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Zdjęcie na okładce (wykonane mikroskopem konfokalnym)
przedstawia neurony z hipokampa w hodowli in vitro. Kolorem
czerwonym jest wybarwiony cytoszkielet komórki, niebieskim –
jądra komórkowe, zielonym – białko fluorescencyjne kodowane
przez wektor wirusowy.
Autorka zdjęcia:
Dr Marzena Stefaniuk z Pracowni Neurobiologii Instytutu
Biologii Doświadczalnej PAN (realizuje badania w ramach
projektuTEAM kierowanego przez prof. Leszka Kaczmarka).

The cover photo (made using a confocal microscope) depicts
neurons from the hippocampus in in vitro culture. The
cytoskeleton of the cell is dyed red, the nucleus blue, and the
fluorescent protein coded by the viral vector, green.
Photo by:
Dr Marzena Stefaniuk from the Laboratory of Neurobiology at
the Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of
Sciences (pursuing research as part of a TEAM project headed
by Prof. Leszek Kaczmarek).

Programy MAB, TEAM, TEAM TECH, TEAM TECH Core Facility, FIRST TEAM,

The IRAP, TEAM, TEAM TECH, TEAM TECH Core Facility, FIRST TEAM,

POWROTY, HOMING są współfinansowane ze środków Europejskiego

POWROTY/REINTEGRATION, HOMING programmes are co-financed by

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

the European Regional Development Fund under the Smart Growth

Inteligentny Rozwój.
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O FUNDACJI

ABOUT THE
FOUNDATION

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. Jest pozarządową, apolityczną organizacją non-profit realizującą misję
wspierania nauki oraz największym w Polsce pozarządowym
źródłem wspierania nauki.

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.

Naczelna dewiza:
Wspierać najlepszych, aby mogli
stać się jeszcze lepsi

The Foundation’s guiding motto:
Supporting the best, so
they can become even better.

CELE STATUTOWE:

STATUTORY AIMS:

→→ wspieranie wybitnych naukowców i zespołów

→→ Supporting leading scientists and research teams
→→ Assisting innovative projects and commercialization of

badawczych

→→ wspomaganie innowacyjnych projektów, komercjalizacji

scientific discoveries and inventions

odkryć i wynalazków naukowych

NASZE ZASADY:

OUR PRINCIPLES:

→→ wsparcie jest kierowane bezpośrednio do naukowców

→→ Support is provided directly to scientists and research

i zespołów badawczych,

→→ wszystkie subwencje, nagrody i stypendia są
przyznawane na podstawie konkursu,

→→ najważniejszym kryterium decydującym o przyznaniu
wsparcia jest doskonałość naukowa,

teams.

→→ All grants, prizes and stipends are awarded on the basis of
a competition.

→→ The leading criterion in awarding support is scientific
excellence.

→→ osiągnięcia i dorobek uczestników konkursów FNP jest

→→ The achievements and output of FNP competition

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).

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

FNP’S OWN FUNDS

→→ kapitał założycielski w wys. 95 mln zł (część zlikwidowanego

→→ The founding capital of PLN 95 million (part of the Central

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.

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.

→→ Dodatkowe środki otrzymane w latach 2003–2004 na mocy

→→ In 2003–2004 the Foundation received additional funds un-

ustawy z 29 marca 2000 r. „O zmianie ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstw…”: 51,7 mln zł pochodzących
z prywatyzacji spółek Skarbu Państwa

der 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.

→→ Odpisy 1% podatku dochodowego – jako organizacja pożyt-

→→ As a public benefit organization, FNP is entitled to receive

ku 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.

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.

→→ Prywatne darowizny

→→ Private donations

259

501,6

Wartość funduszy
własnych (stan na 31
grudnia 2018 r.)

Wysokość środków
przekazanych z tego źródła
na wspieranie nauki do
końca 2018 r.

mln zł

mln zł

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

501.6

PLN
million

Value of the Foundation’s
own funds (as of 31
December 2018)

Total funds from this source
disbursed for the support
of science through the end
of 2018

EUROPEAN FUNDS

→→ Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013,

→→ Innovative Economy Operational Programme (PO IG) 2007–

Działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki”:
jako beneficjent PO IG FNP pozyskała 421 mln zł (środki te
były wydatkowane w latach 2007–2015)

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).

→→ Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013, Działanie

→→ Human Capital Operational Programme (PO KL) 2007–2013,

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)

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).

→→ 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)
6

259

PLN
million
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→→ 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
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7

LIST PRZEWODNICZĄCEGO
RADY FUNDACJI
LETTER FROM THE CHAIRMAN
OF THE FOUNDATION

Prof. dr hab. inż. Leon Gradoń

Umiejętności dopotąd są jeszcze próżnym wynalazkiem, może czczym

Learning remains an empty invention, a mere intellectual exercise or

tylko rozumu wywodem, albo próżniactwa zabawą, dopokąd nie są

vain amusement, until it is put to use by the peoples of the earth

stosowane do użytku narodów

8

Stanisław Staszic

—Stanisław Staszic

Postawa twórcy powinna być kształtowana na wszystkich
poziomach edukacji i w programach stymulujących kreatywność. Są bowiem dwa fundamentalne cele nauki – rozumieć
świat i oddziaływać na niego. Sposób oddziaływania i jego
skutki są różne na różnych poziomach aktywności twórczej.
Jedną z nich jest innowacyjność związana z komercjalizacją
badań naukowych.

A creative attitude must be instilled at all levels of education
and in programmes stimulating creativity. There are two fundamental aims of science: to understand the world and to
have an impact on the world. The method and consequences
of impact differ at different levels of creative activity. One of
them is innovation connected with commercialization of research results.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w aktywny sposób włącza
się w stymulowanie wysokiej jakości badań, w tym takich,
które służą wspieraniu transferu osiągnięć naukowych do
praktyki gospodarczej. FNP była prekursorem w tworzeniu
programów wspierających badania proinnowacyjne. Już

The Foundation for Polish Science actively engages in stimulating high-quality research, including research supporting
the transfer of scientific achievements into commercial practice. FNP was a pioneer in creating programmes supporting
pro-innovation research. As early as the 1990s, it funded pro-
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w latach 90. dofinansowywała projekty o charakterze rynkowym, oparte na nowych technologiach. Rezultaty oddziaływania tych programów w przestrzeni biznesowej były skromne, głównie ze względu na warunki zewnętrzne, ale także
jakość proponowanych rozwiązań w projektach składanych
do pierwszych programów tego typu. W kolejnych latach
Fundacja proponowała coraz bardziej dopracowane formy
wspierania innowacyjnych wdrożeń.
Obecnie, ze względu na rozwój technologiczny oraz możliwości tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw, istnieje
większe zapotrzebowanie na wdrażanie nowych technologii do gospodarki. W ostatnich latach Fundacja uruchomiła
nowe programy ukierunkowane na wdrożenia (FIRST TEAM,
TEAM i przede wszystkim – TEAM-TECH.) Zasadą przyznawania grantów jest tu tryb konkursowy, ocena wniosków
metodą peer-review, wymóg doskonałości naukowej i ścisłe
procedury rozliczania wyników. Rezultaty takiego sposobu postępowania są już widoczne. Programy FNP wyłaniają
prawdziwych liderów naukowych. Taki sposób postępowania
może być wykorzystany w programach grantowych innych instytucji na etapie reformy nauki.

Są bowiem dwa fundamentalne cele
nauki – rozumieć świat i oddziaływać
na niego.

Nauka z definicji i swojego charakteru jest synonimem innowacyjności. Część aktywności naukowej, na pewnym etapie
dojrzałości technologicznej, ma bezpośrednie przełożenie na
gospodarkę.
Innowacyjność jest rodzajem aktywności twórczej, która
w sposób naturalny jest włączona w system gospodarczy nowoczesnego państwa i staje się siłą napędową jego rozwoju.
Jednocześnie powoduje ona zastąpienie imitacyjnego modelu gospodarczego, powielającego w znacznej mierze produkcję krajów bardziej zaawansowanych technologicznie.
W jaki sposób nauka powinna być wykorzystywana jako element takiego systemu?
Z doświadczenia liderów technologicznych wynika, że sama
nauka, pozbawiona dodatkowych elementów wspomagających ten obszar aktywności, nie staje się źródłem innowacyjności. Należy budować ją na kilku filarach, m.in.:
→→ strategii państwa wyznaczającej perspektywę i drogę do
osiągnięcia dobrobytu,
→→ edukacji na wszystkich szczeblach kształcenia,
→→ systemie prężnych przedsiębiorstw nastawionych na wdrażanie i rozwijanie nowych technologii.

jects of a market nature, founded on new technologies. The
results of the impact of these programmes in the business
world were modest, mainly due to external conditions, but
also due to the quality of the proposed solutions in the projects submitted for the first programmes of this type. In later
years the Foundation proposed increasingly fine-tuned forms
for supporting innovative implementations.
Currently, due to technological advancement and the opportunities for creating small and medium-sized enterprises,
there is greater need for implementation of new technologies
in the economy. In recent years the Foundation has launched
new programmes aimed at implementations (FIRST TEAM,
TEAM, and above all TEAM-TECH). The principle for awarding grants in these programmes is a competitive procedure,
evaluation of applications through a peer-review method,
a requirement of scientific excellence, and strict procedures
for accounting for the results. The results of this approach
are already visible. FNP programmes identify true scientific
leaders. This approach can be used in grant programmes of
other institutions as a phase of the reform of science.
Science, by definition and in its nature, is synonymous with
innovation. At a certain stage of technological maturity, a portion of scientific activity carries over directly to the economy.
Innovation is a type of creative activity that is naturally tied
to the economic system of a modern state, becoming the driving force for its development. It also leads to overcoming the
imitative economic model largely copying the production of
more technologically advanced countries.

There are two fundamental aims of
science: to understand the world and
to have an impact on the world.

How should science be employed as an element of this system?
The experience of technological leaders teaches that science
itself, deprived of additional elements supporting this area of
activity, will not become a source of innovation. Its foundations must be built on several pillars, including:
→→ the strategy of the state laying down the prospects and
path to achieving prosperity
→→ Education at all levels
→→ A system of dynamic enterprises aimed at developing and
implementing new technologies.
Here a special role must be assigned to education, where attitudes of creative thought and action should be fostered. The
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Szczególną rolę trzeba przypisać tu edukacji, w toku której należy rozwijać postawy kreatywnego myślenia i działania. Pożywką dla kreatywności, we wszelkich jej aspektach, jest wolność
wyzwalająca niezależność myślenia, pozbawiona ograniczeń
wynikających z rutyny, schematów i przyzwyczajeń.

Pożywką dla kreatywności, we
wszelkich jej aspektach, jest
wolność wyzwalająca niezależność
myślenia, pozbawiona ograniczeń
wynikających z rutyny, schematów
i przyzwyczajeń.

W systemie edukacji w szczególny sposób należy uwzględnić
ważną składową, którą jest wykształcenie akademickie (łączące nauczanie oraz badania naukowe prowadzone w warunkach konkurencji i rywalizacji). Tak zorganizowany system
szkolnictwa wyższego pozwala tworzyć elity, których przedstawiciele zasilą m.in. firmy, przyczyniając się do wzrostu
możliwości rywalizacji naszego kraju na światowych rynkach
w warunkach dużej konkurencyjności. Przy wspomnianym
sposobie działania, kiedy przekroczony zostanie pewien poziom wartości PKB, zaczyna się istotny wzrost nakładów na
badania, również te o charakterze podstawowym. Dopóki
w Polsce nie zostanie wytworzony podobny mechanizm, pozostaniemy w zaklętym kręgu, w którym głównym żądaniem
uzasadniającym podniesienie jakości badań będzie wzrost
wartości środków budżetowych przeznaczonych na naukę.
Klasycznym przykładem gospodarki innowacyjnej są Stany
Zjednoczone. Tam powstaje najwięcej nowych technologii, a uniwersytety są w światowej czołówce wg dowolnych
kryteriów rankingowych. Podobny model działania przyjęły
„azjatyckie tygrysy”. W państwach tych wspaniale rozwijają
się gospodarki, a uniwersytety tych państw zajmują wysokie
pozycje w rankingach jakości badań i kształcenia studentów.
Kraje europejskie nie osiągnęły podobnego poziomu aktywności innowacyjnej. Najlepiej w Europie wypadają kraje skandynawskie, a Polska zajmuje 24. miejsce w tej klasyfikacji.
Obserwując aktywność naukową i tematykę badań podejmowanych w naszym kraju, widać proste naśladownictwo
i często zaściankowowość. System wyrzuca na zewnątrz tych
bardziej ambitnych i przedsiębiorczych, którzy muszą szukać
swojego miejsca poza nauką lub w zagranicznych laboratoriach badawczych.
W teorii Adama Smitha, na którą od ponad dwustu lat powołuje się wielu ekonomistów, społeczeństwo stanowi zbiór

10
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nourishment for creativity in all its aspects is the freedom to
unleash independent thought, stripped of limitations resulting from routine, schemata and habit.
The education system should take a special approach to the
essential ingredient of academic training, combining instruction with scientific research conducted under conditions of
competition and rivalry. A system of higher education organized in this fashion enables the creation of elites whose representatives will also contribute to firms, generating increased
potential for rivalry by our country on global markets under
highly competitive conditions. With this approach, when
a certain level of GDP is achieved, significant growth will begin in investments in research, including basic research. Until a similar mechanism is created in Poland, we will remain
trapped in a vicious circle where the main task justifying an
increase in the quality of research will be an increase in the
amount of state budget resources devoted to science.
A classic example of an innovative economy is the United States. That is where the greater number of new technologies
arise, and the universities lead the world across all ranking
criteria. A similar model for action has been adopted by the
“Asian tigers.” In these countries, the economies are growing
robustly and their universities hold high positions in rankings
of quality of research and education of students.

The nourishment for creativity in all
its aspects is the freedom to unleash
independent thought, stripped of
limitations resulting from routine,
schemata and habit.

European countries have not achieved a comparable level of
innovative initiative. The Scandinavian countries are doing
the best in Europe, while Poland ranks 24ᵗʰ in this classification. Observing the scientific initiative and research topics
taken up in our own country, simple imitation and often backwardness are evident. The system rejects the ambitious and
enterprising, who must find their place outside of science or
in foreign research laboratories.
In Adam Smith’s theory, cited by countless economists for
over 200 years, society constitutes a set of rational beings,
each guided by self-interest (homo economicus). This principle of rationality in economic activity, revealed in a state of
“complete freedom,” is typically also carried over to the activity of the collective.

racjonalnych jednostek, które w swoim działaniu kierują się
zasadą własnej korzyści (homo economicus). Owa zasada
racjonalności w działalności gospodarczej, ujawniająca się
w stanie „zupełnej wolności”, przenoszona jest zwykle również na działalność zbiorowości.
Postawa homo economicus jest również ważnym elementem
wciągającym jednostki w działalność innowacyjną, w której
łączy się wiedzę, doświadczenie techniczne i intuicję z przedsiębiorczością. Taki rodzaj aktywności należy wyzwolić. Że
tak się w sposób naturalny staje, pokazuje nam tzw. „ustawa
Wilczka” (ustawa z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej), wprowadzona w schyłkowym okresie PRL.
Duża swoboda i wolność ekonomiczna, będąca podstawowym elementem tej ustawy, zaowocowały wybuchem intensywnej aktywności twórczej i rozwoju przedsiębiorczości prywatnej. Powstało wiele firm wdrażających nowe rozwiązania
techniczne na poziomie technologicznym, który umożliwiała
sytuacja ekonomiczna kraju w tamtym czasie. Paradoksalnie
swoboda ta została ograniczona formalnymi uregulowaniami
wprowadzonymi w okresie transformacji ustrojowej. Dodatkowo, niekorzystnie przeprowadzona prywatyzacja doprowadziła do utraty bazy materialnej, na której można było
rozwijać przedsiębiorczość prywatną. Do Polski weszło wiele
firm zagranicznych, które wprowadziły własne technologie
i reguły gry związane z patentowaniem i ochroną własności
intelektualnej. Wykształceni inżynierowie dostawali w nich
głównie funkcje „product manager”, co sprowadzało ich do
roli sprzedawców. Fachowa wiedza, którą dysponowali oraz
ich pomysłowość, nie były w pełni wykorzystywane. Wielu aktywnych i kreatywnych absolwentów szkół wyższych postanowiło szukać możliwości wykazania swojej mocy twórczej
w pracy za granicą. Dziesiątki tysięcy młodych zdolnych zasiliło swoją pracą gospodarki krajów m.in. zachodniej Europy.
W kraju następował spadek aktywności badawczej. Polska
w rankingu poziomu naukowego obniżała swoją pozycję. Ciekawą analizę tego zjawiska przedstawił prof. Andrzej K. Wróblewski w artykule opublikowanym w tygodniku WPROST
(grudzień, 1998).
Próba zmiany tej sytuacji nastąpiła po wstąpieniu Polski do
Unii Europejskiej. Dotyczyło to również obszaru, gdzie wprowadzono mechanizmy wspomagania nauki przez system
grantowy, z założenia wyzwalający rywalizację w pozyskiwaniu środków na badania. Na miejsce istniejącego w latach
1991–2005 KBN-u, system grantowy realizowany jest głównie
przez NCN, NCBR, a także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, pozarządową Fundację na rzecz Nauki Polskiej
i inne agendy. W ramach m.in. funduszy europejskich powstały centra badawcze, uczelniane lub środowiskowe, z nowoczesną infrastrukturą techniczną i naukową. Z założenia miały
one spełniać rolę platform transferu technologii. Niestety, jak
dotąd nie widać aktywności tych instytucji.

The attitude of homo economicus is also an important element enticing individuals into innovative activity, in which
they combine knowledge, technical experience and intuition
with entrepreneurship. This type of activity should be unleashed. That this will happen naturally is demonstrated by the
act known as “Wilczek’s Law” (the Economic Activity Act of
23 December 1988), adopted in the waning days of the Polish
People’s Republic.
The great economic latitude and freedom underlying this act
engendered a boom in intense creative activity and growth
in private enterprise. Many firms were founded implementing
new technical solutions, at the technological level possible
given the economic situation in the country at that time. Paradoxically, this freedom was limited by formal regulations
introduced during the era of the transition from communism
to a free-market democracy. Moreover, privatization conducted on disadvantageous terms led to an erosion of the material basis on which private entrepreneurship could blossom.
Many foreign firms entered Poland, introducing their own
technologies and rules of the game for patenting and protecting intellectual property. In these foreign enterprises, trained Polish engineers were mainly assigned the function of
“product manager,” reducing them to the role of salesmen.
Their professional knowledge and ingenuity were squandered. Many energetic and creative university graduates decided to seek opportunities to display their creative power
working abroad. Tens of thousands of talented young Poles
contributed with their labours to the economies of countries
in Western Europe and elsewhere. Meanwhile, in Poland, research activity declined. The country’s scientific level fell in
the rankings. Prof. Andrzej K. Wróblewski presented an interesting analysis of this phenomenon in an article in the weekly
Wprost (December 1998).
An attempt to change this situation was made after Poland joined the European Union. This also applied to the area where
mechanisms for supporting science through the grant system
were introduced, designed to stimulate competition in obtaining funds for research. In place of the State Committee for
Scientific Research (KBN), which existed from 1991 to 2005,
the grant system was administered mainly by the National
Science Centre (NCN) and the National Centre for Research
and Development (NCBR), as well as the Ministry of Science
and Higher Education, the non-governmental Foundation for
Polish Science, and other agencies. Thanks to these European funds, research centres of an academic or professional
nature were founded, with modern technical and scientific
infrastructure. They were intended to serve as platforms for
transfer of technology. Unfortunately, the activity of these institutions still remains invisible.
Growth of innovation is stimulated chiefly through the skilful
transfer into business of solutions arising as a result of scientific research. The sources of innovation can be found in the
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Rozwój innowacyjności jest pobudzany głównie przez umiejętny transfer rozwiązań powstałych w wyniku badań naukowych, do biznesu. Źródeł innowacyjności można poszukiwać
w wynikach badań podstawowych i stosowanych. Większość
programów grantowych NCBR wymusza, już na etapie składania wniosków, tworzenie konsorcjów, które w swoim składzie mają przedsiębiorstwa i jednostki badawcze.
Pewne światło na to, jak wykorzystywane są środki na komercjalizację wiedzy (rozumianą jako całokształt działań
związanych z jej przekształcaniem na nowe produkty, technologie i rozwiązania organizacyjne) rzuca raport NIK (nr
227/2015/P/15/027/KNO) będący informacją o kontroli pt.
„Komercjalizacja badań naukowych”. Głównym celem kontroli była ocena skuteczności wsparcia komercjalizacji wyników badań w obszarze zwiększenia innowacyjności gospodarki, a motywacją – uniknięcie ryzyka wystąpienia zjawiska
pułapki średniego dochodu jako konsekwencji wsparcia innowacyjności. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz NCBR otrzymały w latach 2011–2015 na realizację programu wsparcia komercjalizacji badań naukowych kwotę
ok. 3,4 mld złotych. Raport szczegółowo omawia sposób
zagospodarowania tych pieniędzy. W konkluzji, w zbyt krótkiej perspektywie czasowej dla możliwości pełnej oceny, NIK
widzi następujące bariery w osiągnięciu celu w tych przedsięwzięciach:
→→ niskie zainteresowanie przedsiębiorców działaniem innowacyjnym i niewielki strumień środków z firm do jednostek
naukowych,
→→ rozproszona tematyka badawcza i brak określenia polskiej
specjalizacji w obszarze nauki,
→→ nieskuteczny sposób nadzoru nad realizacją programów.
W ocenie NIK najkorzystniej wypadły te programy, których
celem był rozwój aktywności młodych badaczy (np. TOP500
Innovator i Broker Innowacyjności). W ocenie większości programów wskazywano na nieprzestrzeganie terminowości kończenia prac i wady projektowe uniemożliwiające weryfikację
uzyskanych rezultatów. Znaczna liczba zgłoszeń wynalazków
do Urzędu Patentowego, będąca rezultatem realizowanych
projektów, wygasała po upływie pierwszego roku ochrony.
Wskazuje to na niski potencjał ich komercjalizacji i pozwala
przypuszczać, że zgłoszenia były jedynie elementem formalnego rozliczenia się zespołów z wykonywanych zadań.
Jedną z przyczyn braku aktywności twórczej i przedsiębiorczości jest system oceny pracy badawczej sprowadzający się
do zdobywania punktów. Takiej formie oceny podlegają również zgłoszenia patentowe (sic!). Główną motywacją uprawiania nauki jest chęć poznania prawdy, odkrycia czegoś nowego
czy też skonstruowania użytecznego urządzenia. Obowiązująca obecnie ocena parametryczna osłabia aktywność twórczą.
Czy 200 punktów za jeden świetny artykuł będący podsumowaniem wartościowej pracy jest równoważne 200 punktom
uzyskanym z publikacji 5 przyczynkarskich artykułów „wyce-
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results of both basic and applied research. Most of the grant
programmes of NCBR require the formation of consortia of
enterprises and research units as early as the phase of filing
applications.
A report by the Supreme Audit Office (NIK) on an audit entitled
“Commercialization of research results” (227/2015/P/15/027/
KNO) casts some light on how funds are spent on the commercialization of knowledge (understood to mean the entirety of activities connected with transforming knowledge into
new products, technologies and organizational solutions).
The main aim of the audit was to evaluate the effectiveness of
support for commercialization of research results in the area
of raising the innovativeness of the economy, and the motivation was to avoid the risk of falling into a “middle-income
trap” as a consequence of support for innovation. In 2011–
2015 the Ministry of Science and Higher Education and NCBR
received a sum of about PLN 3.4 billion for implementation of
a programme for supporting the commercialization of scientific research. The report discusses in detail how these funds
were administered. In its conclusion, over too short a timeframe for a complete assessment, NIK identified the following
barriers to attainment of this aim in these ventures:
→→ Low interest in innovative activity among businesses and the
small stream of funds flowing from firms to research units
→→ Fragmented research topics and a failure to define a Polish
specialization in the field of research
→→ Ineffective supervision over implementation of programmes.
In NIK’s assessment, the programmes that did the best were
those aimed at developing the activity of young researchers
(such as Top500 Innovator and Broker Innowacyjności). In the
evaluation of most programmes, NIK found a failure to comply
with time limits for completion of works and defects in projects preventing verification of the results. A significant number of patent applications filed with the Polish Patent Office as
a result of projects pursued under these programmes expired
after the first year of protection. This points to the low potential for their commercialization and justifies the assumption
that the patents were filed merely as a formal requirement for
the teams to account for completion of their tasks.
One of the reasons for the lack of creative initiative and entrepreneurship is the system for evaluation of research work,
which boils down to winning points. Even patent applications
are subject to this form of evaluation! The principal motivation for pursuing science is a desire to learn the truth, to discover something new or construct a useful device. But the
parametric assessment currently in force saps creative initiative. Are 200 points awarded for one excellent article summarizing valuable work equal to 200 points from publication of
5 mediocre articles “assessed” at 40 points each? How much
is a patent application worth if it is devoid of potential applications and drops out of the protection procedure a year after
filing? The proponents of these projects use such patent ap-

Dla wyzwolenia ducha kreatywności
i innowacyjności potrzebne jest
stworzenie mechanizmów wyłaniania
liderów, w których tkwi cecha
wojownika.

nianych” na 40 punktów? Ile warte jest zgłoszenie patentowe,
puste pod względem potencjalnej możliwości aplikacji, skoro
znika z procedury ochrony praw po roku od daty zgłoszenia?
Autorzy projektów starają się rozliczyć formalnie swoje granty
przez takie właśnie zgłoszenia. Patent ma wartość wtedy, gdy
wyzwala zainteresowanie rynkowe. Ocenie powinny podlegać nie zgłoszenia patentowe, ale przyznane patenty poparte
potencjalnym zainteresowaniem wdrożeniowym, zakupem
licencji czy też zakupem praw do stosowania rozwiązań przez
przedsiębiorców.
Dla wyzwolenia ducha kreatywności i innowacyjności potrzebne jest stworzenie mechanizmów wyłaniania liderów,
w których tkwi cecha wojownika. Takie cechy ma prawdziwy
inżynier, który podejmuje wyzwanie przejścia od prac badawczych do prac wdrożeniowych i osobiste ryzyko wzięcia odpowiedzialności za prawidłowość proponowanych rozwiązań.
Dotyczy to również naukowców, których wyniki badań podstawowych przeniesione do biznesu stają się jedną z najskuteczniejszych form rozwoju gospodarki.
Jak wyzwolić taki rodzaj aktywności? Jednym z elementów
jest program nauczania na wszystkich szczeblach edukacji
oraz kryteria oceny wniosków i weryfikacja wyników badań
naukowych realizowanych w ramach projektów badawczych
finansowanych przez agendy grantowe. System organizacji
nauki i nauczania powinien być tak budowany, aby wprowadzane do niego pieniądze nie były marnotrawione. Na
obecnym etapie wdrażania Ustawy 2.0 należy zwrócić na te
elementy szczególną uwagę i odpowiedzialnie monitorować realizację tych celów. W wyniku wprowadzonych zmian
legislacyjnych powinny powstać mechanizmy pobudzające
do aktywności projakościowych. W konsekwencji ich działania nastąpi naturalna stratyfikacja jakości szkół wyższych,
wzmacniająca elementy rywalizacji, które powinny być siłą
napędową ich ciągłego rozwoju. Istotną rolę mogą odegrać
Rady Szkół Wyższych, w skład których powinny wchodzić
osoby z dużym doświadczeniem biznesowym. Ich zaangażowanie powinno wyzwolić aktywność proinnowacyjną
w uczelniach.
Reforma nauki w obszarze pobudzania innowacyjności musi
być skoordynowana z rządowym programem działań proinnowacyjnych. Ważnym czynnikiem w takim programie jest
stworzenie warunków sprzyjających przedsiębiorczości i zdefi-

plications in an attempt to formally account for their grants.
But a patent is valuable only when it stirs market interest.
Patent applications alone should not be the subject of assessment, but only patents that are awarded, backed by potential
interest in implementation, purchase of licences, or purchase
of rights for businesses to apply the solutions.
To unleash the spirit of creativity and innovation, it is necessary to establish mechanisms for identifying leaders who carry the attributes of a warrior. These attributes are shared by
a true engineer who takes on the challenge of passing from
research work to implementation and assuming the personal
risk of responsibility for the correctness of the proposed solu-

To unleash the spirit of creativity
and innovation, it is necessary to
establish mechanisms for identifying
leaders who carry the attributes of
a warrior.

tions. The same is true for scientists whose results from basic
research, when transferred to commerce, become one of the
most effective forms of economic growth.
How to liberate this type of initiative? One of the elements is
the programme of instruction at all levels of education and
the criteria for evaluation of applications and verification of
the results of scientific research conducted in projects financed by grantmaking agencies. The system for organization of
science and teaching should be constructed so that the money invested in it does not go to waste. At the current stage of
implementation of the “Higher Education Law 2.0,” particular
attention should be paid to these elements and responsible
monitoring of the achievement of these aims. As a result of
the legislative changes, mechanisms should be established
stimulating quality-driven activity. As a consequence of their
operation, a natural stratification in the quality of institutions
of higher education will occur, reinforcing aspects of competition which should be the driving force of their continual
advancement. An essential role may also be played by the
university councils, whose members should include persons
with great business experience. Their engagement should stimulate pro-innovative initiatives at universities.
The reform of science in the area of stimulating innovation
must be coordinated with a government programme of pro-innovation measures. A major factor in such a programme is
creation of conditions fostering entrepreneurship and identifying strategic programmes that can become a Polish specialty. Synchronization of these measures may lead to the launch
of effective mechanisms for incorporating innovation into the
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niowanie strategicznych programów, które mogą stać się polską specjalnością. Synchronizacja takich działań może spowodować uruchomienie skutecznych mechanizmów włączenia
innowacyjności w rozwój ekonomiczny kraju. Dla wyzwolenia
postaw kreatywnych potrzebna jest pełna wolność gospodarcza, bez której nie powstaną wartości niezbędne dla innowacji.
Musimy pamiętać, że innowacyjność to nie jest gotowy produkt, który chcemy wytworzyć, ale jest to proces prowadzący do produktu. Szczególną rolę odgrywa w nim edukacja
na wszystkich poziomach kształcenia, jak to już zaznaczyłem
wyżej. W programach nauczania i sposobie ich realizacji powinien znaleźć się pierwiastek pobudzania kreatywności jako
jedno z ważnych kryteriów oceny wyników pracy ucznia. Z takiego sposobu działania wyłaniają się liderzy – przyszli twórcy.
Szczególnie dotyczy to kształcenia na poziomie akademickim,
gdzie w ten proces włączane są badania naukowe. Należy zdawać sobie sprawę, że innowacyjność jest synonimem nauki,
czyli dokonań nowatorskich. Jeśli nauka nie jest nowatorska,
staje się jedynie (sic!) wiedzą.
Jednym ze sposobów powstania i uruchomienia kapitału
ludzkiego do działań proinnowacyjnych jest zdefiniowanie
spójnego programu strategicznego skrojonego na bieżące
możliwości kraju. Na bazie takiego programu powinna rozwijać się aktywność gospodarcza prowadząca do rozwoju
i wzmocnienia pozycji klasy średniej, której przedsiębiorczość jest głównym źródłem wzrostu PKB w każdej liberalnej gospodarce. Dzięki republikańskim postawom możemy
uwierzyć w nasze możliwości twórcze i zerwać z postawami
charakterystycznymi dla krajów postkolonialnych. Opracowanie spójnego programu strategicznego, łączącego aktywność naukową z dobrze zdefiniowanym programem rozwoju
gospodarczego, stanie się kołem napędowym wyzwalającym
inicjatywę innowacyjności. Jest to potrzeba chwili.

economic growth of the country. Unleashing creative attitudes requires full economic freedom, without which the values
essential for innovation will not arise.
We must remember that innovation is not a readymade product we want to manufacture, but a process leading to a product. A special role in this process is played by education at
all levels, as I mentioned. Instructional programmes and their
method of realization must include an element stimulating
creativity as one of the major criteria for evaluation of the
students’ work. It is through this approach that leaders—future creators—emerge. This applies particularly to learning
at the university level, where scientific research is part of this
process. We must realize that innovation is synonymous with
science, i.e. pioneering achievements. If science is not innovative, it remains merely knowledge.
One of the methods for developing and stimulating human
capital for pro-innovative measures is to define a coherent
strategic programme tailored to the country’s current capabilities. Based on such a programme, economic initiative should grow, leading to development and strengthening of the
middle class, whose entrepreneurship is the main source of
GDP growth in every liberal economy. Thanks to republican
attitudes, we can trust in our creative abilities and break with
attitudes characteristic of post-colonial countries. Elaboration of a coherent strategic programme combining scientific
activity with a well-defined programme of economic growth
will become the driving wheel unleashing the initiative of innovation. This is an urgent need.
Exchange between master and apprentice:
Apprentice: Master, how long do I have to wait for
improvement?
Master: If you wait, a very long time.

Z rozmowy Mistrza z Uczniem:
Uczeń: Mistrzu, jak długo trzeba czekać, żeby było lepiej?
Mistrz: Jeżeli czekać, to bardzo długo…

(–)

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

LIST PREZESA
FUNDACJI
LETTER FROM THE
PRESIDENT
OF THE BOARD

Prof. dr hab. Maciej Żylicz

Szanowni Państwo,

Dear Readers,

W 2018 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizowała
17 programów (w tym 14, w ramach których zorganizowano
nowe konkursy), przekazując ich laureatom ponad 86 mln zł
(7,9 mln zł pochodziło ze środków własnych FNP, a 78,3 mln zł
– ze środków Unii Europejskiej). Był to 27. rok realizacji misji
wspierania nauki w Polsce przez Fundację.

In 2018 the Foundation for Polish Science implemented
17 programmes (including 14 in which new competitions
were held), distributing over PLN 86 million to the laureates
(PLN 7.9 million from FNP’s own funds and PLN 78.3 million
from European Union funds). It was the 27th year of the Foundation’s pursuit of its mission to support science in Poland.

Ubiegły rok był dla Fundacji bardzo trudny pod względem organizacyjnym i zarządczym. Stanęliśmy przed koniecznością
przeprowadzenia głębokiej zmiany funkcjonowania naszej
instytucji. W marcu Fundacja podpisała umowę z Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie której stała się Instytucją Wdrażającą (IW) w Działaniu 4.4 Zwiększanie potencjału
kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014–2020 (POIR). Do tego momentu FNP była beneficjentem POIR. Status ten pozwalał nam na realizację autorskich programów wsparcia naukowców (TEAM, FIRST TEAM,
TEAM TECH, HOMING, POWROTY), w tym na rozstrzyganie konkursów zgodnie z zasadami wypracowanymi i stosowanymi
przez Fundację (przede wszystkim – ocena projektów w systemie peer review, dokonywana przez międzynarodowych ekspertów). Teraz, jako IW, jesteśmy zobowiązani do wdrożenia
wszystkich procedur wymaganych dla takiego typu instytucji,
a w praktyce także do zmiany dotychczasowych zasad organizowania i realizacji naszych konkursów.

The past year was very difficult for the Foundation in organizational and administrative terms. We faced the necessity
of carrying out a deep change in the operation of our institution. In March the Foundation signed an agreement with the
National Centre for Research and Development (NCBR) under
which FNP became the implementing authority for Measure
4.4, “Increasing the human potential in the R&D sector,” in the
Smart Growth Operational Programme 2014–2020 (SGOP).
Until then FNP had been a beneficiary of SGOP. That status
allowed us to carry out our own unique programmes for supporting scientists (TEAM, FIRST TEAM, TEAM TECH, HOMING,
and POWROTY/REINTEGRATION), including conducting competitions under rules developed and applied by the Foundation (first and foremost, evaluation of projects in a peer review
system by international experts). Now, as the implementing
authority, we must apply all procedures required for institutions of this type, and in practice must also modify the existing rules for organizing and carrying out competitions.
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TEAM NET jest programem, dzięki
któremu będą tworzone nowe
oraz rozwijane już istniejące zespoły
zatrudniające studentów, doktorantów
i postdoków.

Przez kilka miesięcy trwały uzgodnienia pomiędzy FNP a instytucjami nadzorującymi Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (NCBR, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Finansów) dotyczące uzyskania przez Fundację
desygnacji na Instytucję Wdrażającą. Proces ten zakończył się
w lipcu 2018 r., kiedy MIiR udzieliło FNP desygnacji w ramach
POIR 2014–2020.

TEAM NET is a programme that
will create new teams employing
undergraduates, doctoral students and
postdocs, or expand existing teams.

Instytucję Wdrażającą obowiązują inne niż beneficjenta przepisy tej samej ustawy wdrożeniowej. Dla naszego sposobu realizacji programów oznaczało to rewolucję. Jako Instytucja
Wdrażająca musieliśmy opracować nowe reguły wyłaniania laureatów konkursów (liderów zespołów badawczych).
W procedurze konkursowej możemy teraz korzystać wyłącznie ze wsparcia ekspertów, którzy sami się do nas wcześniej
zgłoszą (a więc nie mając możliwości dobierania ekspertów
do poszczególnych wniosków). Ten system być może sprawdza się w przypadku procesu wyłaniania wykonawcy autostrady, ale nie jest przystosowany do specyfiki konkursowego
finansowania przełomowych badań naukowych. Ogranicza
on Fundację w działaniu zgodnie z jej naczelną dewizą: wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi.

The implementing authority is bound by provisions of the
Implementation Act different from those applicable to a beneficiary. This meant a revolution for our method of implementing programmes. As the implementing authority, we
had to draft new rules for choosing laureates of competitions
(leaders of research teams). In the competition procedure, we
can now roly only on the support of experts who have themselves first applied to us (and thus without being able to invite additional experts to consider specific applications). This
system may work well when selecting the general contractor
to build a motorway, but it is not well-suited to the specifics
of competitive funding of groundbreaking scientific research.
This limits the Foundation in pursuing its motto, “Supporting
the best, so they can become even better.”

Taki stan rzeczy skłonił nas do podjęcia trudnej decyzji o nie
kontynuowaniu konkursów w programach TEAM, FIRST
TEAM, TEAM TECH, HOMING, POWROTY i ograniczeniu się
do rozstrzygnięcia tych, które były ogłoszone jeszcze na początku 2018 r., (wg starych zasad), przed podpisaniem umowy z NCBR. Jednocześnie nadal oferujemy ogłoszone jeszcze
w 2017 r. ścieżki dofinansowania, na które przeznaczyliśmy
ok. 30 mln zł. Są to środki przeznaczone m.in. na współpracę
między laureatami rozstrzygniętych już konkursów. Zgodnie
z warunkami programów, mogą oni starać się o dodatkowe
finansowanie: w przypadku złożenia wniosku o grant ERC;
na realizację etapu badań proof of concept lub na pokrycie
kosztów zadania badawczego prowadzonego we współpracy
między różnymi zespołami realizującymi granty FNP, podjętej
w celu komercjalizacji określonych produktów lub usług będącej kontynuacją ich projektów.

This state of affairs led us to take the difficult decision not to
continue competitions in the TEAM, FIRST TEAM, TEAM TECH,
HOMING, and POWROTY/REINTEGRATION programmes, and
to limit ourselves to resolving the competitions already announced at the beginning of 2018 (under the old rules), prior
to signing of the agreement with NCBR. Meanwhile, we continue to offer funding paths announced in 2017, to which we
have earmarked about PLN 30 million. These are funds targeted among other things to cooperation between laureates
of competitions that have already been decided. Under the
terms of the programmes, they can seek additional funding,
in the case of submission of an application for an ERC grant,
to pursue the phase of proof-of-concept research, or to cover the costs of a research task undertaken in cooperation
between different teams implementing FNP grants, with the
aim of commercialization of certain products or services as
a continuation of their projects.

Z kolei 100 mln zł alokacji na nasze programy z Działania 4.4
POIR przeznaczyliśmy na nowy konkurs TEAM NET, prowadzony już na zasadach narzuconych przez ustawę wdrożeniową. W konkursie tym zaproponowaliśmy finansowanie inter-
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For several months, negotiations were conducted between
FNP and the institutions supervising the Smart Growth Operational Programme (NCBR, the Ministry of Investment and
Economic Development, the Ministry of Finance) concerning
the Foundation’s assumption of the rule of implementing authority. This process was completed in July 2018 when the
Ministry of Investment and Economic Development granted
FNP this designation for SGOP 2014–2020.
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In turn, we have earmarked the PLN 100 million allocation for
our programmes under Measure 4.4 of SGOP to a new TEAM
NET competition, carried out under the rules imposed by the

dyscyplinarnych projektów badań naukowych prowadzących
do komercjalizacji ściśle określonych produktów lub/i usług.
Każdy projekt – złożony z co najmniej dwóch różnych dziedzin/dyscyplin nauki realizowany jest przez sieci współpracujących zespołów badawczych (należących do konsorcjum 3–6
jednostek naukowych). Chcieliśmy jako IW wyłonić najlepsze
konsorcja, które następnie, jako beneficjenci POIR, będą
przeprowadzać konkursy na liderów zespołów, stosując metodę międzynarodowego peer review. Jednym z elementów
programu jest nadzór Fundacji nad procesem wyboru liderów projektów, który jest oparty na kryteriach jakościowych.
TEAM NET jest więc programem, dzięki któremu będą tworzone nowe oraz rozwijane już istniejące zespoły zatrudniające studentów, doktorantów i postdoków. Mamy nadzieję, że
w ten sposób nowy program będzie realizował te same cele,
co zakończone programy TEAM, FIRST TEAM, TEAM TECH,
HOMING, POWROTY, zapewniając jednocześnie wysoką jakość projektów, które otrzymają finansowanie.
Trudnością, z jaką zmagaliśmy się szczególnie w drugiej połowie roku, były praktyczne konsekwencje zmiany naszego
statusu w POIR. Musieliśmy uzgodnić z NCBR i MIiR nowe wersje umów dla już wyłonionych w konkursach grantobiorców
i z wszystkimi z nich podpisać nowe umowy o dofinansowanie. W ciągu kilku ostatnich miesięcy omawianego roku wprowadzaliśmy te umowy do Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 służącego do rozliczania polskich projektów
w ramach programów operacyjnych finansowanych z Funduszy Europejskich 2014–2020. Następnie, we współpracy
z beneficjentami, uzupełnialiśmy historyczne dane dotyczące
projektów i ich rozliczeń, z okresu, kiedy mogliśmy działać
poza systemem SL. Rozpoczęliśmy także złożony proces certyfikacji wydatków ponoszonych dotychczas przez beneficjentów programów FNP w ramach działania 4.4 POIR. Proces
ten jest kontynuowany w 2019 r. (na koniec marca tego roku
uzyskano certyfikację na sumę przeszło 110 mln zł).
Możemy stwierdzić, że system SL2014 nie został przystosowany do monitorowania wydatków w projektach naukowych.
Jednocześnie jednak pełnimy rolę instytucji wdrażającej
w działaniu 4.4 POIR i jesteśmy zobowiązani do korzystania
z tego narzędzia. Jest to źródło nieuchronnych napięć pomiędzy nami jako grantodawcą a naszymi beneficjentami.
Uzupełnianie historycznych wydatków beneficjentów (czasami z okresu 2 ostatnich lat) w formacie innym niż przyjęty
w poprzedniej wersji budżetu projektu było wielkim wyzwaniem nie tylko dla nas, ale także dla Państwa, naszych beneficjentów. Te procedury były tak żmudne (i czasami trudne
do racjonalnego uzasadnienia), że wielu z Państwa traciło do
nas cierpliwość – co rozumiemy. Zdajemy sobie także sprawę
z tego, że w czasie, kiedy zespół Fundacji był zaangażowany
w proces certyfikacji wydatków, na którą mieliśmy wyznaczony nieprzekraczalny termin (był to ogromny wysiłek dla naszych pracowników, wymagający poświęcania ich prywatnego czasu przez wiele tygodni), jakość rutynowych kontaktów

Implementation Act. In this competition we proposed funding for interdisciplinary scientific research projects leading
to commercialization of strictly defined products or services.
Each project, drawn from at least two different fields or disciplines of science, is realized by a network of cooperating research teams (belonging to a consortium of three to six research
institutions). As the implementing authority, we wanted to
choose the best consortia which would then, as beneficiaries
of SGOP, conduct competitions for team leaders, applying the
method of international peer review. One of the elements of
the programme is the Foundation’s supervision of the process of selection of project leaders, based on qualitative criteria. TEAM NET is thus a programme that will create new teams
employing undergraduates, doctoral students and postdocs,
or expand existing teams. We hope that in this manner, the
new programme will achieve the same aims as the completed
programmes TEAM, FIRST TEAM, TEAM TECH, HOMING and
POWROTY/REINTEGRATION, while ensuring the high quality
of the projects that obtain funding.
A difficulty we struggled with, particularly in the second half
of the year, was the practical consequence of the change in
our status within the SGOP. We had to agree with NCBR and
the Ministry of Investment and Economic Development on
new versions of contracts for grant recipients already chosen in competitions and sign new funding agreements with
all of them. Over the course of the last few months of 2018
we entered these contracts into the SL2014 central IT system
used for settling Polish projects in operational programmes
financed out of European Funds in the 2014–2020 financial
perspective. Then, in cooperation with the beneficiaries, we
supplemented the historical data concerning projects and accounting from the period when we could operate outside the
SL system. We also began the complex process of certification
of expenditures incurred previously by beneficiaries of FNP
programmes under Measure 4.4 of SGOP. This process is continuing in 2019 (as of the end of March 2019 certification had
been obtained for a total of over PLN 110 million).
We can say that the SL2014 system was not designed for monitoring expenditures in scientific projects. Nonetheless, we
serve as the implementing authority in Measure 4.4 of SGOP,
and we are thus obligated to use this tool. This is the source of
inevitable tension between us as a grantmaker and our beneficiaries. Filling in the historical expenditures by beneficiaries
(sometimes from two years past) in the format different from
the one adopted in the previous version of the project budget
presented a huge challenge not only for us, but also for you,
our beneficiaries. These procedures were so laborious (and
sometimes hard to justify rationally) that many of you lost
patience with us—which we understand. We also realize that
during the time when the Foundation’s team was engaged in
this process of certification of expenditures, for which we had
a fixed deadline (a huge effort for our staff, requiring devotion
of their private time for many weeks), the quality of our day-
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z beneficjentami spadła. Chciałbym przeprosić wszystkich,
których dotknęły konsekwencje tej sytuacji.

-to-day contacts with beneficiaries suffered. I would like to
apologize to everyone affected by this situation.

Obecnie osiągnęliśmy etap, w którym wszystkie dane historyczne zostały wprowadzone do systemu SL2014 i teraz
staramy się wrócić do zwykłego trybu pracy i aktywnego
wspierania naszych beneficjentów w realizacji ich projektów.
Mijający rok był dla nas lekcją, z której wychodzimy z poczuciem, że bardzo trudno jest pogodzić niezależność Fundacji
z rolą instytucji wdrażającej. Procedury wynikające z ustawy
wdrożeniowej nie pozwalają nam na realizację misji wspierania najlepszych, czyli konkursowego trybu wyboru najbardziej wartościowych naukowo wniosków, a z drugiej strony
– utrudniają one pracę naukową badaczom realizującym te
granty. Zapewniam, że każdego dnia intensywnie pracujemy nad tym, by proces przystosowywania się do nowych zasad przebiegał coraz sprawniej. Jednocześnie wiemy już, że

Currently we have reached the stage where all historical data
have been entered in the SL2014 system, and now we are
trying to return to ordinary working procedures and active
support for our beneficiaries in realization of their projects.
The past year taught us a lesson, and we come away with the
sense that it is very difficult to reconcile the Foundation’s independence with the role of an implementing authority. The
procedures provided for in the Implementation Act do not allow us to pursue the mission of supporting the best, that is,
the competitive procedure for selecting the most scientifically valuable applications, while at the same time hindering the
scientific work of the researchers implementing these grants.
I assure you that every day we work intensively on seeing that
the process of adjusting to the new rules proceeds more and
more smoothly. Nonetheless, we now know that not all problems can be solved to the satisfaction of our beneficiaries.
This results from the regulations that now apply to us.

Tworzenie w naszym kraju centrów
doskonałości mających prowadzić
przełomowe, innowacyjne badania,
uznajemy obecnie za priorytetowe
działanie Fundacji.

nie wszystkie problemy są możliwe do rozwiązania zgodnie
z oczekiwaniami naszych beneficjentów – wynika to z przepisów, które nas teraz obowiązują.
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We currently regard the creation
of centres of excellence in our
country tasked with conducting
groundbreaking, innovative research as
a priority for the Foundation.

Z perspektywy czasu możemy się zastanawiać, jakie błędy popełniliśmy i co mogliśmy zrobić lepiej podczas trudnego procesu obejmowania przez Fundację roli instytucji wdrażającej.
Jednak najważniejszym pytaniem, jakie sobie zadajemy, jest
to, czy w ogóle powinniśmy byli taką zmianę przeprowadzać.
Wiąże się z tym podporządkowanie wielu procedurom, wobec których sami mamy wątpliwości i które nie są spójne
z naszym, projakościowym podejściem. Zrobiliśmy to, ponieważ był to warunek kontynuacji rozpoczętych już projektów
badawczych, wyłonionych w naszych konkursach (168 ciekawych naukowo, obiecujących projektów, prowadzonych
w ośrodkach w całej Polsce). Cena była wysoka, jednak uważamy, że była to jedyna możliwa droga.

From the perspective of time, we may wonder what mistakes we made and what we could have done better during the
difficult process of the Foundation’s stepping into the role
of implementing authority. But the overriding question we
ask ourselves is whether we should have made that change.
It requires compliance with numerous procedures, some of
which we ourselves have doubts about and which are not
consistent with our own pro-quality approach. We did so
because it was a condition for continuation of research projects that were already commenced, which were selected in
our competitions (168 scientifically interesting, promising
projects, carried out at institutions all over Poland). The price
was high, but we believe that it was the only possible route.

Równolegle w 2018 r. realizowaliśmy program Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) finansowany z funduszy strukturalnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W tym działaniu Fundacja zachowała status
beneficjenta. Pod koniec 2018 (i na początku 2019) roku podpisaliśmy umowy z dziesięcioma dyrektorami nowych ośrodków badawczych, wyłonionymi w otwartych międzynarodowych konkursach rozstrzyganych w systemie peer review.

Meanwhile, in 2018 we pursued the International Research
Agendas programme (IRAP), financed from structural funds
under Measure 4.3 of the Smart Growth Operational Programme. In this measure the Foundation rutained the status of beneficiary. In late 2018 (and early 2019) we signed agreements
with ten directors of new research institutions selected in
open international competitions decided in a peer-review
system. In the next step, these directors, with the help of the
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W następnym kroku dyrektorzy ci, z pomocą Międzynarodowych Komitetów Naukowych, będą rekrutować liderów zespołów pracujących w ramach danego MAB-u (każdy ośrodek
będzie ich miał od 5 do 7). Tak powstałe centra doskonałości,
które w większości działają w ramach uniwersytetów albo
instytutów PAN, posiadają względną autonomię w stosunku
do jednostek macierzystych – w zakresie tematyki badawczej oraz zatrudniania pracowników na podstawie kryterium
doskonałości naukowej. W ciągu najbliższych 5 lat centra te
będą prowadziły badania poświęcone aktualnym wyzwaniom naukowym, w tematyce mającej potencjał komercyjny.
Program MAB przyczynił się także do sukcesu trzech polskich
ośrodków badawczych w konkursie Komisji Europejskiej Teaming for Excellence (w ramach programu Horyzont 2020),
z którym był od początku związany. Z programem MAB (finansowanym ze środków unijnych, ale realizowanym w działaniu, w którym FNP pozostała beneficjentem) wiążemy duże
nadzieje. Tworzenie w naszym kraju centrów doskonałości
mających prowadzić przełomowe, innowacyjne badania,
uznajemy obecnie za priorytetowe działanie Fundacji.

Chcemy stworzyć możliwość
bezpośredniego wspierania nauki
osobom prywatnym i firmom, które tak
jak my, uważają, że inwestycja w rozwój
wybitnych uczonych jest wkładem
w rozwój cywilizacyjny i gospodarczy
naszego kraju.

Większość funduszy unijnych w ramach programów ramowych jest przeznaczona na tworzenie sieci między zespołami naukowymi pracującymi w Europie. Gdy za 100% uznamy
wszystkie fundusze publiczne, które kraje Unii Europejskiej
wydają na naukę, to programy ramowe UE stanowią jedynie 5% tych funduszy. Oczywiście przy silnym finansowaniu doskonałości naukowej w poszczególnych krajach Unii,
można i trzeba przeznaczać 5% środków na budowanie sieci
współpracy między poszczególnymi zespołami naukowymi
pracującymi w Europie. Jednak w przypadku Polski, w której budżetowe finansowanie nauki jest jednym z najniższych
w Europie, a liczba naprawdę dobrych zespołów naukowych,
centrów doskonałości – ograniczona, konsekwencją przeznaczenia środków unijnych na budowanie sieci naukowych jest
często emigracja najlepszych uczonych. Dlatego tak ważne
jest tworzenie w Polsce centrów doskonałości, miejsc, w których najlepsi uczeni (w tym ci przyjeżdżający albo powracający z zagranicy) będą chcieli i mogli pracować naukowo.

international scientific committees, will recruit team leaders
working within each Agenda (each institution will have five
to seven teams). The resulting centres of excellence, most of
which operate at universities or institutes of the Polish Academy of Sciences, have relative autonomy in dealings with their
parent institutions, in terms of research topics and hiring of
staff based on the criterion of scientific excellence. Over the
next five years these centres will conduct research devoted
to current scientific challenges, on topics with commercial
potential. The IRAP has also contributed to the success of
three Polish research centres in the European Commission’s
competition Teaming for Excellence (as part of the Horizon
2020 programme), which the IRAP was connected with from
the beginning. We place great hopes in the IRAP (financed out
of EU funds but carried out under a measure in which FNP remains the beneficiary). We currently regard the creation of
centres of excellence in our country tasked with conducting
groundbreaking, innovative research as a priority for the Foundation.
Most of the EU funds in framework programmes are earmarked for creation of networks between research teams working in Europe. If we regard all public funds that EU countries
spend on science as 100%, the EU framework programmes
account for only 5% of those funds. Of course, with strong
funding for scientific excellence in individual member states of the EU, 5% of funds can and should be used to build
networks of cooperation between research teams working
in Europe. But in the case of Poland, where the state budget
financing of science is among the lowest in Europe, and the
number of really good research teams, centres of excellence,
is limited, a consequence of earmarking EU funds for building

We want to create the possibility of
direct support for science by private
individuals and firms who, like us,
believe that investing in the growth
of outstanding scientists contributes
to the civilizational and economic
advancement of our country.

scientific networks is often the emigration of our finest scientists. That is why it is vital to create centres of excellence in
Poland, places where the best scientists (including those arriving or returning from abroad) can pursue research, and will
be eager to do so.
Drawing on the creation of further International Research
Agendas, we plan a new activity: creating a new organizatio-

FNP ANNUAL REPORT 2018 | ABOUT THE FOUNDATION

19

Korzystając z powstawania kolejnych Międzynarodowych
Agend Badawczych, planujemy nowe działanie – tworzenie
nowej struktury organizacyjnej, która mogłaby prowadzić
badania w różnych dziedzinach czy lokalizacjach i w ramach
tej organizacji konsolidować różne centra doskonałości
w Polsce (również te powstałe w ramach programu DIOSCURI czy innych podobnych programów). Udział poszczególnych MAB-ów w tej strukturze byłby dobrowolny. Struktura
ta służyłaby integracji najlepszych zespołów – zarówno tych
wywodzących się z istniejących już w naszym systemie nauki
jednostek: uczelni, instytutów PAN czy instytutów badawczych, jak też tych powstałych w nowych centrach doskonałości (i także osadzonych w tych instytucjach). Sieć centrów
doskonałości powinna posiadać pewną autonomię w zarządzaniu (m.in. wybór tematyki naukowej oraz konkursowe
zatrudnianie pracowników wg kryteriów jakościowych) oraz
pewien zakres autonomii w finansowaniu badań. Chciałbym
przy tym zapewnić rektorów i dyrektorów instytutów, że poszczególne ogniwa tej sieci (czyli MAB lub centrum doskonałości powstałe w inny sposób) pracowałyby w całości na
ocenę parametryczną dyscypliny (dyscyplin) uprawianych
w instytucji macierzystej. Nie byłaby to więc konkurencja
dla szkół wyższych czy instytutów naukowych, ale struktura, która synergistycznie działałaby na rzecz podwyższania
jakości badań naukowych uprawianych w Polsce. Istnienie
takiej struktury ułatwiałoby udział polskich zespołów w programach unijnych typu „flagship”, które wymagają lokalnego finansowania. Stworzenie takiej struktury pozwoliłoby
wreszcie zachęcić bardzo dobrych uczonych do pracy w Polsce, dałoby stabilność instytucjonalną nie tylko najlepszym
MAB-om, ale także innym centrom doskonałości działającym
w Polsce. Ponadto, tworzenie centrów doskonałości w uczelniach wyższych wspomogłoby starania tych jednostek
o uzyskanie statusu uczelni badawczych. Działania na rzecz
powstania takiej szerokiej sieci centrów doskonałości to strategiczny cel Fundacji na nadchodzące lata.
Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować darczyńcom Fundacji. W 2018 roku rozpoczęliśmy systematyczną akcję pozyskiwania środków ze źródeł prywatnych. Podobnie
jak robi to wiele organizacji non-profit na świecie, chcemy
stworzyć możliwość bezpośredniego wspierania nauki osobom prywatnym i firmom, które tak jak my, uważają, że inwestycja w rozwój wybitnych uczonych jest wkładem w rozwój
cywilizacyjny i gospodarczy naszego kraju.
Zebrane środki są przeznaczane na stypendia START dla
młodych badaczy (pełne koszty administracyjne programu
są i będą w całości pokrywane przez Fundację). Pieniądze
pozyskujemy poprzez odpisy 1% podatku, wpłaty za pośrednictwem strony start.fnp.org.pl, umożliwiającej przekazanie
FNP darowizny w dogodny dla darczyńcy sposób (za pomocą
przelewu on-line lub karty kredytowej) oraz nawiązywanie
indywidualnej współpracy z darczyńcami prywatnymi, biznesowymi i instytucjonalnymi.
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nal structure that could conduct research in various fields and
locations, and consolidating within the framework of this organization various centres of excellence in Poland (including
those established in the Dioscuri programme and other such
programmes). Participation in this structure by specific IRAP
units would be voluntary. This structure would further the integration of the best teams—both those arising from existing
scientific units in our system (universities, institutes of the Polish Academy of Sciences, and research institutes) and those
established at new centres of excellence (and based at those
institutions). The “virtual” structure should possess a certain
autonomy in management (including selection of research
topics and competitive hiring of staff according to qualitative criteria) and a certain scope of autonomy in financing
of research. In this respect I would like to assure the rectors
of universities and directors of institutes that the individual
links in this chain (i.e. each IRAP unit or centre of excellence
established in some other way) would work entirely on the
parametrical assessment of the discipline (or disciplines) pursued at the parent institution. Thus this would not be competition for universities or scientific institutes, but a structure
that would work synergistically at raising the quality of the
scientific research pursued in Poland. The existence of such
a structure would facilitate the involvement by Polish teams
in EU “flagship” programmes which require local funding.
The creation of such a structure would ultimately encourage
excellent scientists to work in Poland, which would provide
institutional stability not only to the best IRAP units, but also
to other centres of excellence operating in Poland. Moreover,
establishment of centres of excellence at universities would
help these institutions in their efforts to achieve the status
of research universities. Efforts to establish such a broad network of centres of excellence is the Foundation’s strategic
goal for the coming years.
Finally, I would like to cordially thank the Foundation’s donors. In 2018 we launched a systematic campaign to raise
funds from private sources. Like many non-profit organizations around the world, we want to create the possibility of
direct support for science by private individuals and firms
who, like us, believe that investing in the growth of outstanding scientists contributes to the civilizational and economic
advancement of our country.
The collected funds are earmarked for START stipends for
young researchers (the full administrative costs of the programme are and will continue to be covered entirely by the
Foundation). We raise funds through assignments of 1% of
individuals’ income tax and contributions via the programme site start.fnp.org.pl, enabling gifts to be made to FNP in
a manner convenient to the donors (using an online transfer
or credit card), as well as formation of individual cooperation
with private, business and institutional benefactors.

Łączna kwota uzyskana od darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych na wsparcie programu START w 2018 roku
wyniosła niemal 480 tys. złotych. Dziękuję wszystkim z Państwa, którzy powierzyli nam swoje pieniądze, w imieniu własnym oraz młodych ludzi, którzy zdecydowali się poświecić
nauce i którzy także dzięki Państwa wsparciu będą mogli realizować swoje marzenia i ambitne plany naukowe.

The total amount raised from individual and institutional
benefactors for support of the START programme in 2018
was nearly PLN 480,000. I would like to thank all of you who
entrusted your money to us, on our behalf and on behalf of
the young people who have decided to devote themselves to
science and thanks to your support will be able to pursue their dreams and ambitious research plans.

(–)

Prof. dr hab. Maciej Żylicz
Warszawa, marzec 2018

Prof. Maciej Żylicz
Warsaw, March 2018
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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. Leon Gradoń

WICEPRZEWODNICZĄCY

DEPUTY CHAIR

Prof. dr hab. Wojciech Tygielski

Prof. Wojciech Tygielski

CZŁONKOWIE

MEMBERS

Prof. dr hab. Tomasz Guzik (od marca 2018)
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. Tomasz Guzik (from March 2018)
Prof. Aleksandra Łuszczyńska
Prof. Jan Kotwica
Prof. Włodzimierz Krzyżosiak †
Prof. Maria Nowakowska
Prof. Karol I. Wysokiński
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THE FNP AUTHORITIES
ZARZĄD FUNDACJI

THE EXECUTIVE
BOARD OF THE FOUNDATION

PREZES

PRESIDENT

Prof. dr hab. Maciej Żylicz

Prof. Maciej Żylicz

WICEPREZES

DEPUTY PRESIDENT

Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki

Prof. Włodzimierz Bolecki

WICEPREZES

DEPUTY PRESIDENT

Dr Tomasz S. Perkowski

Dr Tomasz S. Perkowski
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ZESPÓŁ FUNDACJI
NA RZECZ
NAUKI POLSKIEJ

THE FNP
STAFF

stan na 31 grudnia 2018 r.

status as of 31 December 2018

PION PROGRAMOWY

PROGRAMME DIVISION

Michał Pietras
dyrektor ds. działalności programowej

Michał Pietras
director of the programme division

Adam Zieliński
zastępca dyrektora ds. działalności programowej

Adam Zieliński
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 Karolina Marcinkowska
dr Tomasz Poprawka
dr Anna Raiter-Smiljanic
dr Joanna Rutkowska
dr Anna Wajler

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

INTERNATIONAL RESEARCH
AGENDAS SECTION

Kinga Słomińska
kierownik zespołu

Kinga Słomińska
head of section

Agnieszka Kossakowska
Justyna Motrenko
dr Maria Pawłowska
dr Judyta Węgrzyn
dr Katarzyna Wybrańska

Agnieszka Kossakowska
Justyna Motrenko
dr Maria Pawłowska
dr Judyta Węgrzyn
dr Katarzyna Wybrańska

ZESPÓŁ DS. PROMOCJI
I WSPÓŁPRACY

PROGRAMME PROMOTION AND
EXTERNAL COOPERATION SECTION

Marta Michalska-Bugajska
kierownik zespołu

Marta Michalska-Bugajska
head of section

Jurgita Kraużlis
Ada Kuczyńska
Zofia Matejewska
Katarzyna Pronobis
Urszula Rapacka
Dominika Wojtysiak-Łańska
dr Grażyna Żebrowska

Jurgita Kraużlis
Ada Kuczyńska
Zofia Matejewska
Katarzyna Pronobis
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
Dominika Ćwiklicka
Aleksandra Kowalska
Monika Machnikoska
Viktoryia Molenda
Lidia Rachocka
Magdalena Sordyl
Ewa Śliwowska
Małgorzata Świtalska-Bury
Emilia Wojewoda

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

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

Jarosław Jurczyk
Mirosław Serwaczyński

Jarosław Jurczyk
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 ORGANIZACYJNOADMINISTRACYJNY

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

Hubert Choma
Wojciech Janikowski

KANCELARIA FUNDACJI

FOUNDATION OFFICE

Andrzej Czajka
Marta Kozłowska
Kaja Lemlich
Elżbieta Marczuk

Andrzej Czajka
Marta Kozłowska
Kaja Lemlich
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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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 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.

Wdrażanie zasad Karty i Kodeksu oznacza w przypadku Fundacji
stosowanie ich zarówno przy rozstrzyganiu konkursów, jak też
przy realizacji finansowanych przez FNP projektów badawczych.
Fundacja uważnie monitoruje przebieg konkursów i proces wyboru laureatów. Celem monitoringu jest zapewnienie wysokich
standardów oceny wniosków, weryfikacja zgodności praktyki
konkursowej z celami danego programu oraz ustalenie, czy sposób oceny wniosków odpowiada zasadom Kodeksu etycznego
FNP oraz Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania
przy rekrutacji pracowników naukowych. Monitoring dotyczy
przede wszystkim stosowanych mechanizmów i kryteriów
oceny, przy czym pod uwagę brany jest także sposób doboru
ekspertów. Ważnym aspektem monitoringu jest troska o bezstronną ocenę, czyli eliminację konfliktu interesów oraz równe
traktowanie kandydatów. Przedmiotem obserwacji jest również sposób oceny dorobku kandydatów, możliwość polemiki
kandydatów z uzyskanymi recenzjami, a także z panelistami,
oraz poszanowanie kandydatów. Choć Fundacja nie zatrudnia
bezpośrednio naukowców, dba o to, by finansowane przez nią
zespoły badawcze były prowadzone, a ich członkowie rekrutowani zgodnie z najlepszymi praktykami. Szczegółowe zasady
w tym zakresie są zapisane w dokumentacji poszczególnych
programów, a ich przestrzeganie podlega ewaluacji.

Implementing the principles of the Charter and Code means in
the case of the Foundation applying them both in conducting
competitions and in implementation of research projects funded by FNP. The Foundation carefully monitors the conduct of
competitions and the process for selection of the winners. The
aim of the monitoring is to ensure high standards in evaluation
of applications, to verify that the competition practice complies
with the aims of the programme, and to determine whether the
method for assessing applications lives up to the standards of
the “Ethical Code of the Foundation for Polish Science”, the “European Charter for Researchers”, and the “Code of Conduct for
the Recruitment of Researchers”. Monitoring primarily concerns
the mechanisms and criteria of assessment that are applied,
but how experts are selected is also considered. An important
aspect of monitoring is concern for impartial evaluation, that is,
eliminating conflicts of interest and ensuring equal treatment
of candidates. Another area of observation is the method for
evaluating candidates’ prior achievements, the opportunity
for candidates to dispute their reviews and engage with the
reviewers, as well as the respect shown to candidates. Although
the Foundation does not directly employ researchers, it takes
care to ensure that the research teams it funds operate and
recruit members in compliance with best practice. Detailed
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W 2018 r. Fundacja opublikowała Strategię otwartej, przejrzystej
i opartej na merytorycznych kryteriach rekrutacji pracowników naukowych (https://www.fnp.org.pl/assets/Strategia-OTM-_pol.pdf)

rules in this respect are included in the documentation for
the individual programmes, and compliance with the rules
is subject to evaluation. In 2018 the Foundation published its
“Open, Transparent and Merit-based recruitment strategy”
(https://www.fnp.org.pl/assets/OTM-R_-strategy.pdf).

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.
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.

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.
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.

W SKŁAD KOMISJI ETYKI WCHODZĄ:

MEMBERS OF THE FNP ETHICS COMMISSION:

Prof. dr hab. Irena Kotowska (przewodnicząca)
Prof. dr hab. Jan Albrecht
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Członkowski
Prof. dr hab. Ewa Łętowska
Prof. dr hab. inż. Adam Proń

Prof. Irena Kotowska (chairwoman)
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. Do każdej sprawy Zarząd FNP wyznacza
trzy osoby ze składu Komisji, w tym Przewodniczącego Komisji.

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. The FNP Executive Board appoints
three persons from the Ethics Commission, including the chair,
to examine each case.

W 2018 r. do FNP wpłynęły cztery zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu zasad etycznych. Zgodnie z Regulaminem
postępowania w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w sytuacji
potencjalnego naruszenia zasad etycznych Zarząd FNP skierował do Komisji Etyki trzy z nich. Komisja sporządziła opinie
we wszystkich sprawach. Na podstawie tych opinii Zarząd FNP
wydał w 2018 r. jedną decyzję stwierdzającą naruszenie zasad
etycznych obowiązujących w FNP oraz jedną rekomendację,
która wydana została w 2019 r. Dwie osoby, których dotyczyło
zgłoszenie, skorzystały z prawa do złożenia odwołania do Rady
FNP. W jednej sprawie Rada podtrzymała decyzję Zarządu FNP,
drugie odwołanie zostanie rozpatrzone w 2019 r.
Wymienione dokumenty są dostępne na stronie: https://www.
fnp.org.pl/o_fundacji/kodeksy-etyczne/

In 2018 four notifications of potential infringement of the ethical
rules were filed with FNP. Pursuant to the “Rules of Procedure
at the Foundation for Polish Science in the Event of a Possible
Violation of Ethical Rules,” the FNP Executive Board passed
three of these notifications to the Ethics Commission. The
commission then prepared opinions on each of these cases.
Based on these opinions, the FNP Executive Board issued one
decision, in 2018, and one recommendation, in 2019. Two persons who were the subject of notifications exercised their right
to appeal to the FNP Council. In one case the Council upheld
the decision of the Executive Board, and the other appeal will
be considered in 2019.
The documents mentioned above are available at https://www.
fnp.org.pl/en/o_fundacji/kodeksy-etyczne/
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DZIAŁANIA EWALUACYJNE
FUNDACJI

FNP’S EVALUATION ACTIVITY

W 2018 r. w Fundacji przeprowadzono następujące analizy
i badania ewaluacyjne:

In 2018 the following evaluation analyses and studies were
conducted:

1. ANALIZA EFEKTÓW PROJEKTU SKILLS

1.ANALYSIS OF THE EFFECTS OF THE SKILLS PROJECT

Projekt SKILLS był prowadzony przez Fundację w latach
2011–2015 w ramach Działania 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr
systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego głównym
celem było zwiększenie umiejętności uczestników projektu
w zakresie zarządzania badaniami naukowymi, upowszechniania
nauki oraz wykształcenie podstaw przedsiębiorczych. Oferta
SKILLS dotyczyła różnych obszarów rozwoju (jak autoprezentacja, zarządzanie zespołem i projektem, komercjalizacja,
współpraca interdyscyplinarna czy pisanie tekstów naukowych)
i obejmowała bardzo zróżnicowane formy: począwszy od szkoleń, poprzez indywidualne wsparcie w postaci staży, mentoringu i coachingu, poprzez konkursy umożliwiające realizację
własnych projektów (eNgage, INTER i IMPULS).

The SKILLS project was conducted by the Foundation in 2011–
2015 as part of Measure 4.2, “Developing staff qualifications
in the R&D sector and increasing the awareness of the role
of science in economic growth,” of the Human Capital Operational Programme. The main aim was to raise participants’
skills in managing scientific research, promoting science, and
developing entrepreneurial attitudes. The SKILLS programmes
touched on various fields of development (such as self-presentation, management of teams and projects, commercialization,
interdisciplinary cooperation, and writing scientific texts), and
took a range of forms, from training to individual support in the
form of internships, mentoring and coaching, and competitions
enabling implementation of participants’ own projects (eNgage,
INTER and IMPULS).

Celem badania przeprowadzonego w 2018 roku była analiza wpływu poszczególnych komponentów projektu SKILLS
na rozwój badaczy, z perspektywy kilku lat. Badanie miało
charakter jakościowy, było oparte na pogłębionych wywiadach z uczestnikami. Potwierdziło ono deficyt „umiejętności
miękkich” w środowisku naukowców i przydatność projektu
SKILLS w tym zakresie. Uczestnicy w zdecydowanej większości
potrafili wskazać konkretne efekty swojego udziału w projekcie, na ogół w postaci stworzenia lub rozwoju własnej grupy
badawczej, zmiany obszaru badań lub projektów prowadzonych
we współpracy z nowymi partnerami.

The aim of the study conducted in 2018 was to analyze the
impact of the specific components of the SKILLS project on research growth, from the perspective of several years. The study
was qualitative in nature, based on on-depth interviews with
participants. It confirmed the deficit of “soft skills” in the science community and the usefulness of the SKILLS project in
this respect. The great majority of participants could point to
concrete results of their involvement in the project, generally
in the form of creation or growth of their own research team,
changes in areas of research, or projects carried out in cooperation with new partners.

Dzięki elastyczności i swobodzie wykorzystania oferowanych
w projekcie środków, okazał się on dobrym narzędziem wspierania nowatorskich, pilotażowych przedsięwzięć. Dużą wartość
projektu SKILLS z punktu widzenia uczestników stanowiła
możliwość ich wzajemnej integracji i poznania badaczy reprezentujących inne ośrodki i obszary nauki, choć stojących przed
podobnymi wyzwaniami.

Thanks to the flexibility and freedom in applying the funds
offered in the project, it proved to be an excellent tool for supporting innovative pilot ventures. A great value of the SKILLS
project from the participants’ point of view was the opportunity
for mutual integration and acquaintance with researchers from
different institutions and fields of inquiry, but facing similar
challenges.

Wszystkie zaproponowane formy wsparcia zostały ocenione
przez uczestników jako unikatowe, w największym stopniu
dotyczyło to programów MENTORING i COACHING, a zwłaszcza
tego ostatniego. Projekt SKILLS stanowił więc innowację nie
tylko w działaniu Fundacji, ale okazał się nią także w odniesieniu
do systemu nauki w Polsce, dając możliwość przetestowania
nowych narzędzi wspierania badaczy.

All of the forms of support offered were regarded by the participants as unique, but this was particularly true for the MENTORING programme and, above all, the COACHING programme.
The SKILLS project thus proved to be an innovation not only
in the Foundation’s operations, but also for the science system
in Poland, providing opportunities for testing new tools for
supporting researchers.
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2. BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DOKTORANTÓW
Celem badania była analiza jakości kształcenia doktorantów
będących stypendystami Fundacji. Od 10 lat FNP wspiera rozwój kadr badawczych mi.in przez umożliwienie doktorantom
zdobywania doświadczeń w zespołach prowadzonych przez
wybitnych naukowców. Badanie miało więc w dużej mierze
cel ewaluacyjny. Drugim celem było zebranie informacji na
temat kształcenia doktoranckiego stypendystów programu
START. Analiza ich doświadczeń na tym etapie kariery wydaje
się cennym źródłem wiedzy o dobrych praktykach w kształceniu
doktorantów w Polsce.
Rozpoczęte w 2017 r. badanie miało formę kwestionariusza
internetowego. Pytania dotyczyły przede wszystkim motywacji
do pracy nad doktoratem, współpracy z promotorem, największych wyzwań na tym etapie kariery oraz korzyści z wysiłku
włożonego w doktorat i dalszych planów zawodowych.
W 2018 r. rozpoczęto badanie jakości kształcenia doktorantów, koncentrując się na stypendystach działania 4.4 POIR.
Przeprowadzono wywiady zbiorowe, które pozwoliły na identyfikację dobrych praktyk w zakresie superwizji, angażowania
doktorantów do współpracy międzynarodowej, wspólnego
przygotowywania publikacji naukowych i prezentacji wyników
badań oraz rozwijania ich samodzielności.

3. BADANIE OPINII ZAGRANICZNYCH NAUKOWCÓW
ZATRUDNIONYCH W POLSCE NA TEMAT WARUNKÓW
PRACY W NASZYM KRAJU.

Rozpoczęte w 2018 r. jakościowe badanie ma na celu identyfikację barier utrudniających angażowanie naukowców
z zagranicy do prowadzenia badań w Polsce oraz czynników
zwiększających atrakcyjność pracy badawczej w Polsce. Badanie
obejmuje naukowców na różnych etapach kariery, począwszy
od doktorantów, poprzez młodych doktorów, a skończywszy na
samodzielnych liderach zespołów. Przeprowadzenie badania na
próbie naukowców realizujących projekty finansowane przez
FNP ze środków POIR, ułatwi również ocenę wpływu programów
tych działań na umiędzynarodowienie polskiej nauki.

4.MONITORING KONKURSÓW

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2018 r. w Fundacji prowadzony był monitoring konkursów FNP, w tym obserwacja paneli
oceniających wnioski. Celem monitoringu jest zapewnienia
wysokich standardów oceny wniosków, a także zgodności praktyki konkursowej z celami programu oraz zasadami „Kodeksu
etycznego FNP” oraz „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu
postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Ob-

2.STUDY OF THE QUALITY OF TRAINING
OF DOCTORAL STUDENTS
The aim of this study was to analyze the quality of training of
doctoral students who are winners of stipends from the Foundation. For 10 years FNP has supported the growth of research
staff, among other things by enabling doctoral students to gain
experience on teams led by distinguished scientists. Thus the
aim of the study was largely evaluative. A second aim was
to gather information about the doctoral training of START
programme stipend holders. The analysis of their experience
at this stage in their career appears to be a valuable source of
knowledge about best practices in doctoral training in Poland.
The study, launched in 2017, took the form of an online questionnaire. The questions involved primarily the respondents’
motivation to work on their doctorate, cooperation with their
thesis advisers, the greatest challenges at this stage of their
career, the benefits from the effort put into the doctorate, and
their future professional plans.
In 2018 a study was begun of the quality of training of doctoral
students, focusing on stipendees under Measure 4.4 of the
Smart Growth Operational Programme. Group interviews
were conducted to identify best practices in supervision of
doctoral students, engaging them in international cooperation,
joint preparation of scientific publications, and presentation
of research results, as well as development of their autonomy.

3.STUDY OF THE OPINIONS OF FOREIGN RESEARCHERS
EMPLOYED IN POLAND
ON THE WORKING CONDITIONS HERE
This qualitative study begun in 2018 is aimed at identifying
barriers to the involvement of foreign scientists in conducting research in Poland as well as factors raising the attractiveness
of research work in Poland. The study covers researchers at
various stages in their careers, from doctoral students to postdocs and independent team leaders. Conducting the study with
a sample of researchers carrying out projects financed by FNP
out of funds from the Smart Growth Operational Programme
also helps evaluate the contribution of the programmes under
these measures to the internationalization of Polish science.

4.MONITORING OF COMPETITIONS
As in previous years, in 2018 monitoring of FNP competitions
was conducted at the Foundation, including observation of
panels evaluating applications. The aim of the monitoring is
to ensure high standards in evaluation of applications, and
also compliance of competition practice with the aims of the
programme and with the Ethical Code of the Foundation for
Polish Science, the European Charter for Researchers, and
the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. The
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serwacja paneli ma charakter jawny i nieuczestniczący: członek
zespołu ds. ewaluacji i analiz programowych (niezależny od
działu programowego) bierze bierny udział w pracy panelu.
Jest to zarazem obserwacja nieskategoryzowana, prowadzona
w sposób elastyczny, bez ściśle zaplanowanego, usystematyzowanego klucza odpowiedzi, co umożliwia swobodny wybór
szczegółowych celów i zakresu obserwacji, a także rejestrację
nieprzewidzianych elementów.

observation of panels is open and non-participatory: a member
of the Foundation’s evaluation and programme analysis team
(independent of the programme division) attends the work of
the panel but does not take an active role. This is an uncategorized form of observation, conducted flexibly, without a closely
planned and systematic set of expected responses, enabling
a free choice of the specific aims and scope of the observation,
as well as noting unforeseen aspects.

5.UDZIAŁ W BADANIU POLSKIEJ DIASPORY NAUKOWEJ

5. INVOLVEMENT IN STUDY OF THE POLISH SCIENTIFIC
DIASPORA

Fundacja współuczestniczyła w przeprowadzonym przez Fundację Polonium badaniu: „Beyond recognition: Polish scientific
diaspora as a source of social capital”. Badanie miało charakter
ankietowy, zostało przeprowadzone na próbie 464 polskich
naukowców pracujących poza Polską i umożliwiło zebranie
informacji o polskiej diasporze naukowej za granicą, jej relacjach z polskim środowiskiem naukowym oraz perspektywach
powrotu do Polski. Badanie potwierdziło potrzebę działań
integrujących diasporę oraz budujących jej więzi z krajowym
środowiskiem badawczym. Potwierdziło również relatywnie
dużą rozpoznawalność FNP w środowisku polskich naukowców
pracujących za granicą.

The Foundation jointly participated in the study conducted
by the Polonium Foundation entitled “Beyond recognition:
The Polish scientific diaspora as a source of social capital.”
The study was conducted in the form of a questionnaire with
a sample of 464 Polish scientists working abroad, enabling the
collection of information about the Polish scientific diaspora,
their relations with the scientific community in Poland, and
their prospects for returning to Poland. The study confirmed
the need for initiatives integrating the diaspora and building
ties with the domestic research community. It also confirmed
the relatively high level of recognition FNP enjoys among Polish
scientists working abroad.

6. STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WYSTĄPIENIA
NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYĆ FINANSOWYCH
PRZY REALIZACJI PRZEZ FNP DZIAŁANIA 4.4 PO IR
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6. STRATEGY FOR MANAGING THE RISK
OF OCCURRENCE OF IRREGULARITIES AND FINANCIAL
ABUSES IN THE IMPLEMENTATION
BY FNP OF MEASURE 4.4 OF THE SMART GROWTH
OPERATIONAL PROGRAMME

W związku z pełnieniem przez FNP roli instytucji wdrażającej,
w 2018 r. opracowano strategię zarządzania ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych przy realizacji
Działania 4.4 POIR, rejestr ryzyk wraz ze wskazaniem ich potencjalnych źródeł, skutków oraz możliwych działań zapobiegawczych. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych
zdarzeń oraz znaczenia ich ewentualnych skutków pozwoliło na
oszacowanie wskaźnika poziomu ryzyka i wskazanie sposobów
unikania ryzyka lub ograniczania jego skutków.

In connection with FNP’s fulfilment of the role of implementing authority, a strategy was developed in 2018 for managing
the risk of occurrence of irregularities and financial abuses in
implementation of Measure 4.4 of the Smart Growth Operational
Programme, along with a register of risks identifying their potential sources, consequences, and possible preventive measures.
The assessment of the likelihood of occurrence of undesirable
events and the significance of their possible consequences enabled an estimate of the risk factor and designation of methods
for avoiding risk or limiting its consequences.

Raporty z badań są dostępne na stronie:
www.fnp.org.pl/o_fundacji/ewaluacja-programow-fundacji/

The reports from the studies are available here:
www.fnp.org.pl/en/o_fundacji/ewaluacja-programow-fundacji/
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DZIAŁANIA FUNDRAISINGOWE

FUNDRAISING ACTIVITY

W 2018 roku FNP kontynuowała działalność na rzecz pozyskiwania
środków finansowych ze źródeł prywatnych. Wszystkie zebrane
w ten sposób fundusze są w całości przeznaczane na finansowanie
stypendiów dla młodych badaczy w programie START.

In 2018 FNP continued activity aimed at raising funds from private sources. All funds collected in this manner are earmarked
in their entirety to financing stipends for young researchers in
the START programme.

Fundusze od prywatnych darczyńców były zbierane w następujący sposób:
→→ poprzez kampanię zachęcającą do przekazywania 1%
podatku od osób fizycznych,
→→ internetową akcję zbiórkową „Wesprzyj najzdolniejszych
młodych naukowców” (czerwiec–lipiec 2018),
→→ poprzez stronę dedykowaną programowi START
(https://start.fnp.org.pl) zawierającą narzędzie
umożliwiające przekazywanie wpłat jednorazowych
i cyklicznych,
→→ pozyskiwanie partnerów biznesowych.

Funds from private donors are gathered through the following:
→→ Campaign encouraging taxpayers to assign 1% of their
personal income tax to the Foundation
→→ Online campaign “Support the most talented
young researchers” (June–July 2018)
→→ The START programme website (https://start.fnp.org.pl),
containing tools facilitating one-time or regular
contributions
→→ Obtaining business partners.

Z wpłat 1% w 2018 r. Fundacja uzyskała 74 977 zł, tj. o ponad
60% więcej niż w poprzednim roku. W wyniku zbiórki łączna
wysokość indywidualnych (jednorazowych i cyklicznych) darowizn na rzecz programu START pod koniec grudnia 2018 r.
wyniosła niemal 97 tys. zł. W sumie około 100 indywidualnych
darczyńców zdecydowało się wesprzeć program START i przekazało pieniądze na kolejne stypendia. Jesienią 2018 roku zostały
podpisane umowy ze spółką SensDx i Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, które wspólnie podjęły decyzję
o sfinansowaniu jednego stypendium w wysokości 28 tys. zł
w konkursie START 2019.
W grudniu 2018 roku FNP podpisała także umowę z Narodowym
Bankiem Polskim. W ramach tej umowy NBP przekazał Fundacji
280 tys. złotych, deklarując sfinansowanie 10 stypendiów dla
przedstawicieli nauk ekonomicznych i matematyków w konkursie START 2019.

Łączna kwota uzyskana od darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych na wsparcie
programu START w 2018 roku wyniosła niemal
480 tys. złotych.

In assignments of 1% of PIT, in 2018 the Foundation obtained
PLN 74,977, an increase of more than 60% over the prior year.
As a result of fundraising, the total individual contributions
to the START programme (one-off and periodic) as of the end
of December 2018 totalled nearly PLN 97,000. In all, about
a hundred individual donors decided to support the START
programme by making contributions for future START stipends.
In the autumn of 2018 agreements were signed with SensDx
and the Institute of Biotechnology and Molecular Medicine,
which together decided to fund one stipend in the amount of
PLN 28,000 in the START 2019 competition.
In December 2018 FNP also signed an agreement with the
National Bank of Poland, under which NBP provided the Foundation PLN 280,000, declaring its financing of 10 stipends
for researchers in the fields of economics and mathematics in
the START 2019 competition.

The total amount raised from individual and institutional donors in 2018 to support the START
programme was nearly PLN 480,000.

prof. Szczepan Zapotoczny
darczyńca/benefactor
Mam przekonanie, że wsparcie w Polsce młodych naukowców na wczesnym etapie
ich pracy naukowej ma kluczowe znaczenie dla ich późniejszych decyzji, a zdolności i umiejętności tych młodych ludzi są największym kapitałem naszej ojczyzny.
I am convinced that support for young scientists in Poland at the early stage in
their research work is vitally important for their later decisions, and the talent
and skill of these young people is our country’s greatest capital.
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KALENDARIUM

26.05
Na Zamku Królewskim
wręczyliśmy dyplomy
100 laureatom 26. edycji
programu START.
Więcej: s. 50
At the Royal Castle in
Warsaw, certificates were
awarded to 100 laureates
of the 26th edition of the
START programme.
More: p.50
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22.10

25.10

W Sali Senatu w Pałacu
Kazimierzowskim na
Uniwersytecie Warszawskim
odbyło się wręczenie
drugiego przyznanego
przez FNP Stypendium im.
Leszka Kołakowskiego.
Dyplom odebrała dr
Caterina Tarlazzi, historyk
filozofii średniowiecznej
z Uniwersytetu
Genewskiego.
Więcej: s. 66

Uroczystość wręczenia
7. Polsko-Niemieckiej Nagrody
Naukowej COPERNICUS
odbyła się w berlińskim
Muzeum Historii Medycyny
Charité. Nagrodę odebrali
prof. Stefan Anker ze szpitala
klinicznego Charité –
Universitätsmedizin w Berlinie
i prof. Piotr Ponikowski
z Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu.
Więcej: s. 62

In a ceremony at the Senate
Hall of the Kazimierzowski
Palace at the University of
Warsaw, the second Leszek
Kołakowski Honorary
Fellowship was awarded by
FNP to Dr Caterina Tarlazzi,
a historian of medieval
philosophy at the University
of Geneva.
More: p.66

The gala for the
7th COPERNICUS PolishGerman Scientific Award
was held at the Charité
Museum of Medical History
in Berlin. The winners were
Prof. Stefan Anker from the
clinical hospital at Charité–
Universitätsmedizin in Berlin
and Prof. Piotr Ponikowski
from Wrocław Medical
University.
More: p. 62

2018 CALENDAR

5.12
15.11
Trzecia w historii Polsko-Amerykańska Nagroda
Naukowa została
wręczona w siedzibie AAAS
w Waszyngtonie. Nagrodę
odebrali prof. Peter B. Reich
z Uniwersytetu Minnesoty
i prof. Jacek Oleksyn
z Instytutu Dendrologii PAN
w Kórniku.
Więcej: s. 64

W Sali Wielkiej Zamku
Królewskiego w Warszawie
po raz 27. wręczyliśmy
Nagrody FNP czterem
wybitnym uczonym.
Więcej: s.46
In the Great Hall of the
Royal Castle in Warsaw,
the Foundation for Polish
Science Prize was awarded
for the 27th time to four
distinguished scholars.
More: p. 46

The third-ever US–
Poland Science Award
was delivered at the
headquarters of the
American Association for
the Advancement of Science
in Washington to Prof. Peter
B. Reich from the University
of Minnesota and Prof. Jacek
Oleksyn from the Institute
of Dendrology of the Polish
Academy of Sciences in
Kórnik.
More: p. 64
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FNP W 2018 ROKU W LICZBACH

Wydatki
programowe

Programme
expenditures

86,2 mln zł
26
198
17
1633

Rozstrzygniętych Competitions
konkursów
completed

Indywidualnych
laureatów
konkursów

Individua
competition
winners

Zrealizowanych
programów

Programmes
implemented

Wniosków
w konkursach

Applications
filed in competitions

1246
Recenzentów i ekspertów
oceniających wnioski

36

RAPORT ROCZNY FNP 2018 | O FUNDACJI

Reviewers and experts
evaluating applications

FNP IN 2018 IN FIGURES

największa jednorazowa kwota
dofinansowania (program MAB)

largest single grant (International
Research Agendas Programme)

44,2 mln zł
najwięcej kandydatów w jednym
konkursie (program START)

892

most candidates in
a single competition
(START programme)

252
badaczy zatrudnionych
w projektach laureatów

researchers employed on
laureates’ projects

265
stypendystów
zatrudnionych
w projektach laureatów

zagranicznych partnerów
naukowych w projektach
laureatów

stipend recipients
employed on
laureates’projects

foreign scientific
partners for
laureates’projects

partnerów gospodarczych
w projektach laureatów
commercial partners for
laureates’ projects

114
20
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RECENZENCI I OPINIODAWCY
FUNDACJI W 2018 r.
(POLSCY I ZAGRANICZNI)

FOUNDATION’S REVIEWERS AND
EXPERTS IN 2018
(POLISH AND INTERNATIONAL)

Prof. Derek Abbott, dr Benjamin Abecassis, prof. Hassan Y. Aboul-Enein, prof. Monika Adamczyk Garbowska, prof. Albert Adell,
prof. Ali Adibi, prof. Ruslan Afasizhev, dr hab. Łukasz Afeltowicz, prof. Girish Agarwal, dr Imran Ahmad, prof. Sergio Albeverio,
prof. Jan Albrecht, prof. Heike Allgayer, prof. Rui Almeida, prof. Helder Almeida Santos, dr Sergio Alonso, dr Signe Altmäe,
dr Carlos Alvarez, prof. Victor Ambros, prof. David Andelman, prof. Ivan Andonovic, prof. Paulo Sergio Andre, prof. Conchi
Ania, prof. Juan Antonio Anta, dr Gabriel Antoniu, dr Rami Aqeilan, prof. Jordi Arbiol Cobos, prof. Vladimir Arion, prof. Ruben
Artero, prof. Katsura Asano, prof. Asghar Asgari, dr Oleg Aslanidi, prof. Rajiv Asthana, prof. Hanudatta Sastry Atreya,
prof. Paolo Atzeni, dr May Azzawi, dr Stephen Badylak, prof. Ivet Bahar, dr Maria Baias, Patrick Baker, prof. Bogusław Bakuła,
dr Francesco Baldini, prof. Jerzy Bałdyga, dr hab. Angelika Baranowska-Łączkowska, dr Philip Barker, prof. Anjan Barman, dr
Pierre Barret, prof Stephen Bartlett, prof. Mark Bartold, prof. Zsuzsanna Bata-Csorgo, prof. Christopher Batich, dr Brendan
Battersby, prof. Michel Baudry, prof. Nir Ben-Tal, dr Leónie Bentsink, prof. Laila Nordstrand Berg, prof. Andy Berglund,
prof. Sankarprasad Bhuniya, dr Chitresh Bhushan, dr Magda Bieńko, prof. Barbara Bilińska, prof. Giuseppe Biondi Zoccai,
prof. Eric Bishop von Wettberg, prof. Giovanni Blandino, prof. Seweryn Blandzi, dr Joshua Boateng, prof. Tomasz Bocheński,
prof. Hanna Bogucka, dr Vilhelm Bohr, prof. Douglas Borchman, prof. Rajendra K. Bordia, prof. Anne Borg, dr hab. Aneta
Borkowska, Małgorzata Borowiak, dr Paul Bowyer, dr Clive Bramham, prof. Paul Braun, prof. Mark Braverman, prof. Alvis
Brazma, dr Karl Albert Brokstad, prof. Andrzej Bronk, prof. Jos Brouwers, dr Chris Brunskill, dr hab Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, dr Krzysztof Brzózka, dr hab Ryszard Buczyński, prof. Alexander K. Buell, prof. Lennart Bunch, prof. Guido
Burkard, prof. Colin Burns, prof. Sławomir Buryła, dr Keith Butler, prof. Dariusz Butrymowicz, dr Richard Butterwick-Pawlikowski,
prof K. Sudesh Kumar C. Kanapathi Pillai, prof. Ximing Cai, prof. Peter C. Caldwell, dr Marco Calo, prof. Neil R. Cameron, Wesley
Campbell, prof. Peng Cao, dr Federico Caprotti, prof. Jose Maria Carazo, prof. Jens Carlsson, prof. Daniela Carnevale,
prof. Christopher Carr, prof. Ana Paula Carvalho, dr Andres Castellanos Gomez, prof. Ricardo Castro, prof. Valentina Cauda,
prof. Jiri Cejka, prof. Elisabetta Cerbai, prof. Arnab Chakravarti, dr Gerard Chaouat, prof. Bjoern Chapuy, prof. Abhijit Chatterjee,
Bruno Chaudret, dr Anne-Sophie Chauvin, prof. Sebastian Chavez, prof. Xiaodong Chen, dr Feng Chen, prof. Yang-Tse Cheng,
prof. Jia Wei Chew, prof. Eric Chitambar, dr hab. Alicja Chruścińska, prof. Andrzej Chwalba, dr hab. Joanna Chwiej,
dr hab. Marcin Cieński, prof. Alejandro Cifuentes, prof. Caterina Ciminelli, dr hab. Rafal Ciosk, Roman Ciuryło, prof. Andrew
Clayton, dr Aled Clayton, prof. Malcolm R. Clench, prof. Ramon Collazo, prof. Lorenza Colzato, prof. Mark Conner, dr Christos
Constantinides, dr hab. Thibaud Coradin, prof. Garrison W. Cottrell, prof Victoria Cowling, dr Marina Cretich, prof. Marianna
Crispino, dr Dana Cristea, prof. Mark Cronin, dr hab. Patrick Crozet, prof. Philip Cummins, prof. John Cunningham, prof. Basile
Curchod, prof. Tim Curtis, prof. Michał Cyrański, dr Rafał Czerwieniec, dr Borysław Czyżak, dr Borivoje Dakic, prof. Love Dalén,
prof. Philippe Daniel, prof. Ivan Darby, prof. Marek Darowski, prof. Michael J. Davies, prof. Stephen Davies, prof. Andrew
Davison, prof. Johannes F. de Boer, prof. Huub J. M. de Groot, prof. Jose M. De Teresa Nogueras, prof. Michael Decker,
dr Shigeru Deguchi, dr Abbas Dehghan, prof. Aránzazu del Campo Bécares, dr Magali Deleu, prof. Asterios Deligiannis, dr Lynn
Dennany, prof. Bill Denny, prof. Brian Derby, prof. Claus Desler Madsen, prof. Kishan Dholakia, Jean-Simon Diallo, prof. Dermot
Diamond, dr Rita Dias, prof. Benjamin Dietzek, dr Ana Maria Diez-Pascual, prof. Zhengtao Ding, prof. Fei Ding, prof. Teresa
Dobrzyńska-Janusz, prof. Juan J. Dolado, prof. Hanshan Dong, dr Iyadh Douagi, dr Daniel Dourado, prof. Sylvia Draper,
prof. Marcin Drąg, prof. Joël Drevet, prof Simon Stephanus Du Plessis, prof. Carlos B. Duarte, prof. Arnaud Dubois,
prof. Wolfgang Duer, prof. Virgil-Florin Duma, prof. Carlos Alberto Duque Echeverri, dr Jiri Dybal, prof. Adam Dziadek,
dr Karolina Dzwonek, prof. Philip C. Eames, prof. Ludvig Edman, prof. Ali Eftekhari, dr Touraj Ehtezazi, prof. Ursula Eicker,
prof. Martin Eickhoff, prof. Steve Elston, prof. Carlos Enrich Recio, dr Francesco Ferrari, dr inż. Krzysztof Fic, prof. Jakub Fichna,
prof. Guillaume Filion, prof. Donal Patrick Finn, prof. Debora Fino, prof. Utz Fischer, prof . Stanka Fitneva, dr Delphine Fleury,
dr Johan Flygare, prof. Francesco Francia, dr David Frazer, dr Heiner Friedrich, dr. hab Irena Fryc, prof. Giovanni Galfano,
dr Gianluca Galzerano, dr María Verónica Ganduglia-Pirovano, dr David Garcia, prof. Jose Manuel Garcia de la Vega,
prof. Lynda Garland, dr hab. Natalia Garner, dr hab. Piotr Garstecki, prof. Wojciech Gawlik, prof. Evangelos Gazis, prof. Leszek
Gąsieniec, Bernard Geffroy, prof. Charles Arthur Geiger, prof. Gary Gellerman, prof. Robert Gennis, prof. Dario Gerace, dr Ilja
Gerhardt, prof. Levi Gheber, prof. Tomasz Giaro, prof. Geza Giedke, dr Piotr Grzegorz Gierszewski, prof. Ignacio Gil-Bazo,
dr Daniele Gilkes, prof. Elisa Giovannetti, prof. Aleksander Giwercman, prof. Wayne Gladfelter, prof. Michael Glogauer,
prof. David Gloriam, dr hab. Janina Gładziuk-Okopień, prof. Yuval Golan, dr Karolina Gołąb, dr Manuel Gomez Rodriguez,
prof. Teodor Paweł Gotszalk, prof. Neil Gow, dr Raffaella Gozzelino, dr Berta Gómez-Lor Perez, Thierry Grange, prof. Philippe
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Grangier, prof. Tomasz Gregorkiewicz, prof. Duncan Gregory, prof. Karol Grela, prof. Thomas Grewal, dr John Griffin,
prof. Giedre Grigelioniene, prof. Wojciech Grochala, prof. John Gross, prof. Tilman Grune, dr hab. Łukasz Gruszczyński,
prof. Wiesław Ignacy Gruszecki, prof. Daniel Gryko, prof. Dorota Gryko, prof. Luo Gu, dr Kaiyu Guan, dr Vincenzo Guarino,
prof. Sheng Guo, prof. Johan Gustavsson, prof. Piotr Gutowski, prof. Stephen Haggarty, dr Sarah Haigh, prof. Tomas Hanke,
prof. Israel Hanukoglu, dr John Hardy, prof. Sandip Harimkar, dr hab. Falk Harnisch, prof. Anthony Harriman, prof. Achim
Hartschuh, dr Ghufran Hashmi, prof. Robert Hasterok, prof. Sébastien S. Hébert, prof. Thomas Heine, prof. Benoit Heinrichs,
prof. Johannes M. Herrmann, dr Michael Hill, prof. Jane Hillston, dr Marco Andre Hirnstein, prof. Dick Hoekstra, prof. Richard
Hogg, dr Maarten Dirk Hoogerland, prof. Alexander Horswill, dr Shujuan Huang, prof. Alun Hubbard, dr Emir Mauludi Husni,
prof. Jeremy Hutson, prof. Manuel Ricardo Ibarra, prof. Alberto Ibort, dr Daniel Ibrahim, prof. Paweł Idziak, dr Yury Illarionov,
prof Risto Ilmoniemi, prof. Amteshwar Singh Jaggi, prof. Jacek Adam Jania, prof. Lech Tadeusz Januszkiewicz, prof. Tomasz
Jasiński, prof. Ali Javey, dr Piotr Jaworski, prof. Krystian Jażdżewski, prof. Elizabeth Jeffreys, prof. Jaroslav Jelinek, prof. Raz
Jelinek, prof. Seokwoo Jeon, prof. Connie R. Jimenez, prof. Tianru Jin, dr Kristina Jonas, dr Gareth Jones, prof. Chris Jones,
dr hab. Maciej Jońca, prof. Olivier Joubert, prof. Saulius Juodkazis, prof. Jolanta Jura, dr Marcin Jurga, dr hab. Grażyna
Jurkowlaniec, dr hab. Przemysław Juszczyński, dr Kamalakannan Kailasam, dr. Susheel Kalia, prof. Risto Kalliola, prof. Kisuk
Kang, prof. Kamal Kar, dr hab. Fredrik Karlsson, prof. Howard Kaufman, prof. Nobuhiro Kawatsuki, prof. Ben Keith Keitz,
prof. Michael S. Kent, prof. Gyorgy Miklos Keseru, Raheela Khan, prof. Jamal Khatib, prof. Jan Kieniewicz, prof. Kazuo Kiguchi,
prof. Myungshik Kim, prof. Karen Kirkby, prof. Andrzej Kisielewicz, dr Markus Klapper, dr hab. Witold Klaus, prof. Tomasz
Klimczuk, prof. Bjorn Klinge, dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz, prof. Michael Klutstein, prof. Shira Knafo, prof. Michael Kneissl,
dr Nikola Knežević, prof. Keith Knutson, prof. Mitchell Knutson, prof. Douglas Kojetin, prof. Zaal Kokaia, prof. Tsonko Kolev,
prof. Jay Kolls, dr Wojciech Kopczuk, dr Anilkumar Kore, prof. Risto Kosonen, prof. Irena Kotowska, prof. Abbas Kouzani,
dr hab. Piotr Marian Kowalczyk, Piotr Kozłowski, prof. Hanna Kóčka-Krenz, prof. Edgar Kramer, prof. Kamil Kranc, prof. Artur
Krężel, Sriram Krishnamoorthy, dr Daniel Krowarsch, prof. Marcin Król, prof. Manja Krueger, prof. Ireneusz Krzemiński,
prof. Krzysztof Kuczera, prof. Ralf Kueppers, prof. Małgorzata Kujawińska, prof. Shivaani Kummar, Masaru Kuno, prof. John
Kuo, prof. Jerzy W. Kupiec-Węgliński, prof. Lukasz Kurgan, dr hab. Monika Kusiak, prof. Anna Kwiatkowska, prof. Dorota
Kwiatkowska, prof. Marta Kwiatkowska, prof. Emmanuel Kymakis, prof. Alain Laederach, prof. Joerg Lahann, prof. Thomas
Langer, dr Giovanna Lattanzi, dr Adele Laurent, prof. Andrei Laurynenka, prof. Francois Bernard Lauze, prof. Laura M. Lechuga,
prof. Seung-Wuk Lee, prof. Max Lemme, dr Benjamin Leruth, dr hab. Marta Leśniakowska, prof. Ming C. Leu, dr Wiktor
Lewandowski, prof. Marek Lewandowski, prof. Kazimierz Lewartowski, prof. Maria Lewicka, prof. Russel Edward Lewis,
prof. Michael S. Lewis-Beck, prof. Jinsong Li, prof. Baowen Li, prof. Quan Li, prof. Henry Yi Li, prof. Yi Li, dr hab. Domenico
Libri, prof. Lanny Liebeskind, prof. Hans-HeinrichLimbach, prof. Tong Lin, prof. Björn Lindman, prof Dariusz C. Lis, prof. Peng
Liu, dr Jordi Llop Roig, prof. Dennis Lo, prof. Hoi-Kwong Lo, prof. Jason Locasale, prof. Peter Lodahl, prof. Kenneth Loh,
dr Joao Marcelo Lopes, prof. Yuerui Lu, prof. Ben Luisi, dr Kenneth Lundstrom, prof. Lingai Luo, prof. Rafael Luque, dr Gary
Lyon, prof. Anna Łebkowska, prof. Tomasz Łuczak, prof. Iwona Aneta Ługowska, prof. Paweł Łuków, prof. Nicholas Stephen
Macklon, prof. Annemieke Madder, dr Jeremie Maire, dr Denys Makarov, Ali Makky, dr Noel Malcolm, prof. Victor Malka,
prof. Łukasz Małek, prof. Aurelien Manchon, prof. Santos Manes, dr Andrea Manica, prof. Ferdinando Mannello, prof. Mervi
Mantsinen, prof. Udo Markert, George Maroulis, prof. Christopher Marshall, prof. Alejandro Martinez, dr Diego Martinez-Martinez, prof. Cristina Masoller, prof. Nigel Mason, David H. Mathews, dr Alan Mathewson, prof. Paola Mattei, dr hab. Michał
Matuszewski, dr Heidi Maurer, prof. Andrzej Maziewski, prof. Ronan McGrath, prof. Bruce McManus, prof. Laurie McNeil,
dr Josephine Meade, prof. Jarosław Meller, dr Tracy Melvin, prof. Matteo Meneghini, dr Alfredo Meneses, dr Nirvana Meratnia,
prof. Arben Merkoci, prof. Enrique Garcia Michel, prof. Magdalena Micińska, prof. Mario Mikula, prof. Tom Millar, dr Ian Mills,
dr Laura Mitchell, prof. Wojciech Młynarski, dr Iain Moal, dr Lachlan Moldenhauer, dr Alfonso Mondragón, prof. Fabrizio
Montecucco, prof. Jooho Moon, prof. Shlomo Moran, prof. Henning Morawietz, prof. Philip Moriarty, prof. Richard Moriggl,
prof. Hodaka Morita, prof. Lauro Moscardini, prof. Rona Moss-Morris, prof. Yuri Motorin, dr Mikko Mottonen, prof. David
Mowbray, prof. Henning Mueller, prof. Armen Y. Mulkidjanian, dr hab. Karin Müller-Decker, prof. Paul Murray, Dmitry Murzin,
prof Jean-Claude Mwanza, Grzegorz Myśliwski, prof. Bruno Nachtergaele, prof. Steven Nadler, prof. Daisuke Nagai, dr Mandar
Naik, dr Theyencheri Narayanan, prof. Michał Nawrocki, dr hab. Sergei Nechaev, prof. Nam-Trung Nguyen, prof Hieu
P. T. Nguyen, prof. Nam-Trung Nguyen, prof. Stephen Nicholls, prof. Hideo Nishitani, dr Eva Maria Novoa Pardo, dr hab. Andrzej
Wojciech Nowak, prof. Ewa Nowak, prof. Dominika Nowis, prof. Andrzej Noworyta, dr hab. Marcin Nowotny, prof. Sam Nugen,
prof. Dominique Jean-Michel Nunzi, prof. Jesper Nylandsted, prof. Fergal O'Brien, prof. Takahiro Ochiya, prof. Kevin O'Donnell,
prof. Siang Peng Oh, dr Daniel Oi, dr hab Mikołaj Olejniczak, dr hab. Justyna Olko, dr Sebastian Oltean, dr Shreeniwas Omanwar,
prof. Udo Oppermann, prof. Ulf Andersson Vang Ørom, prof. Baoli Ou, prof. Shawn Owen, prof. John R. Owen, dr Ulrich
Paetzold, dr Joachim Paier, dr Andrea Paolella, prof. Anna Maria Papini, dr Jason Parsons, dr hab. Przemysław Parszutowicz,
Jose Ignacio Pascual, dr Maciej Paszewski, prof. Jerzy Paszkowski, prof. David Peabody, dr Carla Peck, prof. Jouko Peltonen,
dr Thomas Penfold, dr Gary Peng, dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka, prof. Richard Penty, prof. Juan Jesús Pérez, prof. Miquel
Angel Pericas Brondo, dr George Perides, prof. George Perry, prof. Bengt Persson, prof. Steffen Petersen, prof. Franz Pfeiffer,
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prof. Marek Pfützner, prof. Marek Piechowiak, prof. Ray Pierre, prof. Krzysztof Pietrzak, dr Vitor Bernardes Pinheiro, dr Lars
Plate, prof. Andrzej Pleszczyński, dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. Gennady Poda, prof. Jan Pomorski, dr hab. Marcin Poręba,
dr Alexey Porollo, prof. Michiel Postema, prof. Francisco Prada, prof. Ruth Prassl, prof. Dorota Praszałowicz, prof. Sotiris
E. Pratsinis, prof. Sascha Preu, dr Beatriz Prieto-Simon, prof. Eugenia Prokop-Janiec, dr Polina Prokopovich, prof. Valerio
Pruneri, prof. Geoff Pryde, prof. Piotr Maria Przybyłowicz, prof. Stephen Pyne, prof. Pizhong Qiao, prof. Johannes Quaas,
dr Peter Quayle, prof. Felisbina Queiroga, prof. Korneel Rabaey, dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, dr Bernhard
Radlwimmer, dr hab. Katarzyna Radwańska, dr Ginu Rajan, Alessandro Ramalli, prof. Ángel Raya Chamorro, dr Ilya Razdolski,
dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik, dr Arndt Remhof, prof. Zhiyong Ren, prof. Andrea Rentmeister, dr Cyrille Richard,
prof. Gordon T. Richards, dr Gavin Richardson, prof. Kyle Riding, prof. Thomas Ritter, prof. Beate Ritz, prof. Stephan Roche,
prof. Angus Rockett, dr Raphael Rodriguez, prof. Christian Rolfo, dr hab. Dorota Rosińska, prof. Pablo Juan Ross, prof. Jan
Michael Rost, prof. Varda Rotter, prof. Joerg Rottler, dr Ali Rownaghi, prof. Kunal Roy, prof. Julien Royet, prof. Alexander Ruban,
prof. Gregory Rutledge, prof. Irena Rzeplińska, prof. Ann Saada (Reisch), prof. Simo Saarakkala, prof. Melek Sacan, dr Jan
Sadownik, dr Yasushi Saeki, prof. Francesc Sagués, prof. Piotr Salwa, prof. Marek Samoć, dr Mayka Sanchez Fernandez,
dr David Sánchez-García, prof. Barry C. Sanders, prof. Sachin Sapatnekar, dr hab Tomasz Sarnowski, prof. Antonio Sasso,
prof. Bhaskar Sathe, prof. Alessio Scarafoni, prof. Dennis Schaart, dr Sjors Scheres, prof. Tamar Schlick, dr Sebastian Schmeier,
prof. Wolfgang Schmickler, dr Thorsten-Lars Schmidt, prof. Timothy Schmidt, dr hab. Jacek Schmidt, prof. Charles Schmuttenmaer,
dr Martin Schoenball, dr Lars Schomacher, prof. Peter Schu, prof. Gadi Schuster, dr Schraga Schwartz, prof. Keith Scott,
prof. Vittorio Sebastiano, prof. Marc Seefeldt, prof. Jan Seibert, prof. Peter Seixas, prof. Alexander Sergienko, dr Joan Serra-Sagrista, prof. Ali Seyfoddin, prof. Salim Seyfried, prof. M. M. Shaijumon, prof. Raymond Shaw, prof. Justin Sheffield,
dr Jonathan Shepard, Marcin Sieńczyk, dr hab. Dariusz Andrzej Sikorski, Sandeep Singh, prof. Czesław Skierbiszewski,
prof. Stephen Skinner, prof. Ralph Skomski, dr hab. Krzysztof Skowronek, dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. Mikael Skurnik,
dr hab. Marek Słoń, prof. Ryszard Smoleński, prof. Jan Smrek, prof. Shu Kong So, prof. Konstantin Sobolev, prof. Andrzej
Sobolewski, prof. Thomas Sommer, prof. Hermona Soreq, prof. Mustafa Soylak, prof. Jerzy Sperka, prof. Peter Spichtinger,
prof. Mark Spoerer, prof. Anders Stahlberg, prof. Theodore Stathopoulos, prof. Alexander H. Stegh, prof. Johannes-Dieter
Steinert, prof. Piotr Stepnowski, dr hab. Magdalena Stobińska, dr Ivana Stojanovic, prof. Gerry Stoker, dr hab. Katarzyna
Stolarz-Skrzypek, prof. Mirosław Strzyżewski, prof. Masakazu Sugiyama, dr hab. Piotr Sułkowski, prof. Lining Sun, prof. Claudio
Enrique Sunkel Cariola, prof. Alexander Szameit, dr hab. Bernadeta Szewczyk, dr Anna Szkulmowska, prof. Bogdan Szlachta,
prof. Tomasz Szlendak, prof. Tadeusz Szubka, dr hab. Marcin Szwed, prof. Zofia Szweykowska-Kulińska, prof. Bogusław Marian
Śliwerski, dr hab. Anna Śrębowata, dr Szymon Świeżewski, prof. Sarolta Takács, prof. Kazuhiro Takanabe, prof. Roger Tam,
dr Albert Tarancón, Gian Gaetano Tartaglia, prof. Andreas Taubert, prof. Jan R. E. Taylor, dr Vladimir Teif, prof. Sucheta Telang,
prof. Kie Leong Teo, dr Laura Thevenard, prof. Frank Thomas, dr Damien Thompson, prof. Pall Thordarson, dr Rebecca Todd,
prof. Bogusław Tomanek, prof. Ian Tomlinson, prof. Mario Tonetti, prof. Yen Wah Tong, prof. George A. Truskey, prof. Jerzy
Trzebiński, dr hab. Piotr Trzonkowski, dr hab. Irena Tsermegas, prof. Michael Turner, prof. Frank Tüttelmann, dr hab. Heidemarie
Uhl, prof. Werner Ulrich, prof. Tamer Uyar, prof. Monica Valluri, prof. José María Valpuesta Moralejo, dr Johannes van Dommelen,
dr Marijn van Huis, dr Willeke van Roon-Mom, prof. Gustaaf Van Tendeloo, prof. Bart Vanhaesebroeck, dr Alberto Vanolo,
prof. Manuel Vazquez Villalabeitia, prof. Joel Villatoro, dr Juan Luis Vivero-Escoto, prof. Denis Vivien, dr Hans Vollaard,
dr George Volonakis, prof. Marta Volonteri, prof. Max von Delius, prof. Eric Wachsman, prof. Bernd Wagner, prof. Teresa Walas,
prof. Alison Walker, prof. Kejin Wang, prof. Ruzhu Wang, prof. Lianzhou Wang, prof. Yu-Lin Wang, prof. Jiemei Wang, prof. Lisa
Warner, prof. Jacek Wasilewski, dr hab. Andrzej Waśkiewicz, Ian Watson, prof. Franz Weber, prof. Theodore R. Weeks, Bruce
Weisman, prof. Aleksander Welfe, dr Jerome Wenger, prof. Marzenna Weresa, prof. Andrew Whittaker, prof. Sara Wickstroem,
prof. Wiesław Wiczk, dr hab. Andrzej Wierzbicki, prof. Kjell Wiik, dr Donna Wilcock, prof. Stephanie Willerth, Kathy Wilson,
Klas Wiman, prof. David Winkler, prof. Lech Witkowski, prof. Stanisław Wnuk, prof. Maciej Wojtkowski, prof. Jan Woleński,
prof. Francis André Wollman, prof. Ricky M. S. Wong, prof. Adam Woźniak, dr hab. Anna Wójtowicz, prof. Jun Wu, prof. Arkadiusz
Wudarski, prof. Lirong Xia, prof. Rong-Jun Xie, prof. Qihua Xiong, dr Yoko Yamabe-Mitarai, prof. Feng Yan, dr Nianjun Yang,
prof. Evelyn Yim, prof. Charles Yocum, prof. Mingxu You, prof. Ryland Young, prof. Jessica Young, prof. Choongho Yu, dr Ye
Yuan, prof. Martin Zacharias, dr Alexandre Zagoskin, prof. Jerzy Zajadło, dr hab. Paweł Zajas, prof. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, prof. Szczepan Zapotoczny, prof. Neven Zarkovic, prof. Joseph Zasadzinski, prof. Miguel A. Zavala, Paweł Zawadzki,
prof. Michał Zelechower, prof. Shijun Zhang, prof. Jintao Zhang, prof. Yong Zhang, prof. Xudong Zhao, dr Ming Zheng, dr Yao
Zheng, Jinfang Zhi, prof. Yuanyuan Zhou, prof. Lei Zhu, prof. Lixing Zhu, prof. Dorota Zięba-Przybylska, prof. Maria Zmierczak,
prof. Mohammed Zourob, prof. Andrzej Zybała, prof. 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. Arkadiusz Piotrowski, współlaureat programu MAB I IRAP competition cowinner
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Dr Agata Starosta (w środku), laureatka programu FIRST TEAM z zespołem
Dr Agata Starosta (in the center), a beneficiary of the FIRST TEAM programme
with her team
42
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DZIAŁALNOŚĆ
PROGRAMOWA
FUNDACJI
THE
FOUNDATION’S
PROGRAMMES

W 2018 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizowała
17 programów, w tym 15, w ramach których została przeprowadzona procedura konkursowa. Wśród tych ostatnich 8 było
finansowanych ze środków własnych FNP, a 7 – z funduszy
strukturalnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Unii Europejskiej. 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 2018 r.
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In 2018 the Foundation for Polish Science implemented
17 programmes, and competitions were held in 15. Of those,
8 were financed out of FNP’s own funds and 7 out of the EU’s
Smart Growth Operational Programme (SGOP). 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 2018.

PROGRAM
PROGRAMME

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

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej I Costs of unpaid statutory activity
1.061

Nagroda FNP I FNP Prize
Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa COPERNICUS
COPERNICUS Polish-German Scientific Award

143

Program MISTRZ i Wyjazdowe Subsydia Naukowe
MISTRZ/MASTER programme and sabbatical stipends

711

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

3.625

Współpraca zewnętrzna
External cooperation

192

Program IDEE DLA POLSKI
IDEAS FOR POLAND programme

131

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

193

Honorowe stypendium im. L. Kołakowskiego
Leszek Kołakowski Honorary Fellowship

158

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa
Poland-US Science Award

133

Program MONOGRAFIE
MONOGRAPHS programme

429

Program TEAM (Działanie 4.4 PO IR)
TEAM programme (Measure 4.4 PO IR)

13.546

Program TEAM TECH (Działanie 4.4 PO IR)
TEAM TECH programme (Measure 4.4 PO IR)

18.556

Programy HOMING, POWROTY i FIRST TEAM (Działanie 4.4 PO IR)
HOMING, POWROTY/REINTEGRATION and FIRST TEAM programmes

23.886

Projekt PT POIR
Smart Growth Operational Programme Technical Assistance

6.446

Program MAB (Działanie 4.3 PO IR)
IRAP programme (Measure 4.3 PO IR)

16.149

Pozostałe wydatki programowe
Other programme expenses

777

Projekt SKILLS PO KL 2007–2013 (realizacja w okresie trwałości)
SKILLS project PO KL 2007-2013 (project durability period)

12

Programy: MPD, Ventures, Team, Welcome, Homing, Powroty PO IG 2007–2013
(realizacja w okresie trwałości projektu)
International PhD Projects, Ventures, Team, Welcome, Homing, Powroty/Reintegration PO IG 2007-2013
(project durability period)
Rezerwa programowa
Programme reserve
RAZEM DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA NIEODPŁATNA
TOTAL UNPAID STATUTORY ACTIVITY

Zestawienie kosztów realizacji poszczególnych zadań wg stanu
na 31 grudnia 2018 r.

38

7
86.193

Implementation costs of specific tasks as of 31 December 2018
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NAGRODY I STYPENDIA

AWARDS AND STIPENDS

NAGRODA FNP

FOUNDATION FOR POLISH
SCIENCE 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 2018
Nagrody FNP zostały przyznane po raz 27. Każdy z laureatów
otrzymał nagrodę w wysokości 200 tys. zł. Grono laureatów
liczy obecnie 99 osób.

The FNP Prize has been awarded since 1992. In 2018 FNP Prizes were presented for the 27th time. Each laureate received
a prize of PLN 200,000. To date there have been 99 laureates
of the FNP Prize.

Konkurs w 2018 r.

2018 Competition

Data zakończenia przyjmowania nominacji | Nomination deadline

24.01.2018 r.

Liczba kandydatów w I etapie konkursu | Candidates in first stage

69 kandydatów, 77 nominacji
69 candidates, 77 nominations

Liczba kandydatów w II etapie konkursu | Candidates in second stage

16

Liczba recenzentów i ekspertów | Reviewers and experts

65

Liczba laureatów | Winners

4

Łączna wartość nagród | Total value of awards

800 tys. zł
PLN 800,000
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LAUREACI NAGRODY FNP 2018 r.

w obszarze nauk o życiu i o Ziemi:
prof. Andrzej Dziembowski
z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
za wyjaśnienie funkcji kluczowych enzymów

THE WINNERS OF THE FNP
PRIZES IN 2018
in the field of Life Sciences:
prof. Andrzej Dziembowski
from the Institute of Biochemistry and Biophysics
of the Polish Academy of Sciences in Warsaw

degradujących RNA, których zaburzenia prowadzą

for explaining the function of key enzymes involved

do stanów patologicznych

in RNA degradation, the dysfunction of which leads
to pathological states

w obszarze nauk chemicznych
i o materiałach:
prof. Andrzej Gałęski

in the field of Chemical
and Materials Sciences:
prof. Andrzej Gałęski

z Centrum Badań Molekularnych

from the Centre of Molecular and Macromolecular

i Makromolekularnych PAN w Łodzi

Studies of the Polish Academy of Sciences in Łódź

za opracowanie nowego mechanizmu

for developing a new mechanism

deformacji plastycznej polimerów

for plastic deformation of polymers

w obszarze nauk
matematyczno-fizycznych
i inżynierskich:

in the field of Mathematical,
Physical and Engineering Sciences:
prof. Krzysztof Pachucki

prof. Krzysztof Pachucki
z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
za precyzyjne kwantowo-elektrodynamiczne
obliczenia spektroskopowych parametrów lekkich

from the Faculty of Physics at the University of Warsaw
for precise quantum electrodynamic calculation
of spectroscopic parameters of lightweight atoms
and molecules

atomów i cząsteczek

w obszarze nauk
humanistycznych i społecznych:
prof. Timothy Snyder
z Yale University
za analizę mechanizmów polityczno-społecznych,
które w XX wieku doprowadziły do konfliktów
narodowościowych i ludobójstwa

in the field of the Humanities
and Social Sciences:
prof. Timothy Snyder
from Yale University
for analysis of the political and social mechanisms
that led to national conflicts and genocide
in Central Europe in the 20th century

w Europie Środkowej
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Podczas uroczystości wręczenia Nagród FNP 2017 I During the FNP Prize Award Ceremony 2018

Nagrody FNP 2018 wręczono 5 grudnia podczas gali na Zamku
Królewskim w Warszawie. Nagrody wręczyli laureatom prezes
FNP prof. Maciej Żylicz oraz przewodniczący Rady FNP prof. Leon
Gradoń. Każdy z laureatów, obok nagrody pieniężnej, otrzymał
statuetkę zaprojektowaną i wykonaną przez artystę rzeźbiarza
Ryszarda Kozłowskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych (w tym wicepremier, minister nauki
i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin), instytucji naukowych i pozarządowych, reprezentanci środowiska naukowego
oraz rodziny, przyjaciele i współpracownicy laureatów.
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The 2018 FNP Prizes were awarded on 5 December at a ceremony 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. In addition to the cash prize,
each winner received a statuette designed and executed by
sculptor Ryszard Kozłowski. 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.

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 2018 r. | WINNERS OF SABBATICAL STIPENDS IN 2018
Laureat/ka
Beneficiary

Tytuł projektu
Project

Czas trwania
wyjazdu
Fellowship
duration

Instytucja macierzysta
Home institution

Instytucja goszcząca
Host institution

prof. dr
hab. Leszek
Koczanowicz

Kryzys polityczny a krytyka
życia codziennego

6 miesięcy

SWPS Uniwersytet
Humanistycznospołeczny
w Warszawie, zamiejscowy
Wydział we Wrocławiu

Department of Government,
Uppsala University, Sweden

prof. dr hab.
inż. Maciej
Ogorzałek

Everyday life critique and
political crisis

Układy Gaudiego –
innowacyjne koncepcje
projektowania
scalonych systemów
nanoelektronicznych 3D

6 months

SWPS University of Social
Sciences and Humanities,
Wrocław campus
6 miesięcy
6 months

“Gaudi chips” – Innovative
design concepts for 3D
integrated nano-electronic
systems

Konkurs w 2018 r.

Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej,
Uniwersytet Jagielloński

Swiss Federal Institute
of Technology Lausanne (EPFL),
Switzerland

Faculty of Physics,
Astronomy, and Applied
Computer Science,
Jagiellonian University,
Kraków

2018 Competition

Data zakończenia przyjmowania wniosków | Application deadline

14.06.2018 r.

Liczba wniosków | Applications filed

3

Liczba recenzentów i ekspertów | Reviewers and experts

9

Liczba laureatów | Winners

2

Łączna wartość nagród | Total value of awards

60 tys. euro

EUR 60,000
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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. Stypendia są dla nich zachętą do
dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej. W latach 1993–2018 przeprowadzono
26 konkursów. W 2018 r. przyznano 100 stypendiów. Grono
laureatów wszystkich edycji konkursu liczy już 2 900 osób.

Since 1993 the Foundation has awarded stipends for young
researchers at the threshold of their career 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 1993–2018, 26 competitions have been
held in this programme. In 2018, 100 stipends were awarded.
The total number of winners of all competitions in the START
programme now includes 2,900 people.

W ramach programu finansowane są również stypendia wyjazdowe na krótkie naukowe wyjazdy 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.
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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.

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. Ogólna wartość stypendiów
przyznanych w 2018 r. wyniosła 3 098,5 tys. zł (w tym środki
na wyjazdy studyjne: 274,5 tys. zł).

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 2018 the total value of stipends awarded
was PLN 3,098,500 (including PLN 274,500 for study visits).

W 2018 r. przyznano 3 stypendia z wyróżnieniami (podwyższone
do wys. 36 tys. zł):
→→ 2 stypendia dla kandydatów, których dorobek naukowy został
uznany w konkursie za wybitny, a podwyższone stypendia
– w całości sfinansowane ze środków uzyskanych przez
FNP z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
→→ 1 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.

In 2017 the Foundation awarded 3 distinctions (stipends increased to PLN 36,000):
→→ 2 increased stipends for candidates whose research accomplishments were most highly rated, whose increased
stipends were wholly covered by funds received by FNP
from assignments of 1% of individual’s personal income tax,
→→ 1 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.

Konkurs START w 2018 r.

2018 START competition

Data zakończenia przyjmowania nominacji | Nomination deadline

31.10.2018 r.

Liczba kandydatów w I etapie konkursu | Candidates in first stage

892

Liczba kandydatów w II etapie konkursu | Candidates in second stage

298

Liczba recenzentów i ekspertów | Reviewers and experts

78

Liczba laureatów | Winners

100

Łączna wartość stypendiów
Total value of stipends awarded

PLN 3,098,500
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3 098,5 tys. zł

Karolina Finc, laureatka programu START I START programme beneficiary
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STYPENDIA Z WYRÓŻNIENIEM
(SFINANSOWANE Z WPŁAT 1% PODATKU) OTRZYMALI:

DISTINCTIONS WERE AWARDED IN THE COMPETITION TO:

Przemysław Mróz
z Obserwatorium Astronomicznego
Uniwersytetu Warszawskiego

Przemysław Mróz
from the Astronomical Observatory
of the University of Warsaw

Michał Jerzy Winiarski
z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Politechniki Gdańskiej.

Michał Jerzy Winiarski
from the Faculty of Applied Physics and Mathematics,
Gdańsk University of Technology.

STYPENDIUM IM. BARBARY SKARGI OTRZYMAŁA:

THE BARBARA SKARGA STIPEND WAS AWARDED TO:

Karolina Finc
z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Karolina Finc
from the Centre for Modern Interdisciplinary Technologies,
Nicolaus Copernicus University, Toruń.

Laureaci programu START w 2018 r. | START programme laureates in 2018
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LAUREACI PROGRAMU START W 2018 r. | START PROGRAMME LAUREATES IN 2018
Stypendysta/tka
Laureate

Dziedzina
Field of Science

Instytucja
Institution

Adam Andrzejewski

filozofia
philosophy

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Michał Antoszczak

chemia
chemistry

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

Paweł Banaś

filozofia
philosophy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Grażyna Baranowska

prawo
law

Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie
Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw

Maciej Beręsewicz

statystyka
statistics

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poznań University of Economics and Business

Łukasz Bujnowicz

biofizyka
biophysics

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Karol Charkiewicz

biologia medyczna
medical biology

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Medical University of Białystok

Szymon Chlebowski

filozofia
philosophy

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

Katarzyna Chojnacka

biologia molekularna
molecular biology

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Witold Chromiński

inżynieria materiałowa
materials science

Politechnika Warszawska
Warsaw University of Technology

Jakub Ciążela

geologia
geology

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

Kamil Czelej

chemia fizyczna
physical chemistry

Politechnika Warszawska
Warsaw University of Technology

Karolina Ćwiek-Rogalska

kulturoznawstwo
cultural studies

Instytut Slawistyki PAN w Warszawie
Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw

Mateusz Daśko

medycyna przedkliniczna
preclinical medicine

Politechnika Gdańska
Gdańsk University of Technology

Michał Dąbrowski

fizyka
physics

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Jan Dobrowolski

matematyka
mathematics

Uniwersytet Wrocławski
University of Wrocław

Dariusz Drążkowski

psychologia
psychology

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

Wojciech Dyba

geografia ekonomiczna
economic geography

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

Mateusz Dyksik

elektronika
electronics

Politechnika Wrocławska
Wrocław University of Technology

Michał Dziadek

inżynieria materiałowa
materials science

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH University of Science and Technology, Kraków
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Stypendysta/tka
Laureate

Dziedzina
Field of Science

Instytucja
Institution

Kajetan Dziedziech

mechanika
mechanics

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH University of Science and Technology, Kraków

Anna Dzimitrowicz

elektrotechnika
electrical engineering

Politechnika Wrocławska
Wrocław University of Technology

Karolina Finc
(wyróżnienie)

psychologia
psychology

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nicolaus Copernicus University, Toruń

Michał Gabruk

biochemia
biochemistry

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Katarzyna Gajos

biofizyka
biophysics

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Agnieszka Gęgotek

biochemia
biochemistry

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Medical University of Białystok

Adrian Gliszczyński

mechanika
mechanics

Politechnika Łódzka
Łódź University of Technology

Michał Godziszewski

filozofia
philosophy

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Łukasz Gołaszewski

historia
history

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Paweł Gołyźniak

archeologia
archaeology

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Jakub Grabski

mechanika
mechanics

Politechnika Poznańska
Poznań University of Technology

Michał Grąt

medycyna kliniczna
clinical medicine

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Medical University of Warsaw

Agnieszka Gudowska

ekologia
ecology

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Mateusz Hohol

filozofia
philosophy

Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie
Institute of Philosophy and Sociology,
Polish Academy of Sciences, Warsaw

Karolina Horodyska

psychologia
psychology

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
SWPS University of Social Sciences and Humanities, Warsaw

Karolina Hurej

chemia
chemistry

Uniwersytet Wrocławski
University of Wrocław

Krystian Iłkiewicz

astronomia
astronomy

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

Agnieszka Jabłonowska

prawo
law

Uniwersytet Łódzki
University of Łódź

Łukasz Janasz

inżynieria materiałowa
materials science

Politechnika Łódzka
Łódź University of Technology

Piotr Jankowski

chemia fizyczna
physical chemistry

Politechnika Warszawska
Warsaw University of Technology
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Przemysław Mróz, laureat programu START I START programme beneficiary
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Stypendysta/tka
Laureate

Dziedzina
Field of Science

Instytucja
Institution

Rafał Jończyk

psychologia
psychology

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

Radosław Kanarkowski

językoznawstwo
linguistics

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Jędrzej Kaniewski

fizyka
physics

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie
Centre for Theoretical Physics,
Polish Academy of Sciences, Warsaw

Artur Kasprzak

chemia
chemistry

Politechnika Warszawska
Warsaw University of Technology

Michał Kizling

chemia
chemistry

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Anna Kłos

geodezja i kartografia
geodetics and cartography

Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Military University of Technology, Warsaw

Weronika Kobylińska-Bunsch

historia sztuki
art history

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Anna Kołos

literaturoznawstwo
literary studies

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

Kajetan Koperwas

chemia fizyczna
physical chemistry

Uniwersytet Śląski w Katowicach
University of Silesia, Katowice

Paweł Korpal

językoznawstwo
linguistics

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

Ilona Amelia
Kotlewska-Waś

psychologia
psychology

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

Marcin Kotowski

matematyka
mathematics

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Maciej Kowalczyk

elektronika
electronics

Politechnika Wrocławska
Wrocław University of Technology

Żaneta Król

technologia żywności
i żywienia
food and nutrition
technology

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Krzysztof Kuciński

chemia
chemistry

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

Martyna Kusak

prawo
law

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

Tomasz Ligęza

psychologia
psychology

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Maciej Liro

geomorfologia
geomorphology

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków
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Paweł Liskowski

informatyka
computer science

Politechnika Poznańska
Poznań University of Technology

Katarzyna Łepeta

biologia molekularna
molecular biology

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

Katarzyna Magiera-Mularz

biochemia
biochemistry

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Marcin Magierowski

medycyna przedkliniczna
preclinical medicine

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Konrad Markowski

elektronika
electronics

Politechnika Warszawska
Warsaw University of Technology

Paulina Marona

biochemia
biochemistry

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Paweł Mazierski

technologia chemiczna
chemical technology

Uniwersytet Gdański
University of Gdańsk

Anna Mąkowska

inżynieria materiałowa
materials science

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów
Polish Centre for Photonics and Fibre Optics, Lublin

Agnieszka Mikłosz

biologia medyczna
medical biology

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Medical University of Białystok

Krzysztof Miler

biologia środowiska
environmental biology

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Przemysław Mróz
(wyróżnienie)

astronomia
astronomy

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Jakub Mućk

ekonomia
economics

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Warsaw School of Economics

Barbara Muir

inżynieria środowiska
environmental engineering

EDF Polska S.A.
EDF Polska SA

Sylwia Pabian-Jewuła

biologia molekularna
molecular biology

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Centre of Postgraduate Medical Education, Warsaw

Anna Penkała

historia
history

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pedagogical University of Kraków

Rafał Pietruszka

fizyka
physics

Instytut Fizyki PAN w Warszawie
Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Warsaw

Anna Piotrowska-Murzyn

farmakologia
pharmacology

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

Piotr Pokora

matematyka
mathematics

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pedagogical University of Kraków

Katarzyna Prorok

inżynieria materiałowa
materials science

Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EIT+ Wrocław Research Centre

Łukasz Przybył

biologia medyczna
medical biology

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
Institute of Bioorganic Chemistry,
Polish Academy of Sciences, Poznań

Michał Rażew

biologia molekularna
molecular biology

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

Dziedzina
Field of Science

Instytucja
Institution

Maciej Sałaga

biologia medyczna
medical biology

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Medical University of Łódź

Illia Serdiuk

chemia fizyczna
physical chemistry

Uniwersytet Gdański
University of Gdańsk

Iwona Skrzypczak

matematyka
mathematics

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Rohan Soman

mechanika
mechanics

Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Institute of Fluid-Flow Machinery,
Polish Academy of Sciences, Gdańsk

Katarzyna Spurgjasz

muzykologia
musicology

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Łukasz Sterczewski

elektronika
electronics

Politechnika Wrocławska
Wrocław University of Technology

Marcin Sumowski

historia
history

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nicolaus Copernicus University, Toruń

Tomasz Szarek

matematyka
mathematics

Instytut Matematyczny PAN w Warszawie
Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences, Warsaw

Mariusz Szkoda

inżynieria materiałowa
materials science

Politechnika Gdańska
Gdańsk University of Technology

Magdalena Tarnacka

chemia fizyczna
physical chemistry

Uniwersytet Śląski w Katowicach
University of Silesia, Katowice

Przemysław Wałęga

filozofia
philosophy

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Marcin Warmiński

chemia
chemistry

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Michał Jerzy Winiarski
(wyróżnienie)

inżynieria materiałowa
materials science

Politechnika Gdańska
Gdańsk University of Technology

Evelin Witkowska

chemia fizyczna
physical chemistry

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

Agnieszka Wnuk

biologia medyczna
medical biology

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

Marzena Ewa Wojtczak

historia prawa
legal history

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Karol Wolski

chemia fizyczna
physical chemistry

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Dominik Zając

prawo
law

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University, Kraków

Jan Zaręba

inżynieria materiałowa
materials science

Politechnika Wrocławska
Wrocław University of Technology

Ewa Zawojska

ekonomia
economics

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Katarzyna Żółtowska

biologia molekularna
molecular biology

Instytut Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie
Nencki Institute of Experimental Biology,
Polish Academy of Sciences, Warsaw
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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 co roku prestiżowych spotkaniach młodych
uczonych z całego świata z noblistami, które organizowane są
w Lindau (Niemcy).

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 prestigious meetings by young
scholars from all over the world with Nobel Prize winners
in the German city of Lindau.

W 68. spotkaniu w Lindau, które odbyło się w dn. 24–29 czerwca
2018 r. i którego głównym tematem były fizjologia i medycyna,
wzięło udział 6 osób spośród wskazanych przez Fundację:
Mateusz Adamiak, dr Ewa Błaszczak, Adrian Chrobak,
dr Mateusz Hołda, dr Natalia Małek, dr Michał Turek.

The 68th Lindau Meeting, held on 24–29 June 2018 and devoted to physiology and medicine, was attended by 6 persons
nominated by the Foundation: Mateusz Adamiak, Dr Ewa
Błaszczak, Adrian Chrobak, Dr Mateusz Hołda, Dr Natalia
Małek, and Dr Michał Turek.

Spotkanie w Lindau w 2018 r. I Lindau Meeting 2018

Dr Mateusz Hołda
Przez jeden tydzień w roku Lindau staje się prawdziwą świątynią wiedzy
i kreatywności, znacząco wpływając na późniejszy kształt świata.
For one week a year a true temple to knowledge and creativity is erected in
Lindau, greatly influencing the future shape of the world.
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Adrian Chrobak (trzeci z prawej) podczas spotkania z noblistą, prof. Peterem Agre
Adrian Chrobak (third from the right) during meeting with Nobel Prize laureate Prof. Peter Agre

Mateusz Adamiak
Inspirującym doświadczeniem były opowieści laureatów o codziennej pracy,
kiedy przyszli nobliści nie marzyli jeszcze nawet o otrzymaniu nagrody.
Uświadomiło mi to, że każdy zaczynał swoją naukową karierę w podobny
sposób, tak samo jak każdy z młodych naukowców.
It was an inspiring experience to hear the laureates tell the stories of their
everyday work when the future Nobel Prize winners didn’t even dream of ever
receiving the prize. I realized that each of them started their scientific career in
a similar way, just like any other young scientist.

60
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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 in all specializations 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.

Do konkursu rozpoczętego w 2017 r. do Fundacji wpłynęło
5 wniosków. Decyzję o przyznaniu stypendiów Zarząd Fundacji
podjął w 2018 r.

There were 5 applications for the competition submitted to FNP
in 2017. The Executive Board made a decision on award of the
stipends in 2018.

LAUREACI STYPENDIÓW IM. AVH W 2018 r. | WINNERS OF ALEXANDER VON HUMBOLDT FELLOWSHIPS IN 2018
Laureat/ka
Beneficiary

Instytucja macierzysta
Home institution

Instytucja goszcząca
Host institution

Czas trwania stypendium
Fellowship duration

Prof. Holm Altenbach

Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg

Politechnika Lubelska

6 miesięcy

Lublin University of Technology

6 months

Technische Universität Berlin

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

5 miesięcy

Jagiellonian University, Kraków

5 months

Politechnika Wrocławska

6 miesięcy

Wrocław University of Technology

6 months

Prof. Stefan Felsner
Prof. Ralf Metzler

Universität Potsdam

Konkurs w 2018 r.

2018 competition

Data zakończenia przyjmowania wniosków | Application deadline

2.10.2017 r.

Liczba wniosków | Applications filed

5

Liczba recenzentów i ekspertów | Reviewers and experts

16

Liczba laureatów | Winners

3

Łączna wartość stypendiów
Total value of stipends awarded

EUR 68,000

W 2018 roku rozpoczął się kolejny konkurs, na który wpłynęło 5 wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło
w I kwartale 2019 r.

68 tys. euro

The next competition was launched in 2018, with 5 applications submitted. That competition was decided in the 1st
quarter of 2019.
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POLSKO-NIEMIECKA
NAGRODA NAUKOWA
COPERNICUS

COPERNICUS POLISH-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:

The jury for the COPERNICUS Award includes:

prof. Bernd Buchner, Leibniz-Institut für Festkörper-und 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

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 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

Konkurs w 2018 r.

2018 Competition

Data zakończenia przyjmowania nominacji | Nomination deadline

17.10.2017 r.

Liczba kandydatów w I etapie konkursu | Candidates in first stage

29

Liczba kandydatów w II etapie konkursu I Candates in second stage

7

Liczba ekspertów i recenzentów I Expert and reviewers

21

Łączna wartość nagród | Total value of awards

100 tys. euro
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EUR 100,000

Laureaci (w środku) z prezesem FNP prof. M. Żyliczem (z lewej) i prezesem DFG prof. Peterem Strohschneiderem
Laureates (in the center) with FNP President prof. M. Żylicz (from the left) and DFG President Peter Strohschneider
Laureaci 7. konkursu o Nagrodę COPERNICUS,
rozstrzygniętego w 2018 r.:

Winners of the 7th competition for the COPERNICUS Award,
decided in 2018:

prof. Piotr Ponikowski z Uniwersytetu Medycznego we
Wrocławiu oraz
prof. Stefan Anker z Berlińsko-Brandenburskiego Centrum
Terapii Regeneracyjnych przy szpitalu Charité

Prof. Piotr Ponikowski from Wrocław Medical University
Prof. Stefan Anker from the Berlin–Brandenburg Centre
for Regenerative Therapies at the Charité Hospital in Berlin

Laureaci zostali wyróżnieni za prowadzone wspólnie badania,
których owocem jest pierwszy w historii opis powszechności
występowania kacheksji sercowej u pacjentów z niewydolnością serca. Opracowali „Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki
i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca”.

The laureates were recognized for their joint research leading to
the first-ever description of the frequency of cardiac cachexia in
patients with heart failure. They developed the ESC Guidelines
for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart
failure.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 25 października
2018 r. w Berlinie.

The award ceremony was held on 25 October 2018 in Berlin.
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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.

W Jury Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej zasiadają:

Members of the jury for the Poland–US Science Award:

prof. Magda Konarska, Centrum Nowych Technologii
Uniwersytetu Warszawskiego
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

Prof. Magda Konarska, Center of New Technologies, University
of Warsaw
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

Konkurs w 2018 r.

2018 Competition

Data zakończenia przyjmowania nominacji | Nomination deadline

31.12.2017 r.

Liczba kandydatów w I etapie konkursu | Candidates in first stage

24

Liczba kandydatów w II etapie konkursu I Candidates in second stage

7

Liczba ekspertów i recenzentów I Experts and reviewers

11

Łączna wartość nagród
Total value of awards

5 tys. USD
USD 5,000

RAPORT ROCZNY FNP 2018 | DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA

Prof. P. Reich (z lewej I from the left), Prof. J. Oleksyn
Laureaci Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej w 2018 r.:

Winners of the Poland–US Science Award in 2018:

prof. Jacek Oleksyn z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku oraz
prof. Peter Reich z Wydziału Zasobów Leśnych na Uniwersytecie
Minnesoty

Prof. Jacek Oleksyn from the Institute of Dendrology, Polish
Academy of Sciences, Kórnik
Prof. Peter Reich from the Department of Forest Resources,
University of Minnesota

Laureaci zostali wyróżnieni za badania opisujące zróżnicowanie
pod wpływem zmian klimatycznych populacji różnych gatunków
drzew o szerokim zasięgu geograficznym.
Uroczystość wręczenia Nagrody Laureatom odbyła się 15 listopada 2018 r. w siedzibie AAAS w Waszyngtonie.

The laureates were recognized for their research describing
the differences influenced by climate change in populations
of various species of trees across a wide geographical range.
The award ceremony was held on 15 November 2018 at the
AAAS headquarters in Washington.
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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 nim mogą wziąć osoby ze stopniem
naukowym doktora, a nagrodą jest imienne stypendium naukowe w wysokości 100 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 are eligible for the competition. The prize
is a personal research stipend in the amount of PLN 100,000.

W skład Kapituły Honorowego Stypendium im. Leszka Kołakowskiego wchodzą:

The committee for the Leszek Kołakowski Honorary
Fellowship is made up of:

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

Dr Dmitri Levitin, All Souls College, Oxford
Sir Noel Malcolm, All Souls College, Oxford
Prof. Steven Nadler, University of Wisconsin–Madison
Prof. Dominik Perler, Humboldt University of Berlin
Prof. Bogdan Szlachta, Jagiellonian University
Prof. Catherine Wilson, University of York

Laureatką drugiego konkursu o Stypendium, rozstrzygniętego w 2018 r., została

The winner of the second competition, decided in 2018, was

dr Caterina Tarlazzi z Uniwersytetu Genewskiego specjalizująca
się w historii filozofii średniowiecznej i badająca realistyczne
teorie rodzajów i gatunków, począwszy od XII wieku.

Dr Caterina Tarlazzi from the University of Geneva, who specializes in medieval philosophy and is studying realist theories
of genera and species beginning from the 12th century.

Uroczystość wręczenia Stypendium odbyła się 22 października
2018 roku w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie.

The award ceremony for the fellowship was held on 22 October
2018 at the Kazimierzowski Palace in Warsaw.

Dr Caterina Tarlazzi
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WSPIERANIE TWORZENIA
NOWYCH INSTYTUCJI
BADAWCZYCH

SUPPORTING CREATION
OF NEW RESEARCH
INSTITUTIONS

PROGRAM MIĘDZYNARODOWE
AGENDY BADAWCZE (MAB)

INTERNATIONAL RESEARCH
AGENDAS PROGRAMME

Celem programu MAB jest utworzenie w Polsce nowych jednostek
badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych
przez wybitnych uczonych z całego świata, w których zespoły
złożone z zagranicznych i polskich naukowców reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania
naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.

The aim of the International Reaserch Agendas Programme
(IRAP) is to create research units (legal organizational structures)
in Poland led by distinguished researchers from all over the
world, where teams of foreign and Polish scientists from various
disciplines will pursue R&D projects at the highest global level.

Powstające przy wsparciu FNP wyspecjalizowane centra doskonałości powinny stosować najlepsze światowe praktyki
w zakresie:
→→ identyfikowania programów i tematów badawczych;
→→ polityki personalnej oraz zarządzania pracami B+R;
→→ komercjalizacji wyników prac B+R.
Łączna kwota przeznaczona na wsparcie jednostek wyłonionych we wszystkich konkursach w programie MAB wynosi
532.030 tys. zł.

The centres of excellence created with the support of FNP must
apply global best practice in:
→→ Identification of research programmes and topics
→→ HR policy and R&D management
→→ Commercialization of R&D results.
The total funding earmarked for support of units selected in all
competitions in the IRAP is PLN 532,030,000.

W ramach programu MAB odbywają się konkursy skierowane
do różnych grup wnioskodawców:
1. Konkurs MAB ogólnopolski – otwarty dla wszystkich zainteresowanych planujących realizować międzynarodową
agendę badawczą na terytorium RP
2. Konkurs MAB dla beneficjentów programu Komisji Europejskiej Teaming for Excellence (w ramach programu ramowego Horyzont 2020)
3. Konkurs MAB Poza Województwem Mazowieckim (PWM) –
dla wnioskodawców, którzy zamierzają realizować agendę
badawczą na terytorium RP, z wyłączeniem województwa
mazowieckiego (realizowany od 2017 r.)
4. Konkurs MAB PLUS – dla beneficjentów programu Komisji
Europejskiej Teaming for Excellence (w ramach programu ramowego Horyzont 2020) na pozyskanie środków na I etap
tworzenia MAB-u, tzn. przeprowadzenie rekrutacji na lidera
agendy badawczej (realizowany od 2017 r.)

IRAP competitions are aimed at various groups of applicants:
1. Nationwide IRAP competitions open to all interested
applicants
2. IRAP competitions for beneficiaries of the European Commission’s Teaming for Excellence programme (in the Horizon 2020 framework programme)
3. IRAP PWM competitions for applicants intending to pursue
their IRAP project in Poland, but outside the province of
Mazovia (implemented since 2017)
4. IRAP PLUS competitions 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 (implemented since 2017).

Konkurs 6/2017 (MAB PWM)

Competition 6/2017 (IRAP PWM)

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

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

11

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

0
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Konkurs 7/2017 (MAB PLUS)

Competition 7/2017 (IRAP PLUS)

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. Sergio Bertolucci

Prof. Paweł Sobkowicz

Centrum Doskonałości NOMATEN

44 220 tys. zł

NOMATEN Centre of Excellence

44,220,000

Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

19.09.2017 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 zł

Liczba wniosków | Applications filed

3

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

3

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

23

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

1

Konkurs 8/2017 (Otwarty, ogólnopolski)

PLN 180 million

Competition 8/2017 (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. Leszek Kaczmarek

Prof. Ewelina Knapska

BRAINCITY – Centrum Doskonałości
w zakresie neuroplastyczności i chorób
mózgu

39 090 tys. zł
39,090,000

BRAINCITY Centre of Excellence for Neural
Plasticity and Brain Disorders
Prof. Wojciech Knap

Prof. Thomas Skotnicki

CENTERA – Centrum Badań i Zastosowań
Technologii Terahercowych
Center for Terahertz Research and
Applications (CENTERA)

68

34 434 tys. zł
34,434,000

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

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

5

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

30

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

2
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Prof. Konrad Banaszek, laureat programu MAB I IRAP competition winner
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Konkurs 11/2018 (MAB PLUS)
Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

16.07.2018 r.

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

28.08.2018 r.

Kwota przeznaczona na konkurs | Funds earmarked for competition

180 mln zł
PLN 180 million

Liczba wniosków | Applications filed

2

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

2

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

13

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

0

Konkurs 12/2018 (MAB PWM)

Competition 12/2018 (IRAP PWM)

Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

23.07.2018 r.

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

14.09.2018 r.

Kwota przeznaczona na konkurs
Funds earmarked for competition

70 mln zł
PLN 70 million

Liczba wniosków | Applications filed

4

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

2

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

19

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

0

Konkurs aparaturowy – nabór ciągły

70

Competition 11/2018 (IRAP PLUS)

Apparatus competition—rolling applications

Kwota przeznaczona na konkurs | Funds earmarked for competition

50 mln zł
PLN 50 million

Liczba wniosków złożonych do 31.12.2018 | Applications filed through 31 December 2018

7

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

4

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

3

REALIZACJA PROGRAMU
W ROKU 2018

IMPLEMENTATION OF
PROGRAMME IN 2018

W 2018 r. w programie MAB zostało zawartych 7 umów o powierzenie grantu o łącznej wartości 264,9 mln zł. Grantobiorcom
zostały przekazane środki w łącznej wysokości 15,8 mln zł.
W programie zostało zawartych 47 umów stypendialnych, na
podstawie których wypłacono stypendia w łącznej wysokości
809 tys. zł. Ponadto, w 2018 r. zostały przeprowadzone dwie oceny
śródokresowe projektów realizowanych w ramach programu,
które zakończyły się oceną pozytywną.

In 2018 seven grant agreements were signed in the IRAP programme for a total value of PLN 264.9 million. Funds totalling
PLN 15.8 million were transferred to grant recipients. There
were 47 stipend agreements signed in the programme, under
which stipends totalling PLN 809,000 were distributed. Also in
2018, two interim assessments of projects implemented in the
programme were conducted and completed with a positive
evaluation.

Program MAB jest współfinansowany w ramach Działania 4.3
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, Oś IV:
Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.

The International Research Agendas programme is cofinanced
under Measure 4.3 of the Smart Growth Operational Programme
2014–2020, Axis IV: Increasing R&D potential.
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Prof. Leszek Kaczmarek i dr hab. Ewelina Knapska, laureaci programu MAB
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 polskiego pochodzenia.

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 postdocs from all over the world
or scientists of Polish origin returning to Poland.

Konkurs 4/2017

Competition 4/2017

LAUREACI PROGRAMU HOMING | LAUREATES OF THE HOMING PROGRAMME
Laureat/ka
Beneficiary

Instytucja
zagraniczna, z której
przyjechał laureat

Miejsce realizacji projektu

Tytuł projektu

Project location

Project

Instytut Biologii
Doświadczalnej im.
Marcelego Nenckiego PAN
w Warszawie

Zależny od serotoniny
mechanizm aktywacji
metaloproteinazy macierzy
zewnątrzkomórkowej

Nencki Institute of
Experimental Biology, Polish
Academy of Sciences, Warsaw

Serotonin-dependent transsynaptic mechanism of
extracellular matrix modifier
release

Uniwersytet Jagielloński,
Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii

Alkoholowe zwłóknienie trzustki
– rola komórek stelarnych,
wewnątrz-komórkowych
sygnałów wapniowych oraz
białek z rodziny Bcl-2

Foreign institution
from which the
beneficiary has
come
dr Monika Bijata

dr Paweł Ferdek

Hannover Medical
School, Niemcy

Cardiff University,
Wielka Brytania

Jagiellonian University,
Kraków, Faculty of
Biochemistry, Biophysics and
Biotechnology

dr Izabela
Kamińska

dr Jacek
Kolanowski

Braunschweig
University of
Technology, Niemcy

The University of
Sydney, Australia

Instytut Chemii Fizycznej PAN
w Warszawie
Institute of Physical
Chemistry PAS in Warsaw
Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN
w Poznaniu
Institute of Bioorganic
Chemistry, Polish Academy
of Sciences, Poznań
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Amount awarded
(in PLN)

799 tys. zł
799,000

800 tys. zł
800,000

Targeting alcohol-induced
pancreatic fibrosis: The role
of pancreatic stellate cells,
intracellular calcium signals and
Bcl-2 family proteins
Optyczne czujniki pojedynczych
biocząsteczek oparte na DNA
origami

800 tys. zł
800,000

Single-biomolecule optical
sensors based on DNA origami
MultiGATE: responsywne
sondy fluorescencyjne do
jednoczesnego wykrywania
dwóch analitów naraz
w celu równoległego
monitorowania kilku cech
biochemicznych w modelach
komórkowych
MultiGATE: dual-analyte
responsive fluorescent probes
for a real-time multi-parametric
sensing in cellular models
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Przyznane
finansowanie

800 tys. zł
800,000

dr inż.
Paulina I.
Komar

Johannes-Gutenberg
University of Mainz,
Niemcy

Politechnika Łódzka,
Wydział Fizyki Technicznej,
Informatyki i Matematyki
Stosowanej
Łódź University of
Technology, Faculty
of Technical Physics,
Information Technology and
Applied Mathematics

dr Maria
Kozłowska

Miami University, USA

Instytut Geofizyki PAN
w Warszawie
Institute of Geophysics,
Polish Academy of Sciences,
Warsaw

Siatka dyfrakcyjna o wysokim
kontraście współczynnika
załamania światła jako planarne
zwierciadło skupiające do
wykorzystania w laserach VCSEL

798 tys. zł
798,000

Planar focusing reflectors based
on high-contrast gratings for
application in vertical cavity
surface emitting lasers
Kompleksowa analiza
wpływu lokalnych warunków,
parametrów wstrząsów
głównych i transferu
naprężeń na powstawanie
i rozkład wstrząsów wtórnych
w sejsmiczności indukowanej
– badania mające na celu
poprawę bezpieczeństwa
wydobycia zasobów naturalnych

361 tys. zł
361,000

Comprehensive analysis of
the impact of local production
conditions, main shock
parameters and stress transfer
on productivity and distribution
of aftershocks in induced
seismicity: Research for
improving the safety of natural
resources extraction
dr inż. Anna
Musiał

Technical University
of Berlin, Niemcy

Politechnika Wrocławska,
Wydział Podstawowych
Problemów Techniki
Wrocław University of
Science and Technology,
Faculty of Fundamental
Problems of Technology

dr Tomasz
Pawlak

University of Warwick, Wielka Brytania

Centrum Badań
Molekularnych
i Makromolekularnych PAN
w Łodzi
Centre of Molecular and
Macromolecular Studies,
Polish Academy of Sciences,
Łódźy

dr inż. Michał
Sądel

Aarhus University,
Dania

Instytut Fizyki Jądrowej im.
Henryka Niewodniczańskiego
PAN w Krakowie
Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics,
Polish Academy of Sciences,
Kraków

dr Mariusz
Semczuk

Institute for Quantum
Optics and Quantum
Information, Austrian
Academy of Sciences,
Austria

Kropki kwantowe jako
źródła nierozróżnialnych
i splątanych fotonów w zakresie
telekomunikacyjnym (QuanTel)

791 tys. zł
791,000

Quantum dot-based
indistinguishable and entangled
photon sources at telecom
wavelengths
Krystalografia NMR jako
nowoczesne narzędzie analizy
strukturalnej substancji
czynnych i leków wytworzonych
na ich bazie – innowacyjna
metodologia poprawy jakości
produktów medycznych

791 tys. zł
791,000

NMR Crystallography as the
state-of-art tool for insight into
structural properties of active
pharmaceutical ingredients and
their formulations: Innovative
methodology to improve the
quality of medical products
Przestrzenna
dozymetria radiacyjna wysokiej
precyzji z wykorzystaniem
optycznie stymulowanej
luminescencji

497 tys. zł
497,000

High-precision spatial radiation
dosimetry based on optically
stimulated luminescence

Uniwersytet Warszawski,
Wydział Fizyki

Symulatory kwantowe bazujące
na zimnych atomach

University of Warsaw,
Faculty of Physics

Cold atom-based quantum
simulators

801 tys. zł
801,000
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dr Piotr
Skowron

dr Dongdong
Wang

Technical University
of Berlin, Niemcy

University of Vienna,
Austria

Uniwersytet Warszawski,
Wydział Matematyki,
Informatyki i Mechaniki

Normatywne porównanie
systemów wyborczych
z wieloma zwycięzcami

University of Warsaw, Faculty
of Mathematics, Informatics
and Mechanics

Normative Comparison of
Multiwinner Election Rules

Instytut Genetyki i Hodowli
Zwierząt PAN w Jastrzębcu

Nasilanie wypływu cholesterolu
z makrofagów przez produkty
naturalne

Institute of Genetics and
Animal Breeding, Polish
Academy of Sciences,
Jastrzębiec

799 tys. zł
799,000

796 tys. zł
796,000

Enhancement of macrophage
cholesterol efflux by natural
products

Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

01.08.2017 r.

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

02.10.2017 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 | Applications filed

45

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

23

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

91

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

12

Całkowita kwota dofinansowania | Total funding

8,8 mln zł
PLN 8.8 million

Konkurs 5/2018

Competition 5/2018

LAUREACI PROGRAMU HOMING | LAUREATES OF THE HOMING PROGRAMME
Laureat/ka
Beneficiary

Instytucja
zagraniczna,
z której przyjechał
laureat

Miejsce realizacji projektu

Tytuł projektu

Project location

Project

Instytut Botaniki im.
W. Szafera PAN w Krakowie

Integrowanie wysokiej
częstotliwości danych
o przyrostach rocznych
w dojrzałych drzewostanach
z obiegiem węgla i wody
w ekosystemach leśnych

Foreign institution
from which the
beneficiary has come
dr Flurin Babst

Swiss Federal
Institute for
Forest, Snow
and Landscape
Research WSL,
Szwajcaria

Szafer Institute of Botany,
Polish Academy of
Sciences, Kraków

Przyznane
finansowanie
Amount awarded
(in PLN)

840 tys. zł
840,000

Inside out: Linking intraannual wood formation in
mature trees to stand-level
water and carbon cycling
dr Jędrzej
Kaniewski
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University of
Copenhagen, Dania

Centrum Fizyki Teoretycznej
PAN w Warszawie

Certyfikacja złożonych
układów kwantowych

Center for Theoretical
Physics, Polish Academy
of Sciences, Warsaw

Robust certification of
quantum devices
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754 tys. zł
754,000

dr Jan
Kołodyński

ICFO - The Institute
of Photonic
Sciences, Hiszpania

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

Kwantowe modele
dynamiczne i techniki
wnioskowania statystycznego
umożliwiające działanie
sensorów atomowych w czasie
rzeczywistym

787 tys. zł
787,000

Real-time dynamical models
and statistical inference
methods for quantum atomic
sensors
dr Dominika
Kwasnicka

Curtin University,
Australia

SWPS Uniwersytet
Humanistycznospoł.
II Wydział Psychologii
SWPS University of Social
Sciences and Humanities,
Faculty of Psychology

Oparta o teorię interwencja
promująca redukcję
nadmiernej masy ciała:
badania eksperymentalne
wykorzystujące Internet
jako medium przekazania
informacji

898 tys. zł
898,000

A theory-based onlinedelivered intervention
to promote weight loss
maintenance: a within-person
randomised controlled trial
dr Anna Malik

Max Delbrück
Center for
Molecular
Medicine, Niemcy

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

dr inż. Daniel
Prochowicz

dr Krzysztof
Szade

Swiss Federal
Institute of
Technology
in Lausanne,
Szwajcaria

Stanford University,
USA

University of Basel,
Szwajcaria

801 tys. zł
801,000

New players in glia biology:
VPS10P proteins as sorting
receptors in astrocytes and
microglia

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

Uniwersytet Jagielloński,
Wydział Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii
Jagiellonian University,
Kraków, Faculty of
Biochemistry, Biophysics
and Biotechnology

dr inż. Paweł
Szumniak

Nowe białka istotne dla funkcji
gleju: białka zawierające
domenę VPS10P jako
nowe receptory sortujące
w astrocytach i mikrogleju

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie,
Wydział Fizyki i Informatyki
Stosowanej
AGH University of Science
and Technology, Kraków,
Faculty of Physics and
Applied Computer Science

Organiczno-nieorganiczne
perowskity halogenkowe:
Projektowanie, synteza
oraz badanie właściwości
optycznych i fotowoltaicznych

799 tys. zł
799,000

Organic-Inorganic Halide
Perovskites: Synthesis,
structural features, optical
properties and photovoltaic
applications
Starzenie się
hematopoetycznych komórek
macierzystych – nieznana rola
osi neogenina-1/netryna-1

800 tys. zł
800,000

Aging of hematopoietic stem
cells: unrevealed role of
Neogenin-1 /Netrin-1 axis
Spinowe i topologiczne
stany w hybrydowych
nanostrukturach złożonych
z półprzewodników
i nadprzewodników
w zastosowaniu do
skalowalnych obliczeń
kwantowych

719 tys. zł
719,000

Spin and topological states
in hybrid semiconductingsuperconducting
nanostructures for scalable
quantum computation
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Dr Ting-Yu Lin, lauretka programu HOMING I HOMING programme beneficiary
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Laureat/ka
Beneficiary

Instytucja
zagraniczna,
z której przyjechał
laureat

Miejsce realizacji projektu

Tytuł projektu

Project location

Project

Politechnika Warszawska,
Wydział Fizyki

Terahercowe wiązki
strukturalizowane dla
diagnostyki i mikroskopii
terahercowej

Foreign institution
from which the
beneficiary has
come
dr inż.
Krzysztof
Świtkowski

dr Henryk
Turski

Texas A&M
University at Qatar,
Katar

Cornell University,
USA

Warsaw University of
Technology, Faculty of
Physics

University of
Louisville, USA

Amount awarded
(in PLN)

785 tys. zł
785,000

Terahertz structured beams
for material diagnostics and
microscopy

Instytut Wysokich Ciśnień
PAN w Warszawie
Institute of High-Pressure
Physics, Polish Academy of
Sciences, Warsaw

dr inż.
Dominika
Ziółkowska

Przyznane
finansowanie

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

Inżynieria polarności
w heterostrukturach
azotkowych

798 tys. zł
798,000

Polarity Engineering in Nitride
Heterostructures
Baterie litowe nowej generacji:
montaż pełnego ogniwa
z komponentów w fazie stałej

800 tys. zł
800,000

A new generation of the
lithium battery: assembly of
the all-solid-state system

Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

8.01.2018 r.

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

5.03.2018 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 | Applications filed

54

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

28

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

112

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

11

Całkowita kwota dofinansowania | Total funding

8,8 mln zł
PLN 8.8 million

REALIZACJA PROGRAMU W 2018 ROKU

IMPLEMENTATION OF PROGRAMME IN 2018

W 2018 r. w programie HOMING zostało zawartych 20 umów
o powierzenie grantu o łącznej wartości 15,1 mln zł. W ramach
zawartych umów grantobiorcom zostały przekazane środki
w łącznej wysokości ponad 6 mln zł. Ponadto, w 2018 r. w programie HOMING zostało zawartych 41 umów stypendialnych, na
podstawie których wypłacono stypendia w łącznej wysokości
1,6 mln zł.

In 2018, 20 grant agreements were signed in the HOMING programme for a total of PLN 15.1 million. Under all agreements
concluded in the programme in 2018, a total of over PLN 6 million
was distributed to grant recipients. There were also 41 stipend
agreements concluded in the HOMING programme in 2018,
under which stipends totalling PLN 1.6 million were distributed.

Program HOMING jest realizowany w ramach Działania 4.4
„Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, Oś IV: Zwiększenie
potencjału naukowo-badawczego.

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, Axis IV: Increasing
R&D potential
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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 badawczej w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach
w Polsce, 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 postdocs (regardless of nationality) returning to research
work at scientific units or enterprises in Poland after a break
connected with parenthood or working outside science.

Konkurs 4/2017

Competition 4/2017

LAUREACI PROGRAMU POWROTY | LAUREATES OF THE POWROTY/REINTEGRATION PROGRAMME
Laureat/ka

Miejsce realizacji projektu

Tytuł projektu

Beneficiary

Project location

Project

dr inż.
Marta Sawicka

Instytut Wysokich Ciśnień PAN
w Warszawie

Rozwój wysokiej jakości InAlN – droga do
laserów azotkowych wolnych od naprężeń

Institute of High-Pressure Physics,
Polish Academy of Sciences,
Warsaw

Development of high-quality InAlN: the
road to strain-free nitride lasers

Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem Analityki Medycznej

Wykorzystanie metod spektroskopowych
do oceny procesu kościotworzenia na
biomateriałach typu ceramicznego
w warunkach in vitro

dr Anna A. Sroka-Bartnicka

Medical University of Lublin,
Faculty of Pharmacy with Medical
Analytics Division
dr inż. Monika
Wilamowska-Zawłocka

Politechnika Gdańska, Wydział
Chemiczny
Gdańsk University of Technology,
Faculty of Chemistry
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Przyznane
dofinansowanie
Amount awarded
(in PLN)
799 tys. zł
799,000

801 tys. zł
801,000

The use of spectroscopic methods to
evaluate bone formation on biomaterials
of ceramic type in vitro
Urządzenia hybrydowe do magazynowania
energii wykonane z materiałów
kompozytowych do zastosowań o dużej mocy

795 tys. zł
795,000

Hybrid energy storage devices based
on composite materials for high-power
application

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 | Applications filed

27

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent
for review

15

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

73

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

3

Całkowita kwota dofinansowania | Total funding

2,4 mln zł
PLN 2.4 million
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Konkurs 5/2018

Competition 5/2018

LAUREACI PROGRAMU POWROTY | LAUREATES OF THE POWROTY/REINTEGRATION PROGRAMME
Laureat/ka

Miejsce realizacji projektu

Tytuł projektu

Beneficiary

Project location

Project

dr Sylwester Arabas

Uniwersytet Jagielloński, Wydział
Matematyki i Informatyki

Mikrofizyka chmur i aerozolu
atmosferycznego: nowe metody
modelowania matematycznego

Jagiellonian University, Kraków,
Faculty of Mathematics and
Computer Science
dr inż.
Katarzyna Adamska

Instytut Niskich Temperatur
i Badań Strukturalnych PAN we
Wrocławiu
Institute of Low-Temperature
and Structure Research, Polish
Academy of Sciences, Wrocław

dr inż.
Paula Ratajczak

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

dr Anna Szlachcic

Uniwersytet Wrocławski, Wydział
Biotechnologii
University of Wrocław, Faculty of
Biotechnology

Przyznane
dofinansowanie
Amount awarded
(in PLN)
708 tys. zł
708,000

Cloud and atmospheric particulate matter
microphysics: novel mathematical modelling
approaches
Poszukiwanie nowych katalizatorów
w celu ograniczenia emisji cząstek stałych
z silników samochodowych – bimetaliczne
nanocząstki Ru-Re i Ru-Pt osadzone na
nośnikach tlenkowych

800 tys. zł
800,000

Searching for novel catalysts for soot
emission abatement from automotive
exhaust gases: bimetallic Ru-Re and Ru-Pt
nanoparticles supported on oxide carriers
Nowa koncepcja zrównoważonego
kondensatora opartego o technologię
węglowo-jonową – CARBionCAP

800 tys. zł
800,000

A novel concept of sustainable capacitor
based on carbon-ion technology –
CARBionCAP
Cytotoksyczne koniugaty typu peptibodies
skierowane przeciw receptorom
fibroblastycznych czynników wzrostu (FGFR)

799 tys. zł
799,000

Novel cytotoxic conjugates of peptibodies
targeting fibroblast growth factor receptors
(FGFR)

Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

08.01.2018 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków
Application deadline

05.03.2018 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 | Applications filed

35

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent
for review

17

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers
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Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

4

Całkowita kwota dofinansowania | Total funding

3,1 mln zł
PLN 3.1 million

REALIZACJA PROGRAMU W 2018 ROKU

IMPLEMENTATION OF PROGRAMME IN 2018

W 2018 r. w programie POWROTY zostało zawartych 7 umów
o powierzenie grantu o łącznej wartości 5,5 mln zł. W ramach zawartych umów grantobiorcom zostały przekazane środki w łącznej
wysokości 2,3 mln zł. Ponadto w programie zostało zawartych 14
umów stypendialnych, na podstawie których wypłacono stypendia
w łącznej wysokości prawie 351 tys. zł.

In 2018 seven grant agreements were signed in the POWROTY/
REINTEGRATION programme for a total of PLN 5.5 million. Under all
agreements concluded in the programme in 2018, funds totalling
PLN 2.3 million were distributed to recipients. There were also
14 stipend agreements signed in the programme, under which
stipends totalling nearly PLN 351,000 were distributed.

Program POWROTY jest realizowany w ramach Działania 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014–2020, Oś IV: Zwiększenie potencjału
naukowo-badawczego.

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, Axis IV:
Increasing R&D potential.
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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.

Konkurs 4/2017

Competition 4/2017

LAUREACI PROGRAMU FIRST TEAM | LAUREATES OF THE FIRST TEAM PROGRAMME
Laureat/ka

Miejsce realizacji projektu

Tytuł projektu

Beneficiary

Project location

Project

dr inż.

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
w Warszawie

Protokoły samotestowania dla
wielocząstkowych stanów kwantowych

Center for Theoretical Physics,
Polish Academy of Sciences,
Warsaw

Self-testing protocols for multipartite
quantum states

Politechnika Śląska, Wydział
Chemiczny

Nowe, wysokowydajne emitery
TADF i RTP do organicznych diod
elektroluminescencyjnych

Remigiusz Augusiak

dr. hab. inż.
Przemysław Data

dr Dominik Domański

Silesian University of Technology,
Faculty of Chemistry
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
w Warszawie
Institute of Biochemistry and
Biophysics, Polish Academy of
Sciences, Warsaw

dr hab.
Krzysztof Kazimierczuk

dr Michał Kucewicz

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

Politechnika Gdańska, Wydział
Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki
Gdańsk University of Technology,
Faculty of Electronics,
Telecommunication and
Informatics

dr Michał Małecki

Uniwersytet Warszawski, Wydział
Biologii
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Amount awarded
(in PLN)
2.000 tys. zł
2,000,000

2.000 tys. zł
2,000,000

Novel, highly efficient TADF, RTP emitters
for organic light emitting diodes
Diagnostyka nowotworów oraz
poradnictwo terapeutyczne nowej generacji
skierowane do osób chorych na raka
płuca i piersi z wykorzystaniem proteomiki
opartej na metodach spektrometrii mas

1.747 tys. zł
1,747,000

Next-generation cancer diagnostics and
therapy guidance of lung and breast cancer
patients using mass spectrometry-based
proteomics
Metody przetwarzania sygnałów
niestacjonarnych podnoszące czułość
spektroskopii NMR

1.929 tys. zł
1,929,000

Methods of non-stationary signal
processing for more sensitive NMR
spectroscopy
Neurofizjologiczne mapowanie i stymulacja
mózgu ludzkiego dla poprawy pamięci
NMR Methods of non-stationary signal
processing for more sensitive NMR
spectroscopy

1.991 tys. zł
1.991,000

Badanie funkcji modyfikacji 3’ końców RNA

1.999 tys. zł

Function of RNA 3’-end modifications

1,999,000

Politechnika Gdańska, Wydział
Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki

Nanokrystaliczne materiały ceramiczne
do wydajnej elektrochemicznej konwersji
energii

1.997 tys. zł

Gdańsk University of Technology,
Faculty of Electronics,
Telecommunication and
Informatics

Nanocrystalline ceramic materials for
efficient electrochemical energy conversion

University of Warsaw, Faculty of
Biology
dr inż. Sebastian Molin

Przyznane
dofinansowanie
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1,997,000

dr Łukasz Opaliński

Uniwersytet Wrocławski, Wydział
Biotechnologii
University of Wrocław, Faculty of
Biotechnology

dr inż. Grzegorz Soboń

Politechnika Wrocławska, Wydział
Elektroniki
Wrocław University of Science and
Technology, Faculty of Electronics

dr Maja Sochalska

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, Wydział Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii
Jagiellonian University, Kraków,
Faculty of Biochemistry,
Biophysics and Biotechnologyy

dr hab. inż. Urszula
Stachewicz

Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica w Krakowie,
Wydział Inżynierii Metali
i Informatyki Przemysłowej
AGH University of Science and
Technology, Kraków, Faculty of
Metals Engineering and Industrial
Computer Science

Regulacja przestrzennej
dystrybucji receptora czynników wzrostu
fibroblastów FGFR1 przez multimeryczne
ligandy

1.999 tys. zł
1,999,000

Spatial organization of FGF receptor 1 by
multimeric ligand assemblies
Światłowodowe grzebienie częstotliwości
optycznych w średniej podczerwieni
dla potrzeb spektroskopii laserowej
i monitorowania środowiska

2.000 tys. zł
2,000,000

Fiber-based mid-infrared frequency combs
for laser spectroscopy and environmental
monitoring
Celowe hamowanie ekspresji białek
anty-apoptotycznych z rodziny Bcl-2 jako
potencjalna terapia paradontozy. Analiza in
vitro i in vivo

2.000 tys. zł
2,000,000

Targeting deregulated expression of antiapoptotic proteins belonging to the Bcl-2
family in neutrophils as a potential therapy
against periodontal disease: In vitro and in
vivo analysis
Nanogąbki do leczenia atopowego
zapalenia skóry
Nanofiber-based sponges for atopic skin
treatment

2.000 tys. zł
2,000,000

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 | Applications filed

80

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

42

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

185

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

11

Całkowita kwota dofinansowania | Total funding

21,7 mln zł
PLN 21.7 million
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Konkurs 5/2018

Competition 5/2018

LAUREACI PROGRAMU FIRST TEAM | LAUREATES OF THE FIRST TEAM PROGRAMME
Laureat/ka

Miejsce realizacji projektu

Tytuł projektu

Beneficiary

Project location

Project

dr Stanisław Dunin-Horkawicz

Uniwersytet Warszawski, Centrum
Nowych Technologii

Historia naturalna enzymów zwoju
Rossmanna: zorientowane ewolucyjnie
podejście do projektowania specyficzności
enzymów Rossmanna wobec kofaktora

University of Warsaw, Centre of
New Technologies

dr Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk

Instytut Genetyki Człowieka PAN
w Poznaniu
Institute of Human Genetics,
Polish Academy of Sciences,
Poznań

dr Maria Górna

dr Aleksander Grabiec

dr Bartłomiej
Graczykowski

dr Michał Karpiński

Epigenetyka paradontozy: metylacja DNA
w rozwoju choroby i jako potencjalny cel
terapeutyczny

Jagiellonian University, Kraków,
Faculty of Biochemistry,
Biophysics and Biotechnology

Epigenetics of periodontitis: DNA
methylation in disease development and
as a potential therapeutic target

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Wydział
Fizyki

Nanomechanika Hybrydowych Membran
Foto-Mechanicznych

Uniwersytet Warszawski, Wydział
Fizyki

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

dr Łukasz Piątkowski

Politechnika Poznańska, Wydział
Fizyki Technicznej
Poznań University of Technology,
Faculty of Technical Physics,
Institute of Physics
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1.995 tys. zł
1,995,000

1.953 tys. zł
1,953,000

Functional dissection of IGH regulatory
regions in B-cell non-Hodgkin lymphoma

Uniwersytet Jagielloński,
Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii

University of Warsaw,
Faculty of Physics
dr Agata Karska

Funkcjonalna analiza regionu
regulatorowego genu IGH w chłoniakach
nieziarniczych z komórek B

University of Warsaw,
Faculty of Chemistry

Adam Mickiewicz University,
Poznań, Faculty of Physics

Amount awarded
(in PLN)

An evolutionary-based approach to design
the substrate specificity of the Rossmann
fold enzymes

Strategie celowanej degradacji
proteolitycznej w systemach bakteryjnych
w celu badań funkcji białek i rozwoju
antybiotyków

Uniwersytet Warszawski,
Wydział Chemii

Przyznane
dofinansowanie

2.100 tys. zł
2,100,000

Proteolysis-targeting strategies in bacterial
systems for functional studies of proteins
and improvement of antibiotics

Photomechanical hybrid membranes
nanomechanics (phnom)
Kształtowanie impulsów światła za
pomocą operacji fazowych dla zastosowań
w technologiach kwantowych

2.000 tys. zł
2,000,000

2.000 tys. zł
2,000,000

1.997 tys. zł
1,997,000

Phase-only shaping of light pulses for
applications in quantum technologies
Laboratorium Astrofizyki Molekularnej:
obszary powstawania gwiazd
w zewnętrznych częściach Galaktyki

2.000 tys. zł
2,000,000

Molecular Astrophysics Laboratory: StarForming Regions in the Outer Galaxy

HYDRA – Wyjaśnienie roli niejednorodnego
nawodnienia oraz niedopasowania
hydrofobowego w organizacji
biomimetycznych błon komórkowych
HYDRA – Elucidating the Role of Hydration
Heterogeneity and Hydrophobic Mismatch
in Biomimetic Cell Membranes Organization

2.007 tys. zł
2,007,000

dr Filippo Pierini

dr Wojciech Pokrzywa

dr Alexander Streltsov

dr Roman Szczęsny

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie

Hydrożelowe nanomateriały przewodzące
do regeneracji tkanek nerwowych

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

Electrospun conducting hydrogel nanomaterials for neural tissue engineering

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie

Regulacja metabolizmu metioniny przez
system ubikwityna-proteasom: nadzór CHIP
nad potencjałem metylacji

International Institute of
Molecular and Cell Biology,
Warsaw

The regulation of methionine metabolism
by the ubiquitin-proteasome system:
CHIPed supervision of the methylation
potential

Uniwersytet Gdański, Wydział
Matematyki, Fizyki i Informatyki

Spójność i splątanie kwantowe dla
technologii kwantowych

University of Gdańsk, Faculty
of Mathematics, Physics and
Informatics

Quantum Coherence and Entanglement for
Quantum Technology

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
w Warszawie

Mitochondrialny dwuniciowy RNA:
powstawanie, obróbka i degradacja oraz
udział w rozwoju chorób człowieka

Institute of Biochemistry and
Biophysics, Polish Academy of
Sciences, Warsaw
dr Michał Tomza

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

2.000 tys. zł
2,000,000

2.000 tys. zł
2,000,000

2.008 tys. zł
2,008,000

2.167 tys. zł
2,167,000

Mitochondrial double-stranded RNA: its
origin, turnover and involvement in human
diseases
Inżynieria kwantowa nowych ultrazimnych
złożonych układów molekularnych: od
dwuatomowych do wieloatomowych
cząsteczek

2.000 tys. zł
2,000,000

Quantum engineering of novel ultracold
complex molecular systems: from diatomic
to polyatomic molecules

Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

8.01.2018 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków
Application deadline

5.03.2018 r.

Kwota przeznaczona na konkurs
Funds earmarked for competition

25 mln zł
PLN 25 million

Liczba wniosków | Applications filed

131

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

58

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

126

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

13

Całkowita kwota dofinansowania | Total funding

26,2 mln zł
PLN 26.2 million

REALIZACJA PROGRAMU W 2018 ROKU

IMPLEMENTATION OF PROGRAMME IN 2018

W 2018 r. w programie FIRST TEAM zostało zawartych 55 umów
o powierzenie grantu o łącznej wartości 46,5 mln zł. W ramach
zawartych umów grantobiorcom zostały przekazane środki w łącznej wysokości 11,9 mln zł. Ponadto zostało zawartych 55 umów
stypendialnych, na podstawie których wypłacono stypendia
w łącznej wysokości 2,1 mln zł.

In 2018, 55 grant agreements were signed in the FIRST TEAM
programme for a total of PLN 46.5 million. Under all agreements,
funds totalling PLN 11.9 million were distributed to recipients.
There were also 55 stipend agreements signed, under which
stipends totalling PLN 2.1 million were distributed.

Program FIRST TEAM jest realizowany w ramach Działania 4.4
„Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, Oś IV: Zwiększenie
potencjału naukowo-badawczego.

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, Axis IV: Increasing
R&D potential.
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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.

Konkurs 5/2017

Competition 5/2017

LAUREACI PROGRAMU FIRST TEAM | LAUREATES OF THE FIRST TEAM PROGRAMME
Laureat/ka

Miejsce realizacji projektu

Tytuł projektu

Beneficiary

Project location

Project

Przyznane
dofinansowanie

prof. dr hab.
Matthias Bochtler

Międzynarodowy Instytut Biologii
Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Wzajemne zależności pomiędzy
epigenomiką i naprawą DNA

3.492 tys. zł
3,492,000

International Institute of Molecular and
Cell Biology in Warsaw

The interplay between epigenomics and
DNA repair

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

Załamanie i rozproszenie światła
w soczewce i ciele szklistym oka
w diagnostyce okulistycznej jutra

Nicolaus Copernicus University in Torun,
Faculty of Physics, Astronomy and
Informatics

Lenticular and vitreal light scattering
and refraction for tomorrow’s eye
diagnostics

prof. dr hab.
Jacek Jaworski
(kierownik
projektu/project
director)
dr Małgorzata
Urbańska
(z-ca kierownika
projektu/deputy
project director)

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

Mechanizm molekularny warunkujący
stabilność drzewek dendrytycznych
neuronów i jego związek z zaburzeniami
nastroju

prof. dr hab.
Przemysław
Juszczyński

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
w Warszawie

Nowe, niekanoniczne funkcje kinaz PIM
w nowotworach układu chłonnego

Department of Experimental Hematology
in Warsaw

Discovery and Characterization of
Non-canonical PIM Kinase Functions in
Lymphoma

prof. dr hab.
Igor Konieczny

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego

Warunkowa aktywacja proteaz do
celowanej proteolizy w regulacji replikacji
DNA

Intercollegiate Faculty of Biotechnology
of the University of Gdansk and Medical
University of Gdansk

Condition-dependent protease activation
for targeted proteolysis in the regulation of
DNA replication

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu,
Wydział Neofilologii

Najważniejsze koncepcje myślenia
historycznego

dr hab.
Ireneusz
Grulkowski

dr hab.
Ulrich Timme
Kragh

Adam Mickiewicz University in Poznan,
Faculty of Modern Languages and
Literatures
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Amount awarded
(in PLN)

3.475 tys. zł
3, 475,000

3.516 tys. zł
3, 516,000

Molecular mechanism of dendritic arbor
stability and its rolation to mood disorders

Core Concepts of Historical Thinking

3.500 tys. zł
3,500,000

3.470 tys. zł
3,470,000

3.500 tys. zł
3,500,000

prof. dr hab.
Joanna Kufel

Uniwersytet Warszawski,
Wydział Biologii
University of Warsaw, Faculty of Biology

Adaptacja do warunków stresowych
i regulacja ekspresji genów w komórkach
eukariotycznych poprzez alternatywne
procesy transkrypcyjne i translacyjne

3.500 tys. zł
3,500,000

Stress adaptation and regulation of
gene expression in eukaryotic cells
via alternative transcriptional and
translational mechanisms
prof. dr hab.
Artur Osyczka
(kierownik projektu /
project director)
dr Marcin
Sarewicz
(z-ca kierownika
projektu / deputy
project director)

Uniwersytet Jagielloński,
Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii

dr hab.
Krzysztof Sobczak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Wydział Biologii

Jagiellonian University in Kraków,
Faculty of Biochemistry, Biophysics and
Biotechnology

Adam Mickiewicz University in Poznan,
Faculty of Biology

prof. dr hab.
Marcin Stępień

dr hab.
Piotr Sułkowski

dr hab. inż.
Paweł Tomasz
Wojciechowski

Poszukiwanie molekularnych czynników
odpowiedzialnych za regulację przepływu
elektronów w układach fotosyntetycznych
na poziomie cytochromu b6f z użyciem
metod spektroskopii optycznej
oraz rezonansu paramagnetycznego
Searching for molecular interactions
that regulate photosynthetic electron flow
at the level of cytochrome b6f using optical
and paramagnetic resonance spectroscopy
Patogeneza w oparciu o RNA z ekspansją
powtórzeń trinukleotydów – mechanizmy
i strategie leczenia

University of Wrocław, Faculty of
Chemistry

Uniwersytet Warszawski,
Wydział Fizyki

Teoria macierzy losowych. Od biomolekuł
do topologicznych rokurencji

University of Warsaw, Faculty of Physics

Random matrix models: from biomolecules
to topological rocursions

Politechnika Poznańska,
Wydział Informatyki

Skalowalne systemy magazynów
danych w pamięci oparte na mieszanych
typach danych i algorytmach replikacji
zapewniające wydajne i wolne od anomalii
zarządzanie danymi w rozwijających się
architekturach opartych na pamięci trwałej

Poznan University of Technology, Faculty
of Computing

3.499 tys. zł
3,499,000

Pathogenesis driven by RNAs with
expansion of trinucleotide repeats:
mechanisms and therapeutic strategies
Transfer energii i elektronów w donorowo–
akceptorowych oligopirolach. Od
aromatycznych nanoobręczy do terapii
fotodynamicznej

Uniwersytet Wrocławski,
Wydział Chemii

3.499 tys. zł
3,499,000

3.499 tys. zł
3,499,00

Donor-Acceptor Oligopyrroles for Energy
and Electron Transfer. From Aromatic
Nanohoops to Photodynamic Therapy
3.383 tys. zł
3,383,000

2.888 tys. zł
2,888,000

Scalable in-memory data store systems
based on mixed-consistency data types
and replication algorithms for efficient
and anomaly-free data management
in the emerging NVM-based computer
architectures
dr hab.
Piotr Ziółkowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Wydział Biologii
Adam Mickiewicz University in Poznan,
Institute of Molecular Biology and
Biotechnology

Identyfikacja czynników chromatynowych
wpływających na rekombinację mejotyczną
u roślin

3.500 tys. zł
3,500,000

Identification of chromatin factors affecting
meiotic crossover formation in plants

Data ogłoszenia konkursu | Competition announcement

15.11.2017 r.

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

15.01.2018 r.

Kwota przeznaczona na konkurs | Funds earmarked for competition

47,5 mln zł
PLN 47,5 million

Liczba wniosków | Applications filed

59

Liczba wniosków skierowanych do recenzji
Applications sent for review

31

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

79

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

13

Całkowita kwota dofinansowania | Total funding

44,7 mln zł
PLN 44,7 million
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REALIZACJA PROGRAMU
W 2018 ROKU

IMPLEMENTATION OF
PROGRAMME IN 2018

W 2018 r. w programie TEAM zostały zawarte 23 umowy o powierzenie grantu o łącznej wartości 68,7 mln zł. W ramach zawartych
umów grantobiorcom zostały przekazane środki w łącznej wysokości 9,6 mln zł. Ponadto zawartych zostało 79 umów stypendialnych, na podstawie których wypłacono stypendia w łącznej
wysokości 3,9 mln zł.

In 2018 there were 23 grant agreements signed in the TEAM
programme for a total of PLN 68,7 millon. Funds totalling
PLN 9,6 million were distributed to grant recipients. There were
also 79 stipend agreements signed, under which stipends totalling
PLN 3,9 millon were distributed.

Program Team jest realizowany w ramach Działania 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014–2020, Oś IV: Zwiększenie potencjału
naukowo-badawczego.
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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, Axis IV: Increasing R&D potential.

PROGRAMY TEAM TECH I TEAM
TECH CORE FACILITY

TEAM TECH AND TEAM TECH CORE
FACILITY PROGRAMME

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).

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).

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).

Konkursy Core Facility 4/2017 i Core Facility
Plus 2/2017

Competition Core Facility 4/2017
and Core Facility Plus 2/2017

LAUREACI PROGRAMÓW TEAM TECH CORE FACILITY
LAUREATES OF THE TEAM TECH CORE FACILITY PROGRAMME
Laureat/ka

Miejsce realizacji projektu

Tytuł projektu

Beneficiary

Project location

Project

Przyznane
dofinansowanie

dr SebastIan Glatt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
Małopolskie Centrum Biotechnologii

Structural Biology Core Facility

3.498 tys. zł
3,498,000

Pracownia inżynierii genomu myszy –
uzyskiwanie modeli zwierzęcych do badań
biomedycznych i przedklinicznych

3.500 tys. zł
3,500,000

Amount awarded
(in PLN)

Jagiellonian University in Kraków,
Malopolska Centre of Biotechnology
prof.
Andrzej
Dziembowski

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

Mouse Genome Engineering Facility
– generation of animal models for
biomedical research and preclinical studies

TEAM TECH CORE FACILITY PLUS | TEAM TECH CORE FACILITY PLUS
dr hab. Katarzyna
Piwocka

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

Platforma cytometryczna do oznaczania
specyficznych zestawów markerów
białkowych wspomagających rozwój terapii
spersonalizowanych

1.498 tys. zł
1,498,000

FlowPROSPER - Flow cytometry Protein
Signature platform for Personalized
therapies
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 | Applications filed

9

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

6

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

16

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

3

Całkowita kwota dofinansowania | Total funding

8,5 mln zł
PLN 8,5 million
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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

LAUREACI PROGRAMU TEAM TECH | LAUREATES OF THE TEAM TECH PROGRAMME
Laureat/ka

Miejsce realizacji projektu

Tytuł projektu

Beneficiary

Project location

Project

dr hab. inż.
Michał Boćkowski

Instytut Wysokich Ciśnień PAN
w Warszawie

Uniwersalny proces
przezwyciężenia równowagowego kształtu
kryształu rosnącego z fazy gazowej

Institute of High Pressure Physics PAS in
Warsaw

dr inż. Piotr
Orleański

dr hab. inż.
Marcin Śmiglak

Centrum Badań Kosmicznych PAN
w Warszawie

Przyznane
dofinansowanie
Amount awarded
(in PLN)
3.500 tys. zł
3,500,000

A universal process for overcoming the
equilibrium crystal shape in crystal growth
from the vapor phase

Space Research Centre PAS in Warsaw

Komputer pokładowy do zastosowania
w sterowaniu i przetwarzaniu danych na
pokładzie przyszłych mikro-satelitów

Konsorcjum: Innosil Sp. z o. o. oraz
Poznański Park Naukowo Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Nowe induktory odporności roślin oraz ich
zastosowanie jako innowacyjne podejście
do ochrony roślin przed patogenami

Consortium: Innosil Sp. z o. o. / Poznan
Science and Technology Park of Adam
Mickiewicz University Foundation

New plant resistance inducers and their
application as innovative approach to plant
protection against pathogens

3.587 tys. zł
3,587,000

Future control and data handling unit for
platforms and payloads for microsatellites
4.049 tys.1zł
4,049,000

TEAM TECH CORE FACILITY | TEAM TECH CORE FACILITY
prof. dr hab.
Stefan Chłopicki

Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie
Centrum Rozwoju Leków
Jagiellonian University in Krakow,
Jagiellonian Centre for Experimental
Therapeutics

Ocena działania związków chemicznych
na śródbłonek w przewidywaniu ich
skuteczności terapeutycznej i działań
toksycznych w badaniach przedklinicznych
Endothelial profiling to predict therapeutic
activity or vascular toxicity of compounds
in early preclinical research

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

Liczba wniosków | Applications filed

30

Liczba wniosków skierowanych do recenzji | Applications sent for review

13

Liczba ekspertów i recenzentów | Experts and reviewers

30

Liczba dofinansowanych projektów | Projects funded

4

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

3.500 tys. zł
3,500,000

14,3 mln zł
(kwota wnioskowanego budżetu i sumarycznie dla
wszystkich projektów wynosi 14.636 tys. zł)
PLN 14,3 million
(total of budget applied for and overall for all projects
is PLN 14,636,000)

1. Wskazana kwota to całkowita wartość projektu; a udzielone dofinansowanie w wysokości: 3 702 tys. zł wynika z intensywności pomocy publicznej
1. Total value of the project, funding granted in the amount of PLN 3,702,000 due to state-aid intensity rules
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REALIZACJA PROGRAMU
W ROKU 2018

IMPLEMENTATION OF
PROGRAMME IN 2018

W 2018 r. w programie TEAM TECH zostało zawartych 13 umów
o powierzenie grantu o łącznej wartości 36,4 mln zł. W ramach
zawartych umów grantobiorcom zostały przekazane środki w łącznej wysokości 3,7 mln zł. Ponadto zostało zawartych 57 umów
stypendialnych, na podstawie których wypłacono stypendia
w łącznej wysokości 2,9 mln zł.

In 2018 there were 13 grant agreements signed in the TEAM
TECH programme for a total of PLN 36,4 million. Funds totalling
PLN 3,7 million were distributed to grant recipients. There were
also 57 stipend agreements signed, under which stipends totalling
PLN 2,9 million were distributed.

Program Team Tech jest realizowany w ramach Działania 4.4
„Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, Oś IV: Zwiększenie
potencjału naukowo-badawczego.

KONTROLE PROJEKTÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH
PROGRAMÓW: HOMING,
POWROTY, TEAM, TEAM TECH,
MAB REALIZOWANYCH W POIR
W 2018 roku Fundacja przeprowadziła 23 kontrole w programach
finansowanych z funduszy europejskich w ramach POIR, w tym
20 kontroli w ramach Działania 4.4 (programy HOMING, POWROTY, TEAM, TEAM TECH) oraz 3 kontrole w ramach Działania 4.3
(program MAB). W ramach przeprowadzonych kontroli została
sprawdzona realizacja 11 projektów w programach HOMING i POWROTY, 3 projektów w programie TEAM, 6 projektów w programie
TEAM TECH oraz 3 projektów w programie MAB. Kontrole zostały
przeprowadzone na terenie całego kraju w miejscach realizacji
poszczególnych projektów. W kontroli każdego projektu uczestniczyło dwóch lub trzech pracowników Fundacji.

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

AUDITS OF PROJECTS
IMPLEMENTED IN THE HOMING,
POWROTY/REINTEGRATION,
TEAM, TEAM TECH, AND IRA
PROGRAMMES UNDER THE
SMART GROWTH OPERATIONAL
PROGRAMME
In 2018 the Foundation conducted 23 audits in programmes
financed out of European funds under the Smart Growth Operational Programme (SGOP), including 20 audits under Measure
4.4 (HOMING, POWROTY/REINTEGRATION, TEAM and TEAM TECH
programmes) and three audits under Measure 4.3 (the IRAP
programme). In the audits, the implementation of 11 projects in
the HOMING and POWROTY/REINTEGRATION programmes was
examined, three projects in the TEAM programme, 6 projects in
the TEAM TECH programme, and 3 projects in the IRAP. The audits
were conducted throughout the country at the project implementation sites. Two or three staff members of the Foundation took
part in the audit of each project.
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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.

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 2018 r. do wydania w serii zostało zakwalifikowanych 7 prac,
zaś drukiem ukazało się 5 nowych tytułów (w sumie do końca
2018 r. w serii ukazało się 213 tytułów).
W ramach programu MONOGRAFIE jego laureaci mogą się także
ubiegać o dofinansowanie tłumaczenia dzieła opublikowanego
wcześniej w serii MONOGRAFIE FNP na jeden z języków kongresowych (konkurs TRANSLACJE). Z takiego dofinansowania
mogą korzystać tylko osoby, których książki zostały przyjęte
do publikacji w serii MONOGRAFIE FNP po 1 stycznia 2012 r.

In 2018, 7 works were accepted for publication in the series and
5 new titles appeared in print. In all, through the end of 2018,
213 titles have been published in the series.
Under the MONOGRAPHS programme, laureates may seek
funding for translation of a work previously published in the
FNP MONOGRAPHS series into a conference language (TRANSLATIONS competition). Only authors whose books have been
accepted for publication in the FNP MONOGRAPHS series since
1 January 2012 may apply for this funding.

W roku 2018 przyznano dofinansowanie na tłumaczenie dwóch
książek w ramach konkursu TRANSLACJE:
Jacek Kubera, Francuzi, Algierczycy? Relacje między identyfikacjami Francuzów algierskiego pochodzenia, wydawnictwo
Palgrave MacMillian
Filip Doroszewski, Orgie słów. Terminologia misteriów w „Parafrazie Ewangelii wg św. Jana” Nonnosa z Panopolis, wydawnictwo
Walter de Gruyter GmbH

In 2018, funding was awarded for translation of two books in
the TRANSLATIONS competition:
Jacek Kubera, Francuzi, Algierczycy? Relacje między identyfikacjami Francuzów algierskiego pochodzenia (French or Algerian?
French citizens of Algerian descent and the relations between
their identifications), Palgrave Macmillan
Filip Doroszewski, Orgie słów. Terminologia misteriów w „Parafrazie Ewangelii wg św. Jana” Nonnosa z Panopolis (Orgies of
words: The terminology of mysteries in the Paraphrase of John
by Nonnus of Panopolis), Walter de Gruyter GmbH

W ramach programu przyznawane są także subwencje na sfinansowanie adiustacji językowej monografii naukowych z zakresu
nauk humanistycznych i społecznych napisanych w wybranym
spośród języków kongresowych języku obcym (konkurs ADIUSTACJE). W 2018 roku do konkursu nie wpłynęły żadne wnioski.
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Under the programme, grants are also awarded for linguistic
editing of scholarly monographs in the humanities and social
sciences written in a selected conference language (EDITING competition). No applications were filed for this competition in 2018.

Konkurs 5/2017

Competition 5/2017

LAUREACI PROGRAMU MONOGRAFIE | LAUREATES OF THE MONOGRAPHS PROGRAMME
Laureat/ka
Beneficiary

Dziedzina
Field

Instytucja
Institution

Tytuł książki
Book title

dr Waldemar
Bulira

filozofia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Wydział Politologii

Teoria krytyczna szkoły budapeszteńskiej. Od
totalitaryzmu do postmodernizmu

philosophy

Critical theory of the Budapest School: From
totalitarianism to postmodernism

Faculty of Political Science,
Maria Curie-Skłodowska
University, Lublin
dr Radosław
Bugowski

historia
history

Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Wydział
Nauk Historycznych
Faculty of History, Nicolaus
Copernicus University, Toruń

prof. dr hab.
Anna
Grześkowiak-Krwawicz

historia

Instytut Badań Literackich PAN

history

Institute of Literary Research,
Polish Academy of Sciences,
Warsaw

dr Katarzyna
Kalinowska

socjologia

Uniwersytet Warszawski,
Instytut Stosowanych Nauk
Społecznych

sociology

dr Przemysław
Wiatr

socjologia
sociology

filozofia
philosophy

antropologia
kulturowa
cultural
anthropology

Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Pojęcia i idee
Political discourse of the Polish–Lithuanian
Commonwealth: Concepts and ideals

Practices of flirtation and seduction: A study from the
microsociology of emotions

Akademia Leona
Koźmińskiego w Warszawie

Współwytwarzanie wiedzy o technologii.
Gaz łupkowy jako wyzwanie dla zbiorowości

Koźmiński University, Warsaw

Cogeneration of knowledge of technology: Shale gas as
a challenge for the collective

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Wydział Politologii

W cieniu posthistorii – wprowadzenie do filozofii Viléma
Flussera
In the shadow of post-history: An introduction to the
philosophy of Vilém Flusser

Faculty of Political Science,
Maria Curie-Skłodowska
University, Lublin
dr Magdalena
Wnuk

City in motion: A study from the history of relocations using
the example of the population of Toruń in 1891–1939

Praktyki flirtu i podrywu. Studium z mikrosocjologii emocji

Institute of Applied Social
Sciences, University of Warsaw
dr Agata
Stasik

Miasto w ruchu. Studium z dziejów przemieszczania na
przykładzie społeczeństwa Torunia 1891–1939

Instytut Historii PAN
Institute of History, Polish
Academy of Sciences, Warsaw

Kierunek Zachód, przystanek emigracja. Adaptacja
polskich emigrantów w Austrii, Szwecji i Włoszech od lat
‘80. XX w. do współczesności
Direction West, emigration station: Adaptation of Polish
emigrants in Austria, Sweden and Italy from the 1980s to
the present

Liczba konkursów | Competitions held

4

Liczba kandydatów w konkursie | Candidates in competitions

101

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

7

Dofinansowanie tłumaczenia na języki obce | Translations funded

2

Liczba recenzentów i ekspertów | Reviewers and experts

34

Łączna wartość przyznanego dofinansowania | Total funding awarded

228 059 zł
PLN 228,059
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
DLA SERII
→→

→→
→→

→→

→→
→→

→→

Nagroda KLIO II stopnia w kategorii autorskiej i monografii
naukowych za książkę Anny Grześkowiak-Krwawicz
Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Pojęcia i idee
Nagroda KLIO za wybitny wkład w popularyzację historii
dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Wydawnictwa
Naukowego UMK
Nagroda Stowarzyszenia Historyków Starożytności
za rok 2017 za książkę Karola Kłodzińskiego Officium
a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej
w okresie pryncypatu
Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w Konkursie
ACADEMIA 2018 dla najlepszej publikacji akademickiej
w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych za
książkę Przemysława Urbańczyka Bolesław Chrobry –
lew ryczący
Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza za książkę
Michała Tymowskiego Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne
odkrycia i pierwsze kontakty
Nagroda Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu dla Wydawnictwa Naukowego UMK za
publikacje: Wstępując w ślady Salomona. Religia i nauka
w myśli Francisa Bacona Przemysława Wewióra oraz
Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze
kontakty Michała Tymowskiego
Wyróżnienie w Konkursie Gaudeamus – Nagroda
Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych za książkę
Przemysława Urbańczyka Bolesław Chrobry – lew ryczący

AWARDS AND DISTINCTIONS FOR
THE SERIES IN 2018
→→

→→
→→

→→

→→

→→

→→
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Klio award (2nd degree) in the monograph category for
Anna Grześkowiak-Krwawicz’s book Dyskurs polityczny
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee (Political
discourse of the Polish–Lithuanian Commonwealth:
Concepts and ideals)
Klio award for the Foundation for Polish Science and the
Nicolaus Copernicus University Press for distinguished
contribution to the popularization of history
Award of the Society of Historians of Antiquity for 2017
Karol Kłodziński’s book Officium a rationibus. Studium
z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu
(Officium a rationibus: A study in the history of Roman
administration during the Principate period)
Award of the Rector of the University of Warsaw in the
Academia competition 2018 for the best academic
publication in the social sciences and humanities for
Przemysław Urbańczyk’s book Bolesław Chrobry – lew
ryczący (Bolesław I the Brave: A roaring lion)
Nomination for the Jan Długosz Award for Michał
Tymowski’s book Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne
odkrycia i pierwsze kontakty (Europeans and Africans:
Mutual discoveries and first contacts)
Award of the Rector of Adam Mickiewicz University,
Poznań, for the Nicolaus Copernicus University Press
for the publications Wstępując w ślady Salomona. Religia
i nauka w myśli Francisa Bacona (Following in Solomon’s
footsteps: Religion and science in the thought of Francis
Bacon) by Przemysław Wewiór and Europejczycy
i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty
(Europeans and Africans: Mutual discoveries and first
contacts) by Michał Tymowski
Distinction in the Gaudeamus competition, Award of
the Society of University Publishers, for Przemysław
Urbańczyk’s book Bolesław Chrobry – lew ryczący
(Bolesław I the Brave: A roaring lion)
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Spotkania z cyklu „Wielogłos
o Monografiach”
“Polyphony on FNP Monographs” discussions

94
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W 2018 r. Fundacja zorganizowała w swojej siedzibie kilka
spotkań z cyklu WIELOGŁOS O MONOGRAFIACH FNP.

In 2018 the Foundation hosted a series of events at its
headquarters entitled POLYPHONY ON FNP MONOGRAPHS.

31 stycznia
„Wokół wypraw polarnych w literaturze, sztuce i rzeczywistości”: dyskusja o książce Agaty Lubowickiej W sercu Ultima
Thule. Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena.

31 January
“Polar expeditions in literature, art and reality”: a discussion of
Agata Lubowicka’s book W sercu Ultima Thule. Reprezentacje
Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena
(At the heart of Ultima Thule: Representations of Northern
Greenland in Knud Rasmussen’s expedition accounts)

Gośćmi spotkania byli: Justyna Czechowska, Aleksandra Hołda-Michalska, dr Andrzej Piotrowski, prof. dr hab. Dariusz Rott
25 kwietnia
„Wokół pojęcia utopii w filozofii, sztuce i w świecie realnym”:
dyskusja o książkach: Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość.
Marthy Nussbaum koncepcja zdolności jako podstawa egalitarnego liberalizmu Urszuli Lisowskiej oraz Wstępując w ślady Salomona. Religia i nauka w myśli Francisa Bacona Przemysława Wewióra.
Gośćmi spotkania byli: Edwin Bendyk, Lidia Krawczyk, dr Jakub Woynarowski
20 czerwca
„Obywatele i elity w demokracji”: dyskusja o książce Marka
Węcowskiego Dylemat więźnia. Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele.
Gośćmi spotkania byli: dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò,
prof. Ewa Maria Wipszycka-Bravo, dr Artur Rodziewicz
24 października
„Wojny słów. Koniec Pierwszej Rzeczpospolitej”: dyskusja
o książce Anny Grześkowiak-Krwawicz Dyskurs polityczny
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee.
Gośćmi spotkania byli: prof. Teresa Kostkiewiczowa, prof. Richard Butterwick, dr hab. Bogdan Szlachta

Speakers: Justyna Czechowska, Aleksandra Hołda-Michalska,
Dr Andrzej Piotrowski, Prof. Dariusz Rott
25 April
“The concept of utopia in philosophy, art and the real world”:
a discussion of the books Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość.
Marthy Nussbaum koncepcja zdolności jako podstawa
egalitarnego liberalizmu (Imagination, art, justice: Martha
Nussbaum’s capability approach as a basis for egalitarian
liberalism) by Urszula Lisowska, and Wstępując w ślady
Salomona. Religia i nauka w myśli Francisa Bacona (Following
in Solomon’s footsteps: Religion and science in the thought of
Francis Bacon) by Przemysław Wewiór.
Speakers: Edwin Bendyk, Lidia Krawczyk, Dr Jakub Woynarowski
20 June
“Citizens and elites in democracy”: a discussion of Marek
Węcowski’s book Dylemat więźnia. Ostracyzm ateński i jego
pierwotne cele (The prisoner’s dilemma: Athenian ostracism
and its original aims)
Speakers: Dr Łukasz Niesiołowski-Spanò, Prof. Ewa Maria
Wipszycka-Bravo, Dr Artur Rodziewicz
24 October
“Wars of words: The end of the First Polish Republic”:
a discussion of Anna Grześkowiak-Krwawicz’s book Dyskurs
polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee
(Political discourse of the Polish–Lithuanian Commonwealth:
Concepts and ideals)
Speakers: Prof. Teresa Kostkiewiczowa, Prof. Richard Butterwick,
Dr Bogdan Szlachta
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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 roku 2015 Rada FNP podjęła decyzję o czasowym zwieszeniu realizacji nowych konkursów w programie MISTRZ.
W 2018 r. nie przyjmowano wniosków w programie MISTRZ.
Finansowaniu podlegało 6 projektów wyłonionych w roku 2015,
w których w 2018 r. wzięło udział 34 stypendystów.

In 2015 the FNP Council decided to suspend the programme
temporarily.
Applications were not accepted in the MISTRZ/MASTER programme in 2018. Funding was provided for 6 projects selected in
2015. In 2018, 34 stipend winners participated in these projects.

PROGRAM IDEE DLA POLSKI

IDEAS FOR POLAND PROGRAMME

Realizowany od 2009 r. program IDEE DLA POLSKI służy zachęceniu wybitnych młodych uczonych z całego świata, laureatów
prestiżowych grantów Starting Grant 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.

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 2018.
Funding was provided to two projects selected in 2013.

W 2018 roku nie zgłoszono żadnych wniosków do programu.
Finasowaniu podlegały 2 projekty wyłonione w 2013 roku.
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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

In 2008 the Foundation began implementing programmes
financed by the European Regional Development Fund under the Innovative Economy Operational Programme (IEOP)
2007–2013 (Measure 1.2, Improvement of the human potential
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nauki). Jako beneficjent programów kluczowych PO IG Fundacja
otrzymała 421 mln zł na realizację programów TEAM PO IG, MPD,
VENTURES, WELCOME, POMOST, HOMING PLUS. Środki te były
wydatkowane w latach 2008–2015.

of science). As a beneficiary of key IEOP programmes, the Foundation received PLN 421 million 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 2018 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 2017. W wyniku
badania FNP uzyskała potwierdzenie trwałości – w postaci
kart monitorowania trwałości projektów – dla 416 projektów,
co stanowi 100% wszystkich projektów zrealizowanych przez
FNP w ramach POIG.

In 2018 FNP’s activities involving IEOP focused on examination
of the durability of projects that had received funding. In these
activities, the Foundation studied the durability of projects
completed in 2017. As a result of the review, FNP obtained
confirmation (in the form of certificates of monitoring of project
durability) of the durability of 416 projects, constituting 100%
of all projects implemented by FNP in IEOP.

POMOC TECHNICZNA
PROGRAMU OPERACYJNEGO
INTELIGENTNY ROZWÓJ

SMART GROWTH
OPERATIONAL PROGRAMME
TECHNICAL ASSISTANCE

Z końcem 2018 r. Fundacja zakończyła realizację dwuletniej
umowy na realizację projektu pomocy technicznej POIR w latach 2017–2018. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych
w ramach projektu osiągnęła wartość 12 429 334,89 PLN.
Podobnie jak w latach ubiegłych, przedmiotem zakończonej
umowy o dofinansowanie pomiędzy FNP a NCBR było Wsparcie wdrażania projektów FNP w ramach działania 4.3 i 4.4
POIR poprzez realizację projektu Pomocy Technicznej POIR.
Ze środków pomocy technicznej finansowane były 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 2018 the Foundation completed a two-year contract for
execution of a technical assistance project in the Smart Growth Operational Programme for 2017–2018. The total qualified expenditures in the project were PLN 12,429,334.89. As
in prior years, the subject of the completed funding contract
between FNP and the National Centre for Research and Development was “Support for implementing FNP projects
under SGOP Measures 4.3 and 4.4 through the SGOP Technical Assistance project.” The technical assistance funding
was used to finance all measures aimed at ensuring proper
implementation of projects funded through SGOP, such as
costs of administration, inspection, monitoring, accounting,
reporting, information and promotion, as well as project
control, verification and evaluation.
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Pełne sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2018 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.
Realizując zapisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. 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 2018, które jest dostępne w siedzibie Fundacji w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22.
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego w 2018 r. zostanie umieszczone
na stronie internetowej opp.mpips.gov.pl pod numerem KRS
0000109744.

The complete raport on the Foundation’s activity in 2018, drawn
up in accordance with the Minister of Justice’s ordinance of
8 May 2001 on the general scope of raports on the activity of
foundations, has been submitted to the Minister of Science
and Higher Education.
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 raport on the Foundation’s activity in 2018, which is
available at the Foundation’s offices at ul. Krasickiego 20/22,
Warsaw.
The financial statements and merits raport from the activity
of this public benefit organization in 2018 are published in the
website opp.mpips.gov under KRS 0000109744.

SKRÓCONA
INFORMACJA
FINANSOWA
I SPRAWOZDANIE
NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO
REWIDENTA
ABRIDGED FINANCIAL
INFORMATION
AND INDEPENDENT
AUDITOR’S REPORT

BDO Sp. z o.o.
ul. Postępu 12
02-676 Warszawa

SPRAWOZDANIE
NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA
O SKRÓCONEJ INFORMACJI
FINANSOWEJ
DLA RADY FUNDACJI NA RZECZ
NAUKI POLSKIEJ

INDEPENDENT
AUDITOR’S RAPORT ON
SUMMERY FINANCIAL
STATEMENTS

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 2018 roku,
→→ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia
31 grudnia 2018 roku,
→→ zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od dnia
1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku,
→→ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 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 2018,
→→ the profit and loss account for the period from 1 January
to 31 December 2018,
→→ the statement of changes in the statutory fund for the
period from 1 January
→→ to 31 December 2018,
→→ the statement of cash flows for the period from 1 January
to 31 December 2018,
→→ 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 2018 (“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 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do
ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm.).
W dniu 26 marca 2019 r. wydaliśmy o Sprawozdaniu finansowym
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.
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FOR THE COUNCIL OF THE
FOUNDATION FOR POLISH SCIENCE

We performed the audit of the Foundation’s Financial Statements, based on which the summary financial statements have
been prepared, in accordance with the International Standards
on Auditing adopted by the National Council of Certified Auditors
as National Standards on Auditing (“NSA”) and in compliance
with the Act on Certified Auditors, Audit Firms and on Public
Supervision (“the Certified Auditors Act” – 2017 Journal of
Laws, item 1089 with subsequent amendments).
On 26 March 2019 we issued an unqualified auditor’s raport
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.

Skrócona informacja finansowa nie zawiera wszystkich ujawnień wymaganych przez Ustawę o Rachunkowości. Dla pełnego
zrozumienia sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji na dzień
31 grudnia 2018 roku, jej wyniku finansowego za okres od dnia
1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 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 Badania 810 „Zlecenie sporządzenia
sprawozdania 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 2018 roku jest we
wszystkich istotnych aspektach zgodna z tym sprawozdaniem,
zgodnie z zasadami opisanymi w nocie do skróconej informacji
finansowej.

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 2018, its
financial result for the period from 1 January to 31 December
2018, as well as the scope of our audit, it is necessary to read
the Foundation’s Financial Statements along with the auditor’s raport 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 raport 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 2018 are consistent,
in all material respects, with those financial statements, in
accordance with the methods described in the note to the
summary financial statements.

Warszawa, 26 marca 2019 roku

Warsaw, 26 March 2019

Kluczowy biegły rewident sporządzający sprawozdanie
i przeprowadzający badanie Sprawozdania finansowego:

Auditor in charge of the audit and of the preparation of the
auditor’s raport:

(-)
Artur Staniszewski
Biegły Rewident
nr ewid. 9841

(-)
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 2018
ROKU

THE ABRIDGED FINANCIAL
INFORMATION
AS AT 31 DECEMBER 2018

Niniejsza skrócona informacja finansowa zawiera bilans Fundacji na rzecz Nauki Polskiej sporządzony na dzień 31 grudnia
2018 r., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu
własnym i rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1
stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018, income statement, statement of changes in equity and cash flow statement
for the period from 1 January to 31 December 2018 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 2018 r. należy zapoznać się z pełnym
sprawozdaniem finansowym Fundacji oraz z opinią i raportem
z badania niezależnego biegłego rewidenta dotyczącymi tego
sprawozdania finansowego.

102

RAPORT ROCZNY FNP 2018 | SKRÓCONA INFORMACJA FINANSOWA

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
2018 the Foundation’s full financial statements, as well as the
independent registered auditor’s opinion and raport on the
said financial statements should be read.

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

31.12.2018

31.12.2017

25 742

24 112

26

75

26

75

Rzeczowe aktywa trwałe | Tangible fixed assets

21 618

22 817

Środki trwałe | Fixed assets

21 597

22 797

3716

3 957

15 909

16 367

1 784

2 093

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

55

72

133

308

21

20

4 098

1 220

Długoterminowe aktywa finansowe | Long-term financial assets

4 098

1 220

w jednostkach powiązanych | In related entities

4 098

1 220

Inwestycje długoterminowe | Long-term investments

• udziały i akcje | shares
• udzielone pożyczki | loans granted
Aktywa obrotowe | Current assets
Zapasy | Inventories

10

10

4 088

1 210

275 696

329 519

54

65

Materiały | Materials

13

13

Towary | Goods

41

52

Należności krótkoterminowe | Short-term receivables

175

1 436

Należności od pozostałych jednostek
Receivables from other entities

175

1 436

32

0

Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | Trade receivables, due:
• do 12 miesięcy | within 12 months

32

0

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

38

20

105

1 416

Inne | Other receivables
Inwestycje krótkoterminowe | Short-term investments

275 423

327 926

Krótkoterminowe aktywa finansowe | Short-term financial assets

275 423

327 926

W pozostałych jednostkach | In other entities

248 340

237 113

29 598

32 383

• udziały lub akcje | shares
• inne papiery wartościowe | other securities

218 742

204 730

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Cash and cash equivalents

27 083

90 813

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

22 010

64 859

• inne środki pieniężne | cash equivalents

5 073

25 954

44

92

301 438

353 631

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

31.12.2017

277 984

294 504

95 000

95 000

268 225

268 225

27 615

27 615

Strata z lat ubiegłych | Accumulated losses

(96 336)

(91 665)

Strata netto | Net loss

(16 520)

(4 671)

23 454

59 127

Rezerwy na zobowiązania | Provisions for liabilities

4 183

4 077

Rezerwa z tytułu korekty VAT | Provision for adjustment of VAT

1 304

1 521

• długoterminowa | long-term

1 087

1 304

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Liabilities and provisions for liabilities

• krótkoterminowa | short-term

217

217

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

2 847

2 523

• długoterminowa | long-term

1 301

1 219

• krótkoterminowa | short-term

1 546

1 304

Pozostałe rezerwy | Other provisions

32

33

• krótkoterminowe | short-term

32

33

Zobowiązania krótkoterminowe | Short-term liabilities

1 271

4 816

Wobec pozostałych jednostek | To other entities

1 266

4 814

Inne zobowiązania finansowe | Other financial liabilities

0

0

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

285

348

• do 12 miesięcy | within 12 months

285

348

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

660

371

16

56

305

4 039

5

2

Rozliczenia międzyokresowe | Accruals and deferred income

18 000

50 234

Inne rozliczenia międzyokresowe | Other accruals and deferred income

18 000

50 234

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

• krótkoterminowe | short-term
PASYWA RAZEM | TOTAL LIABILITIES
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18 000

50 234

301 438

353 631

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | INCOME STATEMENT
(w tysiącach złotych) | (in thousand PLN)

31.12.2018

31.12.2017

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

79 078

134 227

Działalność statutowa nieodpłatna | Non chargeable statutory activities

78 763

133 906

0

10

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

315

311

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

86 193

144 325

Działalność statutowa nieodpłatna | Costs of non-chargeable statutory activities

86 193

143 824

0

501

Działalność statutowa odpłatna | Costs of chargeable statutory activities
(Strata) na działalności statutowej | Loss on statutory activities

(7 115)

(10 098)

Koszty administracyjne | Administrative expenses

7 702

7 838

Amortyzacja | Depreciation and amortization

1 337

1 305

220

242

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

1 824

1 818

Podatki i opłaty | Taxes and charges

148

148

Wynagrodzenia | Wages and salaries

3 366

3 512

653

632

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

154

181

(14 817)

(17 936)

240

497

1

5

Inne przychody operacyjne | Other

239

492

Pozostałe koszty operacyjne | Other operating expenses

477

986

1

9

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

476

977

(15 054)

(18 425)

5 777

20 525

767

622

3 583

2 958

0

15 449

0

0

Inne | Other

1 427

1 496

Koszty finansowe | Financial expenses

7 169

6 657

7

195

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

525

0

6 414

6 256

223

206

Strata brutto na całokształcie działalności | Loss before tax on activities

(16 446)

(4 557)

Strata brutto | Loss before tax

(16 446)

(4 557)

74

114

(16 520)

(4 671)

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)

2018

2017

294 504

299 175

Fundusz zasadniczy na początek okresu | Capital Fund at the beginning of the period

95 000

95 000

Fundusz zasadniczy na koniec okresu | Capital Fund at the end of the period

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

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

27 615

27 615

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

27 615

27 615

Fundusz własny na początek okresu
Equity as at the beginning of the period

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

106

(91 665)

(84 147)

zmniejszenie (z tytułu) | decreases (due to)

(4 671)

(7 518)

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

(4 671)

(7 518)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | Accumulated losses at the end of the period

(96 336)

(91 665)

Wynik netto | Net loss

(16 520)

(4 671)

strata netto | Net loss

(16 520)

(4 671)

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

277 984

294 504

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

277 984

294 504
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | CASH FLOW STATEMENT
2018

2017

(45 723)

15 684

Strata netto | Net loss

(16 520)

(4 671)

Korekty razem | Total adjustments

(29 203)

20 355

(w tysiącach złotych) | (in thousand PLN)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Cash flows from operating activities

Amortyzacja | Depreciation and amortization

1 337

1 305

(4 277)

(3 556)

5 732

(10 489)

Zmiana stanu rezerw | Changes in provisions

106

(1)

Zmiana stanu zapasów | Changes in inventory

11

62

Zmiana stanu należności | Changes in receivables

(98)

129

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Changes in short-term liabilities, except for loans and credits

173

11

(32 186)

32 892

(1)

2

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

(45 723)

15 684

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Cash flows from investing activities

(18 007)

46 006

Wpływy | Cash inflows

829 732

1 201 147

1

6

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

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Changes in prepayments, accruals and deferred income
Inne korekty | Other adjustments

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Disposal of intanigible and tangible fixed assets
Z aktywów finansowych, w tym: | From financial assets, including:

829 731

1 201 141

a. w pozostałych jednostkach | In other entities

829 731

1 201 141

• zbycie aktywów finansowych | disposal of financial assets

825 454

1 197 584

767

623

• 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:

3 510

2 934

(847 739)

(1 155 141)

(89)

(473)

(847 430)

(1 154 468)

a. w jednostkach powiązanych | related entities

(2 878)

(1 210)

b. w pozostałych jednostkach | in other entities

(844 552)

(1 153 258)

• nabycie aktywów finansowych | acquisition of financial assets

(844 552)

(1 153 258)

(220)

(200)

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

Inne wydatki inwestycyjne | Other outflows from investment activities

(18 007)

46 006

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

(63 730)

61 690

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

(63 730)

61 690

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

90 813

29 123

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

27 083

90 813

5

2

• o ograniczonej możliwości dysponowania | of restricted cash and cash equivalents
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Dr Jan Kołodyński, szef Laboratorium Kwantowej Informacji
i Wnioskowania Statystycznego (program MAB)
Lab Leader of Quantum Information and Inference Laboratory
(IRAP programme)

SUPLEMENT
O NASZYCH L AUR EATACH,
INICJATYWACH , P R OJEKTACH

SUPPLEMENT
AB OUT OUR B E N EF ICIAR IES ,
INITIATIVE S AND P R OJECTS

DOŁOŻYĆ SWOJĄ CEGIEŁKĘ

MAKING A CONTRIBUTION

Nie mamy spadkobierców, zostawimy nasz dorobek młodej
polskiej inteligencji – postanowili anonimowi darczyńcy.
Otrzymałam wsparcie na początku kariery, teraz jest czas,
żebym sama pomogła młodszym kolegom – uznała kierowniczka zespołu naukowego. Jeden procent dochodu przekażę
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – stwierdził wybitny uczony.
Ufundujmy stypendia, przecież to inwestycja w ludzi – uznali
przedsiębiorcy.

“We don’t have any heirs, so we decided to leave our estate
to the young Polish intelligentsia,” anonymous donors told
us. The head of a research team said, “I received support at
the start of my career, and now it’s time to help my younger
colleagues.” A distinguished scholar stated, “I am donating
1% of my income tax to the Foundation for Polish Science.”
And entrepreneurs said, “We should finance stipends because it’s an investment in people.”

Zbiórka trwa. Każdy może dołożyć swoją cegiełkę do programu
START dla najlepszych młodych badaczy. Co roku ponad stu
z nich otrzymuje roczne stypendia. Dzięki tym pieniądzom
nie muszą szukać pracy zarobkowej poza nauką i osiągają
imponujące wyniki.

The fundraising campaign continues. Anyone can make a contribution to the START programme for the best young researchers.
Every year over a hundred of them receive annual stipends.
Thanks to this money, they don’t have to take jobs outside of
science, but can focus on achieving impressive research results.
Beginning not long ago, the START programme has been open
to contributions from private sources. Like any diversification,
this step reinforces the Foundation’s independence and strengthens the hope that no crisis will endanger the continuity of
FNP’s mission: “Supporting the best, so they can become even
better.” The Foundation must also seek private funds so it can
operate flexibly—quickly, but first and foremost in line with
its own priorities.

Od niedawna budżet programu jest otwarty na wpływy z prywatnych źródeł. Jak każda dywersyfikacja, taki krok wzmacnia
niezależność Fundacji i daje nadzieję, że żaden kryzys nie zagrozi
ciągłości misji: „Wspierać najlepszych, żeby mogli stać się jeszcze lepsi”. Fundacja sięga po pieniądze prywatne również po
to, żeby działać elastycznie, a więc szybko i przede wszystkim
zgodnie z własnymi priorytetami.
Z pieniędzmi publicznymi wiążą się różne konsekwencje i ograniczenia związane z procedurami. Kiedy pojawia się nagła
potrzeba, obiecujący kierunek badań, ciekawy człowiek, wówczas nie ma sensu oczekiwać szybkich, elastycznych działań
od rozbudowanego aparatu publicznego – tłumaczy Adam

Public money entails various consequences and limitations
tied to procedures. As Adam Zieliński, Deputy Director of the
Programme Division at FNP, explains, “When a sudden need
arises, a promising line of research, an interesting person, there
is no point in expecting quick, flexible action from the extended
public apparatus. This is where a foundation like ours can step
in, like a rapid response force: we assemble our own soldiers
and send them where they are needed.”

SCIENTISTS FOR SCIENCE: 1% AND SPONTANEOUS CONTRIBUTIONS
According to Prof. Iwo Białynicki-Birula, “Expanding the degree
of independence through financing by private individuals and
businesses is an excellent idea. All over the world, private funds
finance science to some extent.” He points out that businesses are a huge community, from entrepreneurs operating on
a small scale to companies with turnover in the billions. This
distinguished physicist decided to assign 1% of his personal
income tax for use by FNP to support young scientists. He
didn’t even realize he was earmarking the funds for a specific
purpose. He simply recognized that it’s important to support
the Foundation for Polish Science.

Prof. Iwo Białynicki-Birula
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Like many other people who had been connected with FNP for
years, Prof. Białynicki-Birula didn’t hesitate to join the group
financially supporting the aims pursued by the Foundation. For

Zieliński, zastępca dyrektora ds. działalności programowej
FNP. Tu może się uaktywniać fundacja taka jak nasza, która
jest jak siły szybkiego reagowania: zbieramy swoich żołnierzy
i przerzucamy ich tam, gdzie są potrzebni – dodaje.
NAUKOWCY NAUKOWCOM: JEDEN PROCENT I SPONTANICZNE WPŁATY
Pomysł, żeby rozszerzyć stopień niezależności poprzez finansowanie przez osoby prywatne i przedsiębiorstwa jest bardzo
dobry. Na całym świecie fundusze prywatne w jakimś stopniu
finansują naukę – mówi profesor Iwo Białynicki-Birula. Zaznacza,
że przedsiębiorcy to ogromne środowisko, od tych działających
w małej skali po firmy obracające miliardami. Wybitny fizyk
przekazał na rzecz młodych naukowców wspieranych przez FNP
odpis 1 proc. podatku. Nawet nie zdawał sobie sprawy z tego,
że przeznacza pieniądze na określony cel. Po prostu uznał, że
Fundację trzeba wspierać.
Laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, podobnie jak
wiele innych osób od lat związanych z Fundacją, bez wahania
dołączył do grona osób wspierających finansowo realizowane
przez nią cele. Wielu badaczom wystarczyła bezpośrednia
informacja, że mogą dołączyć do grona darczyńców. Efekty
kampanii „mailingowej” pokazują, że warto było prosić...
Fundacja jest w Polsce pionierem zbierania prywatnych funduszy
na naukę. To było wyzwanie, bo nie mogliśmy skorzystać z żadnych wzorców i dobrych praktyk. W naszym kraju nie odbyła się
dotąd żadna tak duża kampania fundraisingowa na rzecz nauki.
Inspiracją stały się dla nas europejskie uniwersytety, zwłaszcza
te w Wielkiej Brytanii. Najlepsze z nich dbają o relacje ze swoimi

Sama kiedyś dostałam od Fundacji
bardzo dużo. Czuję, że właśnie teraz
jest moment, kiedy mogę już sama
wspomóc młodych badaczy, dzięki
czemu skupią się na pracy naukowej,
czyli na tym co lubią i co kochają,
i co jest ważne.

absolwentami, a absolwenci chcą mieć wpływ na uczelnię, z jakiej
się wywodzą. Dlatego w pierwszym odruchu zwróciliśmy się do
naukowców związanych z naszą organizacją – tłumaczy Zofia
Matejewska, koordynatorka akcji fundraisingowej.
Do domów, laboratoriów, instytutów, katedr i gabinetów wysłano blisko 3 tysiące listów. Tylu „absolwentów” przez 26 lat
swojego istnienia miał bowiem program START. Ich kariery

many researchers, it was enough to inform them directly that
they can join the club of donors. The effects of the letter-writing
campaign showed that all we had to do was ask.
As Zofia Matejewska, coordinator of the fundraising campaign,
explained, “The Foundation is a pioneer in Poland in raising
private funds for science. It was a challenge, because we had
no examples or best practices to rely on. No fundraising campaign for science had ever been conducted before on such
a scale in Poland. We were inspired by European universities,
however, particularly those in the UK. The best of them cultivate
relationships with their alumni, and the alumni want to make
a contribution to the university that educated them. That’s
why our first step was to turn to scientists who already have
a connection to our organization.”
Nearly 3,000 letters were mailed to scientists’ homes, labs,
institutes, departments and offices. That’s how many “alumni”
the START programme had funded over the first quarter-century
of its existence. Their careers have been closely watched, and
reveal how that first distinction boosts talented people at the
start of their scientific career.
The first phase of the fundraising was the energetic “1%” campaign. “Even before, taxpayers already had the right to make
an assignment of 1% of their personal income tax to FNP,” said
Matejewska. “But when we launched our active fundraising, we
wanted to expand this pool. For two months we wrote letters,
called and talked with people, but also used traditional media
and social media to make sure that as many people as possible
learned that they could use this method to finance stipends
for promising scientists. The campaign succeeded in doubling
the proceeds from assignments of 1% of personal income tax.
Previously this source financed 1.5 stipends per year, but now
it suffices to cover nearly three stipends, or PLN 75,000.”
However, according to Adam Zieliński, the 1% mechanism
is still not the ideal method for financing science or culture.
“People prefer to support charities in this way,” he said. “So
we are particularly proud that when filling out their annual
tax returns, so many taxpayers thought of the Foundation
for Polish Science.” He pointed out that a single assignment

Once upon a time I received
a lot from the Foundation. I feel
that now is the time when I can
help young researchers myself,
allowing them to focus on
science—the work they love,
which is also important work.
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są wnikliwie obserwowane. Dowodzą one, jak bardzo owo
pierwsze wyróżnienie pomaga zdolnym ludziom na początku
drogi naukowej.
Pierwszy etap zbiórki przypadł na gorący okres „jednego
procenta”. Już wcześniej podatnicy mogli dokonywać odpisu
1 proc. na FNP, jednak kiedy rozpoczęliśmy aktywny fundraising,
chcieliśmy zwiększyć tę pulę. Przez dwa miesiące wysyłaliśmy
listy, dzwoniliśmy, rozmawialiśmy, a także wykorzystywaliśmy
media tradycyjne i społecznościowe, żeby jak najwięcej ludzi
dowiedziało się, że w ten sposób mogą dofinansować stypendia
dla obiecujących naukowców. Kampania sprawiła, że wpływy
z 1 proc. wzrosły dwukrotnie. Dotąd udawało się z tego źródła
sfinansować 1,5 stypendium. Teraz są to niemal trzy stypendia,
czyli 75 tys. złotych – podsumowuje Matejewska.
Zdaniem Adama Zielińskiego, mechanizm „1 procenta” nie jest
jednak najlepszym sposobem finansowania nauki czy kultury.
Ludzie wolą wspierać w ten sposób działalność charytatywną.
Tym bardziej jesteśmy dumni, że podczas dokonywania decyzji
przy wypełnianiu PIT tak wielu podatnikom przyszła do głowy
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – stwierdza Zieliński. Zaznacza,
że rzadko pojedynczy odpis przekracza sto złotych, więc wzrost
o przeszło 37 tys. oznacza „zwerbowanie” do sił szybkiego reagowania dodatkowo prawie 350 „aliantów”. Ale to był dopiero
początek pospolitego ruszenia.

dr inż. Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska

rarely exceeds PLN 100, so the increase of nearly PLN 37,000
means that FNP managed to recruit nearly 350 allies to join its
rapid response force. But that was just the start of the mass
mobilization of troops.

MAŁE WIELKIE DAROWIZNY
GREAT SMALL GIFTS
Jeden procent z pensji naukowca bywa mało znaczącą kwotą,
nawet na wyższych szczeblach kariery. Dlatego niektórzy laureaci
programów stypendialnych i nagród Fundacji zdecydowali się
przekazać osobne darowizny na rzecz programu START. Motywacja niemal u wszystkich była taka sama: kiedyś otrzymali wsparcie
z Fundacji, teraz sami chcą wesprzeć młodszych kolegów.
Buduję właśnie swój zespół naukowy i dużo myślę o ludziach,
z którymi współpracuję. Chciałabym, żeby mogli się rozwijać,
uzyskiwać stypendia. Sama kiedyś dostałam od Fundacji bardzo
dużo. Czuję, że właśnie teraz jest moment, kiedy mogę już sama
wspomóc młodych badaczy, dzięki czemu skupią się na pracy
naukowej, czyli na tym, co lubią i co kochają, i co jest ważne –
mówi dr Halina Waś. Badaczka wspomina, jak dużą różnicę
w jej finansach spowodowało niegdyś otrzymanie stypendium
START. Jej zdaniem, młodych ludzi nadal trzeba wspierać, mimo
że stypendia doktoranckie nie są już tak niskie, jak kilka czy
kilkanaście lat temu.
Zauważam odpływ młodych ludzi od nauki. Niewiele osób decyduje się na doktorat, a nawet jak już go zrobią, i tak odchodzą
potem do firm. Musimy koniecznie coś zrobić dla finansowania
polskiej nauki, żeby te młode talenty nie odpływały do przemysłu
albo za granicę. Ktokolwiek jest chętny, by przekazać pieniądze
na wsparcie młodych naukowców, powinien móc to zrobić. Jak
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One percent of a scientist’s income tax may not be a huge
amount, even at higher career levels. That’s why some laureates
of stipend programmes and awards from the Foundation have
decided to make separate gifts to the START programme. The
motivation for nearly all of them was the same: they received
help from the Foundation in the past, and now they would like
to support their younger colleagues.
Dr Halina Waś explained, “I am building my own research
team and thinking a lot about the people I work with. I would
like them to be able to grow, to win grants. Once upon a time
I received a lot from the Foundation. I feel that now is the time

I know myself how much that stipend
can change your life. I decided
to support this campaign to give
opportunities to young researchers,
the same as I once received, namely
a ‘start’ toward their scientific future,
a ‘start’ to their career.

Sama wiem, jak bardzo to
stypendium potrafi zmienić życie.
Zdecydowałam się na wsparcie
tej akcji, by dać szansę młodym
naukowcom – taką, jaką sama kiedyś
dostałam, czyli START w naukową
przyszłość, START w mojej karierze.

najbardziej jestem za tym, żeby tych pieniędzy szukać także poza
budżetem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – uważa badaczka,
która przekazała darowiznę adekwatną do swoich możliwości
finansowych.
Drugi etap zbiórki zorganizowano wiosną, w czasie kiedy rozstrzygany był kolejny konkurs START. Kilkutygodniową akcję
zbierania wpłat i darowizn od społeczności naukowców opatrzono hasłem i hashtagiem #JestemStartowcem. Apel o wsparcie
młodych był adresowany do środowiska akademickiego. Listy
trafiły również do recenzentów związanych z Fundacją, czyli
do ekspertów oddzielających słabsze pomysły naukowe od
marzeń, które uskrzydlają badaczy i zmieniają świat.

when I can help young researchers myself, allowing them to
focus on science—the work they love, which is also important
work.” Waś remembers what a big difference to her finances
it meant at the time to for her to receive a START stipend. In
her view, it is still necessary to support young people, even
though doctoral stipends are not at low anymore as they just
a decade ago.
She decided to make a gift to the Foundation within her financial
capabilities. “I observe that young people are retreating from
science,” Waś said. “Not many of them decide to pursue a doctorate, and even after they do, they later leave to join firms. We
must do something for the funding of Polish science, so that
young talent does not leave for industry or move abroad. Anyone
who wants to give money to support young scientists should be
able to do so. I am very much in favour of seeking such funds
from outside the budget of the Foundation for Polish Science.”
The second phase of the fundraising was organized in the
spring, when the next START competition was being decided.
A campaign to collect contributions and gifts from the scientific
community was conducted over several weeks under the slogan
and hashtag #JestemStartowcem—“I am a START laureate.”
The appeal for support for young researchers was targeted to
the academic community. Letters were also sent to reviewers
for the Foundation, the experts who separate weak concepts
from the dreams that can allow researchers to take flight and
change the world.

Dr inż. Paulina Kasperkiewicz wybrała formę darowizny, ponieważ już wcześniej podjęła inne zobowiązanie związane
z 1 proc. podatku dochodowego. Chciała jednak dołożyć się
do wyróżnienia, które – według niej – otwiera drzwi na nowe
wyzwania i pomaga w późniejszych etapach kariery. Młoda
chemiczka wygrała w cuglach wiele prestiżowych konkursów.
Zanim jednak przyszły wielkie sukcesy, otrzymała stypendium
START. Oznaczało to ulgę w wymiarze finansowym. Mogła
zająć się pracą zamiast pozyskiwaniem środków na życie. Stypendium przydało się na stażu w Kalifornii, gdzie koszty życia
były bardzo wysokie dla młodej polskiej badaczki. Ale przede
wszystkim dodało jej pewności siebie. Poczuła, że jej wysiłek
został doceniony.

Dr Paulina Kasperkiewicz chose the form of a gift, as she had
already committed to assign 1% of her income tax in other ways.
She nonetheless wanted to contribute to a distinction that she
believes opens doors to new challenges and helps researchers
in later stages of their career. As a young chemist, she won many
prestigious competitions. But before her biggest successes came,
she received a START stipend. This was a relief to her in her financial outlook. She could devote herself to science instead of
just earning a livelihood. The stipend came in handy during her
fellowship in California, where the cost of living was very high
for a young Polish researcher. But above all it gave her self-confidence. She felt that her efforts were appreciated.

Grono znamienitych specjalistów ocenia wnioski, weryfikując
osiągnięcia aplikantów i jest to jedna z pierwszych ocen ogromu ich pracy – podkreśla dr Kasperkiewicz. Młodzi naukowcy
na wczesnych etapach kariery często stoją przed pytaniem: co
dalej? START pomaga w podjęciu tej decyzji. Sama wiem, jak
bardzo to stypendium potrafi zmienić życie. Zdecydowałam się
na wsparcie tej akcji, by dać szansę młodym naukowcom – taką,
jaką sama kiedyś dostałam, czyli START w naukową przyszłość,
START w mojej karierze.

“A group of outstanding specialists evaluates the applications,
verifying the applicants’ accomplishments, and this is one of the
first assessments they receive covering the totality of their output,”
Kasperkiewicz said. “Young scientists at the early stages of their
career often face the question, ‘What next?’ START helps them make
that decision. I know myself how much that stipend can change
your life. I decided to support this campaign to give opportunities
to young researchers, the same as I once received, namely a ‘start’
toward their scientific future, a ‘start’ to their career.”

Czy marzenia naukowe dr Kasperkiewicz były warte wsparcia? Wystarczy wspomnieć, że udało jej się znaleźć sposób
na dokładne poznanie enzymów. Jej metodę będzie można

Were Dr Kasperkiewicz’s scientific dreams deserving of support? Suffice it to say that she has succeeding in finding a way
to precisely identify enzymes. Her method can be applied to
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Dr Halina Waś

wykorzystać do badań nad szybkimi testami diagnozującymi
choroby nowotworowe czy ułatwiającymi terapie celowane.
O szczegółach jej pracy i o osiągnięciach kilkudziesięciu innych
ambasadorów akcji fundraisingowej można przeczytać na
stronie internetowej kampanii FNP START.
Strona zbiórkowa www.start.fnp.org.pl to wygodne narzędzie
ułatwiające wpłaty – wyjaśnia Zofia Matejewska. Poprzez tę
stronę można zrobić przelew, zapłacić przez paypal lub kartą
kredytową. Wystarczą dwa kliknięcia, aby przekazać darowiznę
na rzecz programu START. Ta sama strona służy temu, aby pokazać
sukcesy dotychczasowych laureatów tego programu. Opisujemy
ich osiągnięcia i oddajemy głos w wywiadach. Nie ma lepszego
dowodu na to, że nasi darczyńcy wspierają konkretnych, wybitnych ludzi, a nie jakąś bezosobową „polską naukę”.
NAUKA „RODZI” FIRMY
Nie tylko „Startowcy” oddają młodym naukowcom honorowy
dług. Również laureaci innych programów Fundacji czują potrzebę wsparcia młodych u progu kariery. Zwłaszcza, jeśli udało im
się skomercjalizować swoje wynalazki, uzyskać wpływy z licencji,
przefrunąć ponad umowną granicą dzielącą naukę od biznesu.
Ich darowizny to nie tylko pomoc finansowa, ale również jasny
komunikat: „Opłaca się! Ciężka praca naukowa przynosi profity.
Jeśli uda się opatentować wynalazek, można godnie żyć i podzielić się z innymi, być może przyszłymi współpracownikami”.

114

RAPORT ROCZNY FNP 2018 | SUPLEMENT

research on quick tests for diagnosing cancers or facilitating
targeted therapies.
The details of her work and the accomplishments of dozens of
other ambassadors of the fundraising campaign can be found
on the website dedicated to the online campaign for FNP’s
START programme.
As Zofia Matejewska explained, “The fundraising site www.
start.fnp.org.pl is a convenient tool making it easy to make
contributions. Bank transfers and contributions by PayPal or
credit card can all be made via the programme website. It takes
just a few clicks to make a gift for the START programme. The
same site is also used to publicize the successes of previous
laureates of the programme. We discuss their achievements and
hear them speak in interviews. There is no better proof that our
benefactors are supporting specific, outstanding people, and
not some abstract, faceless notion of ‘Polish science.”
SCIENCE GIVES BIRTH TO FIRMS
It is not just START laureates who are repaying a symbolic debt.
Laureates of other programmes of the Foundation also feel
a need to support young people at the threshold of their career. Especially if they have succeeded in commercializing their
discoveries and generating income from licences by leaping the
conventional boundary between science and business. Their
gifts are not just financial assistance, but also send a clear message: “It pays off! Hard scientific work can generate profit. If you

Dla młodych ludzi, którzy poświęcają najlepszy okres swego
życia na badania naukowe, stypendium START jest olbrzymią
motywacją. Docenieni, są w stanie dać z siebie jeszcze więcej.
Dzięki wsparciu finansowemu mogą sobie pozwolić na pełne
zaangażowanie w badania. A przede wszystkim, otrzymują sygnał
od naukowców o uznanej reputacji, że to co robią w laboratorium, jest ważne – obserwuje w swojej „drużynie” prof. Jacek
Jemielity, laureat programu Fundacji TEAM.
Biochemik jest współtwórcą słynnej „szczepionki na raka”.
Obecnie komercjalizują ją koncerny medyczne. Swoim autorytetem i darowizną wsparł program START. Dobrze, żeby to bardzo
prestiżowe, cieszące się uznaniem w środowisku naukowym
stypendium, trwało. I dobrze, żeby młodzi ludzie mogli skorzystać
z tego programu – uważa prof. Jemielity.
Podkreśla, że praca badawcza jest bardzo wymagająca. To nie
jest tak, że po ośmiu godzinach można o wszystkim zapomnieć
i zająć się innymi sprawami. Jeśli chce się odnieść sukces, trzeba
bardzo dużo czytać, a w przypadku nauk eksperymentalnych,
dużo pracować w laboratorium. Młody człowiek, poświęcając
tak dużo czasu, potrzebuje czuć, że to, co robi, jest doceniane.
Z reguły otrzymuje wsparcie od swojego mentora. Ważne jest
jednak, żeby jego sukcesy zostały dostrzeżone przez szersze
grono: od koleżanek i kolegów, poprzez współpracowników, aż
po naukowe autorytety – mówi prof. Jemielity.
Badacz przyznaje, że samo środowisko naukowe potrzebuje wsparcia. Mimo to zachęca badaczy do zasilenia budżetu
programu START. Bo przecież wielu naukowcom powiodło się
w pracy badawczej. Zarobili godne pieniądze na komercjalizacji

succeed in patenting your invention, you can live comfortably
and share with others—maybe even your future co-workers.”
Prof. Jacek Jemielity, a laureate of FNP’s TEAM programme,
observes the benefits of START in his own team: “For young
people who devote the best years of their life to research, the
START stipend is a huge motivation. When they are appreciated,
they are capable of giving even more of themselves. Thanks
to this financial support, they can commit themselves fully to
research. First and foremost, they receive a signal from renowned scientists that what they are doing in the lab is important.”
Jemielity, a biochemist, co-developed the famed “cancer
vaccine.” Currently it is being commercialized by healthcare
companies. He has supported the START programme with
his personal example and a gift. “It’s good that this highly
prestigious research stipend, which enjoys recognition in the
scientific community, has continued,” he said. “It’s also good
that young people can take advantage of this programme.”
He emphasizes that research work is highly demanding: “You
can’t just forget it all after eight hours and turn to other things,”
Jemielity said. “It doesn’t work that way. If you want to achieve
success, you have to read a lot, and in the case of experimental
sciences, you have to work a lot in the lab. A young person
devoting so much time needs to feel that what he or she is
doing is appreciated. As a rule, they receive encouragement
from their mentors. But it’s also important for their successes
to be noticed by a wider group, from colleagues and co-workers
to scientific authority figures.”
Jemielity admits that the scientific community itself needs
support. Nonetheless, he encourages researchers to contribute

Prof. Jacek Jemielity
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swoich pomysłów. Prof. Jemielity nie ma wątpliwości, że wiele
koleżanek i kolegów odnajdzie podobne motywacje do jego
własnych. Jakich?
Staram się być empatyczny. Sam byłem młodym naukowcem
i pamiętam, jak ważne jest wsparcie na tym etapie. Generalnie
polskie społeczeństwo jest skłonne pomagać potrzebującym.
Jeśli zatem ktoś może i chce to robić, to właściwa droga – ocenia.
W marcu 2019 roku wraz z chemikami i biochemikami ze swojego
zespołu oraz wybitnymi polskimi immunologami prof. Jemielity założył spin-off UW ExploRNA Therapeutics. Spółka ma na
celu podnoszenie na wyższy poziom technologiczny kolejnych
wynalazków. Uczeni będą weryfikować swoje obserwacje na
modelach zwierzęcych, a potem w badaniach klinicznych.
Mam nadzieję, że to zakończy się sukcesem i wtedy wsparcie
dla programu START może być znacznie większe – deklaruje
prof. Jemielity.

to the budget for the START programme. Many scientists have
achieved success in their research and earned good money
on commercialization of their ideas. He believes that many
colleagues will find motivations similar to his own: “I try to be
empathetic. I was a young researcher myself and I can imagine
how important support is at that stage. Generally, Polish society
is inclined to help those in need. So if someone can help and
wants to do so, that is the right path.”
In March 2019, along with chemists and biochemists from his
team and outstanding Polish immunologists, Prof. Jemielity
founded the University of Warsaw spinoff ExploRNA Therapeutics. The company aims at taking further inventions to the next
technological level. The researchers will verify their observations
on animal models, and later in clinical trials. “I hope that this
is successful,” said Prof. Jemielity. “Then the support for the
START programme could be much greater.”
FIRMS “DO” SCIENCE

FIRMY „ROBIĄ” NAUKĘ
Trzecie źródło wsparcia akcji fundraisingowej to partnerstwo
korporacyjne. Potrzeba wielu rozmów z przedstawicielami firm,
aby odnaleźć wspólne korzyści ze wspierania programu START.
Przedsiębiorcy, którzy je dostrzegą, decydują się na udzielenie
znaczącego wsparcia.
Fundacja jest znana w środowisku naukowym, ale nie jest tak
dobrze znana w środowisku biznesowym. Niewielu szefów firm
wie, czym się zajmujemy, a więc trudno im znaleźć motywację,
żeby nas wesprzeć. Budowanie kontaktów z korporacjami jest
bardzo czasochłonne. Firmy są złożone, trudno jest odkryć ścieżkę

dr inż. Dawid Nidzworski
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The third source of support in the fundraising campaign is corporate partnerships. It takes a lot of discussions with company
officials to identify the joint benefits from supporting the START
programme. Businesses who realize this may then decide to
provide significant support.
According to Adam Zieliński, “The Foundation is recognized
in the scientific community, but it is not as well known in
the business community. Not many CEOs know what we are
about, so it’s hard for them to find the motivation to support
us. Building contacts with corporations is time-consuming.
Companies are complex and it can be hard to find the path

To jedno stypendium, które
ufundowaliśmy, sprawi, że młody
człowiek będzie miał poczucie, że
został wsparty przez środowisko
przemysłowe, biznesowe. To
budowanie myślenia komercyjnego
u młodych naukowców.

dotarcia do osób decydujących o finansach. Często nawet to
nie daje efektu, podchodzimy do tego z dużą pokorą. Warto, bo
potencjalne wsparcie ze strony korporacji jest duże. Pół roku
starań może przekładać się nawet na 10 stypendiów – mówi
Adam Zieliński.
Narodowy Bank Polski w ramach swojego programu edukacji
ekonomicznej zdecydował się wesprzeć dziesięciu świetnych
ekonomistów i matematyków, oferując na ich stypendia aż
280 tys. złotych. Są szanse na rozszerzenie tego wsparcia na
kolejne edycje.
W tym roku program START wsparł również dr Dawid Nidzworski,
biotechnolog, twórca testów wykrywających, czy choroba jest
efektem działania wirusa, czy też bakterii. Naukowiec na własnej
skórze przekonał się, jak ważne są takie testy m.in. w terapii
antybiotykowej. Postawił na biznes i wypracował mechanizm
gromadzenia ludzi wokół komercjalizacji badań. Jego start-up,
spółka SensDx oraz Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej ufundowały w całości jedno ze stypendiów w programie
START w edycji 2019.
Można wydać kilkanaście tysięcy złotych na jedną reklamę w mediach. Zobaczy ją grupa ludzi...i tyle. A to jedno stypendium, które
ufundowaliśmy, sprawi, że młody człowiek będzie miał poczucie,
że został wsparty przez środowisko przemysłowe, biznesowe.
To budowanie myślenia komercyjnego u młodych naukowców.
Zmiany w nauce w tym właśnie kierunku zmierzają – mówi dr
Nidzworski, także dawny „Startowiec”. Wspomina, że dla niego
stypendium START było impulsem do działania. Dzięki niemu
mógł skupić się na badaniach, a jednocześnie rozwijać działalność gospodarczą. Jego zdaniem, start-upy są doskonałym narzędziem dla osób z dwoistą naturą: naukowca i przedsiębiorcy.
Uznałem, że nie ma się nad czym zastanawiać, decyzja przyszła
szybko i naturalnie. Wsparcie leżało w możliwościach mojej
firmy i instytutu. Nasza główna motywacja była taka: my też
chcemy wesprzeć młodych, ambitnych zdolnych naukowców,
poniekąd zapraszając ich do współpracy. To także część misji
naszego instytutu.
Założony przez niego Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej współpracuje z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej w pro-

to the financial decision-makers. Often even this does not
generate any results, so we approach these efforts humbly.
It’s nonetheless worthwhile, because the potential support
from a corporation is huge. Half a year of effort may translate
into a dozen stipends.”
As part of its economic education programme, the National
Bank of Poland decided to support 10 outstanding young
economists and mathematicians by offering PLN 280,000 to
cover their stipends. There is a chance to extend this support
to future editions of the programme.

The single stipend we funded means
that a young person will have the
sense that he has been supported
by the industrial community,
the business world. This builds
commercial awareness in young
scientists.

This year the START programme was also supported by Dr
Dawid Nidzworski, a biotechnologist and creator of tests to
identify whether an illness is the result of a virus or bacteria.
Nidzworski is persuaded from his own experience how important
such tests are, for example in antibiotic treatment. He has bet
on business and developed a mechanism for bringing people
together around commercialization of research. His startup,
SensDx, along with the Institute of Biotechnology and Molecular
Medicine, funded in its entirety one of this year’s stipends in
the START programme.
According to Nidzworski, a former START laureate himself,
“You can spend ten thousand zloty or more on a single ad in
the media. It is seen by a group of people … and that’s it. But
the single stipend we funded means that a young person will
have the sense that he has been supported by the industrial
community, the business world. This builds commercial awareness in young scientists. That is the direction where changes
in science are heading.” He recalls that for him, the START
stipend was a stimulus to act. Thanks to the stipend, he could
focus on research while developing his commercial activity. In
his view, startups are an excellent tool for individuals with the
dual nature of scientist and entrepreneur.
When it came to funding a stipend, Nidzworski said, “It didn’t
take a lot of deliberation. The decision was made quickly and
naturally. The support lay within the capabilities of my company
and the institute. Our main motivation was that we want to
support talented, ambitious young scientists, in a sense inviting
them to cooperate with us. That is also part of the mission of
our institute.”
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jekcie kształtującym u studentów tzw. kompetencje miękkie
potrzebne w działalności biznesowej. Jakie korzyści może mieć
firma przekazująca tak znaczącą darowiznę na cele naukowe?
To ogromna wartość wizerunkowa dla firmy, praktyczne uruchomienie działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu.
Potwierdzenie, że nasze cele nie są jedynie deklaracją, ale sposobem na funkcjonowanie firmy. Wspieramy mądrych, młodych
ludzi, pełnych pasji i determinacji naukowej. Wiem, że to dla nich
bardzo istotne. Już na wczesnym etapie kariery ktoś im mówi,
że to co robią, na co w życiu zawodowym stawiają, jest ważne
i może przynieść konkretne efekty, w tym biznesowe – wylicza
dr Nidzworski.
Szef SensDx nie uważa, że zachęcanie doktorantów do stawiania
pierwszych kroków w biznesie jest odbieraniem nauce narybku.
Podkreśla, że w firmach są prowadzone prace badawczo-rozwojowe o bardzo dużym zasięgu. Są to innowacje na skalę globalną,
które motywują i rozwijają do dalszych badań. Jeżeli ktoś ma
duszę naukowca, to ciężko będzie zrobić z niego biznesmena i odwrotnie. Ale ja, dzięki stypendium START, mogłem spełniać się jako
badacz i jednocześnie urzeczywistniać rynkowo swoje pomysły –
tłumaczy biotechnolog. – Moją prywatną misją jest pokazanie,
że da się być naukowcem i pracować w biznesie. Podkreśla, że
wszelkie innowacje oparte o prace badawczo-rozwojowe, są
nauką – niezależnie, czy są rozwijane w firmie, prywatnym lub
publicznym instytucie albo w jednostce naukowej. Przedsiębiorca nie zakłada, że osoby, które dostaną stypendium START, na
pewno wzmocnią kadry przemysłu „Life Science”. Zależy mu,
by laureaci dowiedzieli się o istnieniu jego instytutu i spółki,
zainteresowali się prowadzonymi tam badaniami i być może
w przyszłości zostali partnerami tych podmiotów.
Zdaniem dr. Nidzworskiego, Fundacja idzie we właściwym
kierunku, różnicując źródła finansowania. Mówiąc biznesowo:
co do zasady każda dywersyfikacja jest lepsza niż uzależnianie
się od jednego dostawcy. Szukanie sponsorów czy nowych form
inwestycji to dobra droga i gwarancja niezależności.
Dr Nidzworski zdecydował się na ufundowanie w całości stypendium dla jednego z laureatów programu START. Taką formę
uznał za najbardziej racjonalną i ukierunkowaną. Pierwotnie
zamierzał wesprzeć reprezentanta nauk o życiu. Ostatecznie
uznał, że wskazywanie adresata stypendium nie jest aż tak
istotne. Chodzi bowiem o zachęcenie naukowców do tego, aby
próbowali być przedsiębiorczy, niezależnie od tego, w jakim
obszarze prowadzą badania. Zgadzają się z tym organizatorzy
kampanii. Naszym marzeniem jest, żeby z czasem zagospodarować wszystkie te stypendia z zewnętrznych źródeł. Docelowo
chcielibyśmy, żeby firmy wspierały naukowców w ramach dziedzin
związanych z prowadzonym przez nie biznesem. W przypadku
humanistów liczymy na prywatnych mecenasów, choć i wśród
dziedzin humanistycznych są dyscypliny przydatne firmom –
mówi Zofia Matejewska
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The Institute of Biotechnology and Molecular Medicine, founded
by Nidzworski, works with the Foundation for Polish Science
on a project for cultivating in students the “soft skills” needed
for business. What benefits can a firm gain from providing such
a large gift for scientific purposes?
“There’s a huge image value for the firm, and a practical launch
of corporate social responsibility initiatives,” said Dr Nidzworski.
“It’s proof that our aims are not just talk, but the way our firm
operates. We support smart young people, full of passion and
scientific determination. I know it’s crucial for them. Early on in
their career someone is telling them that what they’re doing, the
commitment they’ve made in their professional life, is important
and can generate concrete results, including business results.”
The head of SensDx does not believe that encouraging doctoral
students to take their first steps in business means stealing
the new generation away from science. He stresses that R&D
work of huge scope is conducted within companies. These are
innovations of global scale, motivating and expanding toward
further research.
According to Nidzworski, “If someone has the soul of a scientist,
it’s hard to make him into a businessman, and vice-versa. But
thanks to a START stipend, I could actualize myself as a researcher and also turn my ideas into reality on the market. My private
mission is to show that you can be a scientist and also work in
business.” He stresses that all innovations based on R&D are
a form of science, regardless of whether they are developed in
a company, a private or public institute, or a research unit. He
doesn’t assume that individuals who receive a START stipend
will definitely join the forces of the life science industry, but he
wants laureates to know about the existence of his company
and institute, to be interested in conducting research there, and
perhaps in the future to partner with these entities.
In Dr Nidzworski’s view, the Foundation is heading in the right
direction by diversifying its sources of financing: “Speaking
in business terms, as a rule any diversification is better than
remaining dependent on a single supplier. Seeking sponsors
or new forms of investment is a good path and guarantee of
independence.”
Nidzworski decided to fund in its entirety one stipend for
a START laureate, finding that this form of support would be
the most rational and targeted. Initially he intended to support
a representative of the life sciences, but ultimately he decided
that it is not crucial to designate the addressee of the stipend.
The point is to encourage scientists to try being entrepreneurs,
regardless of their field of research.
The organizers of the campaign agree with this attitude. As
Zofia Matejewska said, “It is our dream that with time, all of
these stipends can be funded from external sources. Ultimately
we would like firms to support researchers in fields related

ANONIMOWY DAR Z DOROBKU ŻYCIA
Po 10 miesiącach od rozpoczęcia akcji udało się zebrać ponad
500 tys. zł* na stypendia dla młodych badaczy. Pieniądze te nie
są i nie będą obciążone żadnymi kosztami administracyjnymi –
te w całości pokrywa Fundacja.
Nagłaśnialiśmy naszą kampanię w portalach społecznościowych,
na fanpage’ach, które odwiedzają osoby zainteresowane nauką,
w mediach tradycyjnych, nawet w warszawskim metrze – mówi
Zofia Matejewska. Liczyliśmy na to, że z naszym komunikatem
wyjdziemy poza grono naszych laureatów. Publikacje, w których
pokazujemy sukcesy naszych stypendystów i przypominamy
o zbiórce, były często udostępniane, czyli „podawane dalej”
w mediach społecznościowych. Tego typu działania powodują,
że coraz więcej osób dowiaduje się o akcji i o tym, że polscy naukowcy potrzebują wsparcia. To głównie kampania wizerunkowa.
Ale i tu zdarzają się wyjątki...
Na informację o stypendiach dla najzdolniejszych młodych
naukowców przyznawanych przez FNP pewnego dnia natknęła
się pewna starsza Pani. Przeczytała o tym na głos mężowi.
Starszy Pan, piłsudczyk i zesłaniec, z racji wieku ma już zbyt
duże problemy ze wzrokiem, by samodzielnie czytać. Wysłuchał jednak z uwagą. Oboje instynktownie czuli, że to będzie
właściwa decyzja. Życie tak się ułożyło, że starsi państwo nie
mają spadkobierców. Dlatego część swojego dorobku przekazali
młodym naukowcom. Anonimowo.
Niech się młodzież uczy, niech Polska będzie mądra – apeluje
Dama. Pamięta czasy wojny, zwłaszcza początki zsyłek, kiedy mordowano inteligencję. U nas w Wilnie, w Krakowie, we
Lwowie... Wróg zawsze niszczy ludzi inteligentnych, bo potem,
jak zostanie motłoch (tu Starsza Pani przeprasza za „brzydkie
słowo”), to z motłochem można zrobić wszystko. Nie ma żadnych
tradycji, nie ma więzi z narodem. A ludzie mądrzy, ci co znają
historię, mają ambicje, żeby o ojczyznę dbać – uważa.
Wspomnienia kobiety sięgają czasów przed wojną. Ludzie na
wsiach nie mieli wówczas dużej świadomości politycznej. Kiedy
ktoś pytał: „jakiej on narodowości?”, to mówili: „on tutejszy”. Nie
zdawali sobie sprawy z polskości. Przyjdzie taka władza, to będzie
dobrze, przyjdzie inna – też dobrze. Inteligencja potrafi rozbudzić
w ludziach poczucie patriotyzmu. Jeśli nie będzie ludzi wykształconych, to ludzie zostaną „tutejsi” i koniec – obawia się Dama.
Dlatego postanowiła wesprzeć dążenie młodych do poświecenia się nauce. Nauka to potęgi klucz, chcesz być uczoną, to się
ucz – Starsza Pani wspomina cytat zamieszczony na ścianach
jej szkoły. Ubolewa nad tym, jak mało współcześnie myśli się
o niepodległości. W ludziach z jej pokolenia taka świadomość
była niezwykle silna.

to their business. In the case of the humanities, we count on
private benefactors, but within the humanities there are also
disciplines useful to firms.”
AN ANONYMOUS GIFT FROM THEIR LIFE’S WORK
Ten months after the campaign was launched, it had collected
over PLN 500,000* for stipends for young researchers. These
funds are not, and will not be, encumbered by any administrative
costs—these are covered in full by the Foundation.
“We announced our campaign on social media sites, fan pages
visited by people interested in science, in traditional media, even
on the Warsaw Metro,” said Zofia Matejewska. “We expected our
message to reach well beyond the group of our own laureates.
The articles where we showcase the successes of our laureates
and mention the fundraising campaign were often shared in
social media. This type of activity means that more and more
people are learning about our campaign and learning that Polish
scientists deserve support. It’s mainly an image campaign, but
there are exceptions…”
One day an older lady came across news about the stipends for
the most talented young scientists awarded by FNP, and read it
aloud to her husband. He was one of Piłsudski’s soldiers back
in the day who had also been sent into exile. With age it was
too hard for the gentleman to read on his own, but he listened
carefully. They both instinctively felt that it would be the right
decision. As fate would have it, they had no immediate heirs.
So they decided to pass on a portion of their assets to young
scientists. Anonymously.
“Let the young people learn, let Poland be wise,” is her appeal.
She remembers the war, particularly the beginning of the deportations, when the Polish intelligentsia were killed off. “In our
city of Wilno, in Kraków and Lwów… The enemy always destroys
the intelligent people, so later, when only the rabble are left”
(she apologizes here for using an offensive term) “they can do
with the rabble whatever they want. There are no traditions,
no ties to the nation. But wise people, those who know history,
have ambitions to care for their homeland.”

Starsi państwo mają tylko siebie. Z biegiem lat coraz trudniej
było im samodzielnie radzić sobie z codziennymi obowiązkami.
Postanowili przenieść się do Domu Seniora. Zlikwidowaliśmy

Her memories stretch back to the time before the Second World
War. People in the countryside had little political awareness in
those days. “When someone asked, ‘What nationality is he?’
they responded, ‘He’s from here.’ They didn’t have a notion
of Polish identity. If one authority came to power, that would
be alright, or another authority, that was fine too. The intelligentsia can stir a feeling of patriotism in the people. If there
are no educated people, everyone will remain ‘from here’ and
that’s all.” With her concerns, she decided to support efforts
by young people to devote themselves to science. “Science is
a powerful key,” she says. “If you want to be learned, then study.”
She recalls these words written on the wall of her school. She
is worried that people don’t give enough thought these days

* stan na marzec 2019

* status as of March 2019
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cały nasz dobytek: mieszkanie, samochód, działkę. Kiedy dowiedzieli się o stypendiach START, postanowili wesprzeć Fundację
darowizną. Od tego czasu jeszcze dwukrotnie przekazali hojne
datki, aby wspomóc naukowy rozwój młodych badaczy. Pragną
pozostać anonimowi. Dla nich ważna jest tylko świadomość,
że uczestniczą w Honorowej Sprawie.
Nie marzą o tym, żeby wspierać konkretne dziedziny nauki. Ich
zdaniem w każdej dziedzinie potrzebny jest postęp. Jego serce
skłania się ku naukom technicznym, sam jest inżynierem. Jej
bliski jest rozwój medycyny, bo ta jest najbardziej związana
z ich życiem. Zgadzają się, że technika jest z medycyną bardzo
związana. Równie ważna jest dla nich humanistyka, zwłaszcza
dbałość o to, „żeby historia była prawdziwa, kiedy polityka tak
brutalnie wchodzi we wszystkie dziedziny życia”.
Starsza Pani miała 12 lat, kiedy wybuchła wojna. Wywieziona,
trafiła do łagrów. W więzieniach ciężko pracowała, m.in. przy
kopaniu gazociągu i montowaniu fabryki samochodów. Głodowała, doświadczyła śmierci bliskich osób. Ryzykowała życiem,
uczestnicząc w strajku więźniów przeciwko pracy ponad siły.
Wróciła do Polski dopiero w 1948 roku – już nie do Wilna, ale do
jednego z miast, dokąd przenieśli się jej rodzice. Wkrótce spotkała swojego przyszłego męża. Dziś mają razem prawie 200 lat.
Wspólnie kontynuują tradycję narodowych ambicji i szacunku
dla wykształcenia. Przekazali największą indywidualną darowiznę na rzecz programu START od momentu rozpoczęcia przez
FNP aktywnej działalności fundraisingowej. Stali się przyjaciółmi
Fundacji i mecenasami młodych badaczy. Wtajemniczeni mogą
poznać przemiłe małżeństwo podczas uroczystości wręczenia
kolejnej edycji stypendiów START.
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to independence. In people of her generation, this awareness
was incredibly strong.
This old couple have only each other. Over the years it became
harder and harder for them to handle day-to-day tasks, and
they decided to move into a home for seniors. “We liquidated
all of our assets,” she said. “Our apartment, our car, our place
in the country.” When they learned about the START stipends
they decided to support the Foundation with a gift. Since
then they have made two more generous gifts to assist in the
scientific growth of young researchers. They wish to remain
anonymous. What is important for them is just knowing that
they are involved in an honourable cause.
They don’t dream of supporting specific fields of science. In
their view, progress is needed in every field. His heart inclines
toward the technical sciences, and he is an engineer himself.
She cares about progress in medicine, because it is most closely
connected with their life. They agree that technology is closely
tied to medicine. The humanities are equally important to them,
particularly ensuring that “history is accurate, when politics so
brutally intrude in all areas of life.”
The woman was 12 years old when the war broke out. She
was deported and ended up in the labour camps. She worked
hard in captivity, including digging a gas line and erecting an
automobile factory. She was malnourished and witnessed the
death of her family. She risked her life to take part in a strike by
prisoners against overwork. She didn’t return to Poland until
1948—no longer to Wilno this time, but to one of the cities
her parents had been transferred to. Soon she met her future
husband. Today their combined age is nearly 200. Together
they continue the tradition of national ambitions and respect
for education. They made the largest individual donation to
the START programme since the launch of active fundraising by
FNP. They became friends of the Foundation and benefactors
of young researchers. Let in on the secret, the laureates can
meet this delightful couple at the award ceremony for the next
edition of the START stipends.

Karolina Duszczyk (Nauka w Polsce PAP)

Karolina Duszczyk (Science in Poland, Polish Press Agency)

Darowizny na rzecz najzdolniejszych młodych badaczy można
przekazać za pośrednictwem strony www.start.fnp.org.pl

Gifts benefitting the most talented young researchers may be
made via the website www.start.fnp.org.pl
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POLSKA? JADĘ!

POLAND, HERE I COME!

Prof. Jonathan Heddle, Dr Ting-Yu Lin

Są obcokrajowcami i przyjeżdżają specjalnie, żeby pracować
naukowo w kraju nad Wisłą. Albo Polakami mającymi za sobą
dłuższy pobyt za granicą, ale którzy na kolejny etap kariery
naukowej wybrali kraj rodzinny. Co nimi powodowało? Czym
się zajmują? Jak się im pracuje? Co im się w Polsce podoba,
a co wręcz przeciwnie? Relacja piątki laureatów FNP.
Prof. Jonathan Heddle przyjechał do Polski w roku 2015. Został
kierownikiem projektu w świeżo utworzonym Małopolskim
Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego
badania sfinansowała FNP w ramach programu TEAM. Heddle
pochodzi z Wielkiej Brytanii. Przed przyjazdem do Krakowa
spędził 10 lat pracując naukowo w Japonii. Tam też poznał
swoją żonę – Tajwankę – Ting-Yu Lin. Spotkali się na gruncie
zawodowym. Heddle był jednym z mentorów Lin. Ona zajmowała się ludzką topoizomerazą (topoizomerazy to enzymy
odpowiadające za stopień skręcenia podwójnej helisy DNA),
on m.in. gyrazą DNA (to rodzaj topoizomerazy występującej
m.in. u bakterii).
Ślub odbył się w 2015 roku. Jonathanowi właśnie kończył się
5-letni kontrakt i intensywnie rozglądał się za nowym miejscem
pracy. Najpierw szukał w Japonii, ale to nie takie proste – opowiada Ting-Yu. Osobie z zewnątrz, bardzo trudno wejść do tego
kręgu. I wtedy natrafił na ogłoszenie z Polski. Och, to całkiem
nowe centrum – powiedział podekscytowany. To zwykle oznacza

They’re foreigners and they come to Poland especially to
work in science. Or they are Poles who have lived abroad
for a long time but choose to return home for the next stage
in their scientific career. What are their reasons? What are
they involved in? How is it to work here? What do you like
about Poland—or not? We hear from five laureates of FNP
programmes.
Prof. Jonathan Heddle came to Poland in 2015 to direct a project
at the newly established Małopolska Biotechnology Centre at
Jagiellonian University. His research was funded by FNP under
the TEAM programme. Heddle is from the UK. Before coming
to Kraków he worked in science for 10 years in Japan. There
he also met his wife, Ting-Yu Lin, who is Taiwanese. They met
on professional ground. Heddle was one of Lin’s mentors. She
was working on human topoisomerase (topoisomerases are
enzymes responsible for the degree of twisting of the double
helix of DNA), and he on DNA gyrase (a type of topoisomerase occurring for example in bacteria).
They were married in 2015. Heddle had just finished a 5-year
contract and was intensively looking around for a new place
to work. “First we looked in Japan,” said Lin, “but it’s not that
easy. For a person from the outside it’s hard to break into that
circle. Then he found an announcement from Poland.”

Wtedy natrafił na ogłoszenie z Polski.
– Och, to całkiem nowe centrum –
powiedział podekscytowany. – To
zwykle oznacza dobre możliwości,
z pewnością trafią tam mądrzy
ludzie. Chyba spróbuję.
dobre możliwości, z pewnością trafią tam mądrzy ludzie. Chyba
spróbuję. Ani mąż, ani ja nie znaliśmy Europy Wschodniej. Pamiętam, sprawdzaliśmy średnie ceny w Polsce i stwierdziliśmy,
iż jest tam taniej niż w Wielkiej Brytanii czy Stanach, za to mniej
więcej tak samo drogo jak na Tajwanie – wspomina Ting-Yu.
Jonathan pojechał do Polski i szybko dał znać, że podoba mu
się w nowym miejscu. Że zarówno życie, jak i praca, nie różnią
się specjalnie od tego, co znaliśmy z innych krajów. Dojechałam
do niego miesiąc później.
Ukochany Kraków
Kraków to ukochane miasto dr Alicji Babst-Kosteckiej. Tu studiowała, tu spędziła połowę życia. Najpierw magisterka – ochrona
środowiska na Wydziale Chemii UJ, po pierwszym roku równolegle ekonomia na krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Potem
doktorat z genetyki populacyjnej i ekologii siedlisk w systemie
cotutelle, czyli w dwóch miejscach – krakowski Instytut Botaniki PAN i Uniwersytet Lille 1, z udziałem mentorów z Polski
i Francji. Wreszcie stypendium podoktorskie w Szwajcarii,
gdzie młoda badaczka nie tylko świetnie dalej się rozwijała
naukowo, ale także zakochała i wyszła za mąż. Za naukowca,
Szwajcara – Flurina Babsta.
Dr Flurin Babst, specjalista od wzrostu i produktywności lasów
na swój staż podoktorski wybrał Amerykę. Państwo Babst trafili na Uniwersytet Arizony w Tucson. Alicja Babst-Kostecka:
Bardzo się ucieszyłam z wyjazdu do Stanów. Początkowo planowaliśmy być tam przez półtora roku. Okazało się jednak, że
ten pobyt jest świetny naukowo dla nas obojga i wystąpiliśmy
o przedłużenie. Udało się. Ostatecznie spędziliśmy w Tucson
prawie trzy lata. W tym czasie urodziła się nam córka – ciągnie badaczka. Spędziłam rok na urlopie macierzyńskim. Ale
w naszym zawodzie urlopy macierzyńskie na szczęście nie wyłączają mózgu z myślenia o pracy. Alicja wykorzystała ten czas
na przygotowanie aplikacji o grant FNP w ramach programu
POWROTY. Ja Polka, mąż Szwajcar. Wiedzieliśmy, że ciągnie nas
do Europy. Dlaczego nie próbowaliśmy wrócić do Szwajcarii?
To bajkowe miejsce, nauka jest na fantastycznym poziomie. Ale
jest pewien problem – Szwajcaria jest małym krajem i szanse na
to, że będąc w nauce znajdziemy pracę w tym samym mieście,
były naprawdę minimalne. W Polsce się to udało. Flurin dostał
(również z FNP) świetny grant na własne badania. Rozpoczął je
trzy miesiące temu.
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Heddle was excited. “Oh, a totally new centre,” he said. “That
usually means good opportunities and smart people. I think I’ll
try it.” Lin said, “Neither my husband nor I knew Eastern Europe.
I remember that we checked the cost of living in Poland and
decided things were cheaper there than in the UK or the US,
about the same as in Taiwan. “Jonathan arrived in Poland and
quickly reported that he liked the new place. The life and work
didn’t differ much from what we had known in other countries.
I joined him a month later.”

Then he found an announcement
from Poland. "Oh, a totally new
centre", he said. "That usually
means good opportunities and
smart people. I think I'll try it."

Beloved Kraków
Kraków is the favourite city of Dr Alicja Babst-Kostecka. She
studied and spent half her life here. First she pursued her master’s in environmental protection at the Faculty of Chemistry
of Jagiellonian University, after the first year doing parallel
studies in economics at the Kraków University of Economics.
Then a doctorate in population genetics and habitat ecology
in the cotutelle system, i.e. at two locations: the Institute of
Botany of the Polish Academy of Sciences in Kraków and Lille
1 University, with mentors from Poland and France. Finally
she pursued a postdoctoral fellowship in Switzerland, where
she not only blossomed scientifically but also fell in love and
married the Swiss scientist Flurin Babst.
For his own postdoctoral fellowship, Dr Flurin Babst, a specialist
in forest growth and productivity, chose America, so the couple
found their way to the University of Arizona in Tucson. Alicja
Babst-Kostecka says, “I very much enjoyed our time in the
States. Initially we planned to stay there for a year and a half.
But the stay was working well for both of us scientifically, and
we successfully applied for an extension. Ultimately we spent
nearly three years in Tucson. “During that time I gave birth
to our daughter. I spent a year on maternity leave. But in our
profession maternity leave fortunately does not switch off our
brains from thinking about work.” Babst-Kostecka used this time
to prepare an application for an FNP grant in the POWROTY/
REINTEGRATION programme. “My husband and I, Swiss and
Polish, felt we were being called to Europe,” she said. “But
why didn’t we try to return to Switzerland? It’s an enchanted
place, and science is practised at a fantastic level. But there
is one problem: Switzerland is a small country, and the odds
that we would both find scientific work in the same city were
really small. But in Poland they did. Flurin Babst received an

Oferta nie do odrzucenia
Dr Jan Kołodyński, fizyk kwantowy, 33 lata, z ostatnich 14 lat
życia aż 9 spędził poza Polską. Najpierw było 5 lat studiów (fizyka
teoretyczna) na Uniwersytecie w Cambridge, potem doktorat
na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie
4 lata na postdocu w Barcelonie, w świetnym Institute of Photonic Sciences. Pod koniec pobytu w Hiszpanii pojawiła się oferta
z Warszawy – doskonałe miejsce w ramach tworzonej właśnie
w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
i finansowanej przez FNP Międzynarodowej Agendy Badawczej
z budżetem prawie 35 mln zł na badania dotyczące kwantowych
technologii optycznych.
Kołodyński nie zastanawiał się ani chwili, natychmiast złożył
aplikację na szefa Laboratorium Kwantowej Informacji i Wnioskowania Statystycznego. To była oferta nie do odrzucenia –
mówi. Dawała możliwość tworzenia własnej grupy, zapewniała
kontrakt na 5 lat. Tymczasem typowa ścieżka naukowca w moim
wieku na Zachodzie wygląda tak, że człowiek tuła się po kolejnych
„postdokach”. Stale szuka lepszej okazji i oczekuje właśnie na coś
takiego. Mnie się udało. I do tego akurat w Polsce. Z pewnością
kartą przetargową było to, że jestem Polakiem, przez co łatwiej
mi się tu odnaleźć.
Klatka z białek i ze złota
Prof. Jonathan Heddle jest szefem Laboratorium Bionanonauki i Biochemii stanowiącego część Małopolskiego Centrum
Biotechnologii UJ. Do wyjaśnienia, czym jest bionanonauka,
używa się różnych definicji. Ja bym powiedział, że to budowanie
sztucznych struktur z naturalnych, biologicznych cząsteczek takich
jak białka czy DNA – tłumaczy Heddle. W jakim celu się to robi?
Natura sama stworzyła wiele mikroskopijnych, precyzyjnych
nanomaszyn, choćby enzymów, które sterują poszczególnymi
procesami w żywych komórkach. A nanobionauka to próba
wytwarzania sztucznych wersji biologicznych nanomaszyn,
potencjalnie lepszych, wydajniejszych. Można np. powiedzieć,
że samolot to taki sztuczny ptak – ciągnie Heddle. Samolot
przebija pod wieloma względami umiejętności ptaka, choćby
rozwija większą prędkość. I my marzymy o tworzeniu właśnie
takich nanomaszyn, które są w stanie robić coś, czego naturalne
enzymy nie potrafią.
Heddle najbardziej interesuje się biologicznymi zastosowaniami nanomaszyn. Jednym z nich może być dostarczanie leków
w ściśle określone miejsce organizmu, np. bezpośrednio do
guza nowotworowego. Chodzi o to, by lek działał wyłącznie na
chore komórki, oszczędzając zdrowe. Na razie to wszystko jest
na bardzo wczesnym etapie badań – zaznacza Heddle. Budujemy stosunkowo nieskomplikowane statyczne struktury, a także
takie, które poruszają się, aczkolwiek w niezwykle prosty sposób.
Ostatnie osiągnięcie zespołu Heddle’a to publikacja w prestiżowym „Nature”. Naukowcom udało się zbudować białkową
klatkę o średnicy zaledwie 22 nanometrów, w której fragmenty
białek zostały spięte jonami złota. Być może w przyszłości takie

excellent grant (also from FNP) for his own research, which he
began three months ago.”
An offer he couldn’t refuse
Dr Jan Kołodyński, quantum physicist, age 33, has spent 9
of the last 14 years away from Poland. First there was 5 years
studying theoretical physics at the University of Cambridge,
then a doctorate at the Faculty of Physics at the University of
Warsaw, followed by 4 years as a postdoc in Barcelona, at the
outstanding Institute of Photonic Sciences. Near the end of
his stay in Spain, an offer from Warsaw appeared: an excellent
place in the nearly established Centre of New Technologies
at the University of Warsaw and an International Research
Agenda funded by FNP with a budget of nearly PLN 35 million
for research on quantum optics technology.
Kołodyński didn’t hesitate, but immediately applied to head
the Quantum Information and Inference (QI2) Laboratory.
“It was an offer I couldn’t refuse,” he says. “It provided the
opportunity to create my own group, with a 5-year contract.
Meanwhile, the typical path for a scientist at my age in the West
is to drift from one postdoc to another, always seeking a better
opportunity and looking forward to something just like this. It
worked out for me—and in Poland. Undoubtedly one of the
bargaining chips was that I am a Pole, and thus it would be
easier for me to find my place here.”
Cage of proteins and gold
Prof. Jonathan Heddle is the head of the Bionanoscience and
Biochemistry Laboratory, a unit of the Małopolska Biotechnology Centre at Jagiellonian University. “Various definitions are
used to explain what bionanoscience is,” said Heddle. “I would
say it is building artificial structures from natural biological
molecules like proteins or DNA.” What is the aim? Nature itself
has created numerous microscopic, precision nanomachines,
such as enzymes, that control specific processes in living cells.
Bionanoscience attempts to create artificial versions of biological nanomachines, potentially better and more efficient.
“We could say, for example, that an airplane is an artificial bird,”
Heddle explained. “In many respects an airplane exceeds the
capabilities of a bird, for example achieving greater speed. And
we dream of creating such nanomachines which can do what
natural enzymes cannot.”
Heddle is most interested in biological applications of nanomachines. One of them could be to deliver medicines to a narrowly
defined site in the organism, e.g. directly to a cancerous tumour.
The aim is for the drug to act only on sick cells, sparing healthy
ones. “For now all of this is at a very early stage of research,”
Heddle said. “We are building uncomplicated static structures,
and also structures that move, but only in very simple ways.”
A recent achievement of Heddle’s team is an article published
in the prestigious journal Nature. The researchers succeeded in
building a protein cage with a diameter of just 22 nanometres,
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złote klatki przydadzą się do dostarczania leków bądź innych
substancji do komórek.
Za mało niedobrze, za dużo też nie
Dr Ting-Yu Lin, przyjeżdżając do Polski, wiedziała, że będzie
nie tylko towarzyszyć mężowi za granicą, ale też rozwijać się
dalej naukowo. Było to możliwe m.in. dzięki stypendium rządu
tajwańskiego dla szczególnie utalentowanych młodych badaczy.
Trafiła do Laboratorium Maxa Plancka w tym samym Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ co mąż. Jej szef dr Sebastian
Glatt (rodem z Austrii, również laureat FNP) namówił ją już na
miejscu, by starała się o kolejny grant, sugerując Fundację na
rzecz Nauki Polskiej i jej program HOMING. To był doskonały
pomysł – mówi Ting-Yu Lin.

When coming to Poland, Dr Ting-Yu Lin knew that she would
not only be accompanying her husband abroad, but would be
pursuing her own scientific growth, thanks in part to a stipend
from the Taiwan government for exceptionally talented young
researchers. She found a place at the Max Planck Laboratory
at the same Małopolska Biotechnology Centre as her husband.
Her boss, Dr Sebastian Glatt (originally from Austria, and also an
FNP laureate), encouraged her when she got to Poland to apply
for another grant, suggesting the Foundation for Polish Science
and its HOMING programme. “It was a great idea,” said Lin.

Lin zajmuje się biosyntezą białek, a konkretnie translacją, czyli
przekładaniem informacji zakodowanej w mRNA na sekwencję
aminokwasów – cegiełek, z jakich zbudowane są białka.
Nośnikiem aminokwasów w komórce jest tRNA. Do niedawna
twierdzono, że tRNA zajmuje się wyłącznie dostarczaniem
aminokwasów do produkcji białek. Tymczasem dziś wiadomo,
że jego rola jest znacznie istotniejsza, zaś wszelkie modyfikacje
chemiczne w cząsteczce tRNA mają wpływ na to, jakie komórka
ostatecznie wytworzy białko.

Lin is involved in the biosynthesis of proteins, and more specifically the transcription of information coded in mRNA onto
a sequence of amino acids—the building blocks of proteins.
The medium carrying the amino acids in a cell is tRNA. Until
recently it was thought that tRNA is involved only in delivering
amino acids for production of proteins. Now it is known that its
role is much more important, as any chemical modifications
in the tRNA molecule impact what type of cells are ultimately
produced by the protein.

Ting-Yu Lin szczególnie interesuje się kompleksem białkowym
zwanym elongatorem. Kompleks ten jest wysoce konserwatywny, występuje u wirusów, bakterii, a także w komórkach
eukariotycznych (w tym również w komórkach ludzkich). Konsekwencje nieprawidłowej pracy elongatora mogą być bardzo
poważne. Jeśli białka brakuje, pojawiają się kłopoty z nerwami
(skutkiem mogą być tzw. choroby neurodegeneracyjne). Jeśli jest
go za dużo, może to z kolei skutkować rakiem – tłumaczy Ting-Yu.
Teoretyczne badania, jakie prowadzi Lin, mogą w przyszłości
przydać się przy projektowaniu nowych leków.

Lin is especially interested in the protein complex known as
an “elongator.” This complex is highly conservative, occurring
in viruses and bacteria as well as eukaryotic cells (including
human cells). The consequences of improper functioning of the
elongator can be very serious. “If there is a shortage of a protein, problems arise with the nerves,” Lin explained. “This can
result in neurodegenerative diseases. But if there is too much
of it, it may lead to cancer.” The theoretical research conducted
by Lin may prove useful in the future in designing new drugs.

Zamiast nowej kopalni cynku
Największą naukową fascynacją dr Alicji Babst-Kosteckiej jest
próba zrozumienia mechanizmu adaptacji roślin do skrajnie
niekorzystnych siedlisk. Wiadomo, że niektóre rośliny wykazują
zupełnie niezwykłe umiejętności radzenia sobie z niską lub wysoką temperaturą, zasoleniem, brakiem wody czy pożywienia.
Alicja interesuje się natomiast, jak to się dzieje, że niektóre
rośliny tak dobrze dają sobie radę z metalami ciężkimi obecnymi
w glebie. Ołów, kadm, rtęć czy cynk to przecież silne trucizny
należące do jednych z najgroźniejszych zanieczyszczeń biosfery.
Pobierane z gleby przez korzenie roślin, dostają się często do
łańcucha pokarmowego, stając się tym samym zagrożeniem
dla zdrowia ludzkiego, a także całego środowiska.
Okazuje się, że niektóre rośliny nie tylko świetnie tolerują
obecność metali ciężkich, ale wręcz „bardzo lubią” ich towarzystwo, akumulując te metale w ogromnych ilościach w swoich
liściach czy łodygach. O ile tolerancja na stres (w tym wypadku
obecność toksycznego metalu) jest w naturze czymś zupełnie

124

in which fragments of proteins were “stapled” together with
gold ions. Perhaps in the future such gold cages will be useful
for delivering drugs or other substances to cells.
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Instead of a new zinc mine
Dr Alicja Babst-Kostecka’s greatest scientific fascination is trying
to understand the mechanism for plants to adapt to extremely
unfavourable habitats. Certain plants are known to display incredible abilities to cope with low or high temperature, salinity,
and shortages of water or food. She is interested in how some
plants manage so well with heavy metals present in the soil.
Lead, cadmium, mercury and zinc are strong poisons, among
the most dangerous pollutants of the biosphere. Drawn from
the soil by the roots of plants, they often become part of the
food chain, thus also posing a threat to human health and the
environment as a whole.
It turns out that certain plants not only tolerate the presence of
heavy metals very well, but indeed really “like” their company,
accumulating these metals in huge quantities in their leaves
and stems. As Babst-Kostecka explained, “While tolerance for
stress—in this case the presence of a toxic metal—is entirely
normal in nature, such hyper accumulation of metals seems
totally absurd.” What is behind this? How are plants able to retu-

normalnym, o tyle taka hiperakumulacja metali to zupełny absurd – podkreśla badaczka. Co za tym stoi? W jaki sposób rośliny
są w stanie przestroić swój genom, zmienić swoją fizjologię, by
stać się „zbiornikami na cynk czy ołów”? Dr Babst-Kostecka
próbuje udzielić odpowiedzi na to pytanie, współpracując
z genetykami, fizjologami, biochemikami, ekologami. Jest
teoretykiem, ale – jak podkreśla – zawsze silną motywacją do
pracy był dla niej aspekt praktyczny badań. Zależy jej na tym,
by to, co robi, mogło choć trochę naprawić niekorzystne zmiany
w środowisku dokonane ręką człowieka. W tym wypadku chodzi
o przemysłowe wykorzystanie roślin wypełnionych metalami
ciężkimi i odzyskiwaniem z nich tych pierwiastków zamiast np.
otwieraniem nowych kopalni cynku. Okazuje się, że rynek jest
bardzo zainteresowany tymi technologiami – zaznacza uczona.

To są dla nas lata miodem płynące,
jeśli chodzi o liczbę grantów. Jeszcze
raz powtórzę, że takiej oferty, jaka
narodziła się tutaj dzięki programowi
MAB, ze świecą by szukać na
Zachodzie.

Jak opiekować się lasem
Dr Flurin Babst trafił do tego samego Instytutu Botaniki im.
Władysława Szafera PAN w Krakowie, co żona. Flurin próbuje
odpowiedzieć na proste z pozoru pytanie, jak rosną drzewa
w lesie. Badam wzrost drzew w zależności od cyklu węgla – tłumaczy badacz. Sprawdzamy dokładnie, ile węgla pochłania las
w procesie fotosyntezy, ile potem z tego lokowane jest w drewnie,
a ile wraca do atmosfery – ciągnie Flurin. To jest mocno powiązane
z ociepleniem klimatu. Staram się zrozumieć, na ile obserwowane
zmiany w przyroście drewna to efekt globalnego ocieplenia,
a na ile są one wynikiem dbałości bądź niedbałości człowieka
o las. Moje badania będą polegać na precyzyjnych pomiarach
przemieszczania się węgla od liści do pni, a ich efektem będzie
określenie zależności pomiędzy tym przemieszczaniem a rocznym
przyrostem drewna – opowiada.
Dr Babst wraz z zespołem opublikował ostatnio pracę, w której
mowa jest o tym, że coraz ważniejszym czynnikiem limitującym
wzrost drzew staje się brak wody. Dzieje się tak nie tylko w basenie Morza Śródziemnego – podkreśla uczony. Także drzewa
w strefie borealnej w Kanadzie czy w północnej Syberii wykazują
coraz częściej oznaki braku wody. Nie wszczynałbym jeszcze dziś
alarmu, zwłaszcza w strefach klimatu umiarkowanego jak np.
w Polsce, ale już dziś powinniśmy się zastanawiać, jak w przyszłości opiekować się lasem i dbać o to, by był dalej produktywny
w sytuacji, gdy klimat staje się coraz bardziej ciepły i suchy.

ne their genome, alter their physiology, to become “reservoirs”
for zinc or lead? Dr Babst-Kostecka is attempting to answer
this question in cooperation with geneticists, physiologists,
biochemists and ecologists.
She is a theoretician, but as she stresses, the practical aspect
of research has also been a strong motivation for her work. She
would like her work to contribute at least a bit to repairing the
damage to the environment done by humans. In this case, it has
to do with industrial use of plants filled with heavy metals and
recovering these elements from the plants, instead of opening
new zinc mines, for example. “It turns out that the market is
very interested in these technologies,” she said.

I'll say it once again, you would have
to look high and low in the West
to find opportunities created here
thanks to the International Research
Agendas programme.

How to care for the forest
Dr Flurin Babst came to the same institution as his wife, the
Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences in Kraków.
Babst is attempting to answer the seemingly simple question
of how trees grow in the forest. “I am studying the growth of
trees depending on the carbon cycle,” he explained. “More
precisely, we are determining how much carbon is absorbed by
the forest in the process of photosynthesis, how much is stored
in the wood, and how much returns to the atmosphere. This
is strongly correlated to climate change. I seek to understand
how much the observed changes in wood growth are an effect
of global warming, and how much they result from human
care or neglect of forests. My research will involve precise
measurements of the movement of carbon from leaf to trunk,
and the effect will be to identify the dependence between this
movement and the annual growth of wood.”
Dr Babst and his team recently published an article discussing
how water shortages are becoming an increasingly important
factor limiting the growth of trees. “This is not happening just
in the Mediterranean basin,” he explained. “Trees in the boreal
zone (taiga) in Canada or northern Siberia also more and more
frequently display signs of a lack of water. I wouldn’t raise the
alarm yet, particularly in temperate zones such as Poland, but
we should already be thinking about how to care for the forests
in the future to ensure they are still productive as the climate
becomes increasingly warm and dry.”
A crash course in quantum optics
Dr Jan Kołodyński handles matters that are hard to grasp for
ordinary mortals. I asked him to explain his work as if he were
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Program POWROTY jest idealny
z punktu widzenia kogoś, kto był
za granicą, ponieważ poniekąd
wymusza współpracę z naukowcami
z zagranicy. Jest przy tym bardzo
duża elastyczność, poczucie
wolności i ogromna dynamika.

Krótki kurs optyki kwantowej
Dr Jan Kołodyński zajmuje się sprawami, które trudno pojąć
zwykłym śmiertelnikom. Proszę go, by wyjaśnił kulisy swojej
pracy jakby opowiadał to siedmiolatkowi. Wszystko zaczyna
się od mechaniki kwantowej, która narodziła się na początku
XX wieku. Mechanika kwantowa jest językiem, jakiego używamy
do opisów bardzo małych rzeczy. Dawniej mówiło się o pierwszej
rewolucji kwantowej, w której powstała cała teoria, a teraz mówi
się już o tzw. drugiej rewolucji kwantowej. Tym razem nie myślimy
wyłącznie o teorii, o nauce, tylko chcemy wykorzystywać efekty
kwantowe w praktyce.
Dr Kołodyński dodaje, że najbardziej znanym zastosowaniem
są tzw. komputery kwantowe, które mają być dużo szybsze
i wydajniejsze od dzisiejszych maszyn. Mój doktorat dotyczył
wykorzystania efektów kwantowych do lepszych, dokładniejszych
pomiarów. Chodzi o tzw. sensory kwantowe. Z jednej strony jest to
mierzenie stałych fizycznych – pola magnetycznego, fal grawitacyjnych – które zaburzając bardzo czuły układ kwantowy – sensor
– jesteśmy w ogóle w stanie zarejestrować. Co więcej, monitorując
sensor światłem, możemy wykorzystać efekty kwantowe, jakie
daje nam też światło, do wychwytywania niezwykle słabych
impulsów. Takich jak na przykład fale grawitacyjne docierające
ze zderzenia czarnych dziur czy z super nowych – czym akurat
sam się na co dzień nie zajmuję.
Fizyk nazywa siebie teoretykiem. Ale moja kariera zmierza
coraz wyraźniej od czystej teorii do tej mającej zastosowanie.
Teraz jestem np. teoretykiem, który pracuje głównie z grupami
doświadczalnymi. Dam przykład. W Barcelonie koledzy przygotowywali magnetometr do pomiaru pola magnetycznego za
pomocą atomów w specjalnej komorze próżniowej z oparami
rubidu. I ja – jako teoretyk – musiałem te atomy opisać kwantowo i wymyślić razem z doświadczalnikami, jak światłem, czyli
laserami, świecić na te atomy, żeby przygotować całe urządzenie,
a potem dokonywać z jego pomocą pomiarów nieosiągalnych
przez klasyczne magnetometry, tj. bez tych efektów kwantowych.
Czy to było na poziomie siedmiolatka?
Żyć nie umierać
Wszyscy moi bohaterowie mieszkają i pracują od jakiegoś czasu
w Polsce, ale z racji przemieszczania się po świecie, siłą rzeczy,
robią różne porównania.
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The POWROTY/REINEGRATION
programme is ideal from the
perspective of someone who has
been abroad, because in a sense
it forces you to cooperate with
foreign scientists. It also offers great
flexibility, a sense of freedom, and
huge dynamics.

talking to a 7-year-old. “It all begins with quantum mechanics,”
he said, “which dates back to the early 20th century. Quantum
mechanics is the language we use to describe very small things.
We used to speak of the first quantum revolution, when the
whole theory arose, but now we speak of the second quantum
revolution. This time we’re not thinking only about the theory,
the science, but we want to apply quantum effects in practice.”
Dr Kołodyński added that the best-known application is quantum computers, which are expected to be much faster and
more efficient than today’s machines.
“My doctorate involved using quantum effects for better, more
precise measurements,” he said. “This has to do with quantum
sensors. On one hand this means measuring physical constants—magnetic fields, gravitational waves—which we can
register when they disrupt a very sensitive quantum system—the
sensor. Moreover, by monitoring the sensor with light, we can
exploit quantum effects, which are also provided to us by light,
to capture incredibly weak impulses. For example, gravitational
waves reaching us from the impact of black holes or from supernovae, although this is not something I work with every day.”
Kołodyński considers himself a theoretician. “But my career
is heading more and more clearly from pure theory to theory
with applications. Now I am a theoretician who works mainly
with experimental groups. I’ll give you an example. In Barcelona my colleagues developed a magnetometer for measuring
magnetic fields using atoms in a special vacuum chamber with
rubidium vapour. And I, as a theoretician, had to describe these
atoms in quantum terms and, together with the experimental
physicists, figure out how to shine light on these atoms, i.e. with
lasers, in order to prepare the whole device, and later to use
the device to make measurements not achievable by classic
magnetometers, that is, without these quantum effects. Do
you think a 7-year-old would understand that?”
Couldn't be better
All of my subjects have lived and worked for some time in
Poland, but because they have moved around the world, they
have to make different comparisons.

Dr Jan Kołodyński

Jan Kołodyński: W Anglii byłem studentem. Zajmowaliśmy się
nauką w czystej postaci, nie miałem w ogóle styczności z przemysłem. Dla mnie bycie naukowcem w Cambridge to były dojazdy
rowerem w todze z wykładów na kolację, spotykanie się z profesorami. Na warszawskim Wydziale Fizyki zacząłem robić naukę,
która miała jakieś zastosowania. Dalej zajmowałem się teorią, ale
obok byli koledzy, którzy robili doświadczenia w laboratorium.
Jak mówi dr Kołodyński, kluczowy był jednak wyjazd do Barcelony. W tamtejszym powstałym przed 20 laty Institute of Photonic
Sciences (ICFO) panował zdecydowanie biznesowy duch podejścia
do nauki. A więc nacisk na patenty, na współpracę z biznesem.
Nasze grupy badawcze – kwantowa teoria informacji i teoria
kwantowej optyki – były w ICFO wyjątkowe. Bo my robiliśmy
czystą naukę, ale w otoczeniu ludzi zajmujących się rzeczami
bardzo użytecznymi, np. obrazowaniem raka dla pacjentów.
Jak porównuję to z miejscem, w którym jestem w tej chwili, to
my w Warszawie dopiero tworzymy coś takiego jak ICFO. Nie
mamy dydaktyki, nie mamy obowiązków zarządczych, kładziemy
nacisk na wyniki naukowe. Jesteśmy mniej więcej tam, gdzie
ICFO było 15 lat temu.
Szef laboratorium opowiada o tym, jak powstaje nowy ośrodek.
Śmiejemy się, że tworzenie Centrum Kwantowych Technologii
Optycznych trochę przypomina zakładanie firmy. Budowanie
struktur, zatrudnianie ludzi, którzy nam pomagają w sprawach
administracyjnych, tworzenie strony internetowej, dbanie o PR.
Przygoda i emocje jak przy zakładaniu firmy, z tym, że nie grozi
Wam plajta – dodaję. No tak. Żyć nie umierać – potakuje fizyk.

Jan Kołodyński said, “In England I was a student. We pursued
science in its pure form, and I had no contact with industry. For
me, being a scientist in Cambridge meant riding my bicycle in
a gown from lectures to dinner with professors. At the Faculty
of Physics in Warsaw I began to practise science that had some
applications. I still handled theory, but alongside colleagues who
made experiments in the laboratory. But my stay in Barcelona
was crucial. There, a decidedly business-like approach to science
prevailed at the Institute of Photonic Sciences (ICFO), founded
20 years ago. So the emphasis was on patents and cooperation
with business. Our research teams—quantum information
theory and quantum optics theory—were exceptional at ICFO,
because we did pure science, but in an environment of people
handling very useful things, such as cancer imaging for patients.
“When I compare that with the place I am now, we here in
Warsaw are only now creating something like ICFO. We don’t
teach classes, and we don’t have administrative duties, but
stress scientific results. We are more or less at the place where
ICFO was 15 years ago.”
The head of the QI2 Laboratory discusses how the new centre
arose. “We joke that setting up the Centre for Quantum Optical
Technologies was a bit like establishing a company. Building
structures, hiring people to help us with administrative matters,
constructing a website, devoting attention to PR.”
I add: “The same adventure and emotions as when setting up
a company, but you don’t face a risk of failure.” “Right,” the
physicist nodded. “Couldn't be better.”
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Dr Alicja Babst-Kostecka, Dr Flurin Babst

Polska jest teraz świetnym miejscem do pracy dla naukowców
ze względu na fundusze strukturalne – przekonuje Kołodyński.
To są dla nas lata miodem płynące, jeśli chodzi o liczbę grantów.
Jeszcze raz powtórzę, że takiej oferty, jaka się narodziła tutaj
dzięki programowi MAB, ze świecą by szukać na Zachodzie.
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According to Kołodyński, “Poland is now an excellent place
to work for scientists due to structural funds. For us these are
golden years when it comes to the amount of grants. I’ll say it
once again, you would have to look high and low in the West to
find the opportunities created here thanks to the International
Research Agendas programme.”

Jesteśmy nieufni
Alicja Babst-Kostecka: Byłam ogromnie zadowolona, że udało
mi się zdobyć grant z FNP. Bo środki, jakie oferuje Fundacja,
pozwalają rozwinąć skrzydła i kontynuować badania na takim
samym poziomie jak w Szwajcarii czy w Stanach. Program
POWROTY jest idealny z punktu widzenia kogoś, kto był za
granicą, ponieważ poniekąd wymusza współpracę z naukowcami z zagranicy. Jest przy tym bardzo duża elastyczność (jeśli
chodzi o sposób wykorzystania pieniędzy), poczucie wolności
i ogromna dynamika. Jeżeli więc zdobyło się już kontakty
wcześniej – a najczęściej dla takich ludzi przeznaczone są te
konkursy – to rozwój jest naprawdę mocno przyśpieszony.
W Polsce najbardziej brakuje mi tej mentalności, która jest
w świecie nauki, i na zachodzie Europy, i w Stanach. Tam jest
zdecydowanie większa otwartość na świat, nastawienie na
współpracę. A my jesteśmy nieufni, traktujemy siebie nawzajem
bardziej konkurencyjnie.

We’re mistrustful
Alicja Babst-Kostecka said, “I was thrilled to win a grant from
FNP, because the funds offered by the Foundation enable me to
spread my wings and continue my research at the same level as
in Switzerland or the United States. The POWROTY/REINTEGRATION programme is ideal from the perspective of someone who
has been abroad, because in a sense it forces you to cooperate
with foreign scientists. It also offers great flexibility in how the
funds are used, a sense of freedom, and huge dynamics. If you
have already made contacts previously—and the competitions
are most often aimed at such people—development is greatly
expedited. What I miss the most in Poland is the mentality
found in the world of science in Western Europe and in the US.
There is much greater openness to the world there, an attitude
of cooperation. Here we are mistrustful, and treat one another
more competitively.

Podobne spostrzeżenia ma mąż Alicji: Ludzie nie współpracują
ze sobą. Siedzą w swoich gabinetach i robią własne rzeczy.
Tak jest przynajmniej w moim Instytucie. Brakuje wymiany

Her husband Flurin Babst takes a similar view: “People don’t
cooperate with one another. They sit in their offices and work
on their own things. At least that’s how it is at my institute.
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doświadczeń. Od czasu do czasu odbywają się wprawdzie
spotkania, rozmowy, ale to odbiega od tego, co znam z Niemiec,
Szwajcarii czy Stanów. Wydaje się też, że ludzie nie współpracują
wystarczająco często z zagranicznymi placówkami – ciągnie
Flurin Babst. Zachowują się, jakby byli zamknięci w małej
bańce, a to tak nie działa. Nie da się odnieść prawdziwego
sukcesu, gdy pozostajesz na uboczu. Być może Polaków zniechęca do współpracy system nagród – zastanawia się Flurin.
Gdy opublikujesz dobrą pracę, dostajesz za to pieniądze. A jeśli
opublikujesz ją wspólnie, musisz się pieniędzmi podzielić. Dziś
współpraca stała się pod wieloma względami łatwiejsza. Nie
trzeba w tym celu podróżować, nie trzeba pieniędzy, tyle rzeczy
dzieje się online. Tyle, że nie można czekać, aż ktoś się z tobą
skontaktuje, tylko samemu wychodzić naprzeciw.
Polacy, zdaniem Flurina, przywiązują też dużą uwagę do tytułów. W Stanach do dyrektora instytutu zwracasz się po imieniu,
tutaj jest to dużo bardziej sformalizowane. Trzeba pamiętać
o hierarchii. Szwajcaria pod tym względem jest pomiędzy Stanami a Polską. Nie tak sformalizowana jak Polska, ale też nie
na takim luzie jak USA.

There’s not much sharing of experience. From time to time
there are meetings, discussions, but it’s not what I know from
Germany, Switzerland or the US. It also seems that people don’t
cooperate often enough with foreign institutions. They behave
as if they were sealed off in a small bubble, and it doesn’t work
that way. You can’t achieve real success if you remain on the
sidelines. Perhaps Poles are discouraged from cooperating by
the system of rewards. If you publish a good work, you receive
money. But if you publish it jointly, you have to split up the
money. Today cooperation has become easier in many ways.
It doesn’t require travel or money, because so much happens
online. Only you can’t wait for others to contact you. You have
to make an effort to meet them halfway”.
According to Babst, Poles attach a lot of weight to titles. “In
the US, you are on a first-name basis with the director of the
institute,” he said. “Here it is much more formalized. You have
to remember the hierarchy. In this respect Switzerland is somewhere between the US and Poland. It’s not as formal as
Poland, but not as relaxed as the US.”

Te wasze ruskie
Jonathan Heddle: FNP to bardzo profesjonalnie prowadzona
instytucja. Odnoszę wrażenie, że jeśli dobrze przygotujesz projekt
badawczy, masz bardzo dużą szansę, że ci go sfinansują. Niestety,
nie dotyczy to dziś ani Japonii, ani zachodniej Europy. Możesz
przygotować wspaniały projekt, ale ponieważ o te same środki
ubiegają się tysiące innych badaczy, twoje szanse są znikome.
Dlatego Polska ma dziś naprawdę dobry czas. Nie byłem tego
świadomy przed przyjazdem do Krakowa. Pomyślałem sobie
jednak, że mam spore szanse, bo Polska buduje swoją naukową
pozycję, a dobrze znaleźć się tam, gdzie ludzie poważnie inwestują. Okazało się, że miałem rację.

And those pierogi
Jonathan Heddle said, “FNP is a very professionally run institution. I get the impression that if you prepare a research
project well, there is a very good chance that they will fund it.
Unfortunately, this is not the case today in Japan or in Western
Europe. You can prepare an excellent project, but your chances
are negligible because thousands of other researchers are
applying for the same funds. That’s why it’s really an excellent
time to be in Poland today. I wasn’t aware of this before I arrived in Kraków, but I figured I had great opportunities, because
Poland is building its scientific position, and it’s good to be
where people are making serious investments. It turned out
that I was right.”

W Polsce urodziła się nam córka. Jeśli chodzi o urlop macierzyński
i ojcowski, wasz kraj oferuje świetne warunki, znacznie lepsze niż
Japonia czy Wielka Brytania – podkreśla Heddle.

“Our daughter was born in Poland. In terms of maternity leave
and paternity leave, your country offers excellent conditions,
much better than Japan or the UK.”

Nie bałaś się rodzić w obcym kraju? – pytam Ting-Yu Lin. Na początku trochę się tego obawialiśmy. Uznaliśmy jednak, że powrót
na Tajwan lub wyjazd do Anglii to zbyt duży kłopot. Znaleźliśmy
w Krakowie szkołę rodzenia z angielskim, a także dobry szpital.
Czuliśmy się wygodnie i bezpiecznie. Byłam przez 6 miesięcy na
urlopie macierzyńskim, potem zatrudniliśmy nianię. Dziadkowie
niestety są daleko.

I ask Ting-Yu Lin, “You weren’t worried about giving birth in
a foreign country?” At first we were a bit concerned about
that,” she said. “But we decided that it was too much trouble
to return to Taiwan or travel to England. We found an English-speaking birthing school in Kraków and also a good hospital.
We felt comfortable and safe. I was on maternity leave for
6 months, and after that we hired a nanny. The grandparents
unfortunately are far away”.

Jak mi się żyje w Polsce? Naprawdę nie narzekam – mówi Lin.
Kraków ma takie ładne stare miasto. Podoba mi się, że jest tyle
świetnych kawiarni, że blisko naszego mieszkania mamy tak dużo
zieleni. Na Tajwanie nie tak łatwo znaleźć zielony teren, chyba
że pojedziesz na wieś. W Japonii też musisz się mocno oddalić
od miasta, żeby zobaczyć zieleń. No i do tego polskie jedzenie.
Uwielbiam wasze pierogi. Sama robię w domu tajwańskie pierogi,
ale wasze ruskie są bezkonkurencyjne.

“And how is life for me in Poland? I really can’t complain. Kraków
has such a beautiful old town. I love it that there are so many
great cafés, and that we have so many parks near our home.
In Taiwan it’s not easy to find green space unless you go to
the countryside. In Japan you also have to travel far from the
city to see greenery. And then there’s the Polish food. I love
your pierogi. I make Taiwanese dumplings at home, but your
Ruthenian pierogi are unmatched.”
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Pociąg Kraków-Zakopane
Wszyscy moi bohaterowie są zgodni co do tego, że Polska
oferuje dziś dobre warunki do pracy dla naukowców. Okazuje
się, że mówią również jednym głosem o tym, co im w tej pracy
przeszkadza.
Jan Kołodyński: Jednak biurokracja. To nasza pięta achillesowa.
Instytut w Barcelonie był tworzony od zera – przez naukowców
i dla naukowców, w taki sposób, by zapewnić jak największą efektywność. Na przykład mój wniosek o europejski grant Marii Curie
pomagał mi przygotowywać sztab ludzi. A do tego, by załatwić
tak przyziemne rzeczy jak wyjazdy na konferencje, wystarczał
jeden mail, pozwolenie szefa i już. W Polsce tak niestety jeszcze
nie jest. Ale w ramach Centrum Nowych Technologii jesteśmy na
dobrej drodze, by to zmienić.

Jan Kołodyński said, “There’s still bureaucracy. It’s our Achilles’
heel. The institute in Barcelona was built from the ground up
by scientists, for scientists, to ensure them the greatest effectiveness. For example, a team of people helped me prepare my
application for a Marie Skłodowska-Curie European grant. And
to arrange such mundane matters as a trip to a conference, it
was enough to send one email, get my boss’s permission, and
that was that. In Poland unfortunately it doesn’t work that way.
But at the Centre of New Technologies we are well on the way
to changing that.”

Alicja Babst-Kostecka: Na zachodzie naukowcy mają dużo większe
wsparcie ze strony administracji. Przynajmniej tak było wszędzie
tam, gdzie pracowałam. W Polsce kwestie administracyjne pochłaniają nam ogromną ilość czasu i jeszcze wiele wody upłynie
w Wiśle, nim się to zmieni. Zaplecze administracyjne jest u nas
całkiem spore, tyle że ludzie przyzwyczaili się do pracy według
ściśle utartych procedur. Tymczasem nowe programy unijne często
wymagają indywidualnego podejścia. Pracownicy administracji
postrzegają nas-naukowców jak źródło problemów. Nie czują,
że ich praca też składa się na wspólny sukces. I mimo świetnych
funduszy ta kwestia spowalnia rozwój nauki w Polsce, bo człowiek
traci mnóstwo czasu na rzeczy, które są nienaukowe.

Alicja Babst-Kostecka said, “In the West scientists have much
more support on the administrative side, or at least that is how it
was wherever I worked. In Poland administrative issues soak up
a huge amount of time, and a lot more water will flow through
the Vistula before that changes. There is a lot of administrative
support here, but people have grown accustomed to following
strictly established procedures. Meanwhile, new EU programmes
often require an individual approach. Administrative staff regard
us scientists as a source of problems. They don’t sense that their
work also contributes to our shared success. So despite excellent funds, this issue hinders the growth of science in Poland,
because people waste lots of time on non-scientific things.”

Ting-Yu Lin też odczuwa na własnej skórze polską biurokrację,
ale próbuje trochę ja rozgrzeszać. My, na Tajwanie, borykamy
się z tym samym problemem. Dlatego doskonale rozumiem, że
najpierw musisz złożyć jakiś papier, potem ten papier musi iść
„na górę”, następnie musisz odczekać aż usłyszysz „tak” i dopiero
wtedy można zacząć działać. Są więc pewne kulturowe podobieństwa między Polską a Tajwanem. Aczkolwiek jest pewna różnica.
W Polsce problemem jest to, że jak idę do osoby A coś załatwić,
dowiaduję się, że mam przynieść cztery dokumenty. Przygotowuję
je, ale nazajutrz zajmuje się mną osoba B, która mówi: „Nie, nie.
To za mało. Musisz donieść jeszcze dwa inne dokumenty (śmiech).

Ting-Yu Lin also experiences Polish bureaucracy personally,
but tries to be forgiving. “We in Taiwan struggle with the same
problem,” she said. “So I understand perfectly well that first you
have to file some papers, then the papers have to go ‘upstairs,’
then you have to wait till you get the green light, and only then
can you start to act. So there are certain cultural similarities
between Poland and Taiwan. Yet there is one difference.” She
laughs. “In Poland the problem is that if I approach person A to
arrange something, I learn that I have to bring four documents.
I prepare them and return two days later, and encounter person
B, who says, ‘No, no. That’s not enough. You also have to bring
two other documents.’”

Lista narzekań moich rozmówców nie jest jednak zbyt długa. Dla
prof. Heddle’a i jego żony niemiłym odkryciem była efektywność
transportu kolejowego w Polsce. Popatrzyliśmy na mapę, że
z Krakowa do Zakopanego jest 80 km – opowiada Heddle. Jakież
było nasze zdziwienie, gdy okazało się, że pociąg pokonuje tę
odległość w czasie… pięciu czy nawet sześciu godzin.
Alicja Babst-Kostecka po powrocie z zagranicy dostrzega w Polsce wiele zmian na lepsze. Niestety, widzę również, że sporo
rzeczy, które mnie męczyło przed wyjazdem, pozostaje bez zmian.
Na pewno mamy nad czym pracować – śmieje się badaczka.
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The Kraków–Zakopane train
All of my interlocutors agreed that Poland now offers good
working conditions for scientists. But they also struck the same
chord when it came to factors getting in the way of their work.
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But the list of complaints from the scientists I talked to is not
that long. Prof. Heddle and his wife were taken aback by the
efficiency of rail transport in Poland. “We looked at the map
and saw that from Kraków to Zakopane it’s just 80 km,” he said.
“Imagine our surprise when it turned out that to conquer that
distance it takes the train five or even six hours.”
After her return from abroad, Alicja Babst-Kostecka noticed
many changes for the better in Poland. “Unfortunately,” she
laughed, “I also see lots of things that bothered me before
I left remain unchanged. Certainly we still have work to do.”

Co dalej?
Co będzie dalej? Czy dzisiejsi beneficjenci programów FNP
wiążą swoją przyszłość z Polską?

What’s next?
So what’s ahead? Will today’s beneficiaries of FNP programmes
tie their future to Poland?

Alicja i Flurin Babst: Będziemy tam, gdzie będziemy mogli się
rozwijać zawodowo, bo to jest naszym motorem. To coś, co nas
napędza i daje nam szczęście.

Alicja Babst-Kostecka and Flurin Babst say they will be wherever
they can grow professionally, because that is what drives them
and brings them happiness.

Ting-Yu Lin i Jonathan Heddle: Na razie jesteśmy całkiem zadowoleni z Polski. Są różne możliwości dalszego starania się tu
o granty. To nasz aktualny cel.

Ting-Yu Lin and Jonathan Heddle say that for now they are
totally satisfied with Poland. There are various possibilities to
seek more grants here, and that is their current goal.

Jan Kołodyński: Liczę się z tym, że kariera naukowca nie jest
karierą statyczną i jeśli otrzymałbym profesurę za granicą, a u nas
nie będzie miejsca, być może wyjadę. To problem dzisiejszej
Europy, że jest coraz więcej ludzi, którzy mają doświadczenie
i know-how, a nie ma tylu miejsc, ilu może być profesorów. Ale
fajnie byłoby w ojczyźnie pozostać.

Jan Kołodyński said, “I recognize that the career of a scientist
is not static, and if I were offered a professorship abroad, and
there was not a place here, perhaps I would leave. It is a problem
in Europe today that there are more and more people with
experience and know-how but not enough room for them to
become professors. But it would be great to stay in Poland.”

Sławomir Zagórski
wieloletni szef działu nauki "Gazety Wyborczej",
obecnie dziennikarz niezależny

Sławomir Zagórski
science department head at Gazeta Wyborcza daily
for many years, now an independent journalist
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