST TEAM, HOMING i POWROTY mogły być nadal finansowane
z funduszy strukturalnych, a konkursy ogłoszone do 8 stycznia
2018 r. – przeprowadzone wg wcześniej obowiązujących zasad,
prezentowanych w publikowanych przez nas dokumentacjach
konkursowych. Grantobiorcy FNP, którzy uzyskali finansowanie z POIR, muszą jednak przyjąć obowiązki sprawozdawcze
wymagane od beneficjentów projektów finansowanych z tego
źródła w Polsce. Jest to m.in. konieczność rozliczania projektów
w centralnym systemie teleinformatycznym SL służącym sprawozdawczości projektów realizowanych w ramach Funduszy
Europejskich 2014–2020. Mamy nadzieję, że obciążenia administracyjne związane z tymi zmianami zostaną przynajmniej
częściowo złagodzone poprzez wprowadzenie nowych, bardziej
przyjaznych rozwiązań dotyczących zasad finansowania, a zespół
Fundacji, tak jak dotychczas, będzie służył pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów. Dołożymy wszelkich starań,
by zmiany, które obejmą naszych benefecjentów, były dla nich
jak najmniej uciążliwe.

implemented under the previous rules). The Foundation must
apply all procedures required for an implementing institution as
a condition for the eligibility of funds already distributed to our
beneficiaries and funds we had earmarked for new competitions.
In practice, this means modifying the existing rules for organizing
and carrying out competitions.
As an implementing institution, the Foundation must for example
modify how competitions for project leaders are conducted, in
order to comply with the so-called Implementation Act (including
Art. 68a of the act, regulating the appointment of experts for
evaluation of projects in competitions). In our view, these regulations do not reflect the nature of the competitive selection of
research project leaders, who, by definition, will be leading a risky
scientific venture. In light of the change in our status within the
operational programme, we obtained approval for the TEAM,
TEAM TECH, FIRST TEAM, HOMING and POWROTY/REINTEGRATION
competitions whose results have already been determined to
continue to be financed from structural funds, while competitions
announced before 8 January 2018 could be conducted according
to the previous rules presented in our published competition documentation. However, FNP grant recipients who have obtained
funding under POIR must assume the reporting duties required
for beneficiaries of projects financed from this source in Poland.
This means, among other things, the need to settle projects via

We take the greatest pride in
the successes of our laureates,
particularly those achieved with the
small contribution of our support

the SL2014 central IT system used for the reporting of projects
carried out using EU funds in the 2014–2020 financial perspective. We hope that the administrative burdens connected with
these changes will be at least partially mitigated through the
introduction of new, more user-friendly funding rules. As in the
past, the Foundation’s staff will continue to provide assistance
in resolving any issues that might arise. We will do our utmost
to ensure that the changes affecting our beneficiaries create the
least possible inconvenience for them.
We also faced the question of the future implementation of
programmes financed from the HR side of POIR (measure 4.4).
Outstanding competitions listed in our competition timetable
would have to be conducted under new rules. The operating
requirements for implementing institutions would prolong the
evaluation process, and the formal requirements would limit
the possibility of applying the peer review method, which by
its very nature is difficult to subject to standardization and
administrative regulations. Yet, the merit-based evaluation of
individual projects based on qualitative criteria has always been
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Stanęliśmy jednocześnie przed pytaniem, co z dalszą realizacją
programów finansowanych z działania „kadrowego” PO IR
(działanie 4.4). Kolejne konkursy przewidziane w harmonogramie
musiałyby się odbyć na nowych zasadach. Wymogi działania
Instytucji Wdrażającej powodują, iż proces oceny zostaje wydłużony, a kryteria formalne ograniczają możliwości stosowania
metody peer review, która z samej swojej istoty niezbyt dobrze
poddaje się standaryzacji i regulacjom administracyjnym. Tymczasem merytoryczna ocena indywidualnego projektu oparta na
kryteriach jakościowych jest fundamentem działalności Fundacji.
Z tego powodu podjęliśmy bardzo trudną dla nas decyzję o zakończeniu prowadzenia konkursów w dotychczasowej formie
i przeformułowaniu zasad konkursowych w celu wykorzystania
środków przewidzianych na programy TEAM, TEAM TECH, FIRST
TEAM, HOMING i POWROTY. Zrobiliśmy to, by uniknąć sytuacji,
w której musielibyśmy przyznawać dofinansowanie projektom,
których merytorycznej jakości nie moglibyśmy być pewni.
W pierwszych tygodniach 2018 r. intensywnie zastanawialiśmy
się, jaką ofertę, zgodną z naszymi najważniejszymi zasadami,
możemy zaproponować środowisku naukowemu, niejako w zamian. Nasz pomysł to nowy program dla konsorcjów jednostek
naukowych, który będzie łączył cele budowania sieci współpracy oraz kontynuacji zadań dotychczasowych programów FNP
wspierających tworzenie zespołów naukowych.
Wnioski do nowego programu mogłyby składać co najmniej
trzy, a maksymalnie sześć jednostek naukowych. Mogą to być
np. wydziały tej samej lub współpracujących uczelni, struktury
mieszane z udziałem instytutów PAN czy instytutów badawczych.
Konsorcja będą mogły starać się o finansowanie interdyscyplinarnych badań (w ramach przynajmniej dwóch dziedzin naukowych)
mieszczących się tematyką w wybranej Krajowej Inteligentnej
Specjalizacji (KIS). Zgłaszany do konkursu projekt badawczy
musi uwzględniać stworzenie nowych zespołów, które będą
go realizować i których liderzy będą wybierani przez Komitet
Naukowo-Gospodarczy (KNG) projektu. Co najmniej połowa
liderów nowych zespołów badawczych nie może być w ciągu
ostatnich 2 lat pracownikami żadnego z podmiotów prawnych
wnioskodawców. Projekty będą realizowane przez 3 do 4 lat, ale
nie dłużej niż do końca 2023 r.
Kryteriami wyboru laureatów programu będą przede wszystkim: nowość i oryginalność proponowanych prac badawczych,
potencjał gospodarczy projektu oraz zasad wykorzystania jego
wyników, plan wykorzystania posiadanego zaplecza technicznego, a także plan zaangażowania do projektu nowych kadr.
Rolą Fundacji, jako Instytucji Wdrażającej, będzie wybór najlepszych konsorcjów. Decyzje o wyborze liderów zespołów finansowanych w ramach programu będą należały do naszych
beneficjentów (konsorcjów). Fundacja będzie jednak uważnie
monitorowała, czy konkursy na liderów są przeprowadzane wg
kryteriów otwartości, konkurencyjności, a przede wszystkim – jakości naukowej. Nadal chcemy realizować cele, jakie stawialiśmy

17
a pillar of the Foundation’s activity. For this reason, we made the
difficult decision to terminate the competitions in their earlier
form, and reformulating the competition rules in order to still
take advantage of the funds previously provided for the TEAM,
TEAM TECH, FIRST TEAM, HOMING and POWROTY/REINTEGRATION
programmes. We did so in order to avoid a situation where we
would have to award funding to projects where we could not be
certain of their substantive quality.
In the first weeks of 2018 we deliberated intensively on what
offer we could propose to the scientific community in exchange,
as it were, that would be consistent with our key principles. Our
concept is a new programme for consortia of research units, with
the combined aims of building a network of cooperation and
continuing the tasks of existing FNP programmes, i.e. supporting
the creation of research teams.
Applications for the new programme may be filed by a consortium of three to six research units. These can be, for instance,
faculties of one university or of cooperating universities, as well
as mixed structures involving institutes of the Polish Academy
of Sciences (PAN), or research institutes. These consortia will
be able to apply for the financing of interdisciplinary research
(involving at least two research fields), falling within a selected
National Smart Specialization. A research project submitted in
the competition must include the creation of new teams which
will realize the project, whose leaders will be selected by the
Scientific and Commercial Committee (KNG) for the project. At
least half of the leaders of these new research teams must not
have been employed by any legal entities of the applicants within
the prior two years. Projects will be implemented for three to four
years, but through the end of 2023 at the latest.
The programme selection criteria will include, first and foremost,
the novelty and originality of the proposed research work, the
commercial potential of the project and rules for implementing
its results, the plan for use of existing technical infrastructure
and a recruitment plan for the involvement of new personnel
in the project.
The Foundation’s role as an Implementing Institution will be to
select the best consortia. The decisions pertaining to the selection
of the leaders of the teams funded under the programme will lie
with our beneficiaries (the consortia). However, the Foundation
will closely monitor whether the competitions for team leaders
are conducted in compliance with the criteria of openness,
competitiveness, and, first and foremost, scientific quality. We
still seek to pursue the aims we established for the TEAM, FIRST
TEAM and TEAM TECH programmes, but the procedure for the
selection of the best candidates based on the evaluation of
individual merits (international peer review) will be shifted to
the programme beneficiaries.
What would we like to achieve by carrying out this new programme? First, we hope to lift the barriers generated by the cur-
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przed programami TEAM, FIRST TEAM czy TEAM TECH, jednak
procedurę wyboru najlepszych kandydatów opartą o indywidualną merytoryczną ocenę (międzynarodowe peer review),
chcemy przekazać beneficjentom programu.
Co chcielibyśmy osiągnąć, realizując ten nowy program? Po
pierwsze, mamy nadzieję na rozszczelnienie barier wynikających
z obecnej struktury instytucji naukowych w Polsce, na zdynamizowanie współpracy uczelni z jednostkami PAN czy instytutami
badawczymi w zakresie projektów badawczych, w których jest
przewidziana realizacja badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych. Chodzi też o przygotowanie środowiska naukowego
do wejścia w życie nowych uregulowań prawnych.
Zgodnie z propozycjami zawartymi w Ustawie 2.0, ocenie będą
podlegać poszczególne dyscypliny naukowe uprawiane w danej
uczelni (nowy podział dyscyplin ma być zbliżony do stosowanego przez OECD), a nie jednostki naukowe uczelni. Co ważne,
uzyskanie uprawnień do nadawania stopni i tytułu naukowego
czy tworzenia szkół doktoranckich będzie zależało od oceny
dyscyplin naukowych w danej instytucji. Taki stan rzeczy będzie
stymulował współpracę miedzy jednostkami organizacyjnymi
uczelni oraz miedzy uczelnią a innymi jednostkami, jak Instytuty
PAN czy instytuty badawcze. Dla Instytutów PAN taka współpraca
będzie bardzo cenna, bo w większości nie będą one miały szans
na tworzenie szkół doktoranckich (wymagane będzie posiadanie uprawnień w dwóch nowo zdefiniowanych dyscyplinach
naukowych). Nasz nowy program pomoże także rektorom tych
uczelni, które mają kłopot ze staraniem się o uzyskanie statusu
uczelni badawczej, ze względu na swoje słabo oceniane dyscypliny naukowe. Stworzenie konsorcjum złożonego z silnego
wydziału (jednostki) z wydziałem słabszym może doprowadzić
do zwiększenia potencjału kadry badawczej w ramach danej
dyscypliny naukowej. Nawet najlepsze uczelnie mogą zderzyć się
z sytuacją, w której słabe jednostki (środowiska naukowe) będą
zaniżały ocenę dobrych jednostek pracujących w tej samej dyscyplinie. Planowany program FNP odpowiada więc na potrzebę
budowania optymalnych (dla prowadzenia interdyscyplinarnych
badań naukowych) sieci jednostek naukowych w naszym kraju.
Jego sukces będzie jednak zależał w dużej mierze od reakcji
instytucji naukowych i chęci przeprowadzenia przez nie rzetelnej
analizy swoich mocnych i słabych stron. O szczegółach nowego
programu chcielibyśmy zacząć informować pod koniec drugiego
kwartału 2018 r.
Zmiana statusu FNP z beneficjenta na Instytucję Wdrażającą
jest obarczona wieloma zagrożeniami. Obawiamy się przede
wszystkim przekształcenia w organizację, w której rozbudowane procedury administracyjne przysłaniają cel działania,
którym w naszym przypadku jest wspieranie rozwoju dobrej nauki
w Polsce. Wydawanie pieniędzy unijnych zgodne z centralnie
wyznaczonymi procedurami łatwo może stać się celem samym
w sobie. Poszukiwanie najlepszych projektów badawczych do
finansowania w oparciu o ocenę ich jakości nie jest proste –
wymaga czasu i dużego zaangażowania. Znacznie łatwiej jest

rent structure of scientific institutions in Poland and to stimulate
cooperation between universities, PAN institutes and research
institutes in terms of research projects aimed at industrial research or R&D work. The programme can also help in preparing
the research community for new legal regulations which will
enter into force of.
Under the proposed Higher Education "Law 2.0", individual
research disciplines pursued at a given university, rather than
larger research units, will undergo evaluation (the new division
of disciplines is to be modelled on that followed by the OECD.)
Significantly, the right to award degrees and scientific titles or
to create doctoral programmes will depend on this evaluation of
scientific disciplines at each institution. This is designed to stimulate cooperation between organizational units at the university
and between the university and other units, such as PAN institutes
and research institutes. For PAN institutes, such cooperation will
be invaluable, because most of them will not be able to create
doctoral programmes (as they will have to hold such entitlements in two of the newly defined scientific disciplines). Our new
programme will also help the rectors of those universities which
have trouble obtaining the status of a research university due
to their poorly rated research disciplines. Creating a consortium
between a strong faculty or unit and a weaker one can raise the
potential of the research staff within a given discipline. Even the
finest universities may run up against a situation where weak
units (or scientific groups) drag down the evaluation of better
units working in the same discipline. FNP’s planned programme
will thus meet the need for building a network of research units
which will be optimal for conducting interdisciplinary research
projects in Poland. However, the success of the programme will
largely depend on the response of research institutions and their
willingness to conduct an objective analysis of their strengths
and weaknesses. We would like to begin releasing the details of
the new programme by the end of the 2nd quarter of 2018.
The change in FNP’s status from a beneficiary to an Implementing Institution carries with it a number of risks. We are most
concerned about transforming into an organization in which
extensive administrative procedures overshadow the main aim
of our activity, which has always been supporting the development of scientific excellence in Poland. Disbursing EU funds in
compliance with centrally established procedures can become
an end in itself. Seeking out the best research projects for funding
based on an assessment of their quality is by no means an easy
task, as it requires time and great commitment. It would be
much easier to “crunch the numbers” – to count publications,
doctorates, patents and other quantifiable criteria. If we become
that kind of institution, we will lose the confidence of the scientific
community we have been building up for over 25 years. We need
to foster an attitude of serving the community we work for and
supporting its own activity. The task of organizations like FNP
should be to create enclaves of freedom that enable the practice
of good science. The professor and priest Józef Tischner once
said that the most fascinating thing to do is to awaken a sense
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„wyrabiać wskaźniki” – liczyć publikacje, doktoraty, patenty i tego
rodzaju kryteria. Jeśli zmienimy się w taką instytucję, stracimy
zaufanie środowiska naukowego, na które pracowaliśmy ponad
25 lat. Musimy więc pielęgnować postawę służenia środowisku, na rzecz którego działamy, i wspomagania jego własnej
aktywności. Zadaniem takich organizacji jak FNP powinno być
tworzenie enklaw wolności dla uprawiania dobrej nauki. Ks. Profesor Tischner powiedział kiedyś, że najciekawsze jest budzenie
w drugim człowieku poczucia wolności. Bez takiego poczucia nie
można uprawiać badań naukowych na najwyższym poziomie.
FNP nie może zapomnieć o swojej misji wspierania najlepszych,
aby stali się jeszcze lepszymi.
Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować darczyńcom
Fundacji. W 2017 r. osoby prywatne przekazały nam ponad
137 tys. zł (w ramach odpisów 1% podatku dochodowego oraz
darowizn indywidualnych). Kwota ta powiększy wysokość stypendiów dla najlepszych laureatów programu START, wyłanianych
w kolejnych konkursach. Jak co roku, chcę wyrazić wdzięczność
każdemu z Państwa za wybór takiego celu darowizny i tym
samym bezpośrednie wsparcie najzdolniejszych naukowców
młodego pokolenia.
Prywatne pieniądze są dla nas istotne. To one dają nam swobodę działania na rzecz naszego środowiska. Dojrzewaliśmy do
tej konkluzji pewien czas i doszliśmy do wniosku, że będziemy
w bardziej aktywny sposób niż dotychczas zachęcać potencjalnych darczyńców do wspólnych działań. Fundusze powierzone
FNP będą służyły finansowemu wsparciu laureatów programu
START – młodych badaczy dopiero rozpoczynających kariery
naukowe, ale mogących się już pochwalić osiągnięciami rozwijającymi dziedzinę badań, jaką się zajmują.
Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane stypendystom,
a pełne koszty administracyjne obsługi programu nadal będzie pokrywać Fundacja. Informacje o możliwościach wsparcia stypendystów programu START znajdą Państwo na stronie
www.start.fnp.org.pl.
Zachęcamy Państwa do inwestowania w przyszłość nauki w Polsce. Pieniądze przekazane Fundacji przez prywatnych darczyńców
pomagają zdolnym młodym ludziom podjąć decyzję o pełnym
poświęceniu się pracy naukowej i kto wie, może kiedyś okażą się
cegiełką dołożoną do Nagrody Nobla dla Polaka.
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We need to foster an attitude of
serving the community we work for
and supporting its own activity. The
task of organizations like FNP should
be to create enclaves of freedom that
enable the practice of good science

of freedom in another person. Without that sense of freedom, it
is impossible to conduct scientific research at the highest level.
FNP must not forget its mission of supporting the best so they
can become even better.
Finally, I would like to give my warm thanks to the Foundation’s
benefactors. In 2017, private individuals donated over PLN 137,000
to us (through the assignment of 1% of their personal income
tax as well as individual donations). This amount will be used to
increase the stipends for the top winners in the START programme
selected in future competitions. As in years past, I would like to
express my gratitude to each of you for selecting this worthy
cause for your donations and for directly supporting the most
talented scientists from the younger generation.
Private money is important to us. It provides us with the autonomy to act for the good of our community. It has taken us
a while to reach the conclusion that we will, more actively than
before, encourage potential donors to become involved in joint
initiatives. The funds entrusted to FNP will be used to finance
support for laureates of the START programme: young researchers
who are only beginning their scientific careers but have already
contributed to their field.
All of the funds collected will be distributed among the stipend
winners, and the full cost of administering the programme will
continue to be covered by the Foundation itself. You can find more
information about the opportunities to support stipend winners
in the START programme at www.start.fnp.org.pl.
We encourage you to invest in the future of science in Poland.
The money donated to the Foundation by private benefactors
will help young people make the decision to devote themselves
entirely to scientific work. Who knows, it may someday prove
to be just the boost that was needed by a future Nobel Prize
winner from Poland.

(–)

Prof. dr hab. Maciej Żylicz
Warszawa, marzec 2018

Prof. Maciej Żylicz
Warsaw, March 2018
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WŁADZE FUNDACJI NA RZECZ
NAUKI POLSKIEJ

THE FNP AUTHORITIES

Rada i Zarząd FNP (od lewej) | The FNP’s Council and Board (from
the left): W. Tygielski, L. Gradoń, T. Perkowski, A. Łuszczyńska,
M. Żylicz, M. Nowakowska, W. Krzyżosiak, J. Kotwica, W. Bolecki,
K. Wysokiński

ZARZĄD FUNDACJI

THE EXECUTIVE BOARD OF THE FOUNDATION

PREZES

PRESIDENT

Prof. dr hab. Maciej Żylicz

Prof. dr hab. Maciej Żylicz

WICEPREZES

DEPUTY PRESIDENT

Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki

Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki

WICEPREZES

DEPUTY PRESIDENT

Dr Tomasz S. Perkowski

Dr Tomasz S. Perkowski

RADA FUNDACJI

THE FOUNDATION’S COUNCIL

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

term of office from 1 September 2016
to 31 August 2020

PRZEWODNICZĄCY

CHAIR

Prof. dr hab. inż. Leon Gradoń

Prof. dr hab. inż. Leon Gradoń

WICEPRZEWODNICZĄCY

DEPUTY CHAIR

Prof. dr hab. Wojciech Tygielski

Prof. dr hab. Wojciech Tygielski

CZŁONKOWIE

MEMBERS

Prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska
Prof. dr hab. Jan Kotwica
Prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak †
Prof. dr hab. Maria Nowakowska
Prof. dr hab. Karol I. Wysokiński

Prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska
Prof. dr hab. Jan Kotwica
Prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak †
Prof. dr hab. Maria Nowakowska
Prof. dr hab. Karol I. Wysokiński
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THE FNP STAFF

Zespół FNP | The FNP Staff

PION PROGRAMOWY

PROGRAMME DIVISION

stan na 31 grudnia 2017 r.

status as of 31 December 2017

Michał Pietras
dyrektor ds. działalności programowej

Michał Pietras
director of the programme division

dr Tomasz Poprawka
zastępca dyrektora ds. działalności programowej

dr Tomasz Poprawka
deputy director of the programme division

ZESPÓŁ DS. KOORDYNACJI PROGRAMÓW

PROGRAMME COORDINATION SECTION

dr Beata Frączak
kierownik zespołu

dr Beata Frączak
head of section

dr Monika Biłas-Henne
Krystyna Frąk
dr Dariusz Łukaszewski
dr Anna Raiter-Smiljanic
dr Joanna Rutkowska
dr Karolina Marcinkowska

dr Monika Biłas-Henne
Krystyna Frąk
dr Dariusz Łukaszewski
dr Anna Raiter-Smiljanic
dr Joanna Rutkowska
dr Karolina Marcinkowska
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ZESPÓŁ DS. MIĘDZYNARODOWYCH
AGEND BADAWCZYCH

INTERNATIONAL RESEARCH
AGENDAS SECTION

Kinga Słomińska
kierownik zespołu

Kinga Słomińska
head of section

Justyna Motrenko
dr Maria Pawłowska
Katarzyna Pronobis
dr Judyta Węgrzyn
dr Katarzyna Wybrańska

Justyna Motrenko
dr Maria Pawłowska
Katarzyna Pronobis
dr Judyta Węgrzyn
dr Katarzyna Wybrańska

ZESPÓŁ DS. PROMOCJI I WSPÓŁPRACY

PROGRAMME PROMOTION AND
EXTERNAL COOPERATION SECTION

Adam Zieliński
zastępca dyrektora ds. działalności programowej

Adam Zieliński
deputy director of the programme division

Marta Michalska-Bugajska
kierownik zespołu

Marta Michalska-Bugajska
head of section

Agnieszka Kossakowska
Jurgita Kraużlis
Zofia Matejewska
Urszula Rapacka
Dominika Wojtysiak-Łańska
dr Grażyna Żebrowska

Agnieszka Kossakowska
Jurgita Kraużlis
Zofia Matejewska
Urszula Rapacka
Dominika Wojtysiak-Łańska
dr Grażyna Żebrowska

ZESPÓŁ DS. UMÓW I PŁATNOŚCI

CONTRACTS AND PAYMENTS SECTION

Dorota Sierak
zastępca dyrektora ds. działalności programowej

Dorota Sierak
deputy director of the programme division

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

Jagoda Brewczak
Aleksandra Kowalska
Viktoryia Molenda
Lidia Rachocka
Magdalena Sordyl
Ewa Śliwowska
Małgorzata Świtalska-Bury
Emilia Wojewoda
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PION PLANOWANIA, ANALIZ
I KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ

23

PLANNING, ANALYSIS AND EXTERNAL
AUDIT DIVISION

Aneta Antolak
dyrektor ds. planowania i analiz

Aneta Antolak
director of planning and analysis

ZESPÓŁ DS. KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ

EXTERNAL AUDIT SECTION

Irmina Sitnicka
kierownik zespołu

Irmina Sitnicka
head of section

Katarzyna Lechicka
Monika Machnikowska
Marcin Marcinków

Katarzyna Lechicka
Monika Machnikowska
Marcin Marcinków

ZESPÓŁ DS. PLANOWANIA, ANALIZ
I INWESTYCJI FINANSOWYCH

PLANNING, ANALYSIS AND FINANCIAL
INVESTMENT SECTION

Krystyna Akacka
Paweł Kulesza

Krystyna Akacka
Paweł Kulesza

ZESPÓŁ DS. BAZ DANYCH

DATABASE SECTION

Mirosław Serwaczyński

Mirosław Serwaczyński

PION FINANSOWO-KSIĘGOWY

FINANCE AND ACCOUNTING DIVISION

Wanda Krzemińska
dyrektor ds. finansowo-księgowych,
główny księgowy

Wanda Krzemińska
director of finance and accounting,
chief accountant

ZESPÓŁ DS. RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW

ACCOUNTING AND TAX SECTION

Monika Wolińska
zastępca dyrektora ds. finansowo-księgowych

Monika Wolińska
deputy director of finance and accounting

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

Dorota Komosa
Iwona Pachnowska
Małgorzata Pieńkowska
Jakub Rytka
Katarzyna Siemieńczuk
Małgorzata Zawłocka
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PION ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

ORGANIZATION AND ADMINISTRATION
DIVISION

Katarzyna Demczuk
dyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych

Katarzyna Demczuk
director of organization and administration

ADMINISTRACJA

ADMINISTRATION

Piotr Urbaniak
kierownik administracji

Piotr Urbaniak
head of administration

Hubert Choma
Wojciech Janikowski
Jarosław Jurczyk

Hubert Choma
Wojciech Janikowski
Jarosław Jurczyk

KANCELARIA FUNDACJI

FOUNDATION OFFICE

Andrzej Czajka
Kaja Lemlich
Marta Kozłowska
Elżbieta Marczuk

Andrzej Czajka
Kaja Lemlich
Marta Kozłowska
Elżbieta Marczuk

ZESPÓŁ DS. EWALUACJI
I ANALIZ PROGRAMOWYCH

PROGRAMME EVALUATION
AND ANALYSIS SECTION

dr Marta Łazarowicz–Kowalik
kierownik zespołu

dr Marta Łazarowicz–Kowalik
head of section

Aleksandra Czerniawska

Aleksandra Czerniawska

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PERSONALNYCH

HUMAN RESOURCES COORDINATOR

Joanna Antas

Joanna Antas
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Siedziba Fundacji na rzecz Nauki Polskiej | FNP Headquarters
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STANDARDY ETYCZNE

ETHICAL POLICIES

Fundacja pragnie brać czynny udział w procesie jakościowej
poprawy w polskiej nauce, m.in. poprzez wskazywanie najlepszych praktyk stosowanych z powodzeniem na całym świecie.

The Foundation seeks to play an active role in raising the quality
of Polish science, among other things by promoting the best
practices applied successfully around the world.

W 2012 r. FNP, jako pierwsza instytucja w Polsce,
uzyskała prawo do posługiwania się znakiem HR
Excellence in Research. Oznacza to, że jej procedury i sposób działania są zgodne z Europejską
Kartą Naukowca i Kodeksem postępowania przy
rekrutacji pracowników naukowych – zaleceniami
Komisji Europejskiej dotyczącymi praw i obowiązków naukowców, instytucji naukowych oraz
finansujących badania. Warunkiem uzyskania
wyróżnienia była wewnętrzna analiza zgodności sposobu działania FNP z zapisami Karty i Kodeksu oraz oparty na niej plan dalszego doskonalenia działania instytucji. W 2014 r., zgodnie
z wymogami Komisji Europejskiej, FNP przeprowadziła wewnętrzną ewaluację wdrażania zasad,
a w szczególności realizacji działań zaplanowanych
dwa lata wcześniej. W październiku 2017 r. proces
ten został powtórzony: działalność Fundacji została
ponownie przeanalizowana pod kątem zgodności
z zapisami Karty i Kodeksu, opracowane zostały
nowe cele służące jeszcze skuteczniejszemu stosowaniu w praktyce obu dokumentów.

In 2012 FNP became the first institution in Poland
to earn the right to display the HR Excellence in
Research logo. This means that FNP’s procedures
and operations comply with the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the
Recruitment of Researchers - guidelines from the
European Commission on the rights and obligations of researchers and institutions conducting
and funding research. A condition for obtaining
this distinction was an internal audit of compliance of FNP’s operations with the Charter and
Code, and, based on the audit, implementation of
a plan for further improvement in the institution’s
operations. In 2014, in line with the requirements
of the European Commission, FNP conducted an
internal evaluation of implementation of these
principles, and in particular achievement of the
targets adopted two years earlier. In October 2017
this process was repeated, and the Foundation’s
operations were again analyzed for compliance
with the Charter and Code, and new targets were
set to achieve even more effective practical application of the Charter and Code.

Dokumenty: Kodeks etyczny Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
oraz Kodeks etyczny laureatów i beneficjentów FNP definiują
zasady i wartości obowiązujące: pracowników FNP, laureatów
i beneficjentów FNP oraz recenzentów opiniujących wnioski
złożone do konkursów FNP.

The Ethical Code of the Foundation for Polish Science and the
Code of Ethics for Competition Winners and Beneficiaries of the
Foundation for Polish Science define the rules and values governing FNP staff, FNP laureates and beneficiaries, and reviewers
of applications submitted in FNP competitions.

W 2017 r. Fundacja przyjęła także „Regulamin postępowania
w FNP w sytuacji potencjalnego naruszenia zasad etycznych”,
określający procedurę działania w przypadkach wystąpienia
podejrzenia naruszenia zasad etycznych przez laureatów i beneficjentów oraz recenzentów lub panelistów zaangażowanych
w proces oceny wniosków. Powołana została Komisja Etyki,
która wydaje opinie w takich sprawach.

In 2017 the Foundation also adopted the “Rules of Procedure
at the Foundation for Polish Science in the Event of a Possible
Violation of Ethical Rules,” which established procedures to
be followed when there is a suspicion of infringement of the
ethical rules by FNP laureates or beneficiaries, or reviewers
or panellists involving in evaluation of applications. Pursuant
to this new policy, an Ethics Commission was appointed and
tasked with examining such cases.
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W SKŁAD KOMISJI ETYKI WCHODZĄ:
Prof. dr hab. Irena Kotowska (przewodnicząca)
Prof. Jan Albrecht
Prof. Andrzej Członkowski
Prof. Ewa Łętowska
Prof. Adam Proń
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MEMBERS OF THE FNP ETHICS
COMMISSION:
Prof. dr hab. Irena Kotowska (chair)
Prof. Jan Albrecht
Prof. Andrzej Członkowski
Prof. Ewa Łętowska
Prof. Adam Proń

O możliwości naruszenia zasad etycznych powinna poinformować Fundację każda osoba zaangażowana w proces oceny
wniosków o finansowanie czy też opiniowanie projektów finansowanych przez FNP, posiadająca takie informacje; mogą to
zrobić także osoby niezaangażowane w proces oceny wniosków
lub projektów.

The Foundation should be notified of suspected violation of
ethical rules by any person in possession of such information
who is involved in the process of evaluation of applications
for funding or reviewing projects funded by FNP. Persons not
involved in evaluation of applications or projects may also
submit such notifications.

W 2017 r. wpłynęło 1 zgłoszenie naruszenia zasad etycznych,
które zostało rozpatrzone i zaopiniowane przez Komisję Etyczną.

In 2017 one notification of suspected violation of ethical rules
was filed; the Ethics Commission considered the complaint
and expressed an opinion on the matter.

Wymienione dokumenty są dostępne na stronie:
www.fnp.org.pl/o_fundacji/kodeksy-etyczne/

The documents mentioned above are available at
www.fnp.org.pl/en/o_fundacji/kodeksy-etyczne/
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DZIAŁANIA EWALUACYJNE
FUNDACJI

FNP’S EVALUATION ACTIVITY

W 2017 r. w Fundacji przeprowadzono następujące analizy
i badania ewaluacyjne:

The following evaluative analyses and studies were conducted
at the Foundation in 2017:

1. ANALIZA EFEKTÓW REALIZACJI DRUGIEGO
I TRZECIEGO CELU STATUTOWEGO FUNDACJI
OD POCZĄTKU JEJ DZIAŁALNOŚCI

1.ANALYSIS OF ACHIEVEMENT OF THE SECOND
AND THIRD STATUTORY AIMS FROM THE START
OF THE FOUNDATION’S OPERATIONS

Analiza efektów realizacji drugiego i trzeciego celu statutowego Fundacji objęła działania w zakresie wspierania transferu
polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej oraz
wspomagania inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce, prowadzone przez FNP od 1991 r.:

The analysis of achievement of the Foundation’s second and
third statutory aims covered activity involving support for the
transfer of Polish scientific achievements into economic practice and support for investment initiatives fostering science in
Poland, conducted by FNP since 1991:

1. Inwestycje kapitałowe (1992– 2007)
2. „Wspólne przedsięwzięcia” (1991–1994):
2. i 3. cel statutowy
3. „Pożyczki” (1991–1995)
4. INCOME (1995–1999)
5. TECHNO (1999–2000)
6. TECHNE (2001–2005)
7. INNOWATOR (2006–2009)
8. VENTURES (2008–2015)
9. IMPULS (2013–2015)

1. Capital expenditures (1992–2007)
2. “Joint ventures” (1991–1994): 2nd and 3rd
statutory aims
3. “Loans” (1991-1995)
4. INCOME (1995-1999)
5. TECHNO (1999-2000)
6. TECHNE (2001-2005)
7. INNOWATOR (2006-2009)
8. VENTURES (2008-2015)
9. IMPULS (2013-2015)

Celem analizy było podsumowanie dotychczasowych doświadczeń Fundacji w realizacji obu celów statutowych, a w szczególności: (1) prześledzenie losów wspieranych przedsięwzięć,
(2) identyfikacja barier i czynników sukcesu oraz (3) ocena
wpływu programu na dalszą działalność laureatów w zakresie
transferu technologii.

The purpose of the analysis was to sum up the Foundation’s
experiences to date in pursuing both of these statutory aims,
and in particular: (1) to follow up the history of ventures supported by FNP, (2) to identify barriers and success factors, and
(3) to assess the programmes’ contribution to further activity
by the laureates involving technology transfer.
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2. EWALUACJA PROCEDUR KONKURSOWYCH FNP
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2. EVALUATION OF FNP COMPETITION PROCEDURES

Prowadzona w 2017 r. ewaluacja procedur konkursowych FNP
obejmowała:

The evaluation of FNP’s competition procedures conducted
in 2017 included:

1. Monitoring paneli z udziałem ekspertów (I lub III etap oceny
merytorycznej) – prowadzony w celu zapewnienia wysokich
standardów oceny wniosków, a także zgodności praktyki
konkursowej z celami programu.
2. Badanie opinii ekspertów biorących udział w panelach
w konkursach TEAM, TEAM TECH, FIRST TEAM, HOMING
i POWROTY w okresie 2016–2017.
3. Ocenę konkursów FNP przez ich uczestników – wnioskodawców. Badanie miało służyć odpowiedzi na pytanie, czy
Fundacja dokłada odpowiednich starań, by (1) ułatwić naukowcom proces aplikowania, (2) zapewnić transparentną
procedurę konkursową, w tym jasne kryteria, (3) bezstronną,
kompetentną ocenę oraz (4) adekwatną informację zwrotną.

1. Monitoring of expert panels (stage 1 or 3 of merits evaluation
of applications), with the aim of ensuring high standards for
evaluation of applications and compliance of competition
practices with the aims of the programme
2. Study of opinions of experts taking part in panels in the
TEAM, TEAM TECH, FIRST TEAM, HOMING and POWROTY/
REINTEGRATION programmes in 2016–2017
3. Evaluation of FNP competitions by applicants-this survey
was designed to determine whether the Foundation is
doing its best to (1) facilitate the application process for
researchers, (2) ensure transparent competition procedures,
including clear criteria, (3) obtain competent and impartial
evaluation, and (4) provide relevant feedback.

3. BADANIE POSTRZEGANIA SYSTEMU
GRANTOWEGO W POLSCE
PRZEZ POLSKICH PROFESORÓW

3. SURVEY OF PERCEPTION OF GRANT SYSTEM
IN POLAND BY POLISH PROFESSORS

Celem badania była analiza opinii polskich naukowców reprezentowanych przez osoby z tytułem profesora na temat
dostępności środków na badania oraz mechanizmów selekcji finansowanych projektów. Respondenci byli pytani o (1)
dostępność środków finansowych na badania, uczestnictwo
w systemie grantowym i ocenę tego systemu; (2) znajomość
FNP i poszczególnych programów, a także ocenę atrakcyjności
oferty Fundacji, roli Fundacji w polskim systemie grantowym
oraz dostępności i jakości informacji dotyczących Fundacji.
Osoby, które ubiegały się o środki w FNP były dodatkowo proszone o (3) ocenę procedur konkursowych, a laureaci Fundacji
o (4) ocenę wsparcia w czasie realizacji grantu oraz wpływ
otrzymanego grantu na przebieg kariery.

4. WEWNĘTRZNA EWALUACJA WDRAŻANIA
EUROPEJSKIEJ KARTY NAUKOWCA I KODEKSU
POSTĘPOWANIA PRZY REKRUTACJI
PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

Fundacja jako pierwsza instytucja w Polsce uzyskała w 2012 r.
wyróżnienie HR Excellence Research Award, jako potwierdzenie
jej zaangażowania w urzeczywistnianie zapisów Europejskiej
Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Warunkiem uzyskania wyróżnienia była

The aim of this survey was to examine the opinions of Polish
scientists, as represented by those holding the title of professor,
on the availability of funding for research and the mechanisms
for selection of funded projects. The respondents were asked
about (1) the availability of funds for financing research, participation in the grant system, and assessment of that system
and (2) familiarity with FNP and its individual programmes,
and assessment of the attractiveness of the Foundation’s
programme offerings, the Foundation’s role in the Polish grant
system, and accessibility and quality of information about
the Foundation. Persons who had applied for funding from
FNP were also asked for (3) an assessment of the competition
procedures, and laureates of FNP programmes were asked
for (4) an assessment of the support during implementation
of the grant and how the grant influenced the course of the
laureate’s career.

4. INTERNAL EVALUATION OF IMPLEMENTATION
OF THE EUROPEAN CHARTER FOR RESEARCHERS
AND CODE OF CONDUCT FOR THE RECRUITMENT
OF RESEARCHERS

In 2012 the Foundation became the first institution in Poland
to receive the HR Excellence in Research Award in recognition
of its commitment to implementing the European Charter
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wewnętrzna analiza zgodności sposobu działania FNP z zapisami
Karty i Kodeksu oraz oparty na niej plan dalszego doskonalenia
procedur stosowanych w Fundacji. W 2014 r., zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, FNP przeprowadziła wewnętrzną
ewaluację wdrażania zasad, a w szczególności realizacji działań zaplanowanych dwa lata wcześniej. W październiku 2017
r. proces ten został powtórzony: działalność Fundacji została
ponownie przeanalizowana pod kątem zgodności z zapisami
Karty i Kodeksu, opracowane zostały nowe cele służące jeszcze
skuteczniejszemu stosowaniu w praktyce obu dokumentów.

5. BADANIE REKRUTACJI NOWYCH CZŁONKÓW
ZESPOŁÓW FINANSOWANYCH W RAMACH
DZIAŁANIA 4.4 PO IR

Wspieranie rozwoju kadr B+R, które stanowi główny cel programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, opiera się
w przypadku działań FNP na finansowaniu zespołów badawczych. Kierownicy wspieranych projektów są zobowiązani do
przeprowadzenia otwartych konkursów na członków zespołu,
a rzetelność procedury rekrutacyjnej jest jednym z podstawowych warunków realizacji celów programów. Przeprowadzone
w 2017 r. badanie miało na celu: (1) analizę konkursów prowadzonych przez laureatów FNP w ramach finansowanych
projektów oraz (2) identyfikację barier ograniczających możliwości rekrutacyjne.

6. BADANIE JAKOŚCI OBSŁUGI ZAPEWNIANEJ
PRZEZ JEDNOSTKI MACIERZYSTE
BENEFICJENTOM PROGRAMÓW FNP

Badanie dotyczyło wsparcia administracyjnego, na jakie laureaci konkursów mogą liczyć ze strony instytucji, w których
realizowane są granty.

7. BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH
LAUREATÓW

for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of
Researchers. A condition for obtaining this distinction was
an internal analysis of the compliance of FNP’s activities
with the Charter and Code as well as the plan based on that
analysis for further improvement in the procedures followed
at the Foundation. In compliance with European Commission
requirements, in 2014 FNP conducted an internal evaluation
of implementation of these principles, and in particular implementation of the measures planned two years earlier. This
process was repeated in October 2017, when the Foundation’s
operations were again analyzed for compliance with the Charter
and the Code and new targets were set for achieving even more
effective application of these instruments in FNP’s practice.

5. STUDY OF RECRUITMENT OF NEW
MEMBERS OF TEAMS FUNDED
UNDER MEASURE 4.4 OF THE INNOVATIVE
ECONOMY OPERATIONAL PROGRAMME

In the case of FNP, activities supporting HR development
of the R&D sector, the main aim of programmes financed
from structural funds, is based on funding of research teams.
The managers of funded projects are required to conduct
open competitions for team members, and the fairness of
the recruitment procedure is one of the main conditions for
achieving the programme aims. The survey conducted in 2017
was designed to (1) analyze competitions conducted by FNP
laureates within funded projects and (2) identify barriers to
recruitment opportunities.

6. STUDY OF QUALITY OF SUPPORT PROVIDED
BY HOME INSTITUTIONS TO BENEFICIARIES
OF FNP PROGRAMMES

This survey covered the administrative support competition
winners could expect to receive from the institutions where
they pursued their funded research.

7. STUDY OF THE LAUREATES’ TRAINING NEEDS
Badanie przeprowadzono w celu zwiększenia skuteczności
wspierania naukowców korzystających z finansowania FNP.
W ramach ankiety zaprezentowano badanym osobom duży
zakres tematyczny szkoleń, a następnie spytano o ich przydatność oraz dostępność na rynku. Wśród preferowanych tematów
szkoleń znalazły się: Zarzadzanie zespołem naukowym, Pisanie
wniosków grantowych, Zarządzanie projektem badawczym. Choć
uczestnicy badania z łatwością oceniali przydatność szkoleń,
mieli trudności z określeniem ich dostępności.

This survey was conducted with the aim of improving the
effectiveness of the support provided to researchers receiving
FNP funding. The questionnaire presented a wide range of
training topics and then asked the respondents about their
usefulness and availability on the market. The preferred training
topics included research team management, grant writing,
and research project management. The researchers surveyed
easily assessed the usefulness of training but had difficulty
determining its availability.
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8. MONITORING KARIER
LAUREATÓW KONKURSÓW
FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
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8. MONITORING OF THE CAREERS
OF FNP LAUREATES

W 2017 r. przeprowadzone zostało badanie monitorujące rozwój
karier laureatów konkursów FNP. Badanie miało odpowiedzieć na pytanie, jak rozwijają się kariery zawodowe młodych
naukowców wspieranych przez Fundacje, a w szczególności
(1) czy kontynuują oni pracę badawczą (2) czy pracują w instytucjach naukowo-badawczych, w przedsiębiorstwach lub
innych sektorach, (3) jak oceniają swoją sytuację materialną
oraz satysfakcję z życia zawodowego. Inne zagadnienia podejmowane w badaniu to (4) przyczyny rezygnacji z kariery
badawczej i (5) ocena przydatności wykształcenia badawczego
przez osoby, które z takiej pracy zrezygnowały; (6) mobilność,
zmiany i przerwy w pracy, a także (7) zakres odpowiedzialności
i osiągnięcia zawodowe.

In 2017 a survey was conducted monitoring the career development of the winners of FNP competitions. The survey was
designed to determine how the professional careers of young
researchers supported by the Foundation are developing, and
in particular: (1) whether they are continuing their research
work, (2) whether they are working at R&D institutions, at
enterprises, or in other sectors, and (3) how they assess their
financial situation and professional satisfaction. Other issues
raised in the study included, where relevant, (4) reasons for
abandoning their research career and (5) the usefulness of
their research training as perceived by persons who have
abandoned research work, as well as (6) mobility, changes and
interruptions in work and (7) their professional responsibilities
and accomplishments.

Badaniem byli objęci laureaci programów START i VENTURES
oraz stypendyści liderów projektów finansowanych przez FNP.
Dane zbierano w okresie od października 2016 r. do stycznia
2017 r. Raport z badania zostanie ukończony w 2018 r.

The survey included winners of the START and VENTURES programmes as well as stipend recipients leading projects funded
by FNP. The data were collected from October 2016 to January
2017, and the report from the survey will be completed in 2018.

9. BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
DOKTORANTÓW

9. STUDY OF THE QUALITY OF TRAINING
OF DOCTORAL STUDENTS

W 2017 r. rozpoczęto także badanie jakości kształcenia doktorantów na próbie stypendystów i uczestników konkursów FNP.
Badanie dotyczyło przede wszystkim (1) przyczyn podjęcia
pracy nad doktoratem/studiów doktoranckich, (2) mobilności
związanej z podjęciem studiów doktoranckich, (3) współpracy
z promotorem, (4) barier w uzyskaniu doktoratu, czasu potrzebnego na uzyskanie doktoratu oraz (5) oceny korzyści wynikających z uzyskania doktoratu. Do udziału w badaniu zaproszono
stypendystów wszystkich edycji programów MPD, WELCOME
i TEAM POIG, laureatów programu START edycji 2017 oraz do
osób, które ubiegały się o stypendium START w 2017 r., ale go
nie otrzymały. Raport z badania zostanie ukończony w 2018 r.

In 2017 a study was also begun into the quality of the education
of doctoral students, using a sample of stipend winners and
applicants in FNP competitions. The study primarily touched
on (1) reasons for taking up work on a doctorate and doctoral
studies, (2) mobility connected with pursuing doctoral studies,
(3) cooperation with the student’s doctoral adviser, (4) barriers to
obtaining a doctorate and the time needed to earn a doctorate,
and (5) evaluation of the benefits from obtaining a doctorate.
Stipend winners from all editions of the International PhD
Projects programme and the WELCOME and TEAM programmes
under the Innovative Economy Operational Programme, and
winners in the 2017 edition of the START programme, were
invited to participate in the survey, along with persons who
applied for a START stipend in 2017 but did not win. The report
from the survey will be completed in 2018.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział
w badaniach ewaluacyjnych.

We would like to express our sincere thanks to everyone who
has taken part in surveys and evaluations.
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KALENDARIUM
01

02

03

10.01

Zorganizowaliśmy debatę
poświęconą reformie szkolnictwa wyższego w Polsce
pt. „Ustawa 2.0 – citius, altius, fortius?”. Wzięło w niej
udział ponad 60 przedstawicieli środowiska naukowego
oraz polskich instytucji
naukowych.

We organized a debate
on the reform of higher
education in Poland entitled
“Higher Education 2.0 Law:
Citius, altius, fortius?” Over
60 representatives of the
research community and
Polish scientific institutions
took part.

04

06

27.05

Na Zamku Królewskim
w Warszawie wręczyliśmy
dyplomy 100 laureatom 25.
edycji programu START.
(Więcej: s. 50).

31.05–2.06

Po raz pierwszy w historii
Europejskiego Centrum
Fundacji (EFC) jego doroczna konferencja odbyła się
w Warszawie. W spotkaniu
pt. „Courage to re-embrace
solidarity in Europe - can
philanthropy take the lead?”
wzięło udział ok. 600 delegatów z całego świata. FNP
była jednym ze współorganizatorów konferencji,
w jej ramach zorganizowała
w Centrum Nauki Kopernik
warsztat networkingowy
„The Universe of Science”
dla jej uczestników.

05

For the first time, the European Foundation Centre
held its annual conference in Warsaw. Some 600
delegates from around the
world took part in the event
with the theme “Courage
to re-embrace solidarity in
Europe: Can philanthropy
take the lead?” FNP was
one of the co-organizers of
the conference and hosted
a networking event called
the “University of Science”
at the Copernicus Science
Centre.

At the Royal Castle in Warsaw we awarded certificates
to 100 winners of the 25th
edition of the START programme.
(More: p. 50).
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2017 CALENDAR
07

08

09

10

12

20–21.11

28.09

Na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczystość
oficjalnie rozpoczynająca
strategiczną współpracę
w sprawie dalszego rozwoju
programu studiów polskich
w Cambridge (powołanego m.in. dzięki staraniom
FNP).
(Więcej: s. 108).

11

The ceremony launching
strategic cooperation with
Cambridge Polish Studies
(i.a. with the efforts of FNP)
was held at the University
of Warsaw.
(More: p.108).

W Warszawie odbyła się
II Interdyscyplinarna
Konferencja FNP dla liderów projektów, członków
zespołów oraz partnerów
(naukowych i gospodarczych) w projektach
badawczych finansowanych
w ramach programów MAB,
TEAM, TEAM-TECH, FIRST
TEAM, HOMING i POWROTY.
W konferencji wzięło udział
blisko 230 osób.

6.12
W Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie po
raz 26. wręczyliśmy Nagrody
FNP czterem wybitnym
uczonym.
(Więcej: s. 46).

In the Great Hall of the
Royal Palace in Warsaw, for
the 26th year, we awarded
the FNP Prize to four distinguished scholars.
(More: p. 46).

The 2nd FNP Interdisciplinary Conference was
held in Warsaw for project
leaders, team members,
and partners (scientific and
commercial) of research
projects funded under the
IRAP, TEAM, TEAM-TECH,
FIRST TEAM, HOMING and
POWROTY/REINTEGRATION
programmes. Nearly 230
people attended the conference.

34

RAPORT ROCZNY FNP 2017 | O FUNDACJI

FNP W 2017 ROKU W LICZBACH

143,8
mln zł
Wydatki
programowe
Programme
expenditures

21
Rozstrzygniętych
konkursów
Competitions
completed

206
Indywidualnych
laureatów
konkursów

16

Individua
competition
winners

Zrealizowanych
programów
Programmes
implemented

1846
Wniosków
w konkursach
Applications
filed in
competitions

1238

Recenzentów i ekspertów
oceniających wnioski
Reviewers
and experts
evaluating
applications

35

FNP ANNUAL REPORT 2017 | THE FOUNDATION’S PROGRAMMES

FNP IN 2017 IN FIGURES

1167

Najwięcej kandydatów
w jednym konkursie
(program START)
Most candidates in
a single competition
(START)

292

Badaczy zatrudnionych
w projektach laureatów
Researchers employed on
laureates’ projects

41,1
mln zł
Największa jednorazowa
kwota dofinansowania
(program MAB)
Largest single grant
(International Research
Agendas Programme)

236

Stypendystów
zatrudnionych
w projektach laureatów
Stipend recipients
employed on
laureates’ projects

236

Zagranicznych
partnerów naukowych
w projektach laureatów

66

Foreign scientific
partners for
laureates’ projects

Partnerów
gospodarczych
w projektach
laureatów
Commercial partners
for laureates’ projects
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RECENZENCI I OPINIODAWCY
FUNDACJI W 2017 r.
(POLSCY I ZAGRANICZNI)

FOUNDATION’S REVIEWERS
AND EXPERTS IN 2017
(POLISH AND INTERNATIONAL)

Hinrich Abken, Kamel Abou Ghali, Charles Abraham, Monika Adamczyk-Garbowska, Łukasz Afeltowicz, Girish Agarwal,
Zacharias Agioutantis, Antonio Agudo Trigueros, Oded Aharonson, Alessandro Aiuti, Jan Albrecht, Nathan Alder, Leigh Aldous,
Jose Aleman, Stephen Alexander, Auezhan Amanov, Oliver Amft, Hiroshi Amitsuka, Babak Anasori, Denis Andrienko, Rami
Aqeilan, Leela Mohana Reddy Arava, Ana Arenillas, Vladimir Arion, Luis Arnaut, Antonio Aronne, Raimondo Ascione, Joseph
Jean Assaad, Rajiv Asthana, Peter V. August, Urszula Augustyniak, Francesc Javier Aviles Puigvert, Monika Baer, William
E. Bailey, Muhannad S. Bakir, Peter Bakonyi, Kartik Balachandran, Leon Balents, Jerzy Bałdyga, Bharati Bapat, Maurício da
Silva Baptista, Francisco Barba, Anjan Barman, Eli Barnavi, Stephen Bartlett, Manuela Bartolini, Christopher Batich, Luigi
Battaglia, Brendan Battersby, Davide Bau, Michel Baudry, Christoph Bauer, Christoph Becker-Pauly, Christopher Beem, Majid
Beidaghi, Marco Beijersbergen, Stephen Benkovic, Oliver Benson, Sebastien Benzekry, Luca Berdondini, Claire Berger, Mario
Bertaina, Elisa Bertino, Daniel Bexell, Dhruba Bharali, Gajanan Bhat, Pratip Bhattacharya, Merrill Biel, Krzysztof Bielawski,
Christopher Bielawski, Małgorzata Anna Bieńkowska, Maria Bignozzi, Barbara Bilińska, Marco Binder, Robert Bishop, Carla
Bittencourt, Gary Blanchard, Giovanni Blandino, Fran Blumberg, Agnieszka Błachnio-Zabielska, Klemen Bohinc, Anne Borg,
Alexandre Bouhelier, Sebastien G. Bouret, Ahmed Bouridane, Michael V. Bove, Julien Brault, Thomas Brazil, Martin Breugst,
Pierre-Francois Brevet, Allan J. Brimicombe, Jaap Broos, Wojciech Jan Browarny, Christian Bruckner, Chris Brunskill, Jerzy
Marian Brzeziński, Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Wolfgang Buckel, Ryszard Buczyński, Dmitry Budker, Janusz Bujnicki,
Lennart Bunch, Gaetano Burriesci, Timothy Byrnes, Peter C. Caldwell, Matteo Calvaresi, Neil R. Cameron, Matthew Cannady,
Kan Cao, Jose Capmany Francoy, Steven Carlip, Melanie Carmody, Joan Josep Carvajal Martí, Eugenia Carvalho, Victor Manuel
Castano Meneses, Michele Ceccarelli, Jiri Cejka, Anna Celler, Siang Piao Chai, Sasanka Chakrabarti, Arnab Chakravarti, Pedro
Chamorro-Posada, Shing Leng Chan, Sebastian Chavez, Chin-Ti Chen, Yingche Chen, Sau Wai Cheung, Chin Li “Barry” Cheung,
Swapandeep Singh Chimni, Andrzej Chmielewski, Clifford Cho, Mahavir Chougule, Mads Christensen, Thomas Christiansen,
Piotr P. Chruszczewski, Daping Chu, Cheng-Ming Chuong, Andrzej Chwalba, Maria Anna Ciemerych-Litwinienko, Marcin
Cieński, Alejandro Cifuentes, Carlos Ciudad, Roman Ciuryło, Herve Clavier, Aled Clayton, Paul Clegg, Gisella Clementini, Seth
Coffelt, Rosana Collepardo-Guevara, Anita H. Corbett, Charles Craik, Marina Cretich, Nathan Crilly, Robert Critoph, Lee Cronin,
Michał Cyrański, Rafal Czerwieniec, Borysław Czyżak, Peter Dalko, Renato Dalpozzo, Mads Dam, Chris Dames, Philippe Daniel,
Marek Darowski, Roman Dąbrowski, Felicity de Cogan, Michel De Paepe, Edwin De Pauw, Roger B. Deal, Michael Decker,
Alberto Del Guerra, Luca de’Medici, Andrew de Mello, Utkan Demirci, Philippe Derreumaux, Haryana Dhillon, Roberto di
Leonardo, Mirella Di Lorenzo, Dennis Dieks, Kai Diethelm, Tomasz Dietl, Thomas Dietrich, Benjamin Dietzek, Ana Maria DiezPascual, Justin Dillon, Albena Dinkova-Kostova, Helga Dittmar, Oliver Diwald, Karima Djabali, Matthew B. Dobbs, Hanshan
Dong, Alberto D’Onofrio, Peter Dowben, Józef Drabowicz, Marcin Drąg, John Drennan, Azeddine Driouich, Arnaud Dubois,
Wolfgang Duer, Virgil-Florin Duma, Russell Dean Dupuis, Carlos Alberto Duque Echeverri, Albert Dushl, Jiri Dybal, Grzegorz
Dziamski, Marta Dziedzicka-Wasylewska, Karolina Dzwonek, John Eberth, Klaus Ebmeier, Ludvig Edman, Ali Eftekhari, Yair
Ein-Eli, Anna Engelking, Richard Ernst, Frank Ernst, Peter Ertl, Emmanuel Ezugwu, Francesca Fabbiani, Chun-An Fan, Norberto
Farfan, Elisa Fasani, Karen Faulds, Kym Faull, Marcos Faundez-Zanuy, Michal Feckan, Wojciech Fendler, Peter Ferenci, César
Fernández-Sánchez, Maria Fernandino, Leonardo Ferreira, Mirosław Filiciak, Stefania Fioravanti, Steven Firestine, Paul
Graham Fisher, Delphine Fleury, Gabor Foldes, Natia L. Frank, Robert Frost, Irena Fryc, Nilesh Gaikwad, Lokesh Gakhar,
J.R. Galán-Mascarós, Jorge Galvez, Wei Gao, Christoph Garbers, Natalio Garbi, Juan Carlos Garcia-Escartin, Victor Manuel
Garcia-Suarez, Natalia Garner, Peter Garrard, Piotr Garstecki, Raynald Gauvin, Kent Gee, Bernard Geffroy, Robert Genco,
Blaise Genest, Ilja Gerhardt, Prakash Chandra Ghosh, Tristan Gilet, Silvia Giordani, Ernest Giralt, Andrzej Gniazdowski, Matteo
Golfarelli, Maria Gołębiewska, Bridget Goodman, John Gore, Durk Gorter, Arthur Gossard, Berta Gómez-Lor Perez, Andrzej
Górak, Jennifer Granger, Philippe Grangier, C. Shawn Green, John F. Gregg, Tomasz Gregorkiewicz, Lenore A. Grenoble, Axel
Georg Griesbeck, Renate Griffith, Wojciech Grochala, Piotr Grochowski, Ursula Grohmann, Łukasz Gruszczyński, Daniel Gryko,
Gilles Guichard, Roderic Guigó, Mircea Guina, Joan Guinovart, Philippe Guionneau, Sheng Guo, Maciej S. Gutowski, Piotr
Gutowski, Gordon L. Hager, Haley Hagg Lobland, Steve Hahn, Ulrich Hahn, George Hajishengallis, Francis Halzen, Michael
R. Hamblin, Hai-Chao Han, Jung Han, Gong Hao, Richard Harbottle, Sandip Harimkar, Anthony Harriman, Gaiti Hasan, Ahmed
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Hassanein, Robert Hasterok, James W. Head, Nick Heather, Christoph Held, Charles Henderson, Jennifer Herek, Damien
Hermand, Michael Hermanussen, Luis E. Hernandez, Johannes M. Herrmann, Dirk-Peter Herten, Gerard Heuvelink, David
A. Hildeman, Wing Sze Ho, Asger Hobolth, Martin Hofmann-Apitius, Anton Hohenwarter, Alexander Holleitner, Peter Holmans,
Maarten Dirk Hoogerland, Dieter Horns, Gary Horowitz, Tommy Horozov, Jessica Houston, Dionissios Hristopulos, Jian Hu,
Justyna Humięcka-Jakubowska, Tetsuya Ido, Risto Ilmoniemi, Marit Inngjerdingen, Luisa Iommarini, Olaf Georg Issinger,
Kazuyoshi Itoh, Farhad Jadidi-Niaragh, Hieronim Jakubowski, Janusz Jankowski, Tomasz Jasiński, Ali Javey, Branka Javornik,
Piotr Jaworski, Ali Jazayeri, Krystian Jażdżewski, Christian Jelsch, Jacek Jemielity, Brendan J. Jenkins, Mikael Jensen, Dong
Hoon Jeong, Mun Seok Jeong, Craig Jin, Dayong Jin, Tianru Jin, Michael V. Johnston, Maciej Jońca, Gregory Jordan, Emil
Jovanov, Marcin Jurga, Dahlia Kairy, Bożena Kamińska-Kaczmarek, Elisabeth Kapaki, Kamal Kar, Joel Karp, David Kaye, Anke
Rita Kaysser-Pyzalla, Ueno Kazuhide, Yonggang Ke, Adrian Keller, Lukas Kenner, Padraic Kenney, Alex Kentsis, Cameron
Kepert, Robert Kesterson, Syma Khalid, Jang-Kyo Kim, Karen Kirkby, Keith Kirkwood, Caghan Kizil, Andrzej Klawiter, Frank
Klawonn, Rupert Klein, Bjorn Klinge, Jacek Klinowski, Marianna Klochko, Keith Knutson, Bern Kohler, Anna Köhler, Zaal
Kokaia, Andrzej Kola, Nikolai Kolachevsky, Marcin Kolasa, Tsonko Kolev, Maria Konarska, Michał Kopczyński, Igor Koptyug,
Katarina Kos, Piotr Kossacki, Andrzej Kowalczyk, Izabela Kowalczyk, Piotr Kowalczyk, Wioletta Kowalska, Irma Kozina, Ulrich
Timme Kragh, Libor Krasny, Artur Krężel, Verena Kriechbaumer, Frank Kruger Andrew C. Kruse, Waldemar Kuligowski, Naoya
Kumagai, Marek Kuryłowicz, Masayasu Kuwahara, Anna Kwiatkowska, Emmanuel Kymakis, Natasha Kyprianou, Joao
A. Labrincha, Alain Laederac, Jih-Sheng Lai, Edmund Lam, Jan Lammerding, Kirill Larin, Ola Larsson, Krisztina Laszlo, Cyryl
Lechosław Latos-Grażyński, Julien Laurat, Charles Lawrie, Laura M. Lechuga, Dennis Lehmkuhl, Włodzimierz Lengauer, Javier
Leon Serrano, Markku Leskelä, Yaakov Levy, Marek Lewandowski, Kazimierz Lewartowski, Maria Lewicka, Janusz Lewiński,
Etienne Leygue, Fanxing Li, Yong Li, Gianluca Li Puma, Chen Liang, Roland Lill, Britta Lindholm-Sethson, Iwona Lindstedt,
Andreu Llobera, Kenneth Loh, Giovanna Lombardi, Hans-Peter Loock, Cefe Lopez, Francisco Lopez-Hernandez, Sebastian
Loth, Pablo Loza-Alvarez, Chang Lu, Armin Lühr, Andrei Lupas, Svetlana Lutsenko, Carol Lutz, Adam Łajtar, Michał Łuczewski,
Malcolm A.H. MacCallum, Brian Mace, Wojciech Macyk, Werner Maentele, Fuk Tat Mak, Denys Makarov, Rui Malho, Mauro
Manno, Diego Mantovani, José Luis Marco Contelles, Susana Marcos, Christos Markides, Philip Marsh, Mark Marsh, Christopher
Marshall, Olivier J. F. Martin, Vicente Martin Ayuso, Jean François Masson, Brigitte Mauch-Mani, Andreas Mayer, Edward
McCann, Michael McGehee, Igor Meglinski, Martina Meinke, Krzysztof A. Meissner, Jan Joseph Melenhorst, Kim Fleischer
Michaelsen, Roman Michałowski, Julien Michel, Márcia Michelin, Patrick Midoux, Claudia Mierke, Jacek Migasiński, Jens
D. Mikkelsen, Zbigniew Mikołejko, Karol Miller, Toshiyuki Miyata, Pedro J. Modrego, Janina Maria Molenda, Fabrizio Montecucco,
Trevor Moraes, Federico Morelli, Don Morton, Panagiotis Nikolaou Moschou, William Moses, Albrecht Müller, Christian Müller,
Karin Müller-Decker, Giovanna Musco, Danuta Musiał, Maria Musielak, Anna Maria Nacher, Sung Woo Nam, Marcin Napiórkowski,
Theyencheri Narayanan, Masashi Narita, Mita Nasipuri, Michał Nawrocki, Massimo Negrini, Stephen Neidle, Narayanan
Neithalath, Penelope Nestel, Stephan Neuhauss, Gregory Newby, To Ngai, Nam-Trung Nguyen, Hieu P.T. Nguyen, Dimitrios
Niarchos, Philippe Nicot, Christopher Niezrecki, Juan Claudio Nino, Christian H. Nolte, Kai Nordlund, Peter North, Ewa
Nowicka, Dominika Nowis, Marcin Nowotny, Tsuyoshi Ochiai, Liam O’Faolain, Kazuhiro Ohkawa, Ali Kemal Okyay, Rachel
Oliver, Torbjorn Omland, Levent Onural, Boon Ooi, Chris Orvig, Oksana Ostroverkhova, Atsuhiro Osuka, Jacek Otlewski,
Christian Ottmann, Nam-Jong Paik, Claudio Palomo Nicolau, Prem Chandra Pandey, Deepak Pant, Andrea Paolella, Marta
Pasenkiewicz-Gierula, Maciej Paszewski, Steve Pearton, Francois Peeters, Linda Penn, Victor M. Perez-Garcia, Miquel Angel
Pericas Brondo, Katarzyna Pernal, George Perry, Dana Petcu, Stephane Petoud, Nikolaus Pfanner, Marek Pfützner, Catherine
Picart, Warren Pickett, Krzysztof Pietrzak, Giuseppe Pileio, Sebastien Pillet, Simon Pimblott, Teresa Pineda Rodriguez, Jose
Manuel Pingarron, Joachim Piprek, Michael Pircher, Dariusz Plewczyński, Robert Poczobut, Stefano Polizzi, Tobias Polte,
Juergen Popp, Magdalena E. Potok, Ruth Prassl, Bart Preneel, Kathryn E. Preuss, Boris Prilutsky, Stefano Profumo, Ann
Progulske-Fox, Adam Proń, Andrew K. Przybylski, Piotr Maria Przybyłowicz, Tadeusz Przylibski, Michele Punturo, Pizhong
Qiao, Jianrong Qiu, Graham Radford-Smith, Katarzyna Radwańska, Petri Raisanen, Rafał Rakoczy, Jayakumar Rangasamy,
Jeremy Rawson, John Bosco Balaguru Rayappan, Ilya Razdolski, Manijeh Razeghi, Stephen Read, Francisco X Real, Joan
M. Redwing, Bin Ren, Zhiyong Ren, Mario Renteria, Irving Reti, Eitan Reuveny, Mohammad Reza, Luciano Rezzolla, Gunther
Richter, Tristan Rodriguez, Gillian Roehrig, Roman Kubicki, Roberto Rosal, Marc E. Rothenberg, Dimitris Roukos, Kasper
Rouschop, Maria Rovithi, Peter Rugg-Gunn, Kazimierz Rzążewski, Bruno Sainz, Aliasger K. Salem, Marek Samoć, Albin Sandelin,
Piotr Sankowski, Sachin Sapatnekar, Krishna Saraswat, Marinko Sarunic, Antonio Sasso, Jorgina Satrustegui, Michael Sattler,
Thom Saunders, Savvas Savvides, Jerzy T. Sawicki, Frank Scannapieco, Dennis Schaart, Toralf Scharf, Reinhard Schlickeiser,
Michael Schlierf, Mark Schlossman, Nicholas Schlotter, Hartmut Schmidt, Timothy Schmidt, Filip Schmidt, Daniel R. Schoenberg,
Ferdinand Scholz, Björn Schuller, Claus Schwechheimer, Fabio Sciarrino, Suchitra Sebastian, Barbara Seliger, Berardi SensaleRodriguez, Vincenzo M. Sglavo, Catherine Shanahan, Ricky Sharma, Duncan Sharp, Andrew Shelling, Meng-Ru Shen, Larry
S. Sherman, Zhimin Shi, Pratyoosh Shukla, Rolf Sijmons, Susan Sinnott, Giulia Siravegna, Izabela Skórzyńska, Andrzej Skrendo,
Bram Slagmolen, Bonnie F. Sloane, Nigel Smart, Douglas H. Smith, Ryszard Smoleński, Krzysztof Sobczak, Marcel Somers,
Hermona Soreq, Barbara Sorg, Dimitrios Soudris, Jacek Sójka, Giuseppe Spoto, Geetha Srinivasan, Dietmar Stalke, Tatjana
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Stankovic, Katarzyna Starowicz-Bubak, Georgios E. Stavroulakis, Sabine Steffens, Alexander H. Stegh, Robert SteinbergerWilckens, Marc Stemmler, Uwe Sterr, Jan Steyaert, Tim Storr, Michael J. Stout, Michael Strauss, Veronica Sundstedt, Arthur
J. Sytkowski, Krzysztof Szczubiałka, Anna Szkulmowska, Tomasz Szlendak, Andrzej Szwarc, Zofia Szweykowska-Kulińska,
Paweł Świętach, Marek Świtoński, Ewa Talik, Jeremy Tame, Chalet Tan, Qizhi Tang, Albert Tarancón, Gian Gaetano Tartaglia,
David Martin Taylor, Jan R. E. Taylor, Vladimir Teif, Vasily Temnov, Igor Tetko, Sharon Tettegah, Björn Tews, Robert Thew,
Oliver Thews, Christiane Thielemann, Irina Tikhonova, Ingeborg Tinhofer-Keilholz, Maria-Magdalena Titirici, Frank Tittel,
Tadeusz Tomaszewski, Nikodem Tomczak, Jacek Topczewski, Lluis Torner, Nestor Vicente Torres Darias, Brett Trost, George
A. Truskey, Jerzy Trzebiński, Piotr Trzonkowski, Dah-Shyang Tsai, Mario Tschan, Wang-Kong Tse, Irena Tsermegas, Stefano
Tubaro, Cameron Turtle, Jacek Ulański, Werner Ulrich, Wim van Aalderen, Wim van Dam, Petra Van Damme, Gustaaf Van
Tendeloo, Wim Vanduffel, Rastislav Varga, Yegor Vassetzky, Sharon Velasquez Orta, Orlin D. Velev, Joel Villatoro, Joachim
von Puttkamer, Katarzyna Wac, Elmar Wahle, Ross Walker, Kyle M. Walsh, Dale Walters, Tza-Huei Wang, Zhixiang Wang, Tao
Wang, Xuemei Wang, Andrzej Waśkiewicz, Seraphine Wegner, David A. Weitz, Aleksander Welfe, Michael Weller, Helena
Westerdahl, Steven White, Philip John White, Sara Wickstroem, Stanisław Wiech, Michael Wiertlewski, Karolina Wigura-Kuisz,
Jerzy Wilkin, Michael C. Williams, Derek Wilson, Jeffrey Wilusz, Dennis Winge, Ewa Wipszycka-Bravo, Katie Witkiewitz,
Aleksandra Włodek, Maciej Wojtkowski, Kirsten Wolthers, Ole Wolthers, Michael Wong, Grzegorz Woszczek, Adam Woźniak,
Mirosław Wójcik, David Wragg, Arkadiusz Wudarski, Bolesław Wyslouch, Jie Xu, Nancy Xu, Chuanlai Xu, Yoko Yamabe-Mitarai,
He Yan, Paloma Yánez-Sedeno Orive, Bing Yang, Edmond Young, Lian Yu, Martin Zacharias, Alexandre Zagoskin, Jolanta
Zakrzewska-Czerwińska, Andrzej Zakrzewski, Maurizio Zanetti, Ling Zang, Xingxing Zang, Neven Zarkovic, Anatoly Zayats,
Hao Zeng, Xi-Cheng Zhang, Jintao Zhang, Feng Zhang, Zhongming Zhao, Hai-Lei Zheng, Wenge Zheng, Lei Zhu, Xiongwei
Zhu, Changfu Zhu, Meijun Zhu, Renata Ziemińska, Piotr Andrzej Ziółkowski, Maria Zmierczak, Yun Zong, Hanna Magdalena
Zowczak, Ewa Zuba-Surma, Urszula Żegleń, Tomasz Żylicz
Wymienione osoby wyraziły zgodę na publikację ich nazwisk w Raporcie Rocznym.
The persons mentioned consented to publication of their names in the Annual Report.
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Prof. Tomasz Bulik, laureat programu TEAM I a beneficiary of the TEAM programme
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ODESZLI W 2017
W 2017 r. Z WIELKIM ŻALEM POŻEGNALIŚMY NIEZWYKLE WAŻNE I ZASŁUŻONE DLA FUNDACJI OSOBY

PROF. ADAM
SOBICZEWSKI

Wybitny fizyk specjalizujący się w badaniach struktury i własności ciężkich
i superciężkich jąder atomowych;
laureat Nagrody FNP 1995 w obszarze
nauk ścisłych.
W 2015 r. prof. Sobiczewski przekazał
Fundacji darowiznę, która zgodnie
z wolą Darczyńcy, została przeznaczona na utworzenie Funduszu im. Adama
Sobiczewskiego. Celem Funduszu jest
dofinansowanie stypendiów wybranych,
najwyżej ocenionych laureatów programu START zajmujących się dziedzinami
bliskimi zainteresowaniom Fundatora,
czyli fizyką teoretyczną, matematyką
i astronomią. Podwyższone z tego źródła
stypendia otrzymali już wskazani przez
prof. Sobiczewskiego laureaci konkursów w 2016 i 2017 roku.

PROF. MARIAN
GRYNBERG

Fizyk ciała stałego związany z Uniwersytetem Warszawskim, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń badaczy, wiceprezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
w latach 1992–2005, odpowiedzialny za
jej działalność programową.
Był jednym z twórców modelu działania FNP wypracowanego w pierwszych
latach jej istnienia, opartego na konkursowym trybie przyznawania środków.
Miał niepodważalny wkład w utrwalenie wizerunku Fundacji jako instytucji
godnej zaufania, sprawnie zarządzanej
i otwartej na potrzeby i głos środowiska,
któremu służy.

PROF.
WŁODZIMIERZ
KRZYŻOSIAK

Chemik, biolog i genetyk związany z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN.
Laureat Nagrody FNP 2007 w obszarze
nauk przyrodniczych i medycznych.
Jeden z najwybitniejszych na świecie
specjalistów w zakresie roli struktury
RNA w patogenezie dziedzicznych chorób neurologicznych człowieka
Członek Rady Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej w kadencji 2016–2020. Dzięki swemu rozległemu doświadczeniu
badawczemu oraz znajomości realiów
uprawiania badań w Polsce wniósł wielki
wkład w prace Rady.
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IN MEMORIAM
IN 2017 WE WERE GRIEVED BY THE PASSING OF SEVERAL INDIVIDUALS NOTED FOR THEIR DISTINGUISHED SERVICE
TO THE FOUNDATION

PROF. ADAM
SOBICZEWSKI

Distinguished physicist specializing
in research on the structure and properties of heavy and superheavy atomic
nuclei. Winner of the FNP Prize in 1994
in the field of the exact sciences.
In 2015 Prof. Sobiczewski made a donation to the Foundation, used at the
donor’s instructions to establish the
Adam Sobiczewski Fund. The aim of
the fund is to augment the stipends of
selected, most highly ranked laureates
of the START programme involved in
research fields close to the founder’s
interests, i.e. theoretical physics, mathematics, and astronomy. Stipends augmented from this source have already
been awarded to laureates indicated
by Prof. Sobiczewski from the 2016 and
2017 competitions.

PROF. MARIAN
GRYNBERG

Solid-state physicist affiliated with the
University of Warsaw, teacher and mentor to generations of researchers, vice
president of the Foundation for Polish
Science in 1992–2005 responsible for
FNP’s programme activity.
He was one of the creators of FNP’s
operating model developed in the first
years of its existence, based on a competitive procedure for awarding funding.
He made an unquestioned contribution
to establishing the Foundation’s image
as a trustworthy institution, effectively
managed, a voice for the community it
serves and open to its needs.

PROF.
WŁODZIMIERZ
KRZYŻOSIAK

Chemist, biologist and geneticist affiliated with the Institute of Bioorganic Chemistry of the Polish Academy
of Sciences. Winner of the FNP Prize
in 2007 in the field of the natural and
medical sciences. One of the world’s
most distinguished specialists on the
role of RNA structure in the pathogenesis of hereditary neurological disorders
in humans.
Member of the FNP Council for the
2016–2020 term. With his extensive
research experience and knowledge
of the realities of conducting research
in Poland, he greatly contributed to the
work of the Council.
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Dr inż. Joanna Olesiak-Bańska, laureatka programu FIRST TEAM I a beneficiary of the FIRST TEAM programme
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DZIAŁA LNOŚ Ć
PRO GRAMOWA
FUN DACJI
T HE
FOU NDAT I ON’S
PRO GRAMME S
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WYDATKI PROGRAMOWE

PROGRAMME EXPENDITURES

W 2017 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizowała
16 programów, w tym 14, w ramach których została przeprowadzona procedura konkursowa. Wśród tych ostatnich 8 było
finansowanych ze środków własnych FNP, a 6 – z funduszy
strukturalnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Unii Europejskiej.

In 2017 the Foundation for Polish Science implemented 16
programmes, and competitions were held in 14. Of those, 8
were financed out of FNP’s own funds and 6 out of the EU’s
Smart Growth Operational Programme (PO IR).

Szczegółowe informacje o konkursach i rozstrzygnięciach
poszczególnych programów zamieszczamy w dalszej części
Raportu.
Poniższe zestawienie prezentuje koszty realizacji poszczególnych zadań, określone w programie działalności Fundacji
na 2017 r.

Detailed information about the competitions and winners in
specific programmes is set forth later in this report.
The table below presents the costs of implementation of
specific tasks included in the Foundation’s programme activity for 2017.
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PROGRAM
PROGRAMME

KOSZTY REALIZACJI (w tys. zł)
IMPLEMENTATION COSTS (PLN ’000)

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej | Costs of unpaid statutory activity
Nagroda FNP | FNP Prize

1.086
37

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa COPERNICUS
COPERNICUS Polish-German Scientific Award
Program MISTRZ i Wyjazdowe subsydia naukowe
MISTRZ/MASTER programme and sabbatical stipends

1.904

Program START – stypendia dla młodych naukowców
START programme - stipends for young researchers

3.876

Współpraca zewnętrzna | External cooperation

228

program IDEE DLA POLSKI | IDEAS FOR POLAND programme

223

Stypendium im. A. von HUMBOLDTA
Alexander von Humboldt Polish Honorary Research Fellowship

377

Honorowe stypendium im. L. Kołakowskiego | Leszek Kołakowski Honorary Fellowship

22

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa | Poland–US Science Award

97

Program MONOGRAFIE | MONOGRAPHS programme

721

Katedra Studiów Polskich w Cambridge | Cambridge Polish Studies

146

Program TEAM | TEAM programme

54.355

Program TEAM TECH | TEAM TECH programme

34.325

Programy HOMING, POWROTY i FIRST TEAM
HOMING, POWROTY/REINEGRATION and FIRST TEAM programmes

32.717

Projekt PT POIR | Smart Growth Operational Programme Technical Assistance

6.546

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze | International Research Agendas Programme

6.184

Pozostałe wydatki programowe | Other programme expenses

535

Program SKILLS 2007–2013 (program w okresie trwałości projektu)
SKILLS programme 2007–2013 (project durability period)

104

Programy: MPD, VENTURES, TEAM, WELCOME, HOMING, POWROTY 2007–201 (programy
w okresie trwałości projektu) | International PhD Projects, VENTURES, TEAM, WELCOME,
HOMING, POWROTY REINTEGRATION programmes 2007–2013 (project durability period)

191

Rezerwa programowa | Programme reserve

119

Projekt RRI TOOLS | RRI TOOLS project

31

RAZEM DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA NIEODPŁATNA
TOTAL UNPAID STATUTORY ACTIVITY

143.824

Koszty działalności statutowej odpłatnej | Costs of paid statutory activity
Działalność wydawnicza – seria MONOGRAFIE | Publishing activity – MONOGRAPHS series

501

RAZEM DZIAŁANOŚĆ STATUTOWA ODPŁATNA | TOTAL PAID STATUTORY ACTIVITY

501

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA NIEODPŁATNA I ODPŁATNA, RAZEM
TOTAL UNPAID AND PAID STATUTORY ACTIVITY

Zestawienie kosztów realizacji poszczególnych zadań wg stanu
na 31 grudnia 2017 r.

144.325

Implementation costs of specific tasks as of 31 December 2017
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NAGRODY I STYPENDIA

PRIZES AND STIPENDS

NAGRODA FNP

FNP PRIZE

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

Every year the Foundation for Polish Science awards individual prizes to leading researchers for scientific achievements
and discoveries that shift the boundaries of cognition, open
up new research perspectives, contribute significantly to the
advancement of civilization and culture in Poland, and ensure
our country a prominent place in world science.

Nagroda Fundacji jest przyznawana od 1992 r. W roku 2017
Nagrody FNP zostały przyznane po raz 26. Każdy z laureatów
otrzymał nagrodę w wysokości 200 tys. zł. Grono laureatów
liczy obecnie 95 osób.

The FNP Prize has been awarded since 1992. In 2017 FNP Prizes were presented for the 26th time. Each laureate received
a prize of PLN 200,000. To date there have been 95 laureates
of the FNP Prize.

KONKURS W 2017 r. | 2017 COMPETITION
Data zakończenia przyjmowania nominacji | Nomination deadline

18.01.2017 r.

Liczba kandydatów w I etapie konkursu | Candidates in first stage

67

Liczba kandydatów w II etapie konkursu | Candidates in second stage

15

Liczba recenzentów i ekspertów | Reviewers and experts

61

Liczba laureatów | Winners

4

Łączna wartość nagród | Total value of awards

800 tys. zł
PLN 800,000
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LAUREACI NAGRÓD FNP W 2017 r.
W OBSZARZE NAUK O ŻYCIU I O ZIEMI:

prof. Piotr Trzonkowski
z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
za badania nad limfocytami T regulatorowymi i ich
pionierskie zastosowanie w terapii komórkowej chorób
człowieka

W OBSZARZE NAUK CHEMICZNYCH
I O MATERIAŁACH:

prof. Daniel Gryko
z Instytutu Chemii Organicznej PAN
za opracowanie oryginalnej metody syntezy
i charakteryzację związków z grupy porfirynoidów

THE WINNERS OF THE FNP PRIZES IN 2017
IN THE FIELD OF LIFE SCIENCES:

prof. Piotr Trzonkowski
from the Medical University of Gdańsk
for studies on regulatory T cells and their pioneering
use in cell therapy of human diseases

IN THE FIELD OF CHEMICAL
AND MATERIALS SCIENCES:

prof. Daniel Gryko
from the Institute of Organic Chemistry of the Polish
Academy of Sciences in Warsaw
for the development of an original method for
synthesis and characterization of porphyrinoids

W OBSZARZE NAUK
MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH
I INŻYNIERSKICH:

IN THE FIELD OF MATHEMATICAL,
PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES:

prof. Andrzej Trautman
z Uniwersytetu Warszawskiego
za teoretyczne wykazanie realności fal
grawitacyjnych

prof. Andrzej Trautman
from the University of Warsaw
for the theoretical demonstration of the reality
of gravitational waves

W OBSZARZE NAUK
HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH:

prof. Krzysztof Pomian
z CNRS w Paryżu oraz Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu
za pionierskie badania dziejów kolekcjonerstwa oraz
wpływu nauki i sztuki na rozwój kultury europejskiej

IN THE FIELD OF THE
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES:

prof. Krzysztof Pomian
from CNRS in Paris and Nicolaus Copernicus
University in Toruń
for pioneering research on the history of collecting
and the influence of science and art on the
development of European culture
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Nagrody FNP 2017 zostały wręczone 6 grudnia,
tradycyjnie w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego
w Warszawie. Nagrody wręczyli laureatom prezes FNP prof. Maciej Żylicz oraz przewodniczący Rady FNP prof. Leon Gradoń. W uroczystości
wzięli udział przedstawiciele władz państwowych
(w tym Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego dr Jarosław Gowin), przedstawiciele
instytucji naukowych i pozarządowych, a także
środowisko naukowe oraz rodziny, przyjaciele
i współpracownicy laureatów.

In 2017 the FNP Prizes were awarded on 6 December, by tradition in the Great Hall of the Royal
Castle in Warsaw. The prizes were delivered by
FNP President Prof. Maciej Żylicz and FNP Council Chair Prof. Leon Gradoń. The ceremony was
attended by state authorities (including Deputy
Prime Minister and Minister of Science and Higher
Education Dr Jarosław Gowin), representatives
of scientific institutions and NGOs, as well as the
research community and the laureates’ family,
friends and colleagues.

Podczas uroczystości wręczenia Nagród FNP 2017 I During the FNP Prize Award Ceremony 2017
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WYJAZDOWE STYPENDIA
NAUKOWE

SABBATICAL STIPENDS

Oferta wyjazdowych stypendiów naukowych jest skierowana
do laureatów programu MISTRZ. Mogą oni ubiegać się o takie
stypendium (sabbatical leave) po zakończeniu realizacji projektu finansowanego z subsydium FNP. Wyjazdowe stypendia
naukowe są przyznawane w drodze konkursu. Można je otrzymać
tylko jeden raz. W każdym roku Fundacja może przyznać do
trzech tego typu stypendiów, na okres od 3 do 6 miesięcy, na
pobyt w jednym ośrodku naukowym za granicą.

These outgoing research fellowships are available to beneficiaries of the MISTRZ/MASTER programme. After completing the
project financed by their FNP research grant, they may apply
for a sabbatical leave stipend. The fellowships are awarded
through a competition. A person may receive the fellowship
only once. Each year the Foundation may award up to three
such fellowships for a period of 3 to 6 months at a single research centre abroad.

LAUREACI WYJAZDOWYCH STYPENDIÓW NAUKOWYCH W 2017 r.
WINNERS OF SABBATICAL STIPENDS IN 2017
Laureat/ka
Beneficiary

Tytuł projektu
Project

Czas trwania
wyjazdu
Fellowship
duration

Instytucja macierzysta
Home institution

Instytucja goszcząca
Host institution

prof. dr hab.
Ewa Górecka

Badania rentgenowskie
miękkiej materii
z hierarchiczną budową

6 miesięcy

Wydział Chemii,
Uniwersytet Warszawski

Lawrence Berkeley National
Laboratory, USA

6 months

Soft matter with hierarchical
structure resolved by x-ray
studies
prof. dr hab.
Daniel Gryko

Synteza, struktura
i właściwości fotofizyczne
stabilnych kompleksów koroli
z lantanowcami

3 miesięcy
3 months

Alternatywne ewolucje
w ogólnej teorii względności?
Analiza nie-izometrycznych
rozszerzeń

Instytut Chemii
Organicznej PAN
w Warszawie

University of California,
Berkeley, USA

Institute of Organic
Chemistry PAS in Warsaw

Synthesis, structure and
physicochemical properties of
stable complexes of corroles
with the entire lanthanide
series
prof. dr hab.
Tomasz Placek

Faculty of Chemistry,
University of Warsaw

6 miesięcy
6 months

Alternative evolutions in
general relativity? Analyzing
non-isometric developments

Wydział Filozoficzny,
Uniwersytet Jagielloński

University of California,
San Diego, USA

Faculty of Philosophy,
Jagiellonian University in
Cracow

KONKURS W 2017 r. | 2017 COMPETITION
Data zakończenia przyjmowania wniosków | Application deadline

25.04.2017 r.

Liczba wniosków | Applications filed

9

Liczba recenzentów i ekspertów | Reviewers and experts

34

Liczba laureatów | Winners

3

Łączna wartość stypendiów | Total value of stipends awarded

88,5 tys. USD
USD 88,500
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PROGRAM START
stypendia dla młodych
uczonych

START PROGRAMME
stipends for young researchers

Od 1993 r. Fundacja przyznaje stypendia dla młodych badaczy,
którzy mogą się wykazać sukcesami i oryginalnymi dokonaniami
w swojej dziedzinie nauki. Stanowią one zachętę do dalszego
rozwoju poprzez umożliwienie stypendystom pełnego poświęcenia się pracy badawczej. W latach 1993–2017 przeprowadzono
25 konkursów. Corocznie na konkurs wpływa ok. 1000–1200
wniosków. Grono laureatów wszystkich edycji konkursu liczy
już 2800 osób.

Since 1993 the Foundation has awarded stipends for young
researchers who can already demonstrate successes and original
accomplishments in their field. They provide encouragement
for further development by enabling the recipients to devote
themselves entirely to research work. Over 1993–2017 25 competitions have been held in this programme. The programme
receives some 1,000–1,200 applications every year. The total
number of winners of all competitions in the START programme
now includes 2,800 people.

W ramach programu finansowane są również stypendia na
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.
Wysokość indywidualnego stypendium w programie START
wynosi 28 tys. zł. Stypendia START, na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, są zwolnione z podatku
dochodowego od osób fizycznych. W 2017 r. Fundacja przyznała
99 stypendiów. Ich ogólna wartość to 3 029 tys. zł (w tym
środki na wyjazdy studyjne: 217 tys. zł).
W 2017 r. Fundacja przyznała 5 wyróżnień (stypendia w wysokości 36 tys. zł), w tym trzy stypendia dla kandydatów,
których dorobek naukowy został uznany w konkursie za wybitny, jedno stypendium im. Barbary Skargi za badania, które
wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy
różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce oraz jedno stypendium
sfinansowane z funduszu im. prof. Adama Sobiczewskiego dla
wyróżniającego się laureata programu START reprezentującego
dziedzinę bliską zainteresowaniom Fundatora – fizykę teoretyczną, matematykę bądź astronomię.

The programme also provides funding for short study visits to
foreign research institutes, for the purpose of establishing cooperation, learning about the working methods at such centres,
and seeking out the best location for a postdoctoral fellowship.
The amount of each individual stipend in the START programme
is PLN 28,000. Pursuant to a decision of the Minister of Science
and Higher Education, START stipends are exempt from personal income tax. In 2017 the Foundation awarded 99 stipends
totalling PLN 3,029,000 (including PLN 217,000 for study visits).
In 2017 the Foundation awarded 5 distinctions (stipends of
PLN 36,000), including three stipends for candidates whose
research accomplishments were most highly rated, one Barbara
Skarga Stipend for research distinguished by boldly crossing
the boundaries between various fields of inquiry, opening up
new research perspectives, and creating new values in science,
and one stipend financed by the Prof. Adam Sobiczewski Fund
for an outstanding START laureate representing a field close to
the interests of the founder: theoretical physics, mathematics,
or astronomy.
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WYRÓŻNIENIA W KONKURSIE OTRZYMALI:
dr Joanna Kułaga–Przymus
z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Michał Jachura
z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,
Mateusz Konczal
z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
Środki na podwyższenie stypendiów dla wyróżnionych laureatów pochodziły z kwot uzyskanych w ramach 1% odpisu
podatkowego dla organizacji pożytku publicznego.

DISTINCTIONS WERE AWARDED IN THE COMPETITION
TO:
dr Joanna Kułaga–Przymus
from the Faculty of Mathematics and Computer Science,
Nicolaus Copernicus University, Toruń
Michał Jachura
from the Faculty of Physics, University of Warsaw
Mateusz Konczal
from the Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University,
Poznań.
Funding for augmented stipends for winners receiving distinction was derived from amounts obtained through assignments
of 1% of personal income tax to the Foundation as a public
benefit organization.

STYPENDIUM IM. BARBARY SKARGI OTRZYMAŁA:
dr Hanna Wojewódka
z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.

STYPENDIUM Z FUNDUSZU IM. PROF. ADAMA
SOBICZEWSKIEGO OTRZYMAŁ:
Paweł Swaczyna
z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie.

THE BARBARA SKARGA STIPEND WAS AWARDED TO:
dr Hanna Wojewódka
from the Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry, University of Silesia, Katowice

THE STIPEND FROM THE PROF. ADAM SOBICZEWSKI
FUND WAS AWARDED TO:
Paweł Swaczyna
from the Space Research Centre, Polish Academy of Sciences,
Warsaw.

Laureaci programu START w 2017 r. | START programme laureates in 2017
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LAUREACI PROGRAMU START W 2017 r.
START PROGRAMME LAUREATES IN 2017
Stypendysta/tka
Laureate

Dziedzina
Field of Science

Instytucja
Institution

Mateusz Adamiak

biologia medyczna
medical biology

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Medical University of Warsaw

Tomasz Ambroziak

historia
history

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nicolaus Copernicus University, Toruń

Grzegorz Blicharz

nauki prawne
law

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Ewa Błaszczak

biologia molekularna
molecular biology

Uniwersytet Wrocławski
University of Wrocław

Kacper Błaziak

chemia
chemistry

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences, Warsaw

Beata Bochentyn

inżynieria materiałowa
materials engineering

Politechnika Gdańska
Gdańsk University of Technology

Łukasz Bola

psychologia
psychology

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Mateusz Brela

chemia fizyczna
physical chemistry

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Wiktor Budziński

ekonomia
economics

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Adrian Chrobak

medycyna kliniczna
clinical medicine

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
Jagiellonian University Medical College, Kraków

Hermina Cielas

literaturoznawstwo
literature

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Anna Maria Cieślak

chemia
chemistry

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Warsaw

Ewa Cukrowska-Torzewska

demografia
demography

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Mateusz Cwaliński

archeologia
archaeology

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adam Mickiewicz University, Poznań

Piotr Ćwikliński

fizyka
physics

Uniwersytet Gdański
University of Gdańsk

Paweł DąbrowskiTumański

biofizyka
biophysics

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Dawid Dudkowski

mechanika
mechanics

Politechnika Łódzka
Łódź University of Technology

Artur Durajski

fizyka
physics

Politechnika Częstochowska
Częstochowa University of Technology

Grzegorz Gajda

astronomia
astronomy

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie
Nicolaus Copernicus Astronomical Centre, Polish Academy of
Sciences, Warsaw

Martyna Grądzka-Rejak

historia
history

Instytut Pamięci Narodowej
Institute of National Remembrance

Dominika Grzesik

historia
history

Uniwersytet Wrocławski
University of Wrocław

Mateusz Hołda

medycyna przedkliniczna
preclinical medicine

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
Jagiellonian University Medical College, Kraków

Zofia Iskierko

chemia fizyczna
physical chemistry

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Warsaw

Michał Jachura
(wyróżnienie)

fizyka
physics

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw
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Dawid Janas

inżynieria materiałowa
materials engineering

Politechnika Śląska w Gliwicach
Silesian University of Technology, Gliwice

Patrycja Jaros

mechanika
mechanics

Politechnika Łódzka
Łódź University of Technology

Ariel Kamiński

biologia środowiska
environmental biology

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Maciej Klein

elektronika
elektronics

Politechnika Gdańska
Gdańsk University of Technology

Agnieszka Kłosowska

biochemia
biochemistry

Uniwersytet Gdański
University of Gdańsk

Michalina Kmiecik

literaturoznawstwo
literature

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Justyna Knapik-Kowalczuk

nauki farmaceutyczne
pharmacy

Uniwersytet Śląski w Katowicach
University of Silesia, Katowice

Katarzyna Knop

biologia molekularna
molecular biology

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adam Mickiewicz University, Poznań

Mateusz Konczal
(wyróżnienie)

biologia środowiska
environmental biology

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mickiewicz University, Poznań

Piotr Koper

biologia molekularna
molecular biology

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Maria Curie-Skłodowska University, Lublin

Kamil Kowalski

biologia medyczna
medical biology

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Paweł Kozioł

inżynieria materiałowa
materials engineering

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
EIT+ Wrocław Research Centre

Radosław Krajniak

historia
history

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nicolaus Copernicus University, Toruń

Paweł Kryszkiewicz

telekomunikacja
telecommunications

Politechnika Poznańska
Poznań University of Technology

Maciej Krzeszewski

chemia
chemistry

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences, Warsaw

Dorota Krzyżanowska

biotechnologia
biotechnology

Uniwersytet Gdański
University of Gdańsk

Joanna Kujawa

inżynieria materiałowa
materials engineering

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nicolaus Copernicus University, Toruń

Joanna Kułaga-Przymus
(wyróżnienie)

matematyka
mathematics

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nicolaus Copernicus University, Toruń

Arkadiusz Kuś

budowa i eksploatacja maszyn
machine construction and
operation

Politechnika Warszawska
Warsaw University of Technology

Maciej Lisicki

fizyka
physics

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Anna Łabno

biologia molekularna
molecular biology

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy
of Sciences, Warsaw

Magdalena Łuniewska

psychologia
psychology

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Magdalena Machnicka

bioinformatyka
bioinformatics

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Marcin Majewski

chemia
chemistry

Uniwersytet Wrocławski
University of Wrocław

Anna Malankowska

technologia chemiczna
chemical technology

Uniwersytet Gdański
University of Gdańsk

Natalia Małek

farmakologia
pharmacology

Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
Institute of Pharmacology, Polish Academy of Sciences, Kraków
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Marta Marchlewska

psychologia
psychology

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Adam Marszk

ekonomia
economics

Politechnika Gdańska
Gdańsk University of Technology

Robert Miotk

mechanika
mechanics

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN
w Gdańsku
Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery, Polish Academy
of Sciences, Gdańsk

Radosław Mrówczyński

chemia
chemistry

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adam Mickiewicz University, Poznań

Joanna Nadolna

technologia chemiczna
chemical technology

Uniwersytet Gdański
University of Gdańsk

Maciej Napiórkowski

elektronika
elektronics

Politechnika Wroclawska
Wrocław University of Technology

Paulina Nowicka

technologia żywności i żywienia
food and nutrition technology

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Dariusz Nowicki

biologia molekularna
molecular biology

Uniwersytet Gdański
University of Gdańsk

Anna Oleszkiewicz

psychologia społeczna
social psychology

Uniwersytet Wrocławski
University of Wrocław

Jakub Ossowski

chemia fizyczna
physical chemistry

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Michał Palacz

budowa i eksploatacja maszyn
machine construction and
operation

Politechnika Śląska w Gliwicach
Silesian University of Technology, Gliwice

Łukasz Pawela

informatyka
computer science

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach
Institute of Theoretical and Applied Informatics, Polish Academy
of Sciences, Gliwice

Tomasz Pawlak

informatyka
computer science

Politechnika Poznańska
Poznań University of Technology

Dawid Perlikowski

agronomia
agronomy

Instytut Genetyki Roślin PAN
Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, Poznań

Bartłomiej Pigulski

chemia
chemistry

Uniwersytet Wrocławski
University of Wrocław

Małgorzata Pohl

prawo
law

Uniwersytet Śląski
University of Silesia, Katowice

Piotr Połczyński

chemia fizyczna
physical chemistry

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Paweł Pomastowski

chemia
chemistry

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nicolaus Copernicus University, Toruń

Ewelina Pośpiech

antropologia
anthropology

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Anna Potysz

geologia
geology

Uniwersytet Wrocławski
University of Wrocław

Monika Riegel

psychologia
psychology

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
w Warszawie
Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences,
Warsaw

Marta Ruda

językoznawstwo
linguistics

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Kamil Ruszała

historia
history

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Zuzanna Sarnecka

historia sztuki
art history

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Maciej Sendłak

filozofia
philosophy

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw
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Michał Skrzypczak

informatyka
computer science

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Magdalena Smyk

ekonomia
economics

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Jakub Spiechowicz

fizyka
physics

Uniwersytet Śląski w Katowicach
University of Silesia, Katowice

Magdalena Stefaniuk

kształtowanie środowiska
environmental development

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Maria Curie-Skłodowska University, Lublin

Agata Stępień

biologia molekularna
molecular biology

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adam Mickiewicz University, Poznań

Kamil Strzelak

chemia
chemistry

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Paweł Swaczyna
(wyróżnienie)

astronomia
astronomy

Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie
Space Research Centre, Polish Academy of Sciences, Warsaw

Krzysztof Szczucki

prawo
law

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Adam Szukalski

inżynieria materiałowa
materials engineering

Politechnika Wrocławska
Wrocław University of Technology

Jakub Szymkowiak

ekologia
ecology

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adam Mickiewicz University, Poznań

Mateusz Taszarek

klimatologia i meteorologia
climatology and meteorology

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adam Mickiewicz University, Poznań

Michał Radosław Turek

biologia molekularna
molecular biology

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie
International Institute of Molecular and Cell Biology, Warsaw

Karolina Wenelska

elektrotechnika
electrical engineering

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
West Pomeranian University of Technology, Szczecin

Nina Wezynfeld

biofizyka
biophysics

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy
of Sciences, Warsaw

Karina Wilgan

geodezja i kartografia
geodetics and cartography

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Hanna Wojewódka
(wyróżnienie)

matematyka
mathematics

Uniwersytet Śląski w Katowicach
University of Silesia, Katowice

Konrad Wojnowski

kulturoznawstwo
cultural studies

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Marcin Wrochna

informatyka
computer science

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Maciej Wróbel

elektronika
electronics

Politechnika Gdańska
Gdańsk University of Technology

Marcin Wysokiński

fizyka
physics

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Marcin Wysokowski

technologia chemiczna
chemical technology

Politechnika Poznańska
Poznań University of Technology

Marcin Ziemniak

biochemia
biochemistry

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Marika Ziętak

biologia medyczna
medical biology

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
Institute of Animal Reproduction and Food Research, Polish Academy
of Sciences, Olsztyn

Dariusz Żurawek

biologia medyczna
medical biology

Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
Institute of Pharmacology, Polish Academy of Sciences, Kraków
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KONKURS START W 2017 r. | 2017 START COMPETITION
Data zakończenia przyjmowania wniosków | Application deadline

30.10.2017 r.

Liczba kandydatów w I etapie konkursu | Candidates in first phase

1167

Liczba kandydatów w II etapie konkursu | Candidates in second phase

373

Liczba recenzentów i ekspertów | Reviewers and experts

79

Liczba laureatów | Winners

99

Łączna wartość stypendiów | Total value of stipends awarded

3 029 tys. zł
PLN 3,029,000

Dzięki porozumieniu z 2006 r. oraz na podstawie umowy partnerskiej z 2011 r. między FNP a Radą Spotkań z Noblistami
(Council for Lindau Nobel Laureate Meetings) Fundacja corocznie nominuje kilkoro laureatów programu START do udziału
w odbywających się każdego roku prestiżowych spotkaniach
młodych uczonych z całego świata z noblistami.
W 2017 r. w spotkaniu przedstawicieli nauk chemicznych wzięły
udział cztery osoby spośród wskazanych przez Fundację:
Michał Białek z Uniwersytetu Wrocławskiego,
Joanna Jankowska z Uniwersytetu Warszawskiego,
Grzegorz Szczepaniak z Uniwersytetu Warszawskiego,
Magdalena Zdrowowicz z Uniwersytetu Gdańskiego.
Z młodymi naukowcami spotkało się ponad 30 laureatów
Nagrody Nobla.

Spotkanie w Lindau w 2017 r. I Lindau Meeting 2017

Pursuant to an understanding signed in 2006 and a partnership
agreement signed in 2011 between the Foundation for Polish
Science and the Council for Lindau Nobel Laureate Meetings,
the Foundation nominates several START programme laureates
every year to participate in meetings by young scholars from
all over the world with Nobel Prize winners in the German city
of Lindau.
In 2017 four laureates nominated by the Foundation took part
in the event in Lindau devoted to chemistry:
Michał Białek from the University of Warsaw,
Joanna Jankowska from the University of Warsaw,
Grzegorz Szczepaniak from the University of Warsaw,
Magdalena Zdrowowicz from the University of Gdańsk.
At the event, over 30 Nobel laureates met with young researchers.
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POLSKIE HONOROWE
STYPENDIUM NAUKOWE
IM. ALEKSANDRA VON
HUMBOLDTA

ALEXANDER VON HUMBOLDT
POLISH HONORARY
RESEARCH FELLOWSHIP

Na podstawie porozumienia zawartego w 1995 r. z Fundacją
Aleksandra von Humboldta FNP przyznaje uczonym niemieckim
Honorowe Stypendia Naukowe w uznaniu ich dotychczasowych
dokonań naukowych oraz ich wkładu w rozwój współpracy
naukowej obu krajów. Stypendia te stanowią odpowiednik
Humboldt-Forschungspreise, prestiżowego wyróżnienia dla
uczonych zagranicznych przyznawanego przez Fundację Humboldta. Ich celem jest uhonorowanie osiągnięć naukowych
laureatów oraz stymulowanie długookresowej współpracy
pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami.

On the basis of an agreement signed in 1995 with the Alexander
von Humboldt Foundation, the Foundation for Polish Science
grants German researchers honorary fellowships in recognition
of their previous academic achievements and their contribution to the development of scientific cooperation between the
two countries. This fellowship is analogous to the Humboldt-Forschungspreis, the prestigious award granted to eminent
foreign scholars by the Alexander von Humboldt Foundation
in Germany. The purpose of the fellowship is to honour the
scientific achievements of the winners and to stimulate long-term cooperation between Polish and German researchers.

KONKURS W 2017 r. | 2017 COMPETITION
LAUREACI STYPENDIÓW IM. AVH
LAUREATES OF THE AVH POLISH HONORARY RESEARCH FELLOWSHIP
Laureat
Beneficiary

Instytucja macierzysta
Home institution

Instytucja goszcząca
Host institution

Czas trwania stypendium
Fellowship duration

prof. Stefan
Siegmund

Technische Universitaet w Dreźnie
(Niemcy)

Politechnika Śląska

6 miesięcy

Silesian University of
Technology in Gliwice

6 months

Nanoscience Cooperative Research
Center w San Sebastian (Hiszpania)

Centrum Nowych Technologii
Uniwersytetu Warszawskiego

6 miesięcy

Nanoscience Cooperative Research
Center, San Sebastian (Spain)

Centre of New Technologies
at the University of Warsaw

Technische Universitaet Dresden
(Germany)
prof. Rainer
Hillenbrand

6 months

Data zakończenia przyjmowania wniosków | Application deadline

2.10.2016 r.

Liczba wniosków | Applications filed

3

Liczba recenzentów i ekspertów | Reviewers and experts

10

Liczba laureatów | Winners

2

Łączna wartość stypendiów | Total value of stipends awarded

48 tys. euro
EUR 48,000

W 2017 roku rozpoczął się kolejny konkurs, na który wpłynęło
5 wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w I kwartale
2018 r.

Another competition began in 2017, in which 5 applications were
filed. The competition was decided in the 1st quarter of 2018.
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POLSKO-NIEMIECKA NAGRODA COPERNICUS POLISHNAUKOWA COPERNICUS
-GERMAN SCIENTIFIC AWARD
Nagroda COPERNICUS jest wspólnym przedsięwzięciem FNP
i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Jej celem jest wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej
współpracy naukowej, którzy mogą wykazać się wybitnym
dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy.
Nagroda jest przyznawana co dwa lata. Każdy z laureatów
otrzymuje nagrodę w wysokości 100 tys. euro. Nagrody są
w równej części finansowane przez FNP i DFG.

The COPERNICUS Award is a joint project of the Foundation
for Polish Science and the German Research Foundation (DFG).
The purpose of the award is to recognize the individuals most
active in Polish-German scientific cooperation who have made
exceptional research achievements as a result of their cooperation. The prize is awarded every two years. Each laureate
receives a prize of EUR 100,000. The prizes are funded in equal
parts by FNP and DFG.

W jury Nagrody COPERNICUS zasiadają:
prof. Bernd Buchner, Leibniz-Institut für Festkörperund Werkstoffforschung Dresden,
prof. Immo Fritsche, Universität Leipzig,
prof. Paweł M. Idziak, Uniwersytet Jagielloński,
dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, Instytut Historii Sztuki UW,
prof. Maria Mittag, Institut für Allgemeine Botanik, FriedrichSchiller-Universität Jena,
prof. Marek Samoć, Politechnika Wrocławska.

The jury for the COPERNICUS Award includes:
prof. Bernd Buchner, Leibniz Institute for Solid State and
Materials Research Dresden,
prof. Immo Fritsche, University of Leipzig,
prof. Paweł M. Idziak, Jagiellonian University,
dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, Institute of Art History,
University of Warsaw,
prof. Maria Mittag, Institute of General Botany and Plant
Physiology, University of Jena,
prof. Marek Samoć, Wrocław University of Science and
Technology.

We wrześniu 2017 r. rozpoczęto przyjmowanie nominacji do
siódmego konkursu o Nagrodę COPERNICUS. Termin nadsyłania nominacji upłynął 17 października 2017 r. Do konkursu
nadesłano 29 nominacji. Rozstrzygnięcie nastąpiło w drugim
kwartale 2018 r. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się
25 października 2018 r. w Niemczech.

Nominations for the 7th COPERNICUS Award competition opened in September 2017, and the deadline was 17 October 2017.
There were 29 nominations filed. The competition was decided
in the 2nd quarter of 2018, and the award ceremony is scheduled
for 25 October 2018 in Germany.

POLSKO-AMERYKAŃSKA
NAGRODA NAUKOWA

POLAND-US SCIENCE AWARD

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

The Poland-US Science Award was established under an
agreement signed in 2013 between FNP and the American
Association for the Advancement of Science (AAAS). The aim
of the award is to recognize and deepen scientific cooperation
between Poland and the United States. The award is presented, based on a competition, to leading Polish and American
researchers, regardless of their field of research, for exceptional
scientific achievements resulting from their cooperation. The
award is in the amount of USD 5,000 for each recipient.
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W jury Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej zasiadają:
prof. Magda Konarska, Rockefeller University,
prof. Krzysztof Matyjaszewski,
Carnegie Mellon University,
prof. Karol Myśliwiec,
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN,
prof. Krzysztof Palczewski, Case Western Reserve University,
prof. Marek Potemski,
CNRS High Magnetic Field Laboratory, France,
prof. Mark Rasenick, University of Illinois at Chicago.

Members of the jury for the Poland-US Science Award:
prof. Magda Konarska, Rockefeller University,
prof. Krzysztof Matyjaszewski, Carnegie Mellon University,
prof. Karol Myśliwiec,
Institute of Mediterranean and Oriental Cultures,
Polish Academy of Sciences,
prof. Krzysztof Palczewski, Case Western Reserve University,
prof. Marek Potemski,
CNRS High Magnetic Field Laboratory, France,
prof. Mark Rasenick, University of Illinois at Chicago.

We wrześniu 2017 r. rozpoczęto przyjmowanie nominacji do
trzeciego konkursu o Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową.
Termin składania wniosków upłynął 31 grudnia 2017 r. Do konkursu nadesłano 24 wnioski. Rozstrzygnięcie jest planowane
na pierwszą połowę 2018 r., a wręczenie nagród laureatom
– w listopadzie 2018 r.

Nominations for the 3rd edition of the Poland-US Science Award
opened in September 2017, and the deadline was 31 December
2017. There were 24 applications filed. The competition will be
decided in the 1st half of 2018 and the prizes will be awarded
in November 2018.

HONOROWE STYPENDIUM
IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO

LESZEK KOŁAKOWSKI
HONORARY FELLOWSHIP

Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego ma na celu
wyróżnienie młodych 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 tys. zł.

The Leszek Kołakowski Honorary Fellowship is designed to
recognize young scholars with distinguished achievements in
the history of medieval and modern philosophy up to 1939.
Persons holding a doctorate, of any nationality, are eligible
for the competition. The prize is a personal research stipend
in the amount of PLN 90,000.

W 2017 r. został ogłoszony drugi konkurs o stypendium. W jury
konkursu zasiadają:
dr Dmitri Levitin, All Souls College, Oxford,
sir Noel Malcolm, All Souls College, Oxford,
prof. Steven Nadler, University of Wisconsin-Madison, USA,
prof. Dominik Perler, Humboldt Universität,
prof. Bogdan Szlachta, Uniwersytet Jagielloński,
prof. Catherine Wilson, University of York.

The second competition was announced in 2017. The members
of the jury are:
dr Dmitri Levitin, All Souls College, Oxford,
sir Noel Malcolm, All Souls College, Oxford,
prof. Steven Nadler, University of Wisconsin-Madison, USA,
prof. Dominik Perler, Humboldt Universität,
prof. Bogdan Szlachta, Jagiellonian University,
prof. Catherine Wilson, University of York.

Nominacje do konkursu były zgłaszane w ostatnim kwartale
2017 r. Rozstrzygnięcie drugiego konkursu o Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego jest planowane w połowie 2018 r.

Nominations were submitted in the 4th quarter of 2017, and the
results of the second competition for the Leszek Kołakowski
Honorary Fellowship will be announced in mid-2018.
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WSPIERANIE TWORZENIA
NOWYCH INSTYTUCJI
BADAWCZYCH

SUPPORTING CREATION
OF NEW RESEARCH
INSTITUTIONS

PROGRAM MIĘDZYNARODOWE INTERNATIONAL RESEARCH
AGENDY BADAWCZE (MAB)

AGENDAS PROGRAMME

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

The aim of the International Research Agendas Programme
(IRAP) is to create research units (legal organizational structures)
in Poland led by distinguished researchers from all over the
world, pursuing innovative R&D projects in cooperation with
renowned foreign research centres, involving current, precisely
identified scientific challenges.

Łączna kwota przeznaczona na wsparcie jednostek
wyłonionych we wszystkich konkursach w programie MAB
wynosi 532.030 tys. zł.
W 2017 r. w ramach programu odbywały się konkursy
skierowane do różnych grup wnioskodawców.
1. Konkurs MAB ogólnopolski, otwarty dla wszystkich
zainteresowanych;
2. Konkurs MAB dla beneficjentów programu Komisji
Europejskiej Teaming for Excellence (działanie w ramach
programu ramowego Horyzont 2020);
3. Konkurs MAB PWM dla wnioskodawców, którzy zamierzają
realizować MAB poza województwem mazowieckim
(rozstrzygany po raz pierwszy w 2017 r.);
4. Konkurs MAB PLUS dla beneficjentów programu Komisji
Europejskiej Teaming for Excellence (działanie w ramach
programu ramowego Horyzont 2020) na pozyskanie
środków na I etap tworzenia MAB-u, tzn. przeprowadzenie
rekrutacji na lidera agendy badawczej.

The total funding earmarked for support of units selected in
all competitions in the IRAP is PLN 532,030,000.
Competitions were held in 2017 aimed at various groups of
applicants.
1. Nationwide IRAP competition open to all interested
applicants
2. IRAP competition for beneficiaries of the European
Commission’s Teaming for Excellence programme (in the
Horizon 2020 framework programme)
3. IRAP PWM competition reserved for applicants intended to
pursue their IRAP project outside the province of Mazovia
(first competition announced in 2017)
4. IRAP PLUS competition for beneficiaries of the European
Commission’s Teaming for Excellence programme (in the
Horizon 2020 framework programme) seeking funds for
the first stage of creation of the IRA, i.e. recruitment of the
leader of the research agency.
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KONKURSY ROZSTRZYGNIETE | COMPLETED COMPETITIONS
KONKURS 3/2016 (OTWARTY, OGÓLNOPOLSKI)
COMPETITION 3/2016 (OPEN, NATIONWIDE)
LAUREACI KONKURSU |COMPETITION WINNERS
Laureat/ka
(główny wnioskodawca)
Beneficiary
(first applicant)

Laureat/ka
(drugi wnioskodawca)
beneficiary
(second applicant)

Tytuł projektu
Project

Przyznane dofinansowanie
Amount awarded (in PLN)

prof. Theodore Hupp

prof. Robin Fahraeus

Międzynarodowe Centrum Badań nad
Szczepionkami Przeciwnowotworowym

41.109 tys. zł
41,109,000

International Centre for Cancer Vaccine
Science
prof. Agnieszka
Chacińska

prof. Maria Konarska

ReMedy – nowe rozwiązania
w diagnostyce i terapii chorób
cywilizacyjnych

35.739 tys. zł
35,739,000

Regenerative Mechanisms for Health
prof. Leszek Roszkowski

prof. Tomasz Bulik

Astrocent – ultranowoczesne centrum
astrofizyki cząstek

38.000 tys. zł
38,000,000

AstroCeNT: Particle Astrophysics
Science and Technology Centres

Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

1.09.2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków (I z III etapów)
Application deadline (phase 1 of 3)

30.10.2017 r.

Kwota przeznaczona na konkurs | Funds earmarked for competition

140 mln zł

Liczba wniosków | Applications filed

13

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

4

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

41

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

3

Całkowita kwota dofinansowania | Total funding

114,8 mln zł
PLN 114.8 million
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KONKURS 4/2017 (OTWARTY, OGÓLNOPOLSKI)
COMPETITION 4/2017 (OPEN, NATIONWIDE)
LAUREACI KONKURSU | COMPETITION WINNERS
Laureat/ka
(główny wnioskodawca)
Beneficiary
(first applicant)

Laureat/ka
(drugi wnioskodawca)
beneficiary
(second applicant)

prof. Konrad Banaszek

–

Tytuł projektu
Project

Przyznane dofinansowanie
Amount awarded (in PLN)

Kwantowe Technologie Optyczne

34.999 tys. zł
34,999,000

Quantum Optical Technologies
prof. Jan Dumański

prof. Arkadiusz
Piotrowski

39.223 tys. zł
39,223,000

Badania nad anomaliami
genetycznymi nabytymi w ciągu
życia jako czynnikami ryzyka
nowotworów i innych chorób
Mutations acquired during
lifetime that lead to increased risk
for human disease, with focus on
cancer

prof. Marek Żukowski

prof. Paweł Horodecki

34.996 tys. zł
34,996,000

Międzynarodowe Centrum Teorii
Technologii Kwantowych
International Centre for Theory
of Quantum Technologies

Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

28.04.2017 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków (I z III etapów)
Application deadline (phase 1 of 3)

30.06.2017 r.

Kwota przeznaczona na konkurs | Funds earmarked for competition

140 mln zł
PLN 140 million

Liczba wniosków | Applications filed

11

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

7

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

40

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

3

Całkowita kwota dofinansowania | Total funding

109,2 mln zł
PLN 109.2 million

KONKURS 5/2017 (DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU TEAMING FOR EXCELLENCE)
COMPETITION 5/2017 (FOR BENEFICIARIES OF TEAMING FOR EXCELLENCE
PROGRAMME)
Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

28.04.2017 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków (I z III etapów)
Application deadline (phase 1 of 3)

30.06.2017 r.

Kwota przeznaczona na konkurs | Funds earmarked for competition

140 mln zł
PLN 140 million

Liczba wniosków | Applications filed

1

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

1

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

23

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded
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Prof. Theodore Hupp i prof. Robin Fahraeus, laureaci programu MAB I IRAP competition winners
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KONKURSY OGŁOSZONE

ANNOUNCED COMPETITIONS

KONKURS 6/2017 (MAB PWN) | COMPETITION 6/2017 (IRAP PWN)
Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

21.08.2017 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków (I z III etapów)
Application deadline (phase 1 of 3)

23.10.2017 r.

Kwota przeznaczona na konkurs | Funds earmarked for competition

140 mln zł
PLN 140 million

Liczba wniosków | Applications filed

5

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

2

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu | Anticipated decision of competition

II poł. 2018 r.
2nd half of 2018

KONKURS 7/2017 (MAB PLUS) | COMPETITION 7/2017 (IRAP PLUS)
Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

15.09.2017 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków (I z III etapów)
Application deadline (phase 1 of 3)

23.10.2017 r.

Kwota przeznaczona na konkurs | Funds earmarked for competition

180 mln zł1
PLN 180 million1

Liczba wniosków | Applications filed

3

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

3

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu | Anticipated decision of competition

I poł. 2018 r.
1st half of 2018

KONKURS 8/2017 (OTWARTY, OGÓLNOPOLSKI)
COMPETITION 8/2017 (OPEN, NATIONWIDE)
Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

23.10.2017 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków (I z III etapów)
Application deadline (phase 1 of 3)

20.12.2017 r.

Kwota przeznaczona na konkurs | Funds earmarked for competition

140 mln zł
PLN 140 million

Liczba wniosków | Applications filed

11

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu | Anticipated decision of competition

06.2018 r.

KONKURS 9/2017 (MAB PLUS) | COMPETITION 9/2017 (IRAP PLUS)
Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

31.10.2017 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków (I z III etapów)
Application deadline (phase 1 of 3)

20.12.2017 r.

Kwota przeznaczona na konkurs | Funds earmarked for competition

180 mln zł2
PLN 180 million2

Liczba wniosków | Applications filed

0

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu | Anticipated decision of competition

nie dotyczy | N/A

1. Kwota maksymalna na cały moduł MAB PLUS
1. Maximum amount for entire IRAP PLUS module

2. Kwota maksymalna na cały moduł MAB PLUS
2. Maximum amount for entire IRAP PLUS module.
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REALIZACJA PROGRAMU
W ROKU 2017

IMPLEMENTATION OF PROGRAMME
IN 2017

W 2017 r. w programie MAB zostały zawarte 3 umowy o powierzenie grantu o łącznej wartości 116.795 tys. zł. Grantobiorcom
zostały przekazane środki w łącznej wysokości 6.002 tys. zł.
Ponadto, w 2017 r. w programie MAB zostało zawartych 10
umów stypendialnych, a stypendystom zostały wypłacone
stypendia w łącznej wysokości 152 tys. zł.

In 2017 three grant agreements were signed in the IRAP programme for a total value of PLN 116,795,000. Funds totalling
PLN 6,002,000 were transferred to grant recipients. In 2017
there were also 10 stipend agreements signed in the IRA programme, and stipends totalling PLN 152,000 were distributed
to the recipients.

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

The International Research Agendas Programme is cofinanced
under Measure 4.3 of the Smart Growth Operational Programme
2014–2020.

Prof. Agnieszka Chacińska i prof. Maria Konarska, laureatki programu MAB I IRAP competition winners
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WSPIERANIE PROJEKTÓW
BADAWCZYCH

SUPPORTING RESEARCH
PROJECTS

PROGRAM HOMING

HOMING PROGRAMME

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

The aim of the HOMING programme is to develop the human
potential in the R&D sector by financing groundbreaking projects
designed as postdoctoral fellowships, carried out at research
units or enterprises in Poland by young postdocs from all over
the world or scientists returning to Poland.

Dr inż. Paulina Kasperkiewicz, laureatka programu HOMING I a beneficiary of the HOMING programme
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KONKURSY ROZSTRZYGNIETE | COMPLETED COMPETITIONS
KONKURS 2/2016 | COMPETITION 2/2016
LAUREACI PROGRAMU HOMING | LAUREATES OF THE HOMING PROGRAMME
Laureat/ka
Beneficiary

Instytucja
zagraniczna, z której
przyjechał laureat
Foreign institution
from which the
beneficiary has come

Miejsce realizacji
projektu
Project location

Tytuł projektu
Project

Przyznane
finansowanie
Amount awarded
(in PLN)

dr Tomasz Jaroń

The Carnegie Institution
of Washington, USA

Uniwersytet Warszawski,
Centrum Nowych
Technologii

Synteza, ewaluacja oraz recykling soli
zawierających aniony bogate we fluor
do zastosowań w magazynowaniu
energii

794 tys. zł
794,000

University of Warsaw,
Centre of New
Technologies

dr Ting-Yu Lin

RIKEN, Japonia

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, Małopolskie
Centrum Biotechnologii
Jagiellonian University
in Krakow, Malopolska
Centre of Biotechnology

dr Anna
Agnieszka
Marusiak

dr Alexander
Mikkelsen3

Cancer Research UK
Manchester Institute,
Wielka Brytania

Norwegian University
of Science and
Technology, Norwegia

ICFO – The Institute
of Photonic Sciences,
Hiszpania

University of Warsaw,
Centre of New
Technologies

The role of MLK4 amplification in
breast cancer progression - studies in
3D cell culture and in vivo models

Uniwersytet im Adama
Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Fizyki

Badanie modyfikacji tRNA
przez specyficzny kompleks
białek (Elongator) na poziomie
molekularnym

Uniwersytet Gdański,
Wydział Matematyki,
Fizyki i Informatyki

King's College London,
Wielka Brytania

Uniwersytet Warszawski,
Wydział Matematyki,
Informatyki i Mechaniki
University of Warsaw,
Faculty of Mathematics,
Informatics and
Mechanics

3. Grantobiorca nie zawarł umowy o powierzenie grantu
3. The recipient did not sign the grant agreement.

800 tys. zł
800,000

Molecular insights into Elongator’s
tRNA modification reaction
Wpływ amplifikacji genu kinazy
MLK4 na rozwój raka piersi – badania
w modelu 3D oraz in vivo

University of Gdansk,
Faculty of Mathematics,
Physics and Informatics

dr Jakub
Radoszewski

Badanie modyfikacji tRNA
przez specyficzny kompleks
białek (Elongator) na poziomie
molekularnym

Uniwersytet Warszawski,
Centrum Nowych
Technologii

Adam Mickiewicz
University in Poznan,
Faculty of Physics
dr Michał
Oszmaniec

Synthesis, evaluation and recycling
of the salts containing highlyfluorinated anions for energy storage
applications

800 tys. zł
800,000

740 tys. zł
740,000

Electric field driven propulsion and
collective dynamics of homogeneous
and patchy colloidal capsules
Teoria informacji przy ograniczonych
zasobach: klasyczna symulowalność,
rozszerzenia do uniwersalności
oraz zastosowania w kryptografii
i sensingu

750 tys. zł
750,000

Quantum information with restricted
resources: classical simulation,
extensions to universality and
applications to cryptography and
sensing
Algorytmy przetwarzania tekstów
z błędami i niejednoznacznościami
Algorithms for text processing with
errors and uncertainties

656 tys. zł
656,000
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Laureat/ka
Beneficiary

Instytucja
zagraniczna, z której
przyjechał laureat
Foreign institution
from which the
beneficiary has come

Miejsce realizacji
projektu
Project location

Tytuł projektu
Project

Przyznane
finansowanie
Amount awarded
(in PLN)

dr Michał Tomza

ICFO - The Institute
of Photonic Sciences,
Hiszpania

Uniwersytet Warszawski,
Centrum Nowych
Technologii

Kwantowe symulacje, obliczenia
i pomiary z wykorzystaniem nowych
kwantowych układów molekularnych

781 tys. zł
781,000

University of Warsaw,
Centre of New
Technologies

Quantum simulations, computations,
and sensing with novel quantum
molecular systems

Instytut Fizyki
Jądrowej im. Henryka
Niewodniczańskiego
PAN w Krakowie

Pełna histopatologia raka trzustki
przy zastosowaniu obrazowania
chemicznego

dr Tomasz
Wróbel

University of Illinois at
Urbana-Champaign,
USA

The Henryk
Niewodniczański
Institute of Nuclear
Physics PAS in Cracow

799 tys. zł
799,000

Pancreatic cancer comprehensive
histopathology based on chemical
imaging

Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

12.08.2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków
Application deadline

17.10.2016 r.

Kwota przeznaczona na konkurs | Funds earmarked for competition

8 mln zł
PLN 8 million

Liczba wniosków | Applications filed

36

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

18

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

74

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

8

Całkowita kwota dofinansowania | Total funding

6,1 mln zł (5,4 mln zł po rezygnacji 1 grantobiorcy)
PLN 6.1 million (PLN 5.4 million following withdrawal
of one recipient)

KONKURS NR 3/2017 | COMPETITION 3/2017
LAUREACI PROGRAMU HOMING | LAUREATES OF THE HOMING PROGRAMME
Laureat/ka
Beneficiary

Instytucja
zagraniczna, z której
przyjechał laureat
Foreign institution
from which the
beneficiary has
come

Miejsce realizacji projektu
Project location

Tytuł projektu
Project

Przyznane
finansowanie
Amount
awarded
(in PLN)

dr inż. Łukasz
Ambroziński

University of
Washington, USA

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
w Krakowie, Wydział
Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki

Badania nieniszczące
niejednorodnych struktur
warstwowych z zastosowaniem
technik syntetycznego i samoogniskowania

799 tys. zł
799,000

AGH University of Science
and Technology in Cracow,
Faculty of Mechanical
Engineering and Robotics

Nondestructive evaluation of
inhomogeneous layered materials
using synthetic and self- focusing
technique

Uniwersytet Warszawski,
Wydział Fizyki

Oddziaływania wieloskalowe nad
Archipelagiem Malajskim i ich wpływ
na ekstremalne zjawiska pogodowe
nad Europą Środkowo-Wschodnią

dr Dariusz
Baranowski

Jet Propulsion
Laboratory,
California Institute of
Technology, USA

University of Warsaw, Faculty
of Physics

Multi-scale interactions over the
Maritime Continent and their role in
weather extremes over Central and
Eastern Europe

772 tys. zł
772,000
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dr Soumyananda
Chakraborti

Indiana University,
USA

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, Małopolskie
Centrum Biotechnologii
Jagiellonian University in
Kraków, Małopolska Centre
of Biotechnology

dr Monika
A. Jakubowska

dr inż. Paulina
Kasperkiewicz

dr Anna KoziołRachwał

dr inż. Michał
Nowak

dr Urszula
Krystyna
Nowicka

dr Anna PajorŚwierzy

dr Izabela
Katarzyna
Piechocka

Cardiff University,
Wales, UK

Modułowy, programowalny system
molekularny „piłka i rękawica”
o potencjalnym zastosowaniu do
dostarczania leków
A programmable modular, molecular
“ball-and-glove” with potential for
drug delivery

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, Małopolskie
Centrum Biotechnologii

Specyficzne mikrośrodowisko guza:
czynnik oporności i potencjalny cel
w terapii nowotworów trzustki

Jagiellonian University in
Kraków, Małopolska Centre
of Biotechnology

Targeting mechanisms of pancreatic
cancer resistance against
therapy: specific role of tumour
microenvironment

Sanford Burnham
Prebys Medical
Discovery Institute,
USA

Politechnika Wrocławska,
Wydział Chemiczny

Nowe metody obrazowania proteaz
serynowych indukujących śmierć
komórki

National Institute of
Advanced Industrial
Science and
Technology, Tokio,
Japan

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
w Krakowie, Wydział Fizyki
i Informatyki Stosowanej

Delft University of
Technology, Holand

National Cancer
Institute, Frederick,
Maryland, USA

Hebrew University of
Jerusalem, Israel

ICFO Institute of
Photonic Sciences,
Spain

Wrocław University of
Science and Technology,
Faculty of Chemistry

AGH University of Science
and Technology in Cracow,
Faculty of Physics and
Applied Computer Science

Efekt bliskości antyferromagnetyka
i epitaksjalne bimetaliczne
antyferromagnetyki – dwie ścieżki
prowadzące do rozwoju spintroniki
nowej generacji

797 tys. zł
797,000

787 tys. zł
787,000

Antiferromagnetic proximity effect
and development of epitaxial
bimetallic antiferromagnets – two
routes towards next-generation
spintronics
Transport elektronowy
w pół- i nadprzewodnikowych
nanourządzeniach zdefiniowanych
w jednowarstwowych
dichalkogenkach metali przejściowych

AGH University of
Science and Technology
in Cracow, Academic
Centre for Materials and
Nanotechnology

Electronic transport in
semiconducting and superconducting
monolayer transition metal
dichalcogenide nanodevices

Uniwersytet Warszawski,
Centrum Nowych Technologii

Zależność między procesem translacji
a dysfunkcją mitochondriów podczas
stresu komórkowego

689 tys. zł
689,000

787 tys. zł
787,000

The interplay between the translation
machinery and the mitochondrial
dysfunction under cellular stress

Instytut Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni
im. J. Habera PAN
w Krakowie

Rozwinięcie metodologii syntezy
i stabilizacji nanocząstek metali
w celu otrzymywania materiałów
przewodzących

Jerzy Haber Institute of
Catalysis and Surface
Chemistry, Polish Academy
of Sciences, Kraków

Development of methodology of
synthesis and stabilization of metal
nanoparticles for conductive materials

Instytut Podstawowych
Problemów Techniki PAN
w Warszawie

Wpływ przepływu laminarnego na
strukturę sieci fibrynowej

Institute of Fundamental
Technological Research,
Polish Academy of Sciences,
Warsaw

781 tys. zł
781,000

New methods for imaging serine
proteases involved in cell death
induction

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
w Krakowie, Akademickie
Centrum Materiałów
i Nanotechnologii

University of Warsaw, Centre
of New Technologies

800 tys. zł
800,000

The effect of shear flow on fibrin
clot structure and fibrin-platelets
interactions

794 tys. zł
794,000

734 tys. zł
734,000
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Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

16.01.2017 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków
Application deadline

15.03.2017 r.

Kwota przeznaczona na konkurs
Funds earmarked for competition

10,4 mln zł (łącznie z programem Powroty)
PLN 10.4 million
(together with POWROTY/REINTEGRATION programme)

Liczba wniosków | Applications filed

34

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

19

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

76

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

10

Całkowita kwota dofinansowania | Total funding

7,7 mln zł
PLN 7.7 million

KONKURSY OGŁOSZONE | ANNOUNCED COMPETITIONS
KONKURS 4/2017 | COMPETITION 4/2017
Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

1.08.2017 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków
Application deadline

2.10.2017 r.

Kwota przeznaczona na konkurs
Funds earmarked for competition

12 mln zł (łącznie z programem Powroty)
PLN 12 million
(together with POWROTY/REINTEGRATION programme)

Liczba wniosków w konkursie | Applications filed

45

Liczba wniosków skierowanych do recenzji
Applications sent for review

23

Do końca 2017 r. trwał proces oceny merytorycznej wniosków.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w I kwartale 2018 r.

The merits evaluation of applications lasted until the end of
2017. The competition was decided in the 1st quarter of 2018.

REALIZACJA PROGRAMU
W ROKU 2017

IMPLEMENTATION OF PROGRAMME
IN 2017

W 2017 r. w programie HOMING zostało zawartych 14 umów
o powierzenie grantu o łącznej wartości 10.762 tys. zł. W ramach
wszystkich umów w 2017 r. grantobiorcom zostały przekazane
środki w łącznej wysokości 8.998 tys. zł. Ponadto w programie
zostały zawarte 32 umowy stypendialne, na podstawie których
wypłacono stypendia w łącznej wysokości 771 tys. zł.

In 2017, 14 grant agreements were signed in the HOMING programme for a total of PLN 10,762,000. Under all agreements,
a total of PLN 8,998,000 was distributed to all grant recipients
in 2017. There were also 32 stipend agreements signed in the
programme, under which stipends totalling PLN 771,000 were
distributed.

Program HOMING jest realizowany w ramach Działania 4.4
„Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020

The HOMING programme is implemented under Measure 4.4,
Increasing the human potential in the R&D sector, of the Smart
Growth Operational Programme 2014–2020.
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Dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska, laureatka programu TEAM I a beneficiary of the TEAM programme
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PROGRAM POWROTY

POWROTY/REINTEGRATION
PROGRAMME

Celem programu POWROTY jest rozwój kadr sektora B+R poprzez finansowanie innowacyjnych projektów o charakterze
staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów
(niezależnie od ich narodowości) powracających do pracy
naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą
poza obszarem nauki.

The aim of the POWROTY/REINTEGRATION programme is to
develop the human potential in the R&D sector by financing
innovative projects designed as postdoctoral fellowships, carried out by young postdocs from all over the world returning
to research work after a break connected with parenthood or
working outside science.

KONKURSY ROZSTRZYGNIETE | COMPLETED COMPETITIONS
KONKURS 2/2016 | COMPETITION 2/2016
LAUREACI PROGRAMU POWROTY | WINNERS OF THE POWROTY/REINTEGRATION PROGRAMME
Laureat/ka
Beneficiary

Miejsce realizacji projektu
Project location

Tytuł projektu
Project

Przyznane finansowanie
Amount awarded
(in PLN)

dr Antoni Wojciech
Ruciński

Instytut Fizyki Jądrowej im.
Henryka Niewodniczańskiego
PAN w Krakowie

Ocena niepewności zasięgu efektu
biologicznego w celu poprawy
skuteczności radioterapii protonowej
w Centrum Cyklotronowym
Bronowice

734 tys. zł
734,000

The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics PAS
in Cracow

dr n.med. Małgorzata
Wachowska

Warszawski Uniwersytet
Medyczny, I Wydział Lekarski
Medical University of Warsaw,
First Faculty of Medicine

Quantification of biological range
uncertainties towards an improved
patient treatment in CCB Cracow
proton beam therapy centre
Rola procesu autofagii w tworzeniu
zewnątrzkomórkowych sieci
neutrofilowych i ich udział
w powstawaniu przerzutów
nowotworowych

800 tys. zł
800,000

Role of autophagy pathway
in neutrophil extracellular traps
formation and its contribution
to tumour metastasis

Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

12.08.2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków | Application deadline

17.10.2016 r.

Kwota przeznaczona na konkurs | Funds earmarked for competition

2,4 mln zł
PLN 2.4 million

Liczba wniosków w konkursie | Applications filed

11

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

5

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

37

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

2

Całkowita kwota dofinansowania | Total funding

1,5 mln zł
PLN 1.5 million
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KONKURS 3/2017 | COMPETITION 3/2017
LAUREACI PROGRAMU POWROTY | WINNERS OF THE POWROTY/REINTEGRATION PROGRAMME
Laureat/ka
Beneficiary

Miejsce realizacji projektu
Project location

Tytuł projektu
Project

Przyznane finansowanie
Amount awarded
(in PLN)

dr Lien Brzeźniak

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
w Warszawie

Rola pętli genowych oraz transkrypcji
antysensownej podczas „pamięci
stresowej” u roślin

800 tys. zł
800,000

Institute of Biochemistry and
Biophysics PAS in Warsaw

dr Alicja Chmielewska

Międzyuczelniany Wydział
Biotechnologii UG-GUMed
Intercollegiate Faculty of
Biotechnology UG&MUG

Gene-loops and antisense
transcription as mediators of stress
memory in plants

Przeciwwirusowa aktywność
błonowych białek indukowanych
przez interferon (IFITM) jako nowa
strategia terapeutyczna w kontroli
infekcji wirusowych – badania in vitro
i in vivo

800 tys. zł
800,000

Antiviral activity of interferon induced
transmembrane proteins (IFITM)
as a novel therapeutic strategy to
control viral infections – evaluation in
vitro and in vivo
dr Honorata Kraśkiewicz

Instytut Immunologii i Terapii
Doświadczalnej im. Ludwika
Hirszfelda PAN we Wrocławiu
Ludwik Hirszfeld Institute of
Immunology and Experimental
Therapy PAS in Wrocław

dr Magdalena Anna
Machnicka

Uniwersytet Warszawski,
Wydział Matematyki, Informatyki
i Mechaniki
University of Warsaw, Faculty of
Mathematics, Informatics and
Mechanics

Hydrożele zawierające czynniki
z komórek macierzystych –
nowe możliwości w leczeniu ran
przewlekłych

800 tys. zł
800,000

atMSC secreted factors in the
hydrogel system as a potential
treatment for chronic wounds
Identyfikacja niekodujących
wariantów regulatorowych
powiązanych z chorobami
neurodegeneracyjnymi na
podstawie wyników celowanego
sekwencjonowania regionów
otwartej chromatyny

756 tys. zł
756,000

Identification of regulatory noncoding variants associated with
neurodegenerative disorders based
on targeted sequencing of open
chromatin regions

dr Ewelina Milińska

Instytut Fizyki PAN w Warszawie
Institute of Physics PAS in Warsaw

Modyfikacje właściwości
ultracienkich, wielowarstwowych
struktur magnetycznych – działania
w kierunku stworzenia kryształów
magnonicznych
Modifications of magnetic properties
of ultrathin film structures – towards
magnonic crystals

800 tys. zł
800,000
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Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

16.01.2017 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków | Application deadline

15.03.2017 r.

Kwota przeznaczona na konkurs | Funds earmarked for competition

10,4 mln zł (łącznie z programem Homing)
PLN 10.4 million (together with HOMING programme)

Liczba wniosków w konkursie | Applications filed

23

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

13

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

67

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

5

Całkowita kwota dofinansowania | Total funding

3,9 mln zł
PLN 3.9 million

KONKURSY OGŁOSZONE | ANNOUNCED COMPETITIONS
KONKURS 4/2017 | COMPETITION 4/2017
Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

1.08.2017 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków | Application deadline

2.10.2017 r.

Kwota przeznaczona na konkurs | Funds earmarked for competition

12 mln zł (łącznie z programem HOMING)
PLN 12 million (together with HOMING programme)

Liczba wniosków w konkursie | Applications filed

27

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

15

Do końca 2017 r. trwał proces oceny merytorycznej wniosków.
rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w I kwartale 2018 r.

Merits review of applications lasted until the end of 2017. The
competition was decided in the 1st quarter of 2018.

REALIZACJA PROGRAMU
W ROKU 2017

IMPLEMENTATION OF PROGRAMME
IN 2017

W 2017 r. w programie POWROTY zostało zawartych 6 umów
o powierzenie grantu o łącznej wartości 4.690 tys. zł. W ramach
wszystkich umów w 2017 r. grantobiorcom zostały przekazane
środki w łącznej wysokości 3.867 tys. zł. Ponadto w programie
zawartych zostało 9 umów stypendialnych, na podstawie
których wypłacono stypendia w łącznej wysokości 284 tys. zł.

In 2017 six grant agreements were signed in the POWROTY
/REINTEGRATION programme for a total of PLN 4,690,000. Under
all agreements, funds totalling PLN 3,867,000 were distributed
to recipients. There were also 9 stipend agreements signed in
the programme, under which stipends totalling PLN 284,000
were distributed.

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

The POWROTY/REINTEGRATION programme is implemented
under Measure 4.4, Increasing the human potential in the R&D
sector, of the Smart Growth Operational Programme 2014–2020.
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Dr Antoni Ruciński, laureat programu POWROTY I a beneficiary of the POWROTY/REINEGRATION programme
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PROGRAM FIRST TEAM

FIRST TEAM PROGRAMME

Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R
poprzez wsparcie pierwszych samodzielnych zespołów badawczych prowadzonych przez osoby ze stopniem naukowym
doktora w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach
w Polsce, będące na wczesnych etapach kariery naukowej
i pracujące w najbardziej innowacyjnych obszarach badań.

The aim of the FIRST TEAM programme is to develop the human
potential of the R&D sector by supporting the first independent
research teams headed by postdocs at an early stage of their
scientific career at research units or enterprises in Poland,
pursuing the most innovative fields of research.

KONKURSY ROZSTRZYGNIETE | COMPLETED COMPETITIONS
KONKURS 2/2016 | COMPETITION 2/2016
LAUREACI PROGRAMU FIRST TEAM | LAUREATES OF THE FIRST TEAM PROGRAMME
Laureat/ka
Beneficiary

Miejsce realizacji projektu
Project location

Tytuł projektu
Project

Przyznane
finansowanie
Amount awarded
(in PLN)

dr hab. n. med.
Wojciech Fendler

Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Wydział Lekarski

Predykcyjne biomarkery radiotoksyczności
(PBRTox)

2.000 tys. zł
2,000,000

Medical University of Lodz, Faculty
of Medicine

Predictive Biomarkers of Radiation Toxicity
(PBRTox)

Międzyuczelniany Wydział
Biotechnologii Uniwersytetu
Gdańskiego i Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego

Egzosomy produkowane przez komórki
naskórka (keratynocyty) w indukcji alergii
i tolerancji na alergeny środowiskowe

dr n. med. Danuta
Gutowska-Owsiak

Intercollegiate Faculty of
Biotechnology of the University of
Gdansk and Medical University of
Gdansk
dr Jan Guzowski

dr Wiktor
Lewandowski

dr Mikołaj
Lewandowski

Instytut Chemii Fizycznej PAN
w Warszawie

dr inż. Łukasz
Marciniak

dr hab. Magdalena
Stobińska

Keratinocyte-derived exosomes in the
induction of allergy and tolerance to
environmental allergens

Institute of Physical Chemistry PAS
in Warsaw

Nowe zastosowania technik
mikroprzepływowych: od modelowania
układów biologicznych do inżynierii
tkankowej

Uniwersytet Warszawski, Wydział
Chemii

Nanomateriały o przełączalnej strukturze
dla technologii optoelektronicznych

University of Warsaw, Faculty of
Chemistry

REconfIgurable Nanostructures For
OptoelectRoniC tEchnologies (REINFORCE)

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Centrum
NanoBioMedyczne

Wielofunkcyjne ultracienkie warstwy Fe(x)
O(y), Fe(x)S(y) i Fe(x)N(y) o unikatowych
właściwościach elektronowych,
katalitycznych i magnetycznych

Adam Mickiewicz University in
Poznań, NanoBioMedical Centre

1.997 tys. zł
1,997,000

New Applications of Droplet Microfluidics:
From Bio-Mimetics to Tissue Engineering
1.986 tys. zł
1,986,000

1.992 tys. zł
1,992,000

Multifunctional ultrathin Fe(x)O(y), Fe(x)S(y)
and Fe(x)N(y) films with unique electronic,
catalytic and magnetic properties

Instytut Niskich Temperatur
i Badań Strukturalnych PAN we
Wrocławiu

Obrazowanie termiczne o wysokiej
czułości do zastosowań biologicznych
i mikroelektronicznych

Institute of Low Temperature
and Structure Research, PAS in
Wrocław

High sensitive thermal imaging for
biomedical and microelectronic application

Uniwersytet Warszawski, Wydział
Fizyki

Optyka zintegrowana w dziedzinie czasowoczęstotliwościowej: nowa, uniwersalna
platforma do realizacji technologii
kwantowych

University of Warsaw, Faculty of
Physics

2.000 tys. zł
2,000,000

Integrated optics in time-frequency domain:
a new versatile platform for quantum
technologies

1.839 tys. zł
1,839,000

2.000 tys. zł
2,000,000
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Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

12.08.2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków | Application deadline

17.10.2016 r.

Kwota przeznaczona na konkurs | Funds earmarked for competition

14 mln zł
PLN 14 million

Liczba wniosków w konkursie | Applications filed

94

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

45

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

156

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

7

Całkowita kwota dofinansowania | Total funding

13,8 mln zł
PLN 13.8 million

KONKURS 3/2017 | COMPETITION 3/2017
LAUREACI PROGRAMU FIRST TEAM | LAUREATES OF THE FIRST TEAM PROGRAMME
Laureat/ka
Beneficiary

Miejsce realizacji projektu
Project location

Tytuł projektu
Project

Przyznane
finansowanie
Amount awarded
(in PLN)

dr Piotr
Brągoszewski

Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych
Technologii

Mechanizmy odpowiedzi komórki
na zaburzenia transportu białek do
mitochondriów

2.000 tys. zł
2,000,000

University of Warsaw, Centre of New
Technologies

dr Damian
Graczyk

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
w Warszawie
Institute of Biochemistry and Biophysics PAS
in Warsaw

dr Piotr
Kolenderski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej
Nicolaus Copernicus University in Toruń,
Faculty of Physics, Astronomy and
Informatics

dr Michał
Komorowski

Instytut Podstawowych Problemów Techniki
PAN w Warszawie
Institute of Fundamental Technological
Research PAS in Warsaw

dr hab.
Piotr Michał
Korczyk

Instytut Podstawowych Problemów Techniki
PAN w Warszawie
Institute of Fundamental Technological
Research PAS in Warsaw

Cellular mechanisms handling failed
mitochondrial protein translocation
events
Rola POLR1D, wspólnej podjednostki
polimeraz RNA I i III, w patogenezie raka
jelita grubego

2.048 tys. zł
2,048,000

The role of POLR1D, a common
subunit of RNA polymerases I and III, in
colorectal cancer
Aplikacje technologii opartych na
pojedynczych fotonach

2.000 tys. zł
2,000,000

Applications of single-photon
technologies

Odszyfrowywanie sygnalizacji
biochemicznej w celu projektowania
bardziej skutecznych strategii
terapeutycznych

2.000 tys. zł
2,000,000

Deciphering biochemical signalling
to inform more efficient therapeutic
strategies
Precyzyjne operacje na kroplach
wbudowane w inteligentne architektury
mikroprzepływowe do zastosowań
w diagnostyce medycznej i badaniach
biologicznych
Digital operations on droplets
embedded into smart microfluidic
architectures for applications in
medical diagnostics and biological
research

2.058 tys. zł
2,058,000
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Laureat/ka
Beneficiary

Miejsce realizacji projektu
Project location

Tytuł projektu
Project

Przyznane
finansowanie
Amount awarded
(in PLN)

dr inż.
Konrad
Kowalczyk

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki,
Elektroniki i Telekomunikacji

Rozproszony wielomikrofonowy
interfejs audio do aplikacji głosowych

1.999 tys. zł
1,999,000

AGH University of Science and Technology
in Cracow, Faculty of Computer Science,
Electronics and Telecommunications
dr Radosław
Łapkiewicz

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
University of Warsaw, Faculty of Physics

Audio Processing using Distrubuted
Acoustic Sensors

Wykorzystanie pomiarów czasowoprzestrzennych korelacji fotonów
w metrologii kwantowej i mikroskopii
super-rozdzielczej

1.946 tys. zł
1,946,000

Spatiotemporal photon correlation
measurements for quantum metrology
and super-resolution microscopy
dr Kinga
Majchrzak

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
Warsaw University of Life Sciences, Faculty of
Veterinary Medicine

dr inż.
Tomasz
Marszałek

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny
Lodz University of Technology, Faculty of
Chemistry

Modyfikacja szlaków sygnałowych
subpopulacji limfocytów Th17
na modelu psa w celu poprawy
adoptywnej immunoterapii
komórkowej u ludzi

2.000 tys. zł
2,000,000

Modification of signaling pathways
of canine Th17 lymphocytes subset
to improve adoptive cellular
immunotherapy for humans
Ultracienkie tranzystory na bazie
samonośnych kompozytów dielektryk
/półprzewodnik do zastosowania jako
podstawowy element w konstrukcji
elastycznych układów elektronicznych

1.986 tys. zł
1,986,000

Self-standing, flexible and solution
processable organic field effect
transistors for complementary inverter
applications
dr inż.
Joanna OlesiakBańska

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

dr Agata
Starosta

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

Wroclaw University of Science and
Technology, Faculty of Chemistry

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin,
Faculty of Biology and Biotechnology

dr Michał Roman
Szymański

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
UG-GUMed
Intercollegiate Faculty of Biotechnology
UG&MUG

dr
Konrad
Wojciechowski

Fundacja Saule Research Institute
Foundation Saule Research Institute

NONA – optyka nieliniowa, nanocząstki
i amyloidy

1.876 tys. zł
1,876,000

Nonlinear Optics, Nanoparticles and
Amyloids (NONA) – application of
nonlinear optics and gold nanoparticles
to study amyloid formation
Regulacja translacji u bakterii tworzącej
spory – specjalizacja rybosomów
u Bacillus subtilis

1.999 tys. zł
1,999,000

Translation regulation in spore-forming
bacterium – Specialized ribosomes in
Bacillus subtilis
Badanie mitochondrialnego systemu
naprawy DNA w celu znalezienia
nowych terapii przeciwnowotworowych

2.000 tys. zł
2,000,000

Targeting mitochondrial DNA repair for
novel anti-cancer therapies
Zwiększenie strukturalnej stabilności
i operacyjnej niezawodności
perowskitowych ogniw słonecznych
Enhancement of structural stability
and operational reliability of perovskite
solar cells

1.975 tys. zł
1,975,000
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Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

16.01.2017 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków | Application deadline

15.03.2017 r.

Kwota przeznaczona na konkurs | Funds earmarked for competition

14 mln zł/PLN 14 million

Liczba wniosków w konkursie | Applications filed

84

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

33

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

132

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

13

Całkowita kwota dofinansowania | Total funding

25,9 mln zł/PLN 25.9 million

KONKURSY OGŁOSZONE | ANNOUNCED COMPETITIONS
KONKURS 4/2017 | COMPETITION 4/2017
Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

1.08.2017 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków | Application deadline

2.10.2017 r.

Kwota przeznaczona na konkurs | Funds earmarked for competition

30 mln zł
PLN 30 million

Liczba wniosków w konkursie | Applications filed

80

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

42

Do końca 2017 r. trwał proces oceny merytorycznej wniosków.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w I kwartale 2018 r.

The merits evaluation of applications lasted until the end of
2017. The competition was decided in the 1st quarter of 2018.

REALIZACJA PROGRAMU
W ROKU 2017

IMPLEMENTATION OF PROGRAMME
IN 2017

W 2017 r. w programie FIRST TEAM zostało zawartych 16 umów
o powierzenie grantu o łącznej wartości 31.781 tys. zł. W ramach
wszystkich umów grantobiorcom zostały przekazane środki
w łącznej wysokości 17.572 tys. zł. Ponadto zostało zawartych
49 umów stypendialnych, na podstawie których wypłacono
stypendia w łącznej wysokości 1.236 tys. zł.

In 2017, 16 grant agreements were signed in the FIRST TEAM
programme for a total of PLN 31,781,000. Under all agreements,
funds totalling PLN 17,572,000 were distributed to recipients.
There were also 49 stipend agreements signed, under which
stipends totalling PLN 1,236,000 were distributed.

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

The FIRST TEAM programme is implemented under Measure 4.4,
Increasing the human potential in the R&D sector, of the Smart
Growth Operational Programme 2014–2020.
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PROGRAM TEAM

TEAM PROGRAMME

Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R poprzez
wsparcie przełomowych projektów naukowych o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, realizowanych w zespołach
kierowanych przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach bądź konsorcjach
naukowo-przemysłowych w Polsce. Wsparcie powinno umożliwić zdobycie doświadczenia osobom rozpoczynającym karierę
naukową (studentom, doktorantom lub młodym doktorom).

The aim of the TEAM programme is to develop the human potential in the R&D sector by supporting groundbreaking projects
of great significance for the economy and society, carried out by
teams headed by leading scientists from all over the world at
research units, enterprises or research and academic/industry
consortia in Poland. The support should enable people at the
start of their scientific careers (undergraduates, PhD students
and postdocs) to gain experience.

KONKURSY ROZSTRZYGNIETE | COMPLETED COMPETITIONS
KONKURS 3/2016 | COMPETITION 3/2016
LAUREACI PROGRAMU TEAM | LAUREATES OF THE TEAM PROGRAMME
Laureat/ka
Beneficiary

Miejsce realizacji projektu
Project location

Tytuł projektu
Project

Przyznane
finansowanie
Amount awarded
(in PLN)

prof. dr hab.
Janusz Bujnicki

Międzynarodowy Instytut
Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Warszawie

Modelowanie dynamicznych oddziaływań
między RNA i małymi cząsteczkami
chemicznymi, z zastosowaniem w praktyce

3.499 tys. zł
3,499,000

International Institute of
Molecular and Cell Biology in
Warsaw

Modeling of dynamic interactions between
RNA and small molecules and its practical
applications

Uniwersytet Warszawski,
Obserwatorium
Astronomiczne

Zaawansowane algorytmy wykrywania
i modelowania szumu newtonowskiego
w interferometrycznych detektorach fal
grawitacyjnych

prof. dr hab.
Tomasz Bulik

University of Warsaw,
Astronomical Observatory

prof. dr hab. Wiesław
I. Gruszecki

3.499 tys. zł
3,499,000

Advanced algorithms for detection
and modelling of newtonian noise for
interferometric gravitational wave detectors
Xanthophylls in the retina of the eye

3.265 tys. zł
3,265,000

Instytut Chemii Organicznej
PAN w Warszawie

Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych
do zastosowań w mikroskopii STED

2.984 tys. zł
2,984,000

Institute of Organic
Chemistry PAS in Warsaw

Novel fluorescence probes for stimulated
emission depletion microscopy

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, Małopolskie
Centrum Biotechnologii

Wykorzystanie nanorobotów DNA oraz
systemu mikroprzepływowego w celu
kontrolowanego dostarczania białek
błonowych do sztucznych komórek

Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie,
Wydział Matematyki Fizyki
i Informatyki

Ksantofile w siatkówce oka

Maria Curie-Skłodowska
University, Faculty of
Mathematics, Physics and
Computer Science
prof. dr hab.
Daniel Gryko

prof.
Jonathan Heddle

Jagiellonian University in
Krakow, Malopolska Centre
of Biotechnology
prof. dr hab. inż.
Piotr Kaszyński

Centrum Badań
Molekularnych
i Makromolekularnych PAN
w Łodzi
Centre of Molecular and
Macromolecular Studies PAS
in Łódź

3.440 tys. zł
3,440,000

Merging Programmable DNA Nanorobots and
Microfluidics for Orientationally Controlled
Delivery of Membrane Proteins to Protocells
Supramolekularne materiały do badań
podstawowych oraz technologii
przetwarzania energii
Supramolecular materials designed for
fundamental studies and energy conversion
technologies

3.480 tys. zł
3,480,000
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Laureat/ka
Beneficiary

Miejsce realizacji projektu
Project location

Tytuł projektu
Project

Przyznane
finansowanie
Amount awarded
(in PLN)

prof. dr hab.
Wojciech Knap

Instytut Wysokich Ciśnień
PAN w Warszawie

Czujniki terahercowe oparte o materiały
topologiczne

3.499 tys. zł
3,499,000

Institute of High Pressure
Physics PAS in Warsaw

Terahertz Sensor Based on Topological
Materials

Instytut Wysokich Ciśnień
PAN w Warszawie

Wpływ defektów punktowych na rozkład
studni kwantowych InGaN w technologii
laserów i diod elektroluminescencyjnych
emitujących w obszarze niebieskim i zielonym

prof. dr hab.
Michał Leszczyński

Institute of High Pressure
Physics PAS in Warsaw

prof. dr hab.
Wojciech Macyk

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie,
Wydział Chemii
Jagiellonian University in
Krakow, Faculty of Chemistry

prof. dr hab.
Daniel Mege

Centrum Badań Kosmicznych
PAN w Warszawie
Space Research Centre PAS
in Warsaw

dr hab.
Justyna Olko

Uniwersytet Warszawski,
Wydział „Artes Liberales”
University of Warsaw, Faculty
of "Artes Liberales"

dr hab.
Dorota Anna Pawlak

Uniwersytet Warszawski,
Centrum Nowych Technologii
University of Warsaw, Centre
of New Technologies

dr hab.
Dariusz Plewczyński

Uniwersytet Warszawski,
Centrum Nowych Technologii
University of Warsaw, Centre
of New Technologies

3.464 tys. zł
3,464,000

Influence of point defects on InGaN quantum
well decomposition in technology of blue
/green laser diodes and LEDs
W poszukiwaniu materiałów umożliwiających
lepsze wykorzystanie energii słonecznej
w fotokatalitycznych reakcjach egzoi endoenergetycznych (INGENIOUS)

3.500 tys. zł
3,500,000

In quest of a more efficient quantum solar
energy exploitation in energy downhill and
uphill photocatalytic processes (INGENIOUS)
Wpływ systemów magmowych i tektoniki na
aktywność hydrotermalną na Marsie w świetle
badań misji ExoMars/TGO: warunki dla
obecności życia i zasobów naturalnych

3.496 tys. zł
3,496,000

EXOMHYDR - Magmatic plumbing systems and
tectonic control of hydrothermal activity on
Mars revealed by ExoMars/TGO: constraints for
life and resources
Językowe antidotum: żywotność językowa
jako narzędzie budowania psychicznego
dobrostanu, zdrowia i zrównoważonego
rozwoju

3.499 tys. zł
3,499,000

Language as a cure: linguistic vitality as a tool
for psychological well-being, health and
economic sustainability
Na skrzyżowaniu nowych koncepcji materiałów
fotonicznych, metod wzrostu i unikalnej
optycznej charakteryzacji

3.500 tys. zł
3,500,000

Novel photonic materials concepts, crystal
growth, and beyond-the-state-of-the-art optical
characterization at the crossroads
Analiza struktury trójwymiarowej genomu
ludzkiego w skali całej populacji: model
komputerowy i weryfikacja doświadczalna dla
limfoblastów wybranych rodzin z projektu 1000
Genomów

3.488 tys. zł
3,488,000

Three-dimensional Human Genome structure
at the population scale: computational
algorithm and experimental validation for
lymphoblastoid cell lines of selected families
from 1000 Genomes Project
dr Szymon
Świeżewski

Instytut Biochemii i Biofizyki
PAN w Warszawie
Institute of Biochemistry and
Biophysics PAS in Warsaw

Antysensowna transkrypcja jako mechanizm
percepcji środowiska zewnętrznego przez
rośliny
Antisense transcription requirement for plant
external environment sensing

3.500 tys. zł
3,500,000
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Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

15.11.2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków | Application deadline

16.01.2017 r.

Kwota przeznaczona na konkurs | Funds earmarked for competition

21 mln zł
PLN 21 million

Liczba wniosków w konkursie | Applications filed

75

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

33

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

131

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

14

Całkowita kwota dofinansowania | Total funding

48,1 mln zł
PLN 48.1 million

KONKURS 4/2017 | COMPETITION 4/2017
LAUREACI PROGRAMU TEAM | LAUREATES OF THE TEAM PROGRAMME
Laureat/ka
Beneficiary

Miejsce realizacji projektu
Project location

Tytuł projektu
Project

Przyznane
finansowanie
Amount awarded
(in PLN)

prof. dr hab.
Marcin Drąg

Politechnika Wrocławska,
Wydział Chemiczny

Wyzwania w projektowaniu selektywnych markerów do
obrazowania enzymów proteolitycznych

3.496 tys. zł
3,496,000

Wrocław University of
Science and Technology,
Faculty of Chemistry

Challenges in the design of selective activity-based
probes for proteolytic enzymes

Uniwersytet Medyczny
w Łodzi, Wydział Lekarski
Medical University of Lodz,
Faculty of Medicine

Receptory dla wolnych kwasów tłuszczowych jako cel
farmakologiczny w nieswoistych chorobach zapalnych
jelit: walidacja hipotezy i opracowanie nowych
kandydatów na leki

Instytut Chemii Organicznej
PAN w Warszawie

Bio-inspirowane reakcje katalityczne
w zrównoważonych procesach indukowanych światłem

Institute of Organic
Chemistry PAS in Warsaw

Bioinspired catalysis for sustainable, light-induced
processes

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, Wydział Chemii
Jagiellonian University in
Kraków, Faculty of Chemistry

Odkrycie i optymalizacja małocząsteczkowych
inhibitorów przeciwko immunoreceptorom
programowanej śmierci komórki (PD-1) i jego liganda
(PD-L1) w terapii przeciwnowotworowej

Uniwersytet Warszawski,
Centrum Nowych
Technologii

Wzajemne oddziaływanie komórek macierzystych
włosa i otaczającej niszy w czasie regeneracji skóry
i cyklu włosa.

University of Warsaw, Centre
of New Technologies

Reciprocal interaction between hair follicle Stem
Cells and surrounding niche during skin and hair
regeneration

prof. dr hab.
Jakub Fichna

prof. dr hab.
Dorota Gryko

prof. dr hab.
Tadeusz Holak

dr n. med.
Krzysztof Kobielak

3.149 tys. zł
3,149,000

Free Fatty Acid receptors (FFAs) as a new
pharmacological target in inflammatory bowel disease:
validation of hypothesis and design of novel drug
candidates
3.466 tys. zł
3,466,000

3.500 tys. zł
3,500,000

Development of small molecules for the immune
checkpoint targeting in cancer therapy
3.500 tys. zł
3,500,000
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Laureat/ka
Beneficiary

Miejsce realizacji projektu
Project location

Tytuł projektu
Project

Przyznane
finansowanie
Amount awarded
(in PLN)

prof. dr hab.
Jarosław
Marszałek

Międzyuczelniany Wydział
Biotechnologii Uniwersytetu
Gdańskiego i Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego

Cykl wiązania substratu przez białka opiekuńcze
Hsp70/J: molekularne mechanizmy i funkcjonalne
konsekwencje

3.456 tys. zł
3,456,000

Intercollegiate Faculty
of Biotechnology of the
University of Gdansk and
Medical University of Gdansk
prof. dr hab.
Jacek Młynarski

Instytut Chemii Organicznej
PAN w Warszawie
Institute of Organic
Chemistry PAS in Warsaw

prof. dr hab.
Paweł Moskal

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, Wydział Fizyki,
Astronomii i Informatyki
Stosowanej
Jagiellonian University in
Kraków, Faculty of Physics,
Astronomy and Applied
Computer Science

dr hab.
Andrzej
Stupakiewicz

dr Kenji Yamada

Uniwersytet w Białymstoku,
Wydział Fizyki
University of Bialystok,
Faculty of Physics

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, Małopolskie
Centrum Biotechnologii
Jagiellonian University in
Kraków, Malopolska Centre
of Biotechnology

dr hab.
Michał Zawada

Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu,
Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Nicolaus Copernicus
University in Toruń, Faculty
of Physics, Astronomy and
Informatics

Hsp70/J-protein chaperones substrate binding cycle:
molecular mechanisms and functional consequences

Nowe strategie syntezy z zastosowaniem
organokatalizatorów: synteza związków bioaktywnych
i leków

3.460 tys. zł
3,460,000

New organocatalytic strategies: towards drugs and
bioactive compounds
Jagiellońska pozytonowa emisyjna tomografia:
obrazowanie morfometryczne in-vivo za pomocą
atomów pozytonium

3.500 tys. zł
3,500,000

Jagiellonian Positron Emission Tomography: a novel in
vivo morphometric imaging with positronium

Innowacyjna technologia zimnego ultraszybkiego
zapisu fotomagnetycznego oraz nowe podejście do
ultraszybkiej opto-spintroniki

3.300 tys. zł
3,300,000

Innovative technology of cold ultrafast photo-magnetic
recording and novel approach to ultrafast optospintronics
Bomba oleju musztardowego jako mechanizm obrony
chemicznej u roślin

2.973 tys. zł
2,973,000

Plant chemical defense based on mustard oil bomb

Ogólnoświatowa sieć czujników kwantowych nowej
generacji z optycznymi zegarami atomowymi
A next-generation worldwide quantum sensor network
with optical atomic clocks

Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

20.04.2017 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków | Application deadline

21.06.2017 r.

Kwota przeznaczona na konkurs | Funds earmarked for competition

47,5 mln zł
PLN 47.5 million

Liczba wniosków w konkursie | Applications filed

54

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

47

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

98

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

11

Całkowita kwota dofinansowania | Total funding

36,9 mln zł
PLN 36.9 million

3.180 tys. zł
3,180,000
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KONKURSY OGŁOSZONE | ANNOUNCED COMPETITIONS
KONKURS 5/2017 | COMPETITION 5/2017
Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

15.11.2017 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków
Application deadline

15.01.2018 r.

Kwota przeznaczona na konkurs | Funds earmarked for competition

47,5 mln zł
PLN 47.5 million

Proces oceny merytorycznej wniosków rozpoczął się w 2018 r.,
a rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło pod koniec II kwartału
tego roku.

The merits evaluation of applications began in 2018, and the
competition was decided at the end of the 2nd quarter of 2018.

REALIZACJA PROGRAMU
W ROKU 2017

IMPLEMENTATION OF PROGRAMME
IN 2017

W 2017 r. w programie TEAM zostało zawartych 20 umów
o powierzenie grantu o łącznej wartości 68.291 tys. zł. Grantobiorcom zostały przekazane środki w łącznej wysokości 52.635
tys. zł. Ponadto zawartych zostało 79 umów stypendialnych, na
podstawie których wypłacono stypendia w łącznej wysokości
1.724 tys. zł.

In 2017 there were 20 grant agreements signed in the TEAM
programme for a total of PLN 68,291,000. Funds totalling PLN
52,635,000 were distributed to grant recipients. There were also
79 stipend agreements signed, under which stipends totalling
PLN 1,724,000 were distributed.

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

The TEAM programme is implemented under Measure 4.4, Increasing the human potential in the R&D sector, of the Smart
Growth Operational Programme 2014–2020.

PROGRAM TEAM TECH I TEAM
TECH CORE FACILITY

TEAM TECH AND TEAM TECH
CORE FACILITY PROGRAMMES

Celem programu TEAM TECH jest rozwój kadr sektora B+R
poprzez wsparcie projektów zespołowych kierowanych przez
uczonych posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu
wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej (konkurs
TEAM TECH) czy też świadczeniu usług badawczych lub obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych
(konkursy Core Facility i Core Facility Plus). Wsparcie powinno
umożliwić zdobycie doświadczenia osobom rozpoczynającym karierę naukową (studentom, doktorantom lub młodym
doktorom) – w zakresie rozwoju technologii, procesu lub innowacyjnego produktu (konkurs TEAM TECH) albo w zakresie
opracowania i rozwoju usług badawczych z wykorzystaniem
zaawansowanej aparatury badawczej (konkursy Core Facility
i Core Facility Plus).

The aim of the TEAM TECH programme is to develop the human
potential in the R&D sector by supporting team projects managed by scientists having outstanding experience in commercializing research results (TEAM TECH competition), or providing
research services or operating research equipment for business
customers (Core Facility and Core Facility Plus competitions).
The support should enable people at the start of their scientific
careers (undergraduates, PhD students and postdocs) to gain
experience in developing a technology, process or innovative
project (TEAM TECH competition) or designing and developing
research services using advanced research equipment (Core
Facility and Core Facility Plus competitions).
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KONKURSY ROZSTRZYGNIETE | COMPLETED COMPETITIONS
KONKURSY TEAM TECH 3/2016 i CORE FACILITY 2/2016
COMPETITIONS TEAM TECH 3/2016 and CORE FACILITY 2/2016
LAUREACI PROGRAMÓW TEAM TECH I CORE FACILITY
LAUREATES OF TEAM TECH AND CORE FACILITY PROGRAMMES
Laureat/ka
Beneficiary

Miejsce realizacji projektu
Project location

Tytuł projektu
Project

Przyznane
finansowanie
Amount awarded
(in PLN)

Nowa generacja
wysokoenergetycznych
kondensatorów hybrydowych –
HYCAP

3.490 tys. zł
3,490,000

TEAM TECH
prof.
François Béguin

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii
Chemicznej
Poznan University of Technology, Faculty of
Chemical Technology

prof. Detlef Hommel

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
Wroclaw Research Centre EIT +

A new generation of high energy
hybrid capacitors - HYCAP
Nowe wydajne emitery głębokiego
promieniowania UV dla zastosowań
w naukach o życiu

3.499 tys. zł
3,499,000

New efficient deep-UV emitters for
Life Science Applications
dr hab. inż.
Michał Makowski
/ dr Tomasz Mirosław

Konsorcjum: Politechnika Warszawska,
Wydział Fizyki/Przemysłowe Centrum Optyki
S.A.
Consortium: Warsaw University of
Technology, Faculty of Physics/ PCO S.A.

dr Izabela Sabała

prof. Maciej
Wojtkowski

dr hab.
Mariusz Zdrojek
/dr Krzysztof
Jakubczak

Holograficzny wyświetlacz
przyoczny
HANEDA - Holographic Near Eye
Display

Międzynarodowy Instytut Biologii
Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Antybakteryjne opatrunki nowej
generacji

International Institute of Molecular and Cell
Biology in Warsaw

INFECTLESS New generation of
antibacterial wound dressing

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

Widzenie i obrazowanie
dwufotonowe

Institute of Physical Chemistry PAS in
Warsaw
Konsorcjum: Politechnika Warszawska,
Wydział Fizyki/nanoEMI Sp. z o.o.
Consortium: Warsaw University of
Technology, Faculty of Physics/nanoEMI

3.486 tys. zł
3,486,000

3.464 tys. zł
3,464,000

3.681 tys. zł
3,681,000

Two photon vision and two photon
eye imaging (2x2 PhotonVis)
Termoplastyczne nanokompozyty
do efektywnego tłumienia
promieniowania mikrofalowego

3.434 tys. zł
3,434,000

Thermoplastic nanocomposites for
efficient screening of microwave
electromagnetic radiation

TEAM TECH CORE FACILITY
prof. Michał Dadlez

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
w Warszawie
Institute of Biochemistry and Biophysics PAS
in Warsaw

Spektrometria mas w analizach
biofarmaceutyków – ulepszone
metodologie dla jakościowej,
ilościowej analizy leków,
metabolitów i cząsteczek
diagnostycznych oraz strukturalnej
charakterystyki terapeutyków
białkowych
Mass Spectrometry of
Biopharmaceuticals - improved
methodologies for qualitative,
quantitative and structural
characterization of drugs,
proteinaceous drug targets and
diagnostic molecules.

3.500 tys. zł
3,500,000
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Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

15.11.2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków | Application deadline

16.01.2017 r.

Kwota przeznaczona na konkurs | Funds earmarked for competition

21 mln zł
PLN 21 million

Liczba wniosków w konkursie | Applications filed

43

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

16

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

68

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

7

Całkowita kwota dofinansowania | Total funding

24,5 mln zł
PLN 24.5 million

Dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski (w środku), laureat programu TEAM TECH z zespołem
Dr Tomasz Nasiłowski (in the center), a beneficiary of the TEAM TECH programme with his team
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KONKURSY TEAM TECH 4/2017,
CORE FACILITY 3/2017
i CORE FACILITY PLUS 1/2017

COMPETITIONS TEAM TECH 4/2017,
CORE FACILITY 3/2017
and CORE FACILITY PLUS 1/2017

LAUREACI PROGRAMÓW TEAM TECH, CORE FACILITY I CORE FACILITY PLUS
LAUREATES OF THE TEAM TECH, CORE FACILITY AND CORE FACILITY PLUS PROGRAMMES
Laureat/ka
Beneficiary

Miejsce realizacji
projektu
Project location

Tytuł projektu
Project

Przyznane
finansowanie
Amount awarded
(in PLN)

TEAM TECH
dr hab. Anna Wójcicka

Warsaw Genomics
Sp. z o.o. Sp. k.

Kompleksowa diagnostyka genetyczna
mikroangiopatii zakrzepowych – opracowanie
testu genetycznego i algorytmu umożliwiającego
określenie ryzyka utraty przeszczepionego narządu

2.994 tys. zł4
2,994,0004

Comprehensive genetic diagnostics of thrombotic
microangiopathies – a genetic test and clinical
algorithm to predict risk of renal transplant failure
dr hab. Agnieszka
Michota-Kamińska

Instytut Chemii
Fizycznej PAN
w Warszawie
Institute of Physical
Chemistry PAS in
Warsaw

prof. Piotr Perlin

Konsorcjum: Instytut
Wysokich Ciśnień PAN
w Warszawie/TopGaN
Sp. z o.o.
Consortium: Institute
of High Pressure
Physics PAS in
Warsaw/TopGaN

dr Katrzyna DonskowŁysoniewska

Innowacyjne ramanowskie urządzenie
diagnostyczne (ang. FORMI) do detekcji
patogennych bakterii w próbkach medycznych
i środowiskowych

3.005 tys. zł
3,005,000

Future diagnostic RaMan devIce (FORMI) for
detection of medical and environmental pathogenic
bacteria
Monolityczna, dwu-wymiarowa matryca laserów lub
diod superluminescencyjnych z wymuszoną emisją
powierzchniową

3.090 tys.5
3,090,0005

Monolithic, two-dimensional arrays of
“horizontal-to-vertical” nitride laser diodes and
superluminescent diodes

Wojskowy Instytut
Higieny i Epidemiologii
im. gen. K.
Kaczkowskiego

Innowacyjna immunoterapia chorób
autoimmunizacyjnych z użyciem limfocytów T
CD8 aktywowanych czynnikami pochodzenia
pasożytniczego

Military Institute
of Hygiene and
Epidemiology

Innovative immunotherapy of autoimmune diseases
using CD8 T cells modified by factors of parasitic
origin

3.105 tys. zł
3,105,000

4. Wskazana kwota to całkowita wartość projektu, a udzielone dofinansowanie w wysokości: 2.429 tys. zł wynika z intensywności pomocy publicznej
4. Total value of the project, funding granted in the amount of PLN 2,429,000 due to state-aid intensity rules.
5. Wskazana kwota to całkowita wartość projektu, a udzielone dofinansowanie w wysokości: 2.837 tys. zł wynika z intensywności pomocy publicznej
5. Total value of the project, funding granted in the amount of PLN 2,837,000 due to state-aid intensity rules.
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TEAM TECH CORE FACILITY
dr hab. inż.
Sylwester
Kalisz

Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział
Inżynierii Środowiska i Energetyki
Silesian University of Technology, Faculty of
Energy and Environmental Engineering

Optymalizacja procesu spalania
i waloryzacja ubocznych
produktów spalania dla
wypełnienia założeń gospodarki
o obiegu zamkniętym, UPS-Plus

3.466 tys. zł
3,466,000

Process optimisation and
valorization of combustion byproducts in transition to circular
economy (UPS-Plus)
prof.
Krzysztof
Woźniak

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
University of Warsaw, Faculty of Chemistry

Platforma do badań
krystalograficznych oraz
biofizycznych wspomagających
rozwój produktów leczniczych

3.499 tys. zł
3,499,000

Core facility for crystallographic
and biophysical research to
support the development of
medicinal products
TEAM TECH CORE FACILITY PLUS
dr Witold
Konopka

Instytut Biologii Doświadczalnej im.
Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie
Nencki Institute of Experimental Biology PAS
in Warsaw

ANIMOD – Zintegrowana
platforma do tworzenia
i analizy modeli zwierzęcych
do zastosowania w badaniach
biomedycznych

1.500 tys. zł
1,500,000

ANIMOD - Integrated platform
for generation and analysis of
animal models for biomedical
applications

Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

20.04.2017 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków | Application deadline

20.06.017 r.

Kwota przeznaczona na konkurs | Funds earmarked for competition

47,5 mln zł

Liczba wniosków w konkursie | Applications filed

31

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

14

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

57

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

7

Całkowita kwota dofinansowania (z uwzględnieniem intensywności
pomocy publiczne)
Total funding (reflecting intensity of state aid)

19,8 mln zł
(kwota wnioskowanego budżetu i sumarycznie dla
wszystkich projektów wynosi 20.659 tys. zł)
PLN 19.8 million
(total of budget applied for and overall for all projects is
PLN 20,659,000)
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KONKURSY OGŁOSZONE | ANNOUNCED COMPETITIONS
KONKURSY CORE FACILITY 4/2017 I CORE FACILITY PLUS 2/2017
COMPETITIONS CORE FACILITY 4/2017 AND CORE FACILITY PLUS 2/2017
Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

1.08.2017 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków | Application deadline

2.10.2017 r.

Kwota przeznaczona na konkurs | Funds earmarked for competition

25 mln zł
PLN 25 million

Liczba wniosków w konkursie | Applications filed

9

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

6

W 2017 r. trwał proces oceny merytorycznej wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w I kwartale 2018 r.

The merits evaluation of applications was conducted in 2017.
The competition was decided in the 1st quarter of 2018.

KONKURSY TEAM TECH 5/2017, CORE FACILITY 5/2017 I CORE FACILITY PLUS 3/2017
COMPETITIONS TEAM TECH 5/2017, CORE FACILITY 5/2017 AND CORE FACILITY PLUS
3/2017
Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

15.11.2017 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków | Application deadline

15.01.2018 r.

Kwota przeznaczona na konkurs | Funds earmarked for competition

47,5 mln zł
PLN 47.5 million

W 2017 r. prowadzone było przyjmowanie wniosków.

Applications were accepted in 2017.

REALIZACJA PROGRAMU
W ROKU 2017

IMPLEMENTATION OF PROGRAMME
IN 2017

W 2017 r. w programie TEAM TECH zostało zawartych 12 umów
o powierzenie grantu o łącznej wartości 40.050 tys. zł. W ramach umów zawartych w programie grantobiorcom zostały
przekazane środki w łącznej wysokości 30.279 tys. zł. Ponadto
zawartych zostało 50 umów stypendialnych, na podstawie
których wypłacono stypendia w łącznej wysokości 1.108 tys. zł.

In 2017, 12 grant agreements were signed in the TEAM TECH
programme for a total of PLN 40,050,000. Funds totalling
PLN 30,279,000 were distributed to grant recipients under
agreements concluded in the programme. There were also 50
stipend agreements signed, under which stipends totalling
PLN 1,108,000 were distributed.

W programie TEAM TECH Core Facility zostały zawarte 2 umowy
o powierzenie grantu o łącznej wartości 6.788 tys. zł. Grantobiorcom zostały przekazane środki w łącznej wysokości 2.837
tys. zł. Ponadto zawartych zostało 8 umów stypendialnych,
na podstawie których zostały wypłacone stypendia w łącznej
wysokości 111 tys. zł.

Two grant agreements were signed in the TEAM TECH Core
Facility programme for a total of PLN 6,788,000. Funds totalling PLN 2,837,000 were distributed to grant recipients. There
were also 8 stipend agreements signed, under which stipends
totalling PLN 111,000 were distributed.

Programy TEAM TECH i TEAM TECH Core Facility są realizowane
w ramach Działania 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

The TEAM TECH and TEAM TECH Core Facility programmes are
implemented under Measure 4.4, Increasing the human potential
in the R&D sector, of the Smart Growth Operational Programme
2014–2020.
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WYDAWNICTWA

PUBLICATIONS

PROGRAM MONOGRAFIE

MONOGRAPHS PROGRAMME

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

In the MONOGRAPHS programme, the Foundation finances the
publication of original, previously unpublished works from the
humanities and social sciences, chosen in a competition. The
competition has been conducted continuously since 1994. An
average of 10 new titles are released every year, and about
10% of candidates receive funding for publication of their books. Since 2011 the series has been published by the Nicolaus
Copernicus University Press in Toruń.

W ramach programu MONOGRAFIE jego laureaci mogą się
także ubiegać o sfinansowanie tłumaczenia ich książki wydanej wcześniej w serii Monografie FNP na jeden z języków
kongresowych (konkurs TRANSLACJE). W ramach programu
przyznawane są także subwencje na sfinansowanie adiustacji
językowej monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanych w wybranym języku kongresowym (konkurs ADIUSTACJE).

In the MONOGRAPHS programme, beneficiaries can also receive
funding for translation of works previously published in the
FNP Monographs series into a conference language (TRANSLATIONS competition). The programme also provides grants
to finance linguistic editing of monographs in the humanities
and social sciences written in a selected conference language
(EDITING competition).

Rolę jury konkursu pełni Rada Wydawnicza, w skład której
wchodzą:
prof. Tomasz Kizwalter (przewodniczący)
prof. Szymon Wróbel (wiceprzewodniczący)
prof. Andrzej Borowski
prof. Michał Buchowski
prof. Antoni Ziemba

The role of the jury for the competition is performed by the
Publications Board, comprising:
prof. Tomasz Kizwalter (chair)
prof. Szymon Wróbel (vice chair)
prof. Andrzej Borowski
prof. Michał Buchowski
prof. Antoni Ziemba

W 2017 r. do wydania w serii zostało zakwalifikowanych 8 prac,
zaś drukiem ukazało się 17 nowych tytułów (w sumie do końca
2017 r. w serii ukazało się 208 tytułów). W roku 2017 nie przyznano dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE, a do
konkursu ADIUSTACJE nie wpłynęły żadne wnioski.

In 2017, 8 works were accepted for publication in the series
and 17 new titles appeared in print. In all, through the end of
2017 there were 208 titles published in the series. No funding
was awarded in the TRANSLATIONS competition in 2017 and
no applications were filed in the EDITING competition.

Na realizację programu MONOGRAFIE (wraz z konkursami
Translacje i Adjustacje) przeznaczono łącznie ok. 750 tys. zł.
Kwota ta obejmuje również zobowiązania wynikające z cykli
wydawniczych zainicjowanych w latach wcześniejszych, a zakończonych w 2017 r.

A total of about PLN 750,000 was earmarked for implementation
of the MONOGRAPHS programme (including the TRANSLATIONS
and EDITING competitions). This figure includes obligations
incurred under the publication series in earlier years but completed in 2017.
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KONKURS MONOGRAFIE W 2017 r. | MONOGRAPHS COMPETITION IN 2017
LAUREACI PROGRAMU MONOGRAFIE | LAUREATES OF THE MONOGRAPHS PROGRAMME
Laureat/ka
Beneficiary

Dziedzina
Field

Instytucja
Institution

Tytuł książki
Book title

dr Agnieszka
Fulińska

historia

Uniwersytet Jagielloński

history

Jagiellonian University in
Cracow

Jak Grecy stworzyli królów. Atrybuty królewskie
a wizerunek publiczny władców hellenistycznych

historia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji
rzymskiej w okresie pryncypatu

Nicolaus Copernicus Univeristy
in Toruń

Officium a rationibus. A Study in the History of Roman
Administration During the Principate Period

sociology

Instytut Zachodni im. Zygmunta
Wojciechowskiego w Poznaniu

Francuzi, Algierczycy? Relacje między identyfikacjami
Francuzów algierskiego pochodzenia

Institute for Western Affair,
Poznań

French or Algerian? French Citizens of Algerian Descent
and the Relations Between their Identifications

historia

Uniwersytet Wrocławski

history

University of Wrocław

Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość – Marthy Nussbaum
koncepcja zdolności jako podstawa egalitarnego
liberalizmu

dr Karol
Kłodziński

dr Jacek
Kubera

dr Urszula
Lisowska

history

socjologia

How the Greeks Created Kings. Royal Attributes and the
Public Image of Hellenic Rulers

Imagination, Art, Justice - Martha Nussbaum's Capability
Approach as a Basis for Egalitarian Liberalism
dr Anna
Markwart

filozofia

Uniwersytet Jagielloński

philosophy

Jagiellonian University in
Cracow

Bogactwo uczuć moralnych. Jednostka i społeczeństwo
we wzajemnych oddziaływaniach w perspektywie filozofii
Adama Smitha
A Wealth of Moral Sentiments. The Individual and Society
Affecting One Another from the Perspective of Adam
Smith's Philosophy

prof. dr hab.
Przemysław
Urbańczyk

historia
history

Instytut Archeologii i Etnologii
PAN

dr
Przemysław
Wewiór

filozofia

Uniwersytet Wrocławski

philosophy

University of Wrocław

Wstępując w ślady Salomona. Religia i nauka w myśli
Francisa Bacona

dr hab. Marek
Węcowski

historia
history

Uniwersytet Warszawski

Dylemat więźnia. Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele

University of Warsaw

The Prisoner's Dilemma. Athenian Ostracism and its
Original Aims

Institute of Archaeology and
Ethnology PAS

Bolesław Chrobry – lew ryczący
Bolesław I the Brave - a Roaring Lion

Following in Solomon's Footsteps. Religion and Science in
the Thought of Francis Bacon

Liczba konkursów | Competitions held

4

Liczba kandydatów w konkursie | Candidates in competitions

90

Prace zakwalifikowane do wydania w serii
Works qualifying for publication in the series

8

Dofinansowanie tłumaczenia na języki obce | Translations funded

0

Liczba recenzentów i ekspertów | Reviewers and experts

54

Łączna wartość przyznanego dofinansowania | Total funding awarded

433 tys. zł
PLN 433,000
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA AWARDS AND DISTINCTIONS
SERII W 2017 r.
FOR THE MONOGRAPHS
SERIES IN 2017
▶▶

▶▶
▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

Nagroda KLIO w kategorii autorskiej i monografii naukowych
za książkę Michała Tymowskiego Europejczycy i Afrykanie.
Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty,
Nagroda KLIO za wybitny wkład w popularyzację historii dla
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Wydawnictwa UMK,
Nagroda Polskiej Akademii Nauk im. Aleksandra Brücknera
w dziedzinie filologii i literaturoznawstwa oraz nagroda
I stopnia Rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za książkę Ewy Skwary Komedia według Terencjusza,
Nagroda Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za publikację W cieniu Dżesera. Badania polskich archeologów
w Sakkarze autorstwa Karola Myśliwca,
Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu w konkursie na najlepszą książkę akademicką
roku 2017 dla Karola Myśliwca za książkę W cieniu Dżesera.
Badania polskich archeologów w Sakkarze,
Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w konkursie
ACADEMIA 2017 dla Najlepszej Publikacji Akademickiej
w dziedzinie Nauk Społecznych i Humanistycznych za
książkę Michała Tymowskiego Europejczycy i Afrykanie.
Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty.

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

KLIO Award in the category of monographs for Michał
Tymowski’s book Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty (Europeans and Africans: Mutual
discoveries and first contacts)
KLIO Award for distinguished contribution to the popularization of history for the Foundation for Polish Science and
Nicolaus Copernicus University Press
Aleksander Brückner Prize of the Polish Academy of Sciences
in the field of philology and literary studies and 1st prize
of the Rector of Adam Mickiewicz University in Poznań for
Ewa Skwara’s book Komedia według Terencjusza (Comedy
according to Terence)
Prize of the Rector of Adam Mickiewicz University in Poznań
for the Foundation for Polish Science for publication of
W cieniu Dżesera. Badania polskich archeologów w Sakkarze (In Djoser’s shadow: Studies by Polish archaeologists in
Sakkara) by Karol Myśliwiec
Distinction of the Rector of Adam Mickiewicz University in
Poznań in the competition for the best academic book in
2017 for Karol Myśliwiec’s W cieniu Dżesera. Badania polskich archeologów w Sakkarze (In Djoser’s shadow: Studies
by Polish archaeologists in Sakkara)
Prize of the Rector of the University of Warsaw in the Academia 2017 competition for best academic publication in the
social sciences and humanities for Michał Tymowski’s book
Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze
kontakty (Europeans and Africans: Mutual discoveries and
first contacts)
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PROGRAMY W REALIZACJI
(BEZ NOWYCH
KONKURSÓW)

ONGOING PROGRAMMES
(WITHOUT NEW
COMPETITIONS)

PROGRAM MISTRZ

MISTRZ/MASTER PROGRAMME

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.

The aim of the MISTRZ/MASTER programme, established in
1998, is to support outstanding scholars by awarding them
subsidies, including research grants and stipends. These
subsidies may be spent on new research or intensification of
ongoing research.

W 2015 r. Rada FNP podjęła decyzję o czasowym zwieszeniu
realizacji programu MISTRZ.

In 2015 the FNP Council decided to suspend the programme
temporarily.

W 2017 r. nie przyjmowano wniosków w programie MISTRZ.
Finansowaniu podlegało łącznie 14 projektów wyłonionych
w latach 2014–2015. W 2017 r. w ich realizacji wzięło udział
78 stypendystów.

Applications were not accepted in the MISTRZ/MASTER programme in 2017. Funding was provided to a total of 14 projects
selected in 2014–2015. In 2016 these projects involved 78
stipend recipients.

PROGRAM IDEE DLA POLSKI

IDEAS FOR POLAND PROGRAMME

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

Launched in 2009, the IDEAS FOR POLAND programme aims
to encourage outstanding young researchers from all over the
world who receive the prestigious Starting Grants awarded
by the European Research Council to carry out the research
projects under their ERC grant at a Polish scientific institution.
In this programme beneficiaries receive research grants comprising an individual stipend and a research subsidy.

Począwszy od listopada 2015 r. Fundacja nie rozpatruje wniosków do programu składanych przez laureatów konkursów ERC
w ramach Programu Horyzont 2020. O dofinansowanie mogą
ubiegać się jedynie laureaci ERC Starting Grants w ramach
7. Programu Ramowego UE.
W 2017 roku nie zgłoszono żadnych wniosków do programu.
Finasowaniu podlegały dwa projekty wyłonione w latach
2012–2013.

As of November 2015 the Foundation ceased accepting applications for the programme from ERC competition winners
within the Horizon 2020 programme. Only ERC Starting Grant
recipients under the EU’s 7th Framework Programme may
apply for funding.
No applications were submitted in the programme in 2017.
Funding was provided to two projects selected in 2012–2013.
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PROGRAMY FINANSOWANE
Z PROGRAMU OPERACYJNEGO
INNOWACYJNA GOSPODARKA

PROGRAMMES FINANCED FROM
THE INNOVATIVE ECONOMY
OPERATIONAL PROGRAMME

W 2008 r. Fundacja rozpoczęła realizację programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007–2013 (Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego
nauki). Jako beneficjent programów kluczowych PO IG Fundacja otrzymała 421.000 tys. zł na realizacje programów TEAM
PO IG, MPD, VENTURES, WELCOME, POMOST, HOMING PLUS.
Środki te były wydatkowane w latach 2008–2015.

In 2008 the Foundation began implementing programmes
financed by the European Regional Development Fund under
the Innovative Economy Operational Programme (PO IG)
2007–2013 (Measure 1.2, Improvement of the human potential
of science). As a beneficiary of key PO IG programmes, the Foundation received PLN 421,000,000 to realize the programmes
TEAM PO IG, International PhD Projects, VENTURES, WELCOME,
POMOST/PARENT BRIDGE and HOMING PLUS. These funds
were disbursed in 2008–2015.

W 2017 r. działania FNP w zakresie PO IG koncentrowały się na
badaniu trwałości projektów, które uzyskały dofinansowanie.
W ramach powyższych działań Fundacja przeprowadziła badanie trwałości zakończonych projektów, za rok 2016. W wyniku
badania FNP uzyskała potwierdzenie trwałości – w postaci kart
monitorowania trwałości projektów – dla 409 projektów, co
stanowi 98,32% wszystkich projektów zrealizowanych przez
FNP w ramach POIG.

POMOC TECHNICZNA
PROGRAMU
OPERACYJNEGO
INTELIGENTNY ROZWÓJ
2017 r. był pierwszym rokiem obowiązywania trzyletniej umowy na realizację projektu pomocy technicznej POIR w latach 2017–2019, na łączna kwotę 21.200 tys. zł. Podobnie jak
w latach ubiegłych, przedmiotem umowy o dofinansowanie
pomiędzy FNP a NCBiR jest Wsparcie wdrażania projektów FNP
w ramach działania 4.3 i 4.4 POIR poprzez realizację projektu
Pomocy Technicznej POIR. Ze środków pomocy technicznej
finansowane są wszystkie działania służące prawidłowemu
wdrażaniu projektów finansowanych z Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, takie jak: koszty zarządzania, kontroli, monitorowania, rozliczania, sprawozdawczości, informacji i promocji, jak również kontroli, weryfikacji i ewaluacji projektów.

In 2017 FNP’s activities involving PO IG focused on examination of the durability of projects that had received funding,
specifically the durability of projects completed in 2016. In
the review, FNP confirmed the durability of 409 projects, constituting 98.32% of all projects implemented by FNP in PO IG.

SMART GROWTH
OPERATIONAL
PROGRAMME TECHNICAL
ASSISTANCE
In 2017 the Foundation performed the first year of a three-year
contract for technical assistance in the Smart Growth Operational Programme (PO IR) for 2017–2019, worth a total of PLN 21.2
million. As in prior years, the subject of the contract between
FNP and the National Centre for Research and Development is
“Support for implementing FNP projects under PO IR Measures
4.3 and 4.4 through the PO IR Technical Assistance project.” The
technical assistance funding is used to finance all measures
aimed at ensuring proper implementation of projects funded
through PO IR, such as costs of administration, inspection,
monitoring, accounting, reporting, information and promotion,
as well as project control, verification and evaluation.
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Dr Alicja Babst-Kotecka, laureatka programu POWROTY I a beneficiary of the POWROTY/REINTEGRATION programme
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Pełne sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2017 opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji zostało złożone Ministrowi Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

The complete report on the Foundation’s activity in 2017, drawn
up in accordance with the Minister of Justice’s ordinance of
8 May 2001 on the general scope of reports on the activity of
foundations, has been submitted to the Minister of Science
and Higher Education.

Realizując zapisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach
oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, Fundacja umożliwia wszystkim
zainteresowanym zapoznanie się z pełnym sprawozdaniem
z działalności Fundacji w roku 2017, które jest dostępne w siedzibie Fundacji w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22.

Fulfilling the provisions of the Foundations Act of 6 April 1984
and the Act on Public Benefit and Volunteer Work of 24 April
2003, the Foundation enables anyone interested to access
the complete report on the Foundation’s activity in 2017,
which is available at the Foundation’s offices at Krasickiego
20/22, Warsaw.

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności organizacj i pożytku publicznego w 2017 r. zostanie umieszczone na stronie internetowej opp.mpips.gov.pl pod numerem
KRS 0000109744

The financial statements and merits report from the activity
of this public benefit organization in 2016 are published in the
website opp.mpips.gov under KRS 0000109744.
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BDO Sp. z o.o.
ul. Postępu 12
02-676 Warszawa

SPRAWOZDANIE
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO
REWIDENTA O SKRÓCONEJ
INFORMACJI FINANSOWEJ

INDEPENDENT AUDITOR’S
REPORT ON SUMMERY
FINANCIAL STATEMENTS

dla Rady Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej

for the Council of the
Foundation for Polish Science

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 2017 roku,
▶▶ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do
dnia 31 grudnia 2017 roku,
▶▶ zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od dnia
1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku,
▶▶ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1
stycznia do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku („Sprawozdanie finansowe Fundacji”), sporządzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn.
zm.) zwanej dalej „Ustawą o Rachunkowości”.

The accompanying summary financial statements of the Foundation for Polish Science with its registered office in Warsaw,
ul. Ignacego Krasickiego 20/22 (“the Foundation”), consisting of:
▶▶ the balance sheet prepared as at 31 December 2017,
▶▶ the profit and loss account for the period from 1 January
to 31 December 2017,
▶▶ the statement of changes in the statutory fund for the
period from 1 January to 31 December 2017,
▶▶ the statement of cash flows for the period from 1 January
to 31 December 2017,
▶▶ as well as the note on the methods used to prepare the
summary financial statements, are derived from the Foundation’s audited year-end financial statements for the
period from 1 January to 31 December 2017 (“the Foundation’s Financial Statements”), prepared in accordance with
the Accounting Act of 29 September 1994 (2018 Journal of
Laws, item 395 with subsequent amendments), hereinafter
referred to as “the Accounting Act”.

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 w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych
uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późniejszymi zmianami.
W dniu 26 marca 2018 r. wydaliśmy o Sprawozdaniu finansowym

We performed the audit of the Foundation’s Financial Statements, based on which the summary financial statements have
been prepared, in accordance with:
1. Chapter 7 of the Accounting Act,
2. National Standards on Auditing in the wording of International Standards on Auditing, adopted in Resolution
No. 2783/52/2015 passed by the National Council of Certified Auditors on 10 February 2015 with subsequent
amendments.
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Fundacji sprawozdanie z badania 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 2017 roku, jej wyniku finansowego za okres od dnia
1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz zakresu przeprowadzonego przez nas badania sprawozdania finansowego,
należy czytać pełne Sprawozdanie finansowe Fundacji, wraz
ze sprawozdaniem 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 sporządzenie sprawozdania 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 2017 roku jest
we wszystkich istotnych aspektach zgodna z tym sprawozdaniem, zgodnie z zasadami opisanymi w nocie do skróconej
informacji finansowej.

On 26 March 2018 we issued an unqualified auditor’s report
on the Foundation’s Financial Statements. The Foundation’s
Financial Statements, and the summary financial statements,
do not reflect the effects of events that occurred subsequent to
the date of our opinion on those financial statements.
The summary financial statements do not include all of the
disclosures required by the Accounting Act. To fully understand
the Foundation’s financial position as at 31 December 2017, its
financial result for the period from 1 January to 31 December
2017, as well as the scope of our audit, it is necessary to read
the Foundation’s Financial Statements along with the auditor’s
report expressed thereon.
The Foundation’s Executive Board is responsible for the preparation of the summary financial statements in accordance with
the methods described in the note to the summary financial
statements.
Our responsibility was to prepare an auditor’s report on the
summary financial statements based on our procedures, which
were conducted in accordance with International Standard on
Auditing 810 “Engagements to Report on Summary Financial
Statements”.
In our opinion, the summary financial statements derived
from the Foundation’s audited financial statements for the
period from 1 January to 31 December 2017 are consistent,
in all material respects, with those financial statements, in
accordance with the methods described in the note to the
summary financial statements.

Warsaw, 26 March 2018

Warszawa, 26 marca 2018 roku

Kluczowy biegły rewident sporządzający sprawozdanie
i przeprowadzający badanie Sprawozdania finansowego:
(-)
Artur Staniszewski
Biegły Rewident
nr ewid. 9841

Auditor in charge of the audit and of the preparation of the
auditor’s report:
(-)
Artur Staniszewski
Certified Auditor
No. 9841

This document is a translation. The Polish original should be
referred to in matters of interpretation.
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SKRÓCONA INFORMACJA
FINANSOWA ZA ROK
OBROTOWY ZAKOŃCZONY
DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU

THE ABRIDGED FINANCIAL
INFORMATION
AS AT 31 DECEMBER 2017

Niniejsza skrócona informacja finansowa zawiera bilans Fundacji na rzecz Nauki Polskiej sporządzony na dzień 31 grudnia
2017 r., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu
własnym i rachunek przepływów pieniężnych za okres od
1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.).

This financial information contains the Foundation’s for Polish
Science balance sheet as at 31 December 2017, income statement, statement of changes in equity and cash flow statement
for the period from 1 January to 31 December 2017 and has
been prepared on the basis of the Foundation’s audited annual
financial statements prepared in accordance with the policies
specified in the Accounting Act of 29 September 1994 (uniform
text – Journal of Laws of 2018, item 395 as amended).

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 2017 r. należy zapoznać się z pełnym
sprawozdaniem finansowym Fundacji oraz z opinią i raportem
z badania niezależnego biegłego rewidenta dotyczącymi tego
sprawozdania finansowego.

The abridged financial information does not contain all of
the disclosures required by the Accounting Act for full annual
financial statements and, therefore, in order to gain a full
understanding of the Foundation’s financial position and its
results of operations as at and for the year ended 31 December
2017 the Foundation’s full financial statements, as well as the
independent registered auditor’s opinion and report on the
said financial statements should be read.
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BILANS | BALANCE SHEET
AKTYWA (w tysiącach złotych) | ASSETS (in thousand PLN)
Aktywa trwałe | Non-current assets
Wartości niematerialne i prawne | Intangible assets
Inne wartości niematerialne i prawne | Other intangible assets

31.12.2017

31.12.2016

24 112

23 744

75

33

75

33

Rzeczowe aktywa trwałe | Tangible fixed assets

22 817

23 701

Środki trwałe | Fixed assets

22 797

23 689

3 957

4 199

16 367

16 805

2 093

2 204

Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
Land (including right to perpetual usufruct)
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Buildings, offices, apartments, civil and marine
engineering facilities
Urządzenia techniczne i maszyny | Plant and machinery
Środki transportu | Vehicles
Inne środki trwałe | Other fixed assets
Środki trwałe w budowie | Fixed assets under construction

72

0

308

481

20

12

Należności długoterminowe | Long-term recievables

1 210

0

od jednostek powiązanych | from related parties

1 210

0

Inwestycje długoterminowe | Long-term investments

10

10

Długoterminowe aktywa finansowe | Long-term financial assets

10

10

w jednostkach powiązanych | In related entities

10

10

• udziały i akcje | shares

10

10

329 519

308 989

Zapasy | Inventories

65

127

Materiały | Materials

13

13

Aktywa obrotowe | Current assets

52

114

Należności krótkoterminowe | Short-term receivables

Towary | Goods

1 436

1 057

Należności od pozostałych jednostek
Receivables from other entities

1 436

1 057

Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | Trade receivables, due:

0

13

• do 12 miesięcy | within 12 months

0

13

20

140

Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |
Tax, subsidy, customs duty, social security and health insurance and other benefits receivable

1 416

904

Inwestycje krótkoterminowe | Short-term investments

Inne | Other receivables

327 926

307 707

Krótkoterminowe aktywa finansowe | Short-term financial assets

327 926

307 707

W pozostałych jednostkach | in other entities

237 113

278 584

• udziały lub akcje | shares

32 383

34 884

204 730

243 700

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Cash and cash equivalents

90 813

29 123

• środki pieniężne w kasie i na rachunkach
cash in hand and at banks

64 859

20 144

• inne środki pieniężne | cash equivalents

25 954

8 979

92

98

353 631

332 733

• inne papiery wartościowe | other securities

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Short-term prepayments and deferred costs
AKTYWA RAZEM | TOTAL ASSETS
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BILANS (CD.) | BALANCE SHEET (CONT.)
PASYWA (w tysiącach złotych)
LIABILITIES AND EQUITY (in thousand PLN)
Fundusz własny | Equity
Fundusz zasadniczy | Capital Fund
Fundusz na działalność statutową | Statutory Fund
Fundusz rezerwowy | Reserve Fund
Strata z lat ubiegłych | Accumulated losses

31.12.2017

31.12.2016

294 504

299 175

95 000

95 000

268 225

268 225

27 615

27 615

(91 665)

(84 147)

Strata netto | Net loss

(4 671)

(7 518)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Liabilities and provisions for liabilities

59 127

33 558

4 077

4 078

Rezerwy na zobowiązania | Provisions for liabilities
Rezerwa z tytułu korekty VAT | Provision for adjustment of VAT

1 521

1 739

• długoterminowa | long-term

1 304

1 522

• krótkoterminowa | short-term

217

217

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Provision for pensions and similar benefits

2 523

2 309

• długoterminowa | long-term

1 219

1 085

• krótkoterminowa | short-term

1 304

1 224

33

30

Pozostałe rezerwy | Other provisions
• krótkoterminowe | short-term

33

30

Zobowiązania krótkoterminowe | Short-term liabilities

4 816

12 132

Wobec pozostałych jednostek | To other entities

4 814

12 130

0

0

Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | Trade payables, due:

348

339

• do 12 miesięcy | within 12 months

348

339

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
Tax, customs duty, social security and other benefits payable

371

393

Inne zobowiązania finansowe | Other financial liabilities

Z tytułu wynagrodzeń | Wages and salaries payable
Inne | Other
Fundusze specjalne | Special Funds

56

17

4 039

11 381

2

2

Rozliczenia międzyokresowe | Accruals and deferred income

50 234

17 348

Inne rozliczenia międzyokresowe | Other accruals and deferred income

50 234

17 348

• krótkoterminowe | short-term

50 234

17 348

353 631

332 733

PASYWA RAZEM | TOTAL LIABILITIES
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | INCOME STATEMENT
(w tysiącach złotych) | (in thousand PLN)

31.12.2017

31.12.2016

Przychody z działalności statutowej, w tym:
Revenue from statutory activities, including:

134 227

15 455

Działalność statutowa nieodpłatna | Non chargeable statutory activities

133 906

15 226

10

29

Działalność statutowa odpłatna | Chargeable statutory activities
Pozostałe przychody określone statutem | Other revenues determined statutes

311

200

Koszty realizacji zadań statutowych, w tym: | Costs of statutory activities:

144 325

26 787

Działalność statutowa nieodpłatna | Costs of non-chargeable statutory activities

143 824

26 433

501

354

Działalność statutowa odpłatna | Costs of chargeable statutory activities

(10 098)

(11 332)

Koszty administracyjne | Administrative expenses

(Strata) na działalności statutowej | Loss on statutory activities

7 838

7 743

Amortyzacja | Depreciation and amortization

1 305

1 422

242

255

Zużycie materiałów i energii | Consumptions of materials and energy
Usługi obce | External services

1 818

1 713

Podatki i opłaty | Taxes and charges

148

153

Wynagrodzenia | Wages and salaries

3 512

3 343

632

619

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | Social security and other benefits
Pozostałe koszty rodzajowe | Other costs by type
Strata na działalności statutowej i administracyjnej
Loss on statutory and administrative activities
Pozostałe przychody operacyjne | Other operating income
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Gain on disposal of non-financial fixed assets

181

238

(17 936)

(19 075)

497

135

5

0

Inne przychody operacyjne | Other

492

135

Pozostałe koszty operacyjne | Other operating expenses

986

316

9

0

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Loss on disposal of non-financial fixed assets
Inne koszty operacyjne | Other
Strata na działalności operacyjnej | Operating loss
Przychody finansowe | Financial income
Dywidendy | Dividends and shares in profits
Odsetki | Interests income
Zysk ze zbycia inwestycji | Gains on disposal of investments
Aktualizacja wartości inwestycji | Revaluation of investments

977

316

(18 425)

(19 256)

20 525

16 053

622

981

2 958

3 482

15 449

0

0

10 253

Inne | Other

1 496

1 337

Koszty finansowe | Financial expenses

6 657

4 276

195

4

0

4 261

6 256

0

Odsetki | Interest expense
Strata ze zbycia inwestycji | Loss on disposal of investments
Aktualizacja wartości inwestycji | Revaluation of investments
Inne | Other

206

11

Strata brutto na całokształcie działalności | Loss before tax on activities

(4 557)

(7 479)

Strata brutto | Loss before tax

(4 557)

(7 479)

114

39

(4 671)

(7 518)

Podatek dochodowy | Income tax expense
Strata netto | Net loss
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ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
(w tysiącach złotych) | (in thousand PLN)
Fundusz własny na początek okresu
Equity as at the beginning of the period
Fundusz zasadniczy na początek okresu | Capital Fund at the beginning of the period
Fundusz zasadniczy na koniec okresu | Capital Fund at the end of the period

2017

2016

299 175

306 693

95 000

95 000

95 000

95 000

Fundusz na działalność statutową na początek okresu | Statutory Fund at the beginning of the period

268 225

268 225

Fundusz na działalność statutową na koniec okresu | Statutory Fund at the end of the period

268 225

268 225

27 615

27 615

Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu | Other Reserve Fund at the beginning of the period
Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu | Other Reserve Fund at the end of the period

27 615

27 615

(84 147)

(66 763)

zmniejszenie (z tytułu) | decreases (due to)

(7 518)

(17 384)

przeniesienia zysku/straty z lat ubiegłych do pokrycia
accumulated profit/losses brought forward to offset

(7 518)

(17 384)

(91 665)

(84 147)

(4 671)

(7 518)

Strata z lat ubiegłych na początek okresu | Accumulated losses at the beginning of the period

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | Accumulated losses at the end of the period
Wynik netto | Net loss
strata netto | Net loss

(4 671)

(7 518)

Fundusz własny na koniec okresu | Equity as at the end of the period

294 504

299 175

Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego pokrycia straty
Equity, as adjusted for the proposed offset of loss

294 504

299 175
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | CASH FLOW STATEMENT
2017

2016

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Cash flows from operating activities

15 684

(1 914)

Strata netto | Net loss

(4 671)

(7 518)

Korekty razem | Total adjustments

20 355

5 604

(w tysiącach złotych) | (in thousand PLN)

Amortyzacja | Depreciation and amortization
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | Interest and shares in profits (dividends)
Strata z działalności inwestycyjnej (aktualizacja wartości inwestycji)
Loss on financing activities

1 305

1 423

(3 556)

(4 459)

(10 489)

(7 329)

Zmiana stanu rezerw | Changes in provisions

(1)

28

Zmiana stanu zapasów | Changes in inventory

62

(21)

Zmiana stanu należności | Changes in receivables

129

240

11

(1 407)

32 892

17 129

2

0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Net cash flows from operating activities

15 684

(1 914)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Cash flows from investing activities

46 006

23 644

1 201 147

1 307 717

6

0

Z aktywów finansowych, w tym: | From financial assets, including:

1 201 141

1 307 717

a. w pozostałych jednostkach | In other entities

1 201 141

1 307 717

• zbycie aktywów finansowych | disposal of financial assets

1 197 584

1 303 258

623

981

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Changes in short-term liabilities, except for loans and credits
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Changes in prepayments, accruals and deferred income
Inne korekty | Other adjustments

Wpływy | Cash inflows
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Disposal of intanigible and tangible fixed assets

• dywidendy i udziały w zyskach | dividends and shares in profits
• odsetki | interest received
Wydatki | Cash outflows
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Acquisition of intangible assets and tangible fixed assets
Na aktywa finansowe, w tym: | On financial assets, including:
a. w jednostkach powiązanych | related entities

2 934

3 478

(1 155 141)

(1 284 073)

(473)

(289)

(1 154 468)

(1 283 784)

(1 210)

(10)

b. w pozostałych jednostkach | in other entities

(1 153 258)

(1 283 774)

• nabycie aktywów finansowych | acquisition of financial assets

(1 153 258)

(1 283 774)

(200)

0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Net cash flows from investing activities

Inne wydatki inwestycyjne | Other outflows from investment activities

46 006

23 644

Przepływy pieniężne netto, razem | Net increase in cash and cash equivalents

61 690

21 730

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Change in cash and cash equivalents in the balance sheet

61 690

21 730

Środki pieniężne na początek okresu
Cash and cash equivalents as at the beginning of the period

29 123

7 393

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym
Cash and cash equivalents as at the end of the period, including:

90 813

29 123

2

2

• o ograniczonej możliwości dysponowania | of restricted cash and cash equivalents
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TRZEBA PRZYCIĄGAĆ UWAGĘ
DO POLSKICH SPRAW
Z dr. Stanleyem Billem, szefem programu
Studiów Polskich na Uniwersytecie
Cambridge rozmawia Sławomir Zagórski*

WE NEED TO DRAW
ATTENTION TO POLISH
ISSUES
Sławomir Zagórski talks with Dr Stanley
Bill, head of Cambridge Polish Studies

Dr Stanley Bill

Sławomir Zagórski: Skąd się wzięła Pana miłość do Polski?
Dr Stanley Bill: Zawsze powtarzam, że w naszych zainteresowaniach, także tych najwcześniejszych, jest coś nieracjonalnego. Coś, czego nie da się wytłumaczyć. I tak właśnie
było w przypadku mojego zainteresowania – nawet nie samą
Polską – ale całym regionem środkowo-wschodniej Europy.
Pan nie ma żadnych polskich korzeni?
Nie. Moi rodzice są Australijczykami. Urodziłem się w Wielkiej
Brytanii, ale dzieciństwo i młodość spędziłem w Australii. A Europą środkowo-wschodnią zainteresowałem się gdy miałem
8–9 lat. W tym czasie skończył się w Polsce komunizm i w całym
tym regionie działy się ważne, historyczne rzeczy. Tak więc
na moje zainteresowanie na pewno miały wpływ wydarzenia
historyczne, ale z drugiej strony, liczył się też ten element
irracjonalny. W moim przypadku były to artykuły i zdjęcia
z „National Geographic”, głównie dotyczące Rumunii. Pamiętam, że na tych zdjęciach było coś, co do mnie przemówiło.
Pana pierwsza wizyta w tym rejonie…
…miała miejsce prawie 20 lat temu. Odwiedziłem Czechy,
Węgry i Rumunię. Wróciłem do Australii na studia, ale ponieważ znów mnie ciągnęło w tę stronę świata, postanowiłem,
że muszę tam znaleźć jakąś pracę. Co może robić student,
Australijczyk w obcym kraju? Doszedłem do wniosku, że będę
uczyć angielskiego i zacząłem szukać pracy przez Internet.
Myślałem nadal o Rumunii.

Sławomir Zagórski: Where did you get your love for Poland?
Dr Stanley Bill: I always say that there’s something irrational
in our interests, including the earliest ones. Something inexplicable. And that’s how it was with my interest if not in Poland
as such then in the whole region of Central & Eastern Europe.
You don’t have Polish roots?
No. My parents are Australian. I was born in the UK and spent
my childhood and youth in Australia. I became interested in
Central & Eastern Europe when I was 8 or 9 years old. That’s
when communism ended in Poland and important, historic
things were happening all over the region. So my interest was
influenced certainly by historical events, but the irrational element also played a part. In my case it was articles and photos
form National Geographic, mainly about Romania. I remember
there was something in those pictures that spoke to me.
Your first visit to the region?
That was almost 20 years ago. I visited Czechia, Hungary and
Romania. I returned to Australia for university, but as I was still
drawn to this part of the world, I decided that I had to find some
work here. What could I do as a student, an Australian in a foreign country? I decided that I would teach English and began
to look for work online. I was still thinking about Romania.
Fortunately for us, the Romanians had no place for you.
No. [laughs] But I got an offer from Poland, from Bielsko-Biała.
And so I found myself in Poland for the first time.
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Na szczęście dla nas Rumuni nie znaleźli dla Pana miejsca.
Nie (śmiech). Trafiła się za to oferta z Polski, z Bielska-Białej.
I tak po raz pierwszy znalazłem się w Polsce.
Jakie było to pierwsze zetknięcie?
Cieszyłem się, że trafiłem do mniejszego miasta, w którym
było niewielu obcokrajowców, miałem więc kontakty przede
wszystkim z Polakami. Dzięki temu miałem doskonałe możliwości nauki polskiego.
Polacy byli do mnie nastawieni przyjaźnie, chcieli poznawać
kogoś z tak egzotycznego kraju jak Australia. Byli też bardzo
cierpliwi i chwalili za każde nowe słowo, jakiego się nauczyłem
po polsku.
Poza Bielskiem, które jest ładnym miastem z interesującą
historią, pracowałem też m.in. w Tychach – przemysłowym,
śląskim mieście. Było to dla mnie ciekawe, bo inne od Australii,
a mnie właśnie chodziło o to, żeby się znaleźć się w innych
warunkach. To był świetny rok.
Kończy się rok w Bielsku i co dalej?
Wróciłem do Australii. Mogłem co prawda zostać dłużej w Polsce, ale chciałem skończyć studia. Zresztą sądziłem, że taki
rok, taka przygoda, mi wystarczy.
Po studiach myślałem o kontynuowaniu nauki, ale nie byłem
jeszcze na to gotowy, więc wsiadłem w samolot i wróciłem
do Polski. Przepracowałem parę lat w Bielsku, ucząc nadal
angielskiego, a w wolnym czasie pilnie uczyłem się polskiego.
Potem był Kraków, roczne studia podyplomowe dla obcokrajowców na europeistyce, praca w Krakowie, no i studia
doktoranckie w Chicago.
Pana praca doktorska była poświęcona m.in. Czesławowi
Miłoszowi. Zajmowanie się poezją w obcym języku to już
naprawdę wyższa szkoła jazdy.
To prawda, chociaż poezja XX wieku jest nieco łatwiejsza niż ta
z wcześniejszych okresów. Ale proszę pamiętać, że ja w Polsce
mieszkałem już dość długo, zajmowałem się Miłoszem podczas
studiów w Krakowie, miałem też bardzo dobrego promotora,
prof. Aleksandra Fiuta, eksperta w dziedzinie miłoszologii.
Wydawało mi się, że jestem gotów podjąć takie wyzwanie.
Ale oczywiście i z językiem, i z poezją jest tak, że nigdy nie
przestajemy się uczyć.
Który z polskich poetów poza Miłoszem jest Panu bliski?
Przede wszystkim „klasycy”. Poza tym Szymborska, Różewicz, o których opowiadam swoim studentom na kursie na
Uniwersytecie Cambridge, więc siłą rzeczy są mi bliscy. Także
Herbert, Iwaszkiewicz, choć akurat Iwaszkiewicza nie ma
w programie kursu.
Jeśli chodzi o literaturę współczesną, ostatnio czytam raczej
prozę – Olgę Tokarczuk, Andrzeja Stasiuka, Dorotę Masłowską.
W tej chwili pracuję nad Brunonem Schulzem z okresu międzywojennego. Można powiedzieć, że to moja specjalizacja.
Właśnie kończę książkę o Miłoszu i pracuję nad Schulzem.

How did that first encounter go?
I’m glad that I found a city where there weren’t many foreigners,
so my contacts were mostly with Poles. That gave me excellent
opportunities to learn Polish.
The Poles were friendly to me and wanted to get to know someone from such an exotic country as Australia. They were also
patient and praised me for every new word I learned in Polish.
Besides Bielsko-Biała, which is a beautiful city with an interesting history, I worked in Tychy, an industrial Silesian city.
It was interesting for me because it was different from Australia,
and my point was to find my way under different conditions.
It was a great year.
The year in Bielsko-Biała ended, and then what?
I returned to Australia. I could have stayed longer in Poland,
but I wanted to finish my studies. I finally decided that a year
like that, an adventure, was enough for me.
After university I thought about continuing my learning, but
I wasn’t ready yet, so I got on the plane and returned to Poland.
I worked a couple more years in Bielsko-Biała, still teaching
English, and spent my free time diligently learning Polish.
Then there was Kraków, a year-long graduate programme of
European studies for foreigners, work in Kraków, and then
doctoral studies in Chicago.
Your doctoral dissertation was devoted to Czesław Miłosz,
among others. Handling poetry in a foreign language is
really a supreme test.
That’s true, but 20th-century poetry is somewhat easier than
poetry from earlier periods. But you must bear in mind that
I had already lived quite a while in Poland, and studied Miłosz in
Kraków, where I also had an excellent adviser, Prof. Aleksander
Fiut, an expert on “Miłoszology.” I believed I was ready to take
on the challenge. But with language and poetry, obviously, we
never stop learning.
Which Polish poets are the closest to you besides Miłosz?
Primarily the “classics.” Otherwise, Szymborska and Różewicz,
whom I teach to my students at Cambridge, and so by necessity
they are close to me. Also Herbert and Iwaszkiewicz, although
Iwaszkiewicz is not covered in our syllabus.
As far as contemporary literature goes, I have recently been
reading mostly prose: Olga Tokarczuk, Andrzej Stasiuk, Dorota
Masłowska. I’m currently working on Bruno Schulz from the
interwar period. You might say that’s my specialty. I’m just
finishing a book about Miłosz and working on Schulz.
Where’d you get the idea of applying to head Cambridge
Polish Studies?
The doctorate took me 7 years. One year of that I spent in Paris,
and for the last two years I returned to Poland, giving up my
stipend. I worked at the Pedagogical University of Cracow and
Jagiellonian University. In the last phase of the doctorate and
after completion I also did research work at Jagiellonian, and
worked as a translator, but I sought a permanent job in various
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Skąd pomysł, żeby startować na szefa Polish Studies na
Uniwersytecie Cambridge?
Doktorat zajął mi 7 lat. Rok z tego spędziłem w Paryżu, a na
ostatnie dwa lata wróciłem do Polski, rezygnując ze stypendium. Pracowałem na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i na UJ. W ostatniej fazie doktoratu i po jego zakończeniu
pracowałem też naukowo na UJ, a także jako tłumacz, ale
szukałem stałej pracy w różnych miejscach w Europie i w
USA. Ten konkurs to była dla mnie idealna okazja. Cambridge
oferował coś więcej niż stanowisko akademickie czy naukowo-dydaktyczne. Był w tym element twórczy – powstawał bowiem
zupełnie nowy program nauczania. Ponadto występował w nim
też element edukacji publicznej, spotkań dla szerszej publiczności, i to mnie bardzo pociągało, bo zawsze chciałem mieć
trochę szerszy wpływ i nie zamykać się wyłącznie w kręgach
naukowych, uniwersyteckich. Ja naprawdę wierzyłem w ten
projekt, miałem bowiem wrażenie, że wszędzie na Zachodzie
wiedza o Polsce jest na dość niskim poziomie i że trzeba coś
z tym zrobić.

Cambridge oferował coś więcej
niż stanowisko akademickie czy
naukowo-dydaktyczne. Był w tym
element twórczy
Polacy mieli coś do powiedzenia w kwestii wyboru?
Nie. To była decyzja wyłącznie Uniwersytetu Cambridge.
Ale idea studiów i pomysł, jak one mają wyglądać, wypłynął z Polski?
Nie. To był pomysł profesorów na Wydziale Slawistyki, a obecnie
moich kolegów, z Uniwersytetu Cambridge. Potem było szukanie funduszy i kontakt z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej. Ale
zawsze podkreślam, że jeśli coś będzie wymyślone w Polsce
i narzucane z Polski, to szanse na sukces będą mniejsze. Bo
to znaczy, że nie ma zaangażowania z najważniejszej strony,
czyli tej, gdzie te studia mają się odbywać.
Dla ludzi z mojego Wydziału było ważne, żeby znów mieli
polonistykę. Wcześniej były takie studia, ale po 89 roku, wiele
wydziałów slawistyki się zmniejszyło, ponieważ ta tematyka
stała się mniej ważna politycznie. Pojawiły się różne pomysły
jak znaleźć fundusze na odnowienie polonistyki i wtedy znaleźliśmy najlepszych partnerów, jakich można sobie wyobrazić,
tj. Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Ale trzeba też pamiętać,
że mieliśmy wsparcie najwyższych władz Uniwersytetu Cambridge, czyli ówczesnego rektora prof. Leszka Borysiewicza,
który ma polskie korzenie i który od samego początku był
zaangażowany w ten projekt.
Fundacja wspierała i „sprzedawała” ów pomysł w Polsce. I bez
Fundacji, a przede wszystkim bez prof. Włodzimierza Boleckiego, nie mielibyśmy stałego programu studiów, który teraz
mamy. Ze strony Fundacji było pełne wsparcie i pełne zaufanie

places in Europe and the US. For me this competition was an
ideal opportunity. Cambridge offered something more than an
academic or research and teaching position. It had a creative
element, as an entirely new instructional programme was
being developed. It also had an element of public education,
meetings for a broader public. That was attractive to me because I had always wanted to have a broader impact and not
close myself off in academic, university circles. I truly believed
in this project, as I had the impression that throughout the
West, knowledge about Poland remains at a fairly low level
and something should be done about that.
Did the Poles have any influence over the selection?
No. It was exclusively the decision of the University of Cambridge.
But the concept for the programme and the idea of how it
should look came from Poland?
No. It was the idea of the professors at the Department of
Slavonic Studies, now my colleagues, at Cambridge. Then there
was the quest for funding and contact with the Foundation for
Polish Science. But I always stressed that if something were
invented in Poland and imposed from Poland, the chance for
success would be less, because it would mean there was no
involvement from the most important side, where the studies
are actually held.
For the people from my department it was important to have
Polish studies again. There were such studies at Cambridge
in the past, but after 1989, many Slavic departments shrank
because the subject area became less important politically.
Various ideas arose for finding funds to renew Polish studies,
and then we located the best partners we could imagine, i.e.
the Foundation for Polish Science. But we must also bear in
mind that we had the support of the highest authorities of the
university, in the person of the vice-chancellor at the time, Prof.
Sir Leszek Borysiewicz, who has Polish roots and was involved
in the project from the very start.
So the Foundation supported and “sold” the concept in Poland.
And without the Foundation, and in particular Prof. Włodzimierz
Bolecki, we would not have the permanent programme we have
now. The Foundation offered full support and complete confidence in the University of Cambridge that it was in a position
to choose the best teaching method, to find the right people,
and organize the programme at a high level.
Did you have a vision from the start of how the programme
would look?
I’m always doing some fine-tuning, but I had the basic vision
ready from the start. I knew what worked in the Department of
Slavonic Studies and what I wanted to present to the students.
I had worked in Poland for 9 years, so I had a very clear picture
of the Poland I wanted to present to students.
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do Uniwersytetu Cambridge, że jest w stanie wybrać najlepszą
metodę nauczania, znaleźć najlepszych ludzi i zorganizować
program na wysokim poziomie.
Miał Pan od początku wizję jak studia mają wyglądać?
Cały czas wprowadzam jakieś zmiany, ale zasadniczą wizję
miałem gotową w chwili startu. Wiedziałem, co się sprawdziło
na Wydziale Slawistyki, a także to, co chcę przedstawić studentom. Pracowałem w Polsce przez 9 lat, więc miałem bardzo
wyraźny obraz tej Polski, który chcę zaprezentować studentom.
Studia wyglądałyby inaczej, gdyby prowadził je ktoś urodzony i wychowany w Polsce.
Niekoniecznie. Gdyby ktoś z Polski znalazł się na moim miejscu,
z pewnością odniósłby sukces. Jako obcokrajowiec jestem
w stanie przedstawić niektóre rzeczy na podstawie mojego
własnego doświadczenia jako ktoś, kto nie znał historii tego
kraju ani języka od dzieciństwa. Ale są też pewne wady.
Jakie?
Moja wiedza może mieć luki. Od czasu do czasu robię błędy
językowe. Pewne zagadnienia rozumiem w inny sposób niż
Polacy, więc moja perspektywa może czasem być niereprezentatywna.
Z drugiej strony łatwiej Panu dotrzeć do studentów Anglików, zna Pan ich sposób myślenia.
Polak też jest w stanie sobie wyobrazić, co jest trudne dla Anglika i jak kultura polska wygląda z perspektywy zewnętrznej.
Dlatego bardzo ostrożnie podchodziłbym do tezy, że ja mam
jakieś szczególne zalety, dlatego że jestem obcokrajowcem.
To są pewne, ale jednak ograniczone zalety.
Przede wszystkim jest Pan zakochany w Polsce i tą miłością
zaraża Pan innych! Wróćmy jednak do studiów. Jak one
wyglądają od kuchni?
To jest ogólne zapoznanie się z polską kulturą, ale na podstawie języka. Czyli każdy ma się uczyć polskiego i jednocześnie
zrobić całościowy kurs kultury polskiej od Mieszka I do dziś.
W trakcie rocznego kursu pt. “Introduction to the Language,
Literature and Culture of Poland” mówimy o najważniejszych
dziełach literatury polskiej, ale także np. o polskim filmie. Założenie jest takie, że nie można poznać danej kultury bez języka.
Studenci znają na początku polski?
Nie. Przychodzą z zerową znajomością języka.
Zajęcia prowadzi Pan po angielsku?
Wykłady są po angielsku, studenci piszą po angielsku, ale jak
cytują teksty, to już z oryginału. To bardzo ważne założenie, że
od początku mają czytać teksty w oryginale ze słownikiem. I to
dla nich normalne, bo taki model obowiązuje w Cambridge.
Studenci uczą się nie tylko polskiego, na naszym Wydziale muszą
wybierać dwa albo trzy języki, więc polski to nie ich jedyny kurs.

Cambridge offered something more than an
academic or research and teaching position.
It had a creative element

Would the programme look different if it were led by someone born and raised in Poland?
Not necessarily. If someone from Poland were in my place,
they would certainly succeed. As a foreigner I’m able to present
certain things based on my own experience as someone who
didn’t know the history of the country or the language from
childhood. But there are also certain drawbacks.
Such as?
There can be gaps in my knowledge. Sometimes I make linguistic
mistakes. Certain issues I understand differently from Poles,
so my perspective may not be representative.
On the other hand it’s easier for you to get through to British students, as you’re familiar with their way of thinking.
A Pole could also imagine what’s difficult for someone from
Britain and how the Polish culture looks from the outside. So
I would be very cautious about the assertion that I have any
special advantages as a foreigner. There are certain advantages,
but they are limited.
First and foremost, you love Poland and can infect others
with that passion! But let’s return to the studies. How do
they look from backstage?
It is about developing a general knowledge of Polish culture,
but based on the language. So each student must learn Polish and also complete a survey course in Polish culture from
Mieszko I to the present.
During the year-long course “Introduction to the Language,
Literature and Culture of Poland” we discuss the most important
works of Polish literature, but also Polish film, for example.
The assumption is that you cannot know the given culture
without its language.
Do the students know any Polish at the start?
No. They arrive with zero knowledge of the language.
Are the classes conducted in English?
The lectures are in English and students write in English, but
when they cite texts, they do so from the original. It is an important tenet that from the start they should read texts in the
original with a dictionary. But this is normal for them, because
that’s the model followed at Cambridge. Students learn not
only Polish. In our department they must select two or three
languages, so Polish is not their only language course.
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A znajomość języka na koniec kursu?
Są w stanie czytać i tłumaczyć proste teksty z polskiego na
angielski. Nie mamy zbyt wiele czasu na mówienie, to mogą im
umożliwić dopiero przyszłe pobyty w Polsce. Zachęcam więc
studentów do różnych kursów na polskich uniwersytetach.
Podpisaliśmy umowę z Uniwersytetem Warszawskim w ramach
stałego finansowania naszego programu i teraz będą pewnie
jeździć głównie tam.
Ilu ma Pan studentów?
Ok. 20 rocznie, a zatem ok. 80 przez cztery lata, bo kurs wystartował w roku 2014.
Poza tym prowadzimy też kursy czysto językowe dla całego
uniwersytetu, dla osób z innych wydziałów, które chcą się uczyć
polskiego. Jest ich ok. 40 rocznie. A zatem łącznie w naszym
programie bierze udział ok. 60 osób rocznie.
Spodziewaliście się takiego odzewu?
Na Uniwersytecie zaskoczenie jest duże. Bo przecież to jest mały
uniwersytet – raptem 12 tysięcy studentów. 60 osób to spora
grupa i wszyscy są naprawdę bardzo zadowoleni. Słyszymy
często komentarze od ludzi, którzy nie mają nic wspólnego
z programem, że to bardzo dobrze, że wprowadziliśmy studia
polskie cieszące się taką popularnością.
Ale dla mnie to nie jest zaskoczenie, bo nie rozumiem, dlaczego
to nie miałoby być ciekawe dla współczesnych studentów
w Wielkiej Brytanii. Przecież oni znają Polaków, mają sąsiadów,
znajomych, przyjaciół z Polski.

Mówimy o najważniejszych dziełach
literatury polskiej, ale także np. o polskim
filmie. Założenie jest takie, że nie można
poznać danej kultury bez języka

Polacy nie mają chyba najlepszej opinii na Wyspach?
Zdarzają się niepochlebne głosy, ale ogólne wrażenie jest
pozytywne. Czasem jest to oparte na uproszczeniach, np. „pracowity hydraulik”. Są pewne stereotypy, ale one też są zwykle
pozytywne. Polacy mają opinię, że ciężko pracują.
Sam nie spotkałem się z negatywnymi opiniami. Nie twierdzę,
że nie istnieją. Były pewne bardzo negatywne zjawiska po
referendum w kwestii Brexitu. Ale nawet ci, którzy głosowali
za Brexitem, często podkreślają, że nie mają nic przeciw tym
Polakom, którzy już tu są, że mają dobry kontakt z Polakami,
tylko nie chcą już nowych imigrantów.
Brexit może tym studiom zagrozić?
Wręcz odwrotnie. Wszyscy na Uniwersytecie, a także partnerzy
w Polsce, mamy wrażenie, że te studia w obecnej sytuacji
nabierają dodatkowego znaczenia. Czyli, jeżeli możemy choć
troszeczkę podnieść poziom zrozumienia między naszymi kul-

What is their level of knowledge of the language at the end
of the course?
They’re capable of reading and translating simple texts from
Polish to English. We don’t have much time for speaking, so
that’s something they can practise later when they visit Poland.
So I encourage the students to pursue various courses at Polish
universities. We have signed an agreement with the University
of Warsaw as part of the ongoing funding for our programme,
and now they will mainly go there.
How many students do you have?
About 20 per year, and thus about 80 over the four years since
the programme started in 2014.
Apart from that, we also conduct pure language courses for
the entire university, for people from other departments who
want to learn Polish. There are about 40 of them a year. And
thus in total there are about 60 people a year participating in
our programme.
Did you expect such a response?
There’s a lot of surprise at the university. After all, it’s not a big
university, with just 12,000 students. Sixty people is a big group,
and everyone is really satisfied. We often hear comments from
people who have nothing to do with the programme that it’s
great that we introduced Polish studies enjoying such popularity.
But it’s also surprising to me, because I don’t understand why
it wouldn’t be interesting for contemporary students in the
UK. After all, they know Poles, have neighbours and friends
from Poland.
Perhaps Poles don’t have the best reputation in the UK?
There are some unflattering comments, but the general impression is positive. Sometimes this is based on oversimplifications
like the “hard-working plumber.” There are certain stereotypes,
but they are also typically positive. Poles have a reputation for
being hard-working.
Personally I haven’t encountered negative opinions. I’m not
saying they don’t exist. There were certain very negative phenomena after the Brexit referendum. But even people who voted
in favour of Brexit often stress that they have nothing against
the Poles who are already here, that they have good contacts
with Poles, they just don’t want any more new immigrants.
Could Brexit pose a threat to these studies?
To the contrary. All of us at the university, as well as our partners in Poland, have the impression that in the current situation these studies are taking on added significance. In other
words, if we can raise the level of understanding between our
cultures even just a little, the level of knowledge of Poland in
the UK, that becomes even more important under the current
circumstances than it was before.

113

FNP ANNUAL REPORT 2017 | SUPPLEMENT

turami, poziom wiedzy o Polsce w Wielkiej Brytanii, to staje się
to nawet ważniejsze w obecnych okolicznościach niż wcześniej.
Podczas kursu nawiązuje Pan do niełatwej sytuacji politycznej w Polsce, do głębokich podziałów w kraju, czy też
trzyma się Pan z dala od bieżącej polityki?
Nie da się od tego zdystansować. Próbuję, odpowiadając na
pytania studentów, przedstawiać różne punkty widzenia. Miałem
np. ostatnio wykład o relacjach polsko-żydowskich i musiałem
przy okazji powiedzieć też o kontrowersji wokół nowelizacji
ustawy o IPN. Mnie przede wszystkim interesuje tłumaczenie,
wyjaśnianie spraw, analiza. I ujęcie współczesnych zjawisk
politycznych w Polsce w kontekście historycznym.
Więc rzeczywiście, rozmawiamy o bieżącej polityce. Pokazuję
np. rozkład „Solidarności” po 89 roku. Jak te przeciwne obozy
postsolidarnościowe się tworzyły i jak teraz wygląda spór
między nimi. Jaka jest podstawa tego sporu i co ich motywuje.
Jako obcokrajowiec patrzy Pan na Polskę w sposób bardziej
obiektywny.
Może. Przynajmniej nie jestem postrzegany bezpośrednio
jako strona w tych sporach. Niestety, trzeba też przyznać, że
wizerunek Polski jest w gorszym stanie, niż kiedy zaczynałem
tę pracę.
Wizerunek Wielkiej Brytanii po Brexicie też jest gorszy.
Wizerunek Węgier jest gorszy….
Wielka Brytania, jeśli chodzi o chaos polityczny i niepewną
przyszłość, jest zdecydowanie w gorszej sytuacji niż Polska.
Moją rolą jest rozwinięcie dziedziny Studiów Polskich w Wielkiej
Brytanii. I to znaczy, że trzeba przyciągać uwagę do polskich
spraw. Trzeba rozmawiać o polskich problemach, przedstawiać
polskie perspektywy w różnych kontekstach i sytuacjach na
uniwersytecie, bo tak wygląda proces budowania tej dziedziny
studiów za granicą.
Wspomniał Pan o spotkaniach dla szerszej publiczności.
Kto na nie przychodzi?
Studenci, profesorowie z Uniwersytetu z różnych dziedzin
nauki, ludzie, którzy przyjeżdżają z Londynu, a także osoby
z Polonii brytyjskiej. Mamy najczęściej pełne sale na tych
wydarzeniach, to jest ok. 100–150 osób. Są też dostępne
na naszej stronie YouTube, w mediach społecznościowych.
Mieliśmy ok. 70 tys. odsłon na YouTube, co bardzo poszerza
kręgi naszego działania.
Ostatnio zorganizowaliśmy dwie ważne konferencje. Pierwsza
na temat wielokulturowości w Pierwszej Rzeczypospolitej.
Gościliśmy specjalistów takich jak Norman Davies, Robert
Frost, a także wysłuchaliśmy głosów z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Niemiec. Druga konferencja dotyczyła wielojęzyczności
i tożsamości Polaków w Wielkiej Brytanii. Mieliśmy też dwudniową konferencję na temat stosunków polsko-ukraińskich,
ale też i mniejsze wydarzenia, np. debatę na temat polityki
zagranicznej między Radosławem Sikorskim a prof. Andrzejem
Nowakiem.

We discuss the most important works of
Polish literature, but also Polish film, for
example. The assumption is that you cannot
know the given culture without its language

In your programme, do you advert to the difficult political
situation in Poland, the deep divisions in the country, or
do you steer clear of current politics?
You can’t distance yourself from that. I try to answer students’
questions by presenting diverse points of view. For example,
I recently had a lecture on Polish/Jewish relations and had to
address the controversy surrounding the amendment of the
Institute of National Remembrance Act. I’m most interested in
explaining, clarifying issues, analysis. And framing contemporary
political phenomena in Poland in a historical context.
So we do indeed discuss current politics. For example, I show how
Solidarity broke down after 1989. How the opposing post-Solidarity camps formed and how the dispute between them looks
now - the basis for this dispute and what motivates them.
As a foreigner you look at Poland more objectively.
Maybe. At least I’m not perceived as an immediate party to these
disputes. Unfortunately, I must admit that Poland’s image now
is in worse shape than it was when I began this work.
The image of the UK following the Brexit vote is also worse.
The image of Hungary is worse…
When it comes to political chaos and an uncertain future, the
UK is definitely in worse shape than Poland.
It is my role to develop the field of Polish studies in the UK. That
means we need to draw attention to Polish issues. We need to
discuss Polish problems, present Polish perspectives in various
contexts and situations at the university, because that’s the
process of building this field of studies abroad.
You mentioned events for a broader audience. Who attends
them?
Students, professors from the university from various disciplines,
people visiting from London, and members of the Polish émigré
community in Britain. We typically have a full house of 100–150
people for these events. They are also accessible on our YouTube site, and in social media. We have had about 70,000 views
on YouTube, which greatly expands our circle of operations.
We recently organized two important conferences. The first
was on multiculturalism in the First Polish Republic. We hosted specialists like Norman Davies and Robert Frost, and also
heard voices from Lithuania, Belarus, Ukraine and Germany.
The second involved multilingualism and identity of Poles in
the UK. We also held a two-day conference on Polish/Ukrainian
relations, as well as smaller events, such as a foreign policy
debate between Radosław Sikorski and Prof. Andrzej Nowak.
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Spotkanie studentów Studiów Polskich w Cambridge z Dorotą Masłowską (2017)
Cambridge Students with Polish writer Dorota Masłowska (back)

Studia Polskie na Cambridge mają teraz dodatkowo dobry
czas, bo dzięki staraniom m.in. Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej udało się osiągnąć poczucie finansowego bezpieczeństwa na dalsze lata.
Tak, takie poczucie stwarza też możliwość rozwoju. Nie ma
powodu, żeby poprzestać na dotychczasowych osiągnięciach.
Planujemy dalsze rozszerzenie Studiów Polskich we współpracy
z Uniwersytetem Warszawskim, ale wszystko po kolei. Myślę
bowiem, że siłą tego projektu było to, że najpierw mieliśmy
program pilotażowy. Pokazaliśmy, że to działa, że jest popyt
i potem po kolei wprowadzamy następne etapy. To istotne,
żeby nie zaczynać od czegoś nieprzemyślanego.
Pana zawodowe marzenie?
Trudne pytanie, bo ono już się w dużej mierze spełniło. Chciałbym jednak, żeby program się rozwijał. W tej chwili jestem
jedynym wykładowcą, mamy też lektorkę języka polskiego.
Chciałbym mieć tutaj historyka, który zająłby się Polską w Cambridge, politologa, socjologa, jeszcze jednego literaturoznawcę.
Połączenie tych różnych pozycji w jednym szerszym programie
Studiów Polskich, to byłoby moje marzenie na przyszłość.

* Sławomir Zagórski – wieloletni szef działu „Gazety
Wyborczej”, obecnie dziennikarz niezależny
science department head at Gazeta Wyborcza daily for
many years, now an independent journalist.

The Cambridge Polish Studies programme now has additional time ahead, as thanks to efforts by the Foundation
for Polish Science and others, the programme has managed to achieve a position of financial security for the
upcoming years.
Yes, and this feeling also creates an opportunity for growth.
There’s no reason to rest on our achievements so far. We plan
further expansion of Polish studies in cooperation with the
University of Warsaw, but everything in its turn. I think that
a strength of this project is that first we had a pilot programme.
We showed that it works, that there is demand, and then step
by step we are introducing the further stages. It’s essential not
to launch something that hasn’t been carefully thought-out.
Your professional dream?
That’s a tough question, because to a large extent it has been
fulfilled. But I would like the programme to expand. At present
I am the only lecturer, and we also have one Polish language
instructor. I would like to have a historian here covering Poland at
Cambridge, a political scientist, a sociologist, and another literary
scholar. Combining these various positions in one broader Polish
studies programme - that would be my dream for the future.
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Katarzyna Zachariasz-Podolak*

Katarzyna Zachariasz-Podolak*

PODWÓJNE ŻYCIE NAUKOWCA

A RESEARCHER’S DOUBLE
LIFE

Romans naukowca z komercjalizacją może
mieć różne oblicza. Czasami to krótkie
skoki w bok, jedynie gdy trafi się okazja.
Czasami to dłuższe związki. A czasami
badacz decyduje się na stałe prowadzić
podwójne życie. Oto cztery historie o tym,
jak beneficjenci Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej łączą naukę z biznesem.

Dr hab. Damian Józefiak, prof. UP zdecydowanie należy do tej
ostatniej grupy. Jego pierwsze życie toczy się na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu, gdzie kieruje Katedrą Żywienia Zwierząt. Drugie to własna firma HiProMine. Choć patrząc z boku,
ten biznes może wydawać się primaaprilisowym żartem. Bo co
pomyśl laik, gdy usłyszy, że trzech szanowanych naukowców
1 kwietnia w Robakowie rejestruje ... hodowlę robaków?
– Po pierwsze, nie robaków, tylko owadów. Robaki to tasiemiec
albo glista ludzka. My zajmujemy się owadami – zaznacza dobitnie Józefiak. – Po drugie, nie robimy hodowli, bo jeden czy
dwa kilogramy owadów można wyhodować nawet w pudełku.
My chcemy opracować kompleksową technologię produkcji
owadów jako alternatywnego źródła białka w paszach dla ryb,
drobiu i innych gatunków zwierząt – tłumaczy.
Jeszcze parę lat temu pomysł, by karmić zwierzęta owadami,
wzbudzał śmiech, nawet w środowisku specjalistów od żywienia
zwierząt. Dziś, gdy wciąż rośnie zapotrzebowanie na białko,
a jednocześnie częściej słychać głosy o negatywnych skutkach
karmienia zwierząt mączką rybną i soją, owadzie białko stało się
modnym tematem. Coraz więcej firm chce produkować karmy
ze świerszczy, karaczanów i innych „robali”. Problem w tym, że
nikt nie wie, jak to robić na skalę przemysłową.
Profesor Józefiak wraz z dwójką kolegów: dr. hab. Janem
Mazurkiewiczem (specjalistą od żywienia ryb) i dr. Jakubem
Urbańskim (biologiem molekularnym) wymyślili nie tylko, jak
hodować owady, ale też jak i na co je przetwarzać. Do swojego
pomysłu przekonali inwestorów, fundusze Giza Polish Ventures
i StartVenture@Poland. Za granty z Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju udało się założyć firmę. Kolejny grant z Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej (2,8 mln zł przyznanych w ramach programu
TEAM TECH) pozwolił zbudować zespół badawczy złożony ze
specjalistów z całego świata. W 2016 r. w Robakowie stanęła
prototypowa instalacja do hodowli owadów i produkcji paszy.

A scientist’s flirtation with
commercialization can take various
forms. Sometimes it’s a brief fling when
the opportunity arises. Sometimes it
turns into a long-term relationship. And
sometimes the researcher decides to
pursue a double life. Below are four stories
of how FNP beneficiaries combine science
and business.

Dr Damian Józefiak, a professor at the Poznań University of
Life Sciences, definitely falls into the double-life camp. His
first life revolves around the university, where he heads the
Department of Animal Nutrition. His second life is his own
company, HiProMine. From a certain angle, the business might
look like an April Fool’s joke. What would a layperson think to
learn that three respected scientists chose the 1st of April to
register a site for cultivating worms (robaki) in a town named
for worms - Robakowo?
“Firstly, they aren’t robaki, but insects,” Józefiak explains.
“Robaki are species like tapeworms and roundworms. We work
with insects. Second, we don’t just cultivate insects - you could
raise several pounds of insects in a box. Our aim is to develop
a comprehensive technology for production of insects as an
alternative source of protein in feed for fish, poultry and other
animal species.”
Just a few years ago the idea of feeding insects to animals
would have seemed laughable even among animal nutrition
specialists. Now, with a growing demand for protein accompanied by a chorus of voices on the negative impacts of feeding
animals with fishmeal and soya, insect protein has become
a hot topic. More and more companies want to produce feeds
from crickets, cockroaches and other “bugs.” The problem is
that no one knows how to do this on an industrial scale.
Prof. Józefiak, together with two colleagues, Dr Jan Mazurkiewicz (a specialist in fish nutrition) and Dr Jakub Urbański (a
molecular biologist), discovered not only how to raise insects,
but also how to keep them alive and what they would live on.
They argued their concept to investment funds Giza Polish Ventures and StartVenture@Poland. With grants from the National
Centre for Research and Development they managed to establish a company. A further grant from the Foundation for Polish
Science (PLN 2.8 million under the TEAM TECH programme)
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Zespół HiProMine (pośrodku: dr hab. Damian Józefiak) I HiProMine team (Prof. Damian Józefiak: in the center)

Wytwarzanie kilku ton owadów co miesiąc nie jest wcale takie
proste. Po pierwsze, trzeba znaleźć odpowiednie gatunki. Takie,
które charakteryzują się określonymi wartościami pokarmowymi, rosną szybko, a do tego nie są w stanie przeżyć na wolności
w polskim klimacie. To ostatnie na wypadek, gdyby któremuś
udało się uciec. Druga sprawa to opracowanie cyklu produkcji.
Każdy kilogram paszy dla zwierząt musi być zbilansowany pod
względem białka, tłuszczu czy mikroelementów. To możliwe
tylko wtedy, gdy znany jest dokładny skład surowców, z których powstaje pasza. Dlatego nie wystarczy wrzucić larwy do
kuwety, sypnąć jedzenia i patrzeć, co z nich wyrośnie. Owady
trzeba hodować w odpowiednich warunkach, by na koniec
każda larwa miała oczekiwany poziom wartości odżywczych. Co
więcej, zespołowi udało się tak ustawić proces hodowli, żeby nie
używać wody. Tak zbilansowaliśmy pasze dla owadów, że owady
nie muszą pić. Dzięki temu przy małej instalacji oszczędzamy
nawet kilkadziesiąt tysięcy litrów wody – opowiada Józefiak.

enabled them to build a research team with specialists from
all over the world. A prototype installation for raising insects
and producing feeds was established in Robakowo in 2016.
Producing several tonnes of insects per month is not all that
easy. First, the right species have to be found. They must have
certain nutritional values and grow quickly, but must also be
unable to survive in the wild in the Polish climate - in case they
accidentally managed to escape. The next issue is to develop
the production cycle. Every kilogramme of animal feed must
contain a balance of protein, fat and microelements. This can
be achieved only when the exact composition of the raw materials going into the feed can be determined. This is why it’s
not enough to throw larvae into a dish, sprinkle in some food
and see what grows. The insects must be raised under the right
conditions so that at the end of the cycle, each larva has the
expected level of nutritive values. The team also succeeded
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Jest jeszcze kwestia bezpieczeństwa hodowli. Naukowcy obawiają się nie tyle ucieczek, ile tego, aby nic nie weszło do środka.
Dlatego bioreaktor, w którym hodowane są owady, jest odcięty
od środowiska zewnętrznego. Powietrze w hali produkcyjnej
przechodzi przez system filtrów. System fos wodnych odgradza
owady od hali. Jak dotąd firma złożyła 8 wniosków patentowych
o ochronę technologii.
Do końca roku w Robakowie ma stanąć nowa, większa instalacja,
w której zwiększą się moce produkcyjne zakładu. O zbyt prof.
Józefiak się nie martwi. Jest więcej chętnych do testowania ich
pasz niż są w stanie wyprodukować. – Sam dobry pomysł to
za mało, żeby udała się komercjalizacja. Trzeba jeszcze dobrze
trafić z pomysłem w zapotrzebowanie rynku – mówi.
Geny bez tajemnic
Podwójne życie wiodą też dr hab. Anna Wójcicka i profesor
Krystian Jażdżewski. Jako naukowcy pracują na Uniwersytecie
Warszawskim i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jako
przedsiębiorcy prowadzą spółkę Warsaw Genomics. Weszli
w biznes, żeby… móc zajmować się nauką. – Dziś uprawianie
nauki często polega na grantopisaniu dla grantopisania. Nie
ma stałych etatów, dlatego trzeba starać się o granty, żeby
były pieniądze na prowadzenie doświadczeń, na zatrudnienie
ludzi. To oczywiście z jednej strony jest dobre, bo pozwala na
kontrolowanie pracy naukowca, ale w polskiej rzeczywistości
mało który grant wystarczy, żeby zatrudnić kilka osób i jeszcze
wykonać projekt – denerwuje się doc. Wójcicka. – Firma miała
być sposobem na to, żebyśmy po pierwsze, mogli wykorzystać
naszą wiedzę i umiejętności dla dobra polskiego pacjenta, ale
także żebyśmy nie musieli walczyć o każdy projekt, tylko robiąc
coś sensownego, zarabiali na utrzymanie naszego zespołu.
Dzięki firmie o granty staramy się nie co roku, tylko raz na trzy
lata, gdy widzimy, że rzeczywiście warto coś zbadać – mówi.
Warsaw Genomics zajmuje się diagnostyką genetyczną przy
użyciu tzw. metody sekwencjonowania nowej generacji. W tym
momencie oferuje prawie 260 testów, które diagnozują ok. 3 tys.
chorób. Wśród klientów firmy są dzieci urodzone z nieokreśloną wadą genetyczną – trzeba ustalić jaką. Są osoby, których
najbliżsi walczyli z rakiem, a oni sami chcą sprawdzić, czy grozi
im to samo. Są w końcu chorzy na nowotwory, a testy mają
podpowiedzieć lekarzom, jaką terapię najlepiej zastosować
w ich przypadku.
Jak przyznają założyciele, w firmie nie odkrywają Ameryki.
Technologicznie robią właściwie to samo, co robili przez ostatnie
lata. Tyle że wtedy to nazywało się pracą naukową, a wyniki
trafiały najpierw do publikacji, a potem do szuflady. Teraz to
diagnostyka, a na wyniki czekają konkretni pacjenci. Nie są też
jedyni na rynku. Inne firmy w Polsce i na świecie robią to samo
i niemal tymi samymi metodami. Za to warszawska spółka
odróżnia się od konkurencji niższymi cenami. – Chcieliśmy
upowszechniać badania genetyczne, a mamy świadomość,
jakie są ograniczenia w Polsce: nie zarabiamy dużo, służba

in establishing an insect-raising process that does not require
water. “We balanced the feed for the insects so that they don’t
need to drink,” Józefiak explained. “This allows us to save tens
of thousands of litres of water even at a small installation.”
Then there is the issue of the safety of the facility. The scientists
aren’t so worried about insects escaping as they are about
anything getting in from the outside. This is why the bioreactor
in which the insects are raised is sealed off from the external
environment. The air in the production room passes through
a system of filters, and a network of moats separates the insects
from the hall around them. So far the firm has filed 8 applications for patents to protect these technologies.
By the end of 2018 a new, larger installation is to be built in
Robakowo to increase the plant’s production capacity. Prof.
Józefiak isn’t worried about the survival of the plant. There
is more demand for feed from customers eager to try it than
they are in a position to produce. As Józefiak says, “A good idea
alone isn’t enough for commercialization to succeed. You also
have to hit on an idea that meets the needs of the market.”
Genes reveal their secrets
Dr Anna Wójcicka and Prof. Krystian Jażdżewski also lead
a double life. As scientists they work at the University of Warsaw
and the Medical University of Warsaw. As entrepreneurs they
run the company Warsaw Genomics. They went into business
so they could pursue science! As Wójcicka explains, “Today the
practice of science often consists of grant-writing for the sake
of grant-writing. Without permanent positions, it is necessary
to apply for grants so there is money to conduct experiments
and hire people. This is good on one hand because it allows for
oversight of the researcher’s work, but under Polish realities
not many grants suffice to hire several people and also carry
out the project. We wanted to use a company firstly so that
we could apply our knowledge and skill for the good of Polish
patients, but also so that we wouldn’t have to fight for every
project, but instead, we would find a sensible way to generate
money to maintain our team. Thanks to the company, we don’t
have to apply for grants every year, but only once every three
years, when we identify something that is really worth studying.”
Warsaw Genomics is involved in genetic diagnostics using
a new-generation sequencing method. At the moment it offers
nearly 260 tests that can diagnose about 3,000 disorders. The
company’s customers include children born with indeterminate
genetic defects which must be identified. There are people
whose family members are battling cancer and want to check
whether they are also at risk. There are also cancer patients for
whom the tests can suggest to their doctors which therapies
would be the best to apply in the specific case.
As the founders admit, they are not exactly discovering America.
Technologically, they are doing exactly what they had done in
recent years. But then it was called science and the results were
published and then filed away. Now it is called diagnostics, and
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zdrowia jest niedofinansowana. Zatem jedyną możliwością,
żeby wykonywać badania na rzecz pacjentów, było robienie
ich w cenach, na które stać pacjentów i szpitale – opowiada
współwłaścicielka firmy.
Warsaw Genomics używa tego samego sprzętu co konkurencja.
Skąd więc niższa cena? Naukowcy sami projektują wszystkie
testy. – Od momentu otrzymania próbki krwi wszystko
robimy samodzielnie: odczytujemy geny, analizujemy wynik
i zapewniamy interpretację medyczną. Nie korzystamy
z komercyjnych rozwiązań. Np. platforma do analizy danych
proponowana przez producenta sprzętu kosztuje około 100
tys. dolarów. Nam ten koszt odpadł, bo sami robimy wiele jej
etapów. Podobnie jest z szeregiem innych kosztów. Uniknęliśmy
ich, bo sami opracowaliśmy algorytmy, sposoby analizy – mówi
doc. Wójcicka.

Za 610 mln dolarów dwóch
farmaceutycznych gigantów - Sanofi oraz
Genetech - zostało sublicencjobiorcami
polskiego wynalazku i wykorzystało
go do testowanych obecnie
spersonalizowanych szczepionek
antynowotworowych

Doświadczenie w projektowaniu testów przydało się przy
opracowaniu sztandarowego produktu Warsaw Genomics, czyli
programu „Badamy geny” – przesiewowych badań oceniających
ryzyko zachorowania na nowotwory. – Wiele osób jest obciążonych zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwór.
Jeśli będą o tym wiedzieli, będą mogli coś z tym zrobić. Tylko
że muszą wiedzieć, a żeby tak było, muszą się zbadać. Mieliśmy
pomysł, jak taniej przeprowadzić testy genetyczne – opowiada doc. Wójcicka. Pierwszy pomysł udało się zweryfikować
w laboratorium dzięki grantowi w wysokości prawie 3,5 mln zł
z programu FNP TEAM. Dla pacjenta procedura przystąpienia
do programu jest prosta. Na stronie internetowej wypełnia on
formularz ze swoimi danymi medycznymi i rodzinną historią
chorób, a następnie oddaje krew w jednym z punktów pobrań
na terenie całego kraju. Po około 3 miesiącach dostaje wyniki
pokazujące ryzyko zachorowania na cały pakiet nowotworów
rodzinnych.
Koszt badania jednej osoby to mniej niż 600 zł. Jest jeden
warunek: musi zebrać się grupa co najmniej 600 chętnych, co
zajmuje średnio 10 dni. – Uroda tego programu tkwi w tym, że
jest wielkoskalowy. Za 600 zł nie potrafimy zrobić badań dla
jednej osoby, ale potrafimy to, jeśli zbierze się grupa 600 osób.
Takiej ceny nie jest w stanie zaproponować nikt na świecie –
mówi doc. Wójcicka. W ciągu roku trwania programu przebadało
się 12 tys. osób, a przeszło 45 tys. zarejestrowało w systemie.

For a fee of USD 610 million two
pharmaceutical giants–Sanofi and
Genetech–became sublicensees of
a Polish invention and used it for
developing personalized anti-cancer
vaccines now being tested

the results are awaited by specific patients. Nor are they the
only players on the market. Other firms in Poland and around
the world are doing the same work, using nearly the same methods. The Warsaw company stands out from its competitors for
its lower prices. As Wójcicka says, “We wanted to disseminate
genetic testing, but we are aware of the limitations in Poland:
we don’t earn much, and the health service is underfunded.
So the only possibility to do testing for patients was to offer
prices that patients and hospitals could afford.”
Warsaw Genomics uses the same equipment as the competition. So why the low price? The scientists themselves design all
the tests. As Wójcicka explains, “From the time we receive the
blood sample, we do everything ourselves: decoding the genes,
analyzing the results, and providing a medical interpretation.
We don’t use commercial solutions. For example, a platform
for data analysis offered by the equipment manufacturer
costs about USD 100,000. We skipped this cost because we do
many of the stages ourselves. It’s the same with a number of
other costs. We avoided them because we developed our own
algorithms and methods of analysis.”
The experience designing tests came in handy in developing
the flagship product of Warsaw Genomics: screening tests assessing the risk of developing cancers. According to Wójcicka,
“Many people carry an increased risk of cancer. If they know
about it, they can do something about it. But to know, they
must be tested. We had a concept for how to conduct genetic
tests cheaply.” The first concept was successfully verified in the
laboratory thanks to a grant of almost PLN 3.5 million from the
FNP TEAM programme. For patients, joining the programme is
easy. They complete a form online with their medical data and
family history of illnesses, and then have a blood sample taken
at one of the blood collection locations around the country.
After about three months they receive the results showing their
risk of developing a whole range of familial cancers.
The cost for testing one person is less than PLN 600. There’s one
condition: a group of at least 600 people willing to do the test
must be gathered, which takes about 10 days on average. “The
beauty of this programme is that it is done on a massive scale,”
Wójcicka explained. “We couldn’t perform tests for a single
person for PLN 600, but we can do that with a group of 600
people. No one else in the world is able to offer such a price.”

119

FNP ANNUAL REPORT 2017 | SUPPLEMENT

Zespół Warsaw Genomics I Warsaw Genomics team

Szczepionka na raka
Profesor Jacek Jemielity z Centrum Nowych Technologii UW
skoczył w bok. Wprawdzie zdarzyło mu się to tylko raz, ale za
to jak! Jego skok w bok media ochrzciły mianem największej
komercjalizacji w historii polskiej nauki. Za 610 mln dolarów
dwóch farmaceutycznych gigantów – Sanofi oraz Genetech –
zostało sublicencjobiorcami polskiego wynalazku i wykorzystało
go do testowanych obecnie spersonalizowanych szczepionek
antynowotworowych.
Historia tej komercjalizacji zaczęła się w 2006 roku, kiedy
warszawski zespół profesora wraz z zespołem prof. Edwarda
Darżynkiewicza i naukowcami z Uniwersytetu Stanowego w Luizjanie opracowali technologię modyfikacji końca cząsteczki
mRNA (tzw. kap 5’). mRNA koduje białko. Problem w tym, że
w komórce jest nietrwałe i szybko ulega degradacji. Naukowcom
udało się opracować syntetyczne analogi mRNA, które działały
tak samo jak naturalny związek, ale żyły w wybranych komórkach dłużej. – Wtedy jeszcze nie mówiło się o zastosowaniach
terapeutycznych mRNA, ale mieliśmy przeczucie, że nasz wynalazek jest ważny, dlatego opatentowaliśmy go w Polsce i USA.
Ten patent okazał się bardzo istotny – opowiada prof. Jemielity.

In the year since the programme began, 12,000 people have
been tested and over 45,000 have registered in the system.
Vaccination against cancer
Prof. Jacek Jemielity from the Centre of New Technologies at
the University of Warsaw had a fling. It only happened once,
but what a fling it was! The media dubbed it the greatest
commercialization in the history of Polish science. For a fee
of USD 610 million two pharmaceutical giants - Sanofi and
Genetech - became sublicensees of a Polish invention and
used it for developing personalized anti-cancer vaccines now
being tested.
The story of this commercialization dates back to 2006, when
the professor’s Warsaw team, together with prof. Edward
Darżynkiewicz team and researchers from Louisiana State
University, developed a technology for modification of the end
of an mRNA molecule known as the 5’ cap. mRNA codes protein.
The problem is that in the cell, it is unstable and quickly breaks
down. The researchers managed to develop synthetic analogues
of mRNA that act the same as the natural compound but survive
longer in selected cells. According to Prof. Jemielity, “No one
spoke then of therapeutic applications of mRNA, but we had
a sense that our invention was important, so we patented it in
Poland and the US. That patent proved to be vital.”
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Zaraz po złożeniu wniosku patentowego warszawscy naukowcy
opublikowali wyniki swoich prac. To był kolejny ważny krok,
bo po ukazaniu się publikacji zgłosiło się do nich kilka zagranicznych zespołów badawczych z propozycją wspólnych
projektów. Ostatecznie UW nawiązało współpracę z prof. Ugur
Sahinem z uniwersytetu w Moguncji i (co okazało się później)
współwłaścicielem firmy biotechnologicznej BioNTech. Wyszły
tak interesujące wyniki, że prof. Sahin zaproponował kupno
licencji do wynalazku i jego komercjalizację. – Nie dość, że
mieliśmy bardzo ciekawą współpracę naukową, to jeszcze nasz
partner nauczył nas dużo o komercjalizacji. Sami nie mieliśmy
pojęcia, jak to powinno wyglądać – przyznaje prof. Jemielity.
Partnerzy z Niemiec zdawali sobie na przykład sprawę z tego,
jak ważne jest prawne zabezpieczenie wynalazku. Dlatego,
gdy pojawiła się konieczność opłacenia dodatkowej ochrony
patentowej, pokryli te koszty, choć do uzyskania licencji było
jeszcze daleko. Z drugiej strony, nie chcieli podpisać umowy
licencyjnej, dopóki warszawski zespół nie udowodni, że jest
w stanie przejść z produkcji związku w ilości 1 miligrama do
4 gramów. – Zajęło nam to pół roku, ale się udało. To gwarantuje,
że będzie można wytwarzać związek w większych ilościach,
potrzebnych do badań klinicznych, a potem do produkcji
terapeutyku – tłumaczy prof. Jemielity.

Immediately after filing the patent application, the Warsaw
researchers published the results of their work. This was the
next major step, because after the publication several foreign
research teams approached them with proposals for joint projects. Finally the University of Warsaw established cooperation
with Prof. Uğur Şahin from the University of Mainz, who (it
turned out later) was also the co-owner of the firm BioNTech.
Such interesting results were generated that Şahin proposed
to purchase a licence to the invention and commercialize it.
As Jemielity recalls, “It wasn’t just that we had interesting
scientific cooperation, but our partner also taught us a lot
about commercialization. Before we didn’t have any idea how
it should look.”
The partners from Germany realized, for example, how important legal protection of the invention was. Thus when it
became necessary to pay for additional patent protection,
they covered those costs, even though they had a long way to
go before obtaining the licence. On the other hand, they didn’t
want to sign a licence agreement until the Warsaw team could
demonstrate that they were capable of ramping up production
of the compound from a quantity of 1 mg to 4 g. “That took us
half a year, but we succeeded,” said Jemielity. “That amount
guarantees that it will be possible to produce the compound

Dr hab. Magdalena Stobińska (z przodu) z zespołem I Dr Magdalena Stobińska (in the front) with her team
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Nieoceniona okazała się też wiedza i doświadczenie amerykańskich współwłaścicieli patentów. To oni naciskali, aby
w umowie licencyjnej zastrzeżono, że właściciele wynalazku
mają udział w korzyściach finansowych także na poszczególnych
etapach komercjalizacji. Firma długo się przed tym broniła, ale
w końcu ustąpiła.
Licencję pomiędzy UW a BioNTech podpisano w 2011 r. Od
tego momentu niemiecka firma wzięła na siebie dalsze prace
nad wykorzystaniem technologii. Bo technologia wymyślona
przez zespół prof. Jemielitego jest tylko i aż częścią większego
wynalazku. Niezbędną, ale niewystarczającą, aby wyprodukować lekarstwo na raka. BioNTech zajął się np. ustaleniem,
które konkretnie białka ma kodować zmodyfikowane mRNA,
przeprowadził pierwszą fazę badań klinicznych i znalazł sublicencjobiorców. Teraz prace nad szczepionką przejęły większe,
bardziej doświadczone i dużo bogatsze firmy. Bo opracowanie
i wprowadzenie na rynek nowego leku to koszt rzędu nawet
2 mld dolarów.
Tymczasem zespół prof. Jemielitego dzięki wartemu 3,5 mln
zł grantowi z FNP (w ramach programu TEAM) prowadzi nowy
projekt i pracuje nad wytworzeniem kolejnych analogów kapu.
Tym razem takich, które mogą hamować białka związane np.
z chorobami nowotworowymi. – Najbardziej jestem dumny
z tego, że romans z komercjalizacją nie sprawił, że zerwaliśmy z nauką. Wręcz przeciwnie. Nauka to jest to, co ja i moi
współpracownicy chcemy robić. A jeśli przy okazji trafi się
możliwość komercjalizacji, to chętnie znowu wejdziemy na tą
ścieżkę – mówi naukowiec.
Airbus i kwanty
Dr hab. Magdalena Stobińska z Wydziału Fizyki UW zajmuje
się fizyką kwantową. Nie pracuje w firmie ani nie robi badań
stosowanych. Interesuje ją eksploracja możliwości fizyki. Ale,
jak podkreśla, przy tym wszystkim ważne jest, aby sprawdzić,
czy zjawiska kwantowe można wykorzystać w rozwiązaniach
technologicznych, a w przyszłości, we współpracy z inżynierami,
powtórzyć w firmach.
Jej najnowszy projekt dotyczy budowy kwantowo-optycznej
zintegrowanej platformy czasowo-częstotliwościowej. Na
jego realizację w zeszłym roku otrzymała 1,9 mln zł grantu
z FNP w ramach programu FIRST TEAM. – Naszą pracę można
porównać do zabawy z klockami. Dzieci mają zestaw klocków
i układają z nich różne budowle. Podobnie my stosujemy różne
komponenty: detektory, interferometry, źródła pojedynczych
fotonów, kryształy i światłowody. Rozwijamy je i tworzymy z nich
optyczne odpowiedniki układów scalonych, tzw. kwantowe
układy zintegrowane, które pozwolą nam zrealizować ciekawe
protokoły technologii kwantowych – tłumaczy dr Stobińska.
W projekcie uczestniczy kilka firm. Wśród nich m.in. lotniczy
gigant Airbus czy Raith, producent urządzeń do elektronolitografii. Partnerzy gospodarczy w przyszłości mają pomóc

in the greater quantities necessary for clinical trials, and later
for therapeutic production.”
The knowledge and experience of the American co-owners of
the patents also proved invaluable. They pressed for a reservation in the licence agreement that the owners of the invention
would share in the financial benefits also at the specific phases
of commercialization. The firm resisted this for a long time,
but finally conceded.
The licence between the University of Warsaw and BioNTech
was signed in 2011. From that moment, the German firm assumed the further work on exploitation of the technology. This
is because the technology developed by Prof. Jemielity’s team
is part of a larger invention. It is necessary but not sufficient for
production of cancer medicine. BioNTech handled, for example,
the determination of exactly which proteins should be coded by
the modified mRNA, conducted the first phase of clinical trials,
and located the sublicensees. Now the work on the vaccination
has been taken over by bigger, more experienced and much
richer companies, as development and marketing of the new
drug will cost as much as USD 2 billion.
Meanwhile, with a PLN 3.5 million grant from FNP (under the
TEAM programme), Prof. Jemielity’s team is leading a new
project and working on creation of further analogues of the
cap–this time ones that can stop proteins connected for example with cancers. “We are most proud that the flirtation
with commercialization did not cause us to break off from
science,” said Jemielity. “To the contrary. Science is what my
co-workers and I want to do. If along the way we hit upon the
opportunity for commercialization, we would be happy to
follow that path again.”
Airbus and quanta
Dr Magdalena Stobińska from the Faculty of Physics at the
University of Warsaw studies quantum physics. She doesn’t
work in a firm or do applied research. She is interested in exploration of the possibilities of physics. But, as she stresses,
it’s important along the way to determine whether quantum
phenomena might be exploited in tech solutions, and in the
future, repeated at firms in cooperation with engineers.
Her latest project involves construction of a quantum-optics
integrated time and frequency platform. She received an FNP
grant of PLN 1.9 million to implement the project through the
FIRST TEAM programme. “Our work might be compared to
playing with blocks,” Stobińska said. “Children have a set of
blocks and arrange them into various constructions. We use
various components in much the same way: detectors, interferometers , single-photon sources, crystals and optical fibres.
We develop them and create from them optical analogues to
integrated circuits, known as quantum integrated circuits, which
allow us to pursue interesting quantum technology protocols.”
Several companies are involved in the projects, including such
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w ewentualnej komercjalizacji i zastosowaniu platform. Badaczka liczy, że kiedyś wyniki prac jej zespołu będą mogły
być wykorzystane m.in. w obrazowaniu medycznym, a nawet
w systemach szyfrowania w bankowości elektronicznej, do
przygotowania numerów kart kredytowych czy symulacji zjawisk
występujących w naturze. Ale to pieśń przyszłości. Na razie firmy
zajmują się opracowaniem specjalistycznej aparatury, jak choćby czegoś w stylu atomowego noża do grafenu, który pozwoli
wyciąć z płaszczyzny grafenu płatki nanometrycznej wielkości.
Po roku prac zespołowi dr Stobińskiej udało się osiągnąć
pierwszy sukces. Fizycy opracowali technologię szybszego
przetwarzania informacji. Okazało się, że prędkość przetwarzania danych nie zależy od ich wielkości. To ważne w dzisiejszym
świecie, w którym mamy dużą ilość danych, big data, sztuczną
inteligencję czy automatyczne samochody i roboty. Naukowcy są
obecnie na etapie patentowania swojego wynalazku. – Wiemy,
że naszego patentu nie kupi uniwersytecki spin-off ani mała
firma, bo nie będą mieli środków na rozwinięcie technologii.
Myślimy o firmach-wizjonerach, takich jak Airbus, Google, IBM.
To przedsiębiorstwa, które interesują się technologią kwantową, bo wiedzą, że to może przynieść zysk. Ale nie jutro, tylko
za jakieś 5–10 lat – mówi Magdalena Stobińska.

Wszyscy podkreślają, że nauki dla
biznesu nie zamierzają porzucić.
Wręcz przeciwnie, dzięki współpracy
z gospodarką rozwijają się jako badacze.
Jednocześnie zmieniają swoje podejście
do nauki

Wbrew pozorom firm – wizjonerów trochę jest i łatwo zachęcić
je do współpracy. Trzeba tylko zainteresować je tematem,
pokazać możliwości, które kryje w sobie nauka. – Firmy mają
swoje procedury i oczekują konkretnych rozwiązań. Nie wystarczy zadzwonić do nich tydzień przed startem projektu. Trzeba
wcześniej dać się poznać, porozmawiać, może nawzajem odwiedzić i jasno określić, co daje każda ze stron i czego oczekuje
w zamian – tłumaczy dr hab. Stobińska.
Inne spojrzenie na naukę
Komercjalizacja odkryć naukowych ma różne formy. Zależy
od tematu, wynalazku, a przede wszystkim od osobowości
naukowca. Jedni sprawdzają się jako przedsiębiorcy. Inni na
samą myśl o zakładaniu firmy dostają dreszczy, ale chętnie podzielą się swoją wiedzą z fachowcami od biznesu. Za to wszyscy
podkreślają, że nauki dla biznesu nie zamierzają porzucić. Wręcz
przeciwnie, dzięki współpracy z gospodarką rozwijają się jako
badacze. Jednocześnie zmieniają swoje podejście do nauki.

names as Airbus, the aviation giant, and Raith, a producer of
electron lithography equipment. In the future the business partners can help in the potential commercialization and application
of the platforms. Stobińska expects that someday the results
of the work of her team could be used for such applications as
medical imaging, and even in encryption systems in electronic
banking, to generate credit-card numbers, and simulate natural
phenomena. But that’s a dream for the future. For the present,
the companies are involved in development of specialized
apparatus, such as a kind of atomic knife for cutting pieces of
nanometric dimensions from a plane of graphene.
Dr Stobińska’s team achieved its first success after a year of work.
The physicists developed a technology for rapid processing of
information. It turned out that the speed of processing data does
not depend on the size of the data. This is important in today’s
world where we have huge quantities of data, big data, artificial
intelligence, robots and autonomous cars. The researchers are
currently at the stage of patenting their invention. As Stobińska
explains, “We know that our patent will not be bought by a university spinoff or small firm, because they won’t have the funds
to develop the technology. We are thinking of visionary firms
like Airbus, Google and IBM. They are interested in quantum
technology because they know that it can generate profit - not
tomorrow, but only 5 to 10 years in the future.”
In fact there are quite a few visionary firms and it’s surprisingly
easy to encourage them to cooperate. It’s just necessary to
interest them in the topic, show them the possibilities lurking
in the science. According to Dr Stobińska, “The firms have their
own procedures and expect concrete solutions. You can’t just
call them a week before starting a project. You have to get to
know them first, talk to them, maybe visit each other’s facilities,
and clearly define what each party will contribute and what
it expects in return.”
Another perspective on science
Commercialization of scientific discoveries takes many forms,
depending on the topic, the invention, and first and foremost
the personality of the researcher. Some excel as entrepreneurs.
Others break out in a cold sweat just thinking about setting
up a company, but will be happy to share their knowledge
with business professionals. But they all underline that they
don’t intend to give up science for the sake of business. To the
contrary, their cooperation with the economy helps them grow
as scientists. But it does change their attitude toward science.
At HiProMine, research is treated in a highly utilitarian manner.
According to Prof. Damian Józefiak, “We spend a lot on R&D,
because without research we wouldn’t be able to develop
our technology. But only do research that we can later use for
industrial production.” The team of scientists conduct research,
publish findings, and appear at scientific conferences. These are
forms of dissemination of knowledge, but in this case they’re
primarily a marketing tool. Specialists in animal nutrition
examine the research results. If HiProMine claims that using
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W HiProMine badania są traktowane bardzo utylitarnie. – Wydajemy dużo na B+R, bo bez badań nie bylibyśmy w stanie
opracować naszej technologii. Ale prowadzimy tylko te, które
potem możemy wykorzystać do produkcji przemysłowej –
mówi Józefiak. Zespół naukowców prowadzi prace badawcze,
publikuje, bywa na konferencjach naukowych. Tak, jest to
upowszechnianie wiedzy, ale przede wszystkim – ważne narzędzie marketingowe. Specjaliści od żywienia zwierząt patrzą
na wyniki prac. Jeśli HiProMine mówi, że karmienie owadami
poprawia immunologię zwierząt, branża natychmiast pyta
„pokażcie dowody”.
Choć diagnostyka w Warsaw Genomics jest najważniejsza,
to większość zespołu trzy czwarte czasu pracy poświęca na
badania naukowe, a tylko jedną czwartą na diagnostykę. – Bez
prac naukowych i rozwijania naszych metod i algorytmów nie
byłoby diagnostyki – mówi dr Wójcicka. Przy czym ta druga
często jest inspiracją dla tej pierwszej. Niedawno naukowcy
otrzymali kolejny grant z FNP na badanie podłoża atypowego
zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS), ultra rzadkiej
choroby, która prowadzi do ciężkiej niewydolności nerek. Już
wcześniej Warsaw Genomics prowadziło diagnostykę genetyczną pacjentów z aHUS, m.in. pod kątem tego, czy można u nich
przeprowadzić przeszczepienie nerki. – Im więcej pacjentów
przebadaliśmy, tym bardziej było dla mnie jasne, że nic nie wiem
o tej chorobie. Opieramy się na jakiś danych literaturowych, ale
to za mało. Obecna diagnostyka jest niewystarczająca, ale bez
badań naukowych nie jesteśmy w stanie jej pogłębić. Stąd też
potrzeba przeprowadzenia szerszej analizy, co umożliwi nam
objęcie pacjentów odpowiednią opieką. – mówi dr Wójcicka.
Dzięki doświadczeniu z komercjalizacją jesteśmy lepszymi
naukowcami – dodaje prof. Jemielity. Jak przyznaje, podjęcie
takiej działalności wpłynęło też na kierunek rozwoju laboratorium. Dziś, jeśli w badaniach widzimy potencjał rynkowy, od
razu myślimy też o danym projekcie bardziej praktycznie. – Naukowcy mają często tendencję, żeby mówić, że pracują np. nad
lekarstwem na raka. Ja, po moich doświadczeniach już wiem,
że często oznacza to, że to co robią, jest ciekawe naukowo, ale
nigdy nie będzie z tego leku. Bo np. układ jest zbyt złożony albo
niemożliwe jest uzyskanie odpowiednio dużych ilości związku
w czystej formie – tłumaczy.

They all underline that they don’t
intend to give up science for the sake
of business. To the contrary, their
cooperation with the economy helps
them grow as scientists. But it does
change their attitude toward science
insects for feed will improve animals’ immunology, the industry
immediately demands, “Show us the proof.”
Although diagnostics are key at Warsaw Genomics, most of the
scientists spend three-fourths of their time on scientific research
and only a quarter on diagnosis. According to Dr Anna Wójcicka,
“Without scientific work and development of our methods and
algorithms there would be no diagnostics.” But at the same
time, diagnostics often provide the inspiration for research.
The researchers recently obtained another FNP grant to study
the basis for atypical hemolytic uremic syndrome (aHUS), an
extremely rare disease leading to severe kidney dysfunction.
Previously Warsaw Genomics had conducted genetic diagnosis of patients with aHUS, for example to determine whether
they could receive kidney transplants. “The more patients we
examined, the clearer it was to me that I knew nothing about
this disease,” Wójcicka said. “We rely on some data from the
medical literature, but it is not enough. The current diagnostics
are inadequate, but without scientific research we’re unable
to take it deeper. Thus the need to conduct a broader analysis
enabling us to give patients the appropriate care.”

Nawet dr Stobińska, choć zajmuje się tematami najbardziej
bliskimi nauce podstawowej, przyznaje, że współpraca z biznesem ułatwia jej prowadzenie badań. – Technologie, którymi
zajmujemy się, są bardzo drogie. Głównie dlatego, że wymagają
opracowania nowego typu aparatury. Proszę pomyśleć, jak
kosztowne było wyprodukowanie pierwszych komputerów
w latach 40. XX wieku. Z technologiami kwantowymi jesteśmy
teraz w podobnym miejscu – opowiada.

Prof. Jacek Jemielity says, “Our experience with commercialization has made us better scientists.” As he admits, pursuing this
activity has also influenced the direction of the growth at his lab.
Today, if he sees market potential in research, he immediately
thinks of the project in more practical terms: “Scientists often
have a tendency to say that they’re working for example on
cancer medicine. But based on my experience, I know that this
often means that what they’re doing is scientifically interesting
but will never lead to development of such a medicine - for
example because the structure is too complex or sufficient
quantities of the compound in pure form cannot be obtained.”
Even though Dr Magdalena Stobińska handles topics that are
the closest to basic science, she admits that cooperation with
business facilitates her research. “The technologies we handle
are very expensive,” she explained, “mainly because they require
the development of a new type of apparatus. Just think how
costly it was to produce the first computers in the 1940s. We’re
at a similar place with quantum technologies.”

Samotność i satysfakcja
Historie HiProMine, Warsaw Genomics, zespołów Stobińskiej
i Jemielitego wyglądają z zewnątrz jak success stories komercjalizacji. Od środka obraz jest już mniej cukierkowy. Jest

Isolation and satisfaction
From the outside, the work of HiProMine, Warsaw Genomics,
and the teams of Stobińska and Jemielity might seem like commercialization success stories. But from the inside the picture
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w nim walka z przepisami, biurokracją, uczelnianymi układami i złośliwością materii. Nagle okazuje się, że to co pasuje
rektorowi, niekoniecznie jest zgodne z wizją dziekana, a to on
ostatecznie trzyma kasę i klucz do sal z aparaturą. Nieważne, że
w danej dziedzinie trwa wyścig zbrojeń i trzeba jak najszybciej
patentować wynalazek i kupować unikalny sprzęt. Przetarg
jest przetargiem. Trzeba swoje odczekać aż uczelnia wybierze
rzecznika patentowego i potwierdzi, że tylko jedna firma produkuje niezbędną aparaturę.
Profesor Jemielity o swoich doświadczeniach sprzed lat z patentowaniem mówi w jeden sposób: „droga przez mękę”. HiProMine,
choć założona przez naukowców, nie ma nic wspólnego z uczelnią. W Warsaw Genomics udziały ma Uniwersytet Warszawski.
Spółka była jednym z pierwszych spin offów i musiała przecierać
wszystkie szlaki. – Nie ma się co oszukiwać, nie mieliśmy ze
strony uczelni żadnego wsparcia w zakresie powoływania i rozpoczynania działalności przez spółkę. Był duży entuzjazm, było
zielone światło, ale wszystko od początku do końca musieliśmy
wykonać sami. Łącznie z tym, że uczelnia nie miała wzorów
umów i sami je pisaliśmy – opowiada dr Wójcicka. Pomogła
im masa życzliwych osób. Znajomi ze świata biznesu ostrzegali, jak nie wejść na miny. Siostra-prawnik pomogła napisać
kontrakty i zarejestrować spółkę. Do tej pory firma radzi sobie
bez wsparcia biznesowego. – Jakoś to funkcjonuje, ponieważ
nasze badania po prostu są potrzebne. Równocześnie jednak,

Dzięki doświadczeniu
z komercjalizacją jesteśmy
lepszymi naukowcami
przy pełnym profesjonalizmie w każdym aspekcie bezpośrednio
związanym z diagnostyką, pewne elementy naszych działań
są robione właściwie chałupniczo; dotyczy to np. marketingu.
Nie mamy działu sprzedaży, sami prowadzimy stronę na Facebooku – wylicza dr Wójcicka. Efekt jest taki, że wielu lekarzy
i potencjalnych pacjentów wciąż nie wie o istnieniu firmy. Przez
to sporo testów jest niewykorzystanych – nikt ich nie robi, bo
nawet nie wie, że jest taka możliwość.
W Polsce światy nauki i biznesu są wciąż rozdzielone od siebie.
Stąd bierze się nieprzygotowanie dużej części badaczy do
spotkania z rynkiem. Brak jest czegoś, co Anglosasi nazywają
business readiness – komentuje Tomasz Perkowski, wiceprezes
FNP. – Ale nie chcę narzekać. Patrząc z perspektywy ostatnich
10–15 lat widzę, jak gigantyczny dokonał się w tej materii postęp.
W ostatnich latach mocno rozwinął się ekosystem start-upowy,
zwiększył rynek funduszy Venture Capital i rozrosła pula dotacji
na innowacyjne przedsięwzięcia. Obecnie łatwiej jest znaleźć
finansowanie dla swoich projektów biznesowych wychodzących
z uczelni. Zmieniło się też postrzeganie naukowca współpracującego z biznesem. Jeszcze parę lat temu taka współpraca,
choć oficjalnie była pożądana, nie dawała uznania w środowisku

isn’t so rosy. There’s a battle with regulations, bureaucracy,
university politics, and the stubbornness of the issues. It may
turn out that what the university rector approved doesn’t suit
the vision of the faculty dean who ultimately holds the funds
and the key to the rooms with the apparatus. Even if there’s
an arms race underway to be the first to patent an invention,
and unique equipment must be purchased, a tender is still
a tender. The researchers must wait for the university to hire
a patent attorney or confirm that only a single firm is capable
of supplying the necessary equipment.

Our experience with
commercialization has made
us better scientists
Jemielity refers to his experience years ago obtaining patents as
“an ordeal.” Although HiProMine was established by scientists, it
is not affiliated with the Poznań University of Life Sciences. The
University of Warsaw does hold shares in Warsaw Genomics.
It was one of the first university spinoffs in Poland and had to
blaze its own path. As Wójcicka recalls, “To be honest, we had
no support from the university when it came to establishing
and launching the activity of the company. There was plenty
of enthusiasm, and we got a green light, but from start to
finish we had to do everything ourselves. For example, the
university didn’t have any patterns for contracts, and we had
to draft them ourselves.” A lot of well-meaning people pitched
in. Friends from the business world warned them away from
minefields. Wójcicka’s sister, a lawyer, helped draw up the contracts and register the company. So far the firm has managed
without business support. “Somehow it functions,” Wójcicka
said, “because our research is simply needed. At the same
time, alongside the professionalism of every aspect directly
connected with diagnostics, certain elements of our activity
are performed in a more amateur fashion. This applies for
example to marketing. We don’t have a sales department, and
we run our own Facebook page.” The effect is that many doctors
and potential patients still don’t know about the company’s
existence. This means that many tests go undone because of
a lack of awareness of the possibility.
According to FNP Vice President Tomasz Perkowski, “In Poland
the worlds of science and business are still segregated. That’s
why many researchers are unprepared to encounter the market.
There’s a lack of what is called ‘business readiness.’ But I don’t
want to complain. Looking back over the past 10 to 15 years,
I can see what gigantic progress has been made in this area. In
recent years the ecosystem for startups has expanded strongly,
the market of venture capital funds has increased, and the pool
of grants for innovative ventures has grown. It is now easier to
find funding for business projects deriving from universities.
The perception of scientists cooperating with business has also
changed. Just a few years ago such cooperation was officially
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Prof. Jacek Jemielity ze współpracownikami I Prof. Jacek Jemielity with his associates

naukowym. Dziś badacze, którzy odnieśli sukces biznesowy,
zaczynają być doceniani, także przez swoje środowisko – mówi.
– To, czego wciąż brakuje, to doświadczeni mentorzy z praktyką, i w nauce, i w biznesie. Naukowcy, szczególnie młodzi,
bardzo potrzebują takiego wsparcia. Z jednej strony od bardziej doświadczonego badacza, który jest dobrze umocowany
w strukturach instytucji i wspierałby ich w kwestiach związanych
z nauką i kontaktach z administracją uczelni. Z drugiej strony
– mentora biznesowego, który podpowiedziałby im, na czym
mają się koncentrować – wyjaśnia Perkowski. – W Fundacji
staramy się pomóc w przecieraniu tych ścieżek. To może być
zdobycie dodatkowych środków, np. na przeprowadzenie etapu
badań proof of concept, ale także np. na znalezienie mentora
albo funduszu Venture Capital, który doradzi w kwestiach
naukowych czy biznesowych – mówi wiceprezes FNP.
Po co zajmować się komercjalizacją, walczyć z oporem uczelnianej materii zamiast wieść spokojne życie naukowca? Po
pierwsze, z powodu pieniędzy – również na prowadzenie badań.
Po drugie – samorealizacja – wylicza piątka badaczy. A przede
wszystkim satysfakcja z praktycznego wykorzystania wyników własnej pracy. – Kiedy w 2006 roku kończyliśmy badania
nad mRNA, moja dwuletnia córka zachorowała na białaczkę
– opowiada prof. Jemielity. – Kończyłem na uczelni finalizować
sprawy związane z ochroną wynalazku, a potem biegłem do
niej do szpitala. Spędziłem z córką miesiące w szpitalu. Wtedy
uświadomiłem sobie, że jeśli chcę pomóc ludziom w podobnej
sytuacji, tworząc potencjalne terapeutyki, patent jest konieczny.
Naukowcy nie lubią takich rzeczy. Ale to jest konieczne, żeby
potem była szansa na pomoc dla konkretnych ludzi, którzy
jej potrzebują.

* Katarzyna Zachariasz-Podolak – redaktor naczelna portalu
InnovateCEE | InnovateCEE editor-in-chief

desired but did not enjoy recognition among the scientific
community. Today researchers who have achieved business
success are beginning to be appreciated also by their peers.”
As Perkowski explains, “What is still lacking is experienced mentors with practice in both science and business. Researchers,
especially young ones, very much need such support. On one
hand, they need the support of an experienced researchers
well placed within the structures of the institution who can
back them on issues connected with science and contacts
with the university administration. On the other hand they
need a business mentor to suggest what they should focus
on. At the Foundation for Polish Science we are trying to help
open these paths. It might mean raising additional funds, for
example to conduct research at the stage of proof of concept,
but also might mean help finding a mentor or a venture capital
fund to advise on scientific or business issues.”
Why bother with commercialization, battling institutional
resistance to this issue, instead of leading the peaceful life
of a scientist? First because of money – including money for
conducting research. Second, for self-realization, according to
the group of scientists profiled here. But above all there is the
satisfaction that comes from seeing the practical application
of their own efforts. As Prof. Jemielity recalls, “When we were
completing our research on mRNA in 2006, my two-year-old
daughter fell ill with leukaemia. At the university, I managed to
finalize the matters connected with protection of the invention,
and then ran to the hospital to see her. I spent months with my
daughter at the hospital. That’s when I realized that if I wanted
to help people in a similar situation by developing potential
therapies, patents were necessary. Scientists don’t like dealing
with such matters. But it is essential if there is later going to be
any chance of delivering help to the real people who need it.”
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