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Wspierać tylko najlepszych,
aby mogli stać się jeszcze lepsi

Programy Welcome, Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD), Team i Ventures
są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ jest pozarządową, apolityczną i samodzielną finansowo instytucją typu non profit, działającą od 1991 r., powołaną dla wspierania nauki w Polsce.
Fundacja wypełnia swe cele statutowe wspierając uczonych i zespoły badawcze oraz inicjatywy
służące nauce w Polsce, podejmuje także działania na rzecz transferu osiągnięć naukowych do
praktyki gospodarczej.
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez przyznawanie badaczom indywidualnych
nagród i stypendiów, udzielanie subwencji na modernizację warsztatów badawczych, a także
poprzez inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak programy wydawnicze, konferencje FNP itd.). Fundacja aktywnie angażuje się we wspieranie międzynarodowej
współpracy naukowej oraz w działania służące zwiększaniu samodzielności naukowej młodego
pokolenia uczonych.
Fundacja jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Przyznawanie wszelkich subwencji, nagród oraz stypendiów odbywa się w trybie konkursu, w systemie międzynarodowego peer review, zgodnie z dewizą Fundacji: Wspierać tylko najlepszych,
aby mogli stać się jeszcze lepsi. Najważniejszym kryterium decydującym o przyznaniu wsparcia
jest wybitny poziom osiągnięć naukowych.
Fundusz założycielski Fundacji w kwocie 95 mln złotych pochodzi ze zlikwidowanego
w 1990 r. Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki. Znaczącą część środków na działalność statutową oraz na zabezpieczenie realnej wartości swoich aktywów Fundacja uzyskuje
z działań na rynku finansowym, tzn. z inwestycji głównie w obligacje, jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych i akcje. Ze środków wypracowanych w ten sposób Fundacja przyznała
nauce do końca 2009 r. łącznie ok. 390 mln zł.
Dodatkowe środki na wspieranie nauki Fundacja uzyskała w latach 2003-2004 na mocy ustawy z 29 marca 2000 r. „O zmianie ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstw...”, która określiła, że 2% środków z prywatyzacji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa ma zasilić majątek
Fundacji. Z uzyskanej dzięki temu zapisowi kwoty w wysokości 51,7 mln zł Fundacja utworzyła wyodrębniony fundusz przeznaczony w całości na finansowanie stypendiów krajowych dla
młodych uczonych (program START).
W 2007 r. Fundacja uzyskała także współfinansowanie programu POWROTY/HOMING z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto od 2008 r. Fundacja
zajmuje się – w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki”, będącego
częścią Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – realizacją czterech programów:
TEAM, WELCOME, MPD i VENTURES, finansowanych z funduszy strukturalnych.
Od 2005 r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, co uprawnia ją m.in.
do przyjmowania od osób fizycznych wpłat 1% podatku dochodowego na cele statutowe. Fundusze uzyskane z tych darowizn są przeznaczane na dofinansowanie stypendiów dla młodych
uczonych (do 2009 r. – badaczy powracających z zagranicy, w programie POWROTY/HOMING,
od 2010 r. – badaczy rozpoczynających karierę naukową, w programie START).
Dbając o przejrzystość i jawność działań, Fundacja publikuje obszerne sprawozdania ze swej
działalności w formie Raportów Rocznych, swoje programy poddaje ewaluacji, a jej sprawozdania finansowe badane są co roku przez renomowane firmy audytorskie.
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WŁADZE FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
RADA FUNDACJI
(kadencja od 1 września 2008 r.
do 31 sierpnia 2012 r.)
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Andrzej Członkowski
Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Tomasz Jasiński
Członkowie:
prof. dr hab. inż. Maciej W. Grabski
prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski
prof. dr hab. Henryk Koroniak
prof. dr hab. Irena E. Kotowska
prof. dr hab. Marek Z. Świtoński

Rada FNP (od lewej): profesorowie T. Jasiński, I. E. Kotowska,
H. Koroniak, A.Członkowski, M.W. Grabski,
A. Jerzmanowski, M.Z. Świtoński.

ZARZĄD FUNDACJI
Prezes
prof. dr hab. Maciej Żylicz
Wiceprezes
prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki
Wiceprezes
dr Tomasz S. Perkowski
Zarząd FNP (od lewej): prof. W. Bolecki, dr T. Perkowski,
prof. M. Żylicz.
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ZESPÓŁ FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
wg stanu na 31 grudnia 2009 r.

Jakub Wojnarowski – Dyrektor ds. Działalności

Michał Pietras – Dyrektor ds. Programów

Programowej

Finansowanych z Funduszy
Strukturalnych

Programy Krajowe
Krystyna Frąk
Tadeusz Pacholik
Ewa Śliwowska
Małgorzata Świtalska-Bury

Programy Międzynarodowe
Lidia Rachocka
Magdalena Zuberek-Wąsińska
Adam Zieliński

Analizy programowe

Programy Finansowane z Funduszy Strukturalnych
Beata Frączak
Paweł Kulesza
Aneta Michałkiewicz
Danuta Pawlak
Justyna Pękala
Dorota Sierak
Irmina Sitnicka
Piotr Siwiecki
Kinga Słomińska
Magdalena Sordyl

Marta Łazarowicz-Kowalik

Wanda Krzemińska – Dyrektor ds. Finansowo
– Administracyjnych
(Główny Księgowy)

Księgowość
Dorota Komosa
Iwona Pachnowska
Katarzyna Siemieńczuk

Dział prawny
Katarzyna Bojańczyk
Anna Bergiel

Analizy i Kontrole Finansowe
Krystyna Akacka
Aneta Antolak

Kancelaria Fundacji
Sprawy Personalne i Sprawozdawczość
Małgorzata Pieńkowska

Magdalena Borowska-Wittlin
Katarzyna Demczuk
Agata Szostakiewicz

Administracja
Rafał Flis
Wojciech Janikowski
Piotr Urbaniak

Informacja i Promocja
Magdalena Kołomańska
Elżbieta Marczuk
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LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY FUNDACJI
Miniony, 2009 rok był trudnym rokiem dla polskiej gospodarki, nie był też
łatwy dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Mimo to dziś można powiedzieć,
że nie tylko nie ponieśliśmy istotnych strat finansowych, ale możemy mówić
o sukcesach w zakresie działalności programowej.
Szczegóły dotyczące realizacji zarówno naszych od lat prowadzonych programów, jak i tych nowych (uruchomionych dzięki funduszom strukturalnym
Unii Europejskiej), zawarte są w oddanym do Państwa rąk Raporcie Rocznym.
Tutaj natomiast chciałbym przedstawić ważną inicjatywę, której efekty będą
miały wpływ na strategię programową Fundacji w najbliższej przyszłości.
Otóż, w minionym roku intensywnie dyskutowaliśmy nad tym, jaką ofertę programową powinniśmy przedstawić polskiemu środowisku naukowemu
w momencie, gdy zakończy się realizacja programów finansowanych z pieniędzy strukturalnych UE. Fundacja chce realizować swoją misję poprzez tworzenie najskuteczniejszych w danym momencie form i sposobów wspierania ludzi nauki. Zamierzamy w ciągu najbliższych paru lat opracować nowe koncepcje programowe, dostosowane do
zmian zachodzących nieustannie w obszarze działania polskiego sektora nauki. Wychodzimy
jednocześnie z założenia, że tworząc strategię
W minionym roku intensywnie dyskutowaliśmy
wspierania uczonych w Polsce zobowiązani jenad tym, jaką ofertę programową powinniśmy
steśmy do wszechstronnych konsultacji z naszym
przedstawić polskiemu środowisku naukowemu
środowiskiem, także po to, aby uniknąć podejmow momencie, gdy zakończy się realizacja
wania błędnych decyzji.
programów finansowanych z pieniędzy
Ważnym elementem tej dyskusji stało się podstrukturalnych UE
danie wszystkich programów Fundacji zewnętrznej ocenie. Poprosiliśmy o jej dokonanie ekspertów
zagranicznych reprezentujących prestiżowe instytucje europejskie. Wśród ekspertów znaleźli
się: prof. Frank Ganon (Science Foundation Ireland), prof. Reinhard Grunwald (DFG), prof. Josef Syka (Czech Science Foundation), prof. Gabor Makara (Hungarian Scientific Research Fund/
OTKA), prof. Eero Vuorio (University of Turku), prof. Axel Horstmann (Volkswagen Foundation),
dr Kari Kveseth (The Research Council of Norway), dr Alexis-Michel Mugabushaka (European
Research Council Executive Agency), dr Sven Baszio (Alexander von Humboldt-Stiftung), dr Rudiger Klein (ALLEA-ALL European Academies), dr Iain Cameron (Research Councils UK).
Zaproszeni do udziału w ewaluacji eksperci przed przystąpieniem do pracy zapoznali się
z zasadami funkcjonowania Fundacji, otrzymali ponadto materiały dotyczące sytuacji nauki
w Polsce, spotkali się także z przedstawicielami polskiego środowiska naukowego.
Wstępne wnioski z ewaluacji przeprowadzonej przez międzynarodowych ekspertów w marcu i kwietniu 2010 r. przedstawione zostały podczas spotkania z członkami Rady Fundacji.
Końcowy raport zostanie przygotowany w pierwszej połowie 2010 roku. Warto podkreślić, że
eksperci uczestniczący w ocenie naszej Fundacji (dotyczy to również biegłych oceniających
sprawozdanie finansowe) zwracali uwagę na doskonałą organizację i profesjonalizm pracowników Fundacji oraz na wysoką jakość przedstawionej audytorom dokumentacji.
Podsumowując, rok 2009 okazał się pomyślny dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Cieszę
się, że w imieniu Rady Fundacji mogę pogratulować Zarządowi, wszystkim jej pracownikom
i współpracownikom – ich wspólnym wysiłkom zawdzięczamy te osiągnięcia.
ANDRZEJ CZŁONKOWSKI
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LIST PREZESA FUNDACJI
Rok 2009 był dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej rokiem wytężonej
pracy. W wymiarze finansowym oznacza to, że w roku tym wydaliśmy na
wspieranie najlepszych uczonych pracujących w Polsce przeszło 44,7 mln
złotych. Z tego 26,5 mln zł było środkami własnymi Fundacji, uzyskanymi
z działalności na rynkach kapitałowych, zaś pozostałe 18,2 mln zł pochodziło z pozyskanych przez Fundację środków z funduszy strukturalnych
(Działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka).
Fundacja, kierująca się dewizą: „Wspierać najlepszych, aby mogli stać
się jeszcze lepsi”, przeznaczyła na cele statutowe w ciągu blisko 19 lat swego istnienia łącznie 365 mln złotych (prawie 130 mln USD) z własnych środków. Równolegle zasoby własne Fundacji wzrosły w tym czasie z 95 mln
złotych (fundusz założycielski z 1990 r.) do ponad 370 mln zł na koniec
2009 roku.
Po kryzysowym roku 2008 rok następny przyniósł poprawę sytuacji na rynkach finansowych, dzięki czemu wzrosła rentowność aktywów Fundacji. W efekcie mogła ona na
realizację swoich programów w 2009 r. przeznaczyć ze środków własnych kwotę wyższą
niż w którymkolwiek z lat poprzednich.
W nadchodzących latach (do 2015 roku) Fundacja zamierza przeznaczyć na realizację programów finansowanych ze
W nadchodzących latach
środków PO IG łącznie kwotę ponad 400 mln zł. Pozwoli to na
(do 2015 roku) Fundacja
przekazanie nauce na cele, naszym zdaniem, najistotniejsze,
zamierza przeznaczyć
znacznych kwot, jakimi do tej pory Fundacja nie dysponona realizację programów
wała, zarazem jednak stawia przed nami poważne wyzwania
finansowanych ze środków PO IG
administracyjne i finansowe. Instytucja nasza musi zapewnić
łącznie kwotę ponad 400 mln zł
pokrycie części kosztów prowadzenia nowych programów,
utrzymać płynność finansową niezależnie od terminów refundacji wydatków programowych ze środków europejskich,
a także zapewnić finansowanie tym projektom realizowanym w ramach nowych programów POMOST i HOMING Plus, które nie mieszczą się w tematyce Bio-Info-Techno, preferowanej w PO IG. Fundacja pragnie bowiem nadal – uznając za najważniejsze kryterium
jakość naukową – wspierać najlepszych uczonych bez względu na uprawianą przez nich
tematykę badawczą. Możliwość korzystania z funduszy strukturalnych nie powinna tej
zasady działania FNP naruszać.
W minionym roku, jednocześnie z realizacją zaplanowanych na ten rok programów,
o czym piszemy w dalszej części Raportu, pracowaliśmy także nad przygotowaniem dwóch
nowych programów, które uruchamiamy w 2010 r. Program HOMING Plus (subsydia dla
młodych uczonych zachęcające do podjęcia pracy badawczej w Polsce) jest kontynuacją
programu POWROTY/HOMING, ale adresujemy go teraz również do uczonych nie posiadających obywatelstwa polskiego, dysponujemy także dużo większym budżetem na jego
realizację dzięki dofinansowaniu tego programu z funduszy strukturalnych UE. Drugi
program o nazwie POMOST to zupełnie nowa inicjatywa Fundacji. Jest on skierowany
do rodziców-naukowców pragnących powrócić do uprawiania nauki po urodzeniu i wychowaniu dziecka. Program ten wspomaga także kobiety w ciąży realizujące zewnętrzne
projekty badawcze, a wykonujące prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia. FNP jako
pierwsza w Polsce instytucja oferuje taką formę wsparcia, dostrzegając potrzebę ułatwienia naukowcom będącym rodzicami pogodzenie satysfakcjonującej kariery naukowej
z wychowywaniem dzieci.
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W roku 2009 Fundacja, w szerszym niż dotąd zakresie, uczestniczyła w dyskusji na
forach krajowych i międzynarodowych na temat reformy systemu finansowania nauki
i szkolnictwa wyższego. Wiadomo bowiem, że przyjęcie określonej strategii zmian w tym
obszarze, powodujące jakościową zmianę całego modelu organizacji polskiej nauki, będzie miało istotne konsekwencje dla cywilizacyjnego rozwoju Polski w najbliższych dekadach. Fundacja, która poprzez wybór określonego sposobu i stylu działania, od początku
swego istnienia starała się propagować i inspirować zmiany w systemie nauki w Polsce,
chce aktywnie uczestniczyć w debacie nad kształtem jego reformy.
W 2009 r. zrealizowaliśmy, po raz pierwszy na tak dużą skalę, projekt promujący za
granicą znaczące osiągnięcia polskich uczonych w ostatnich latach. W grudniu 2009 r.
po raz pierwszy w historii magazynu „Nature” ukazała się na jego łamach sfinansowana
przez FNP wkładka poświęcona polskiej nauce, zachęcająca badaczy z całego świata do
podejmowania pracy naukowej w naszym kraju. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do
tego, że zespołom pracującym w polskich uczelniach i instytutach przybędzie partnerów
z różnych stron świata. Aby nauka mogła się rozwijać, a uczeni osiągać sukcesy wielkiego
formatu, potrzebna jest bowiem wymiana w obu kierunkach. Musimy wyjeżdżać do najlepszych ośrodków naukowych, ale i do nas muszą przyjeżdżać najlepsi uczeni.
Odchodząc od wydarzeń związanych bezpośrednio z naszą działalnością, chciałbym
spojrzeć na ubiegły rok także z perspektywy wielkich, ważnych dla nas wszystkich rocznic: odzyskania suwerenności Polski w 1989 r., czego następstwem były wybory 4 czerwca 1989 i powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego. Był to rok podsumowań tego, co udało się w naszym kraju zrobić, co osiągnąć w okresie 20 lat wolnej Polski. Dla środowiska
naukowego był to także rok smutnych pożegnań: z dala od zgiełku polityki odeszli od nas
wielcy uczeni, profesorowie Barbara Skarga,
Leszek Kołakowski oraz Piotr Słonimski. ProfeAby nauka mogła się rozwijać, a uczeni
sorowie Kołakowski i Słonimski służyli Fundacji
osiągać sukcesy wielkiego formatu,
swoją wiedzą i doświadczeniem jako recenzenpotrzebna jest wymiana w obu kierunkach.
ci wniosków w jej konkursach, zaś pani profeMusimy wyjeżdżać do najlepszych ośrodków
sor Barbara Skarga była nie tylko przyjacielem
naukowych, ale i do nas muszą przyjeżdżać
Fundacji, wspierającym ją w rozmaitych dzianajlepsi uczeni
łaniach oraz jedną z laureatek Honorowego
Odznaczenia Fundacji. Była także owym „anonimowym darczyńcą”, który w 2005 r. przekazał Fundacji 100 tys. zł na stypendia dla młodych uczonych. Prof. Skarga prosiła wówczas,
by nie ujawniać Jej nazwiska. Teraz, po Jej odejściu, uznaliśmy za właściwe, by o Jej darze
poinformować.
Pisząc o tych trojgu wybitnych uczonych chciałbym przywołać tu znakomity i jakże
trafny artykuł prof. Józefa Kozieleckiego „Zbyt mało uczonych, za dużo naukowców”,
opublikowany w magazynie „Nauka” (nr 3/2009), w którym autor rozróżnia dwa pojęcia:
uczonego i naukowca. Uczeni to ci, którzy w istotny sposób wzbogacają zasób wiedzy
o świecie materialnym, społecznym, symbolicznym i duchowym. Zgodnie z definicjami
i terminologią przyjętą w tym artykule, profesor Skarga należała do grupy uczonych „klasyków” – jej dzieła filozoficzne rozszerzały wiedzę w ramach przyjętego paradygmatu,
zwiększały ład w zastanej wiedzy. Prof. Kołakowski niewątpliwie był uczonym „prekursorem” – jego esej „Czym jest socjalizm”, czy dzieło Główne nurty marksizmu, zapoczątkowały zupełnie nowe spojrzenie na tak zwaną „filozofię marksistowską”. Dla mojego
pokolenia, dojrzewającego intelektualnie w „realnym socjalizmie”, stanowiły także zarzewie buntu przeciwko otaczającej nas rzeczywistości. Co do mojego przyjaciela, biologa
molekularnego Piotra Słonimskiego, to choć jego prace także posiadały znamiona prekursorskie – stworzył on prawie od podstaw genetykę mitochondriów – zaliczyć Go jednak
należy nade wszystko do „inspiratorów”. Mając intuicję twórczą i charyzmę, pobudzał
i reżyserował badania innych, szczególnie młodych.
Uczeni – jak pisze prof. Kozielecki – mają charakterystyczne własności umysłu i osobowości. Poza bogatą wiedzą deklaratywną są niezwykle kreatywni – odważni i zdolni do

8

Raport Roczny 2009

tolerowania ryzyka. Zabierają głos publicznie nie tylko w sprawach związanych z uprawianą przez nich dziedziną nauki. Dzisiaj „niepokorni” uczeni nie są już wprawdzie surowo karani, ale to nie przypadek, że Kołakowski i Słonimski tyle lat przeżyli na emigracji, a Barbara Skarga przez 10 lat więziona była w sowieckich łagrach. Prawdziwi uczeni
w swojej pracy nie kierują się motywacją materialną, lecz wewnętrzną: motywacją poznawczą.
Zgodnie z przyjętą przez profesora Kozieleckiego definicją „naukowcami” nazwiemy
z kolei pracowników nauki, których osiągnięcia tylko w minimalnym stopniu wzbogacają
skarbnicę wiedzy ludzkiej i którzy w zasadzie nauki nie rozwijają. Można zdefiniować
parę typów naukowców: „naśladowców”, „podwiązywaczy”, „erudytów” czy „autsajderów”. Ci ostatni to osoby posiadające stopnie naukowe, ale zajmujący się polityką, administracją lub biznesem. Nie będę dokładniej przybliżał sylwetek „naukowców”, aby nie popaść w jeszcze większe tarapaty. Czy na przykład ja sam, jako prezes fundacji, już jestem
autsajderem? Zgadzam się natomiast z profesorem Kozieleckim, że w naszym kraju jest
za mało uczonych, a za dużo naukowców. Wszystkie elementy reformy nauki i szkolnictwa wyższego, która jest obecnie przedmiotem intensywnej dyskusji naszego środowiska,
powinny być weryfikowane za pomocą prostego testu: czy sprzyjają uczonym, czy też
naukowcom. Pamiętajmy i o tym, że, jak mawiał nieżyjący już ks. prof. Stanisław Kamiński
z KUL, uczony żyje dla nauki a naukowiec – z nauki.
Uczeni, szczególnie prekursorzy i klasycy, którzy odkrywają nową prawdę o naturze,
kulturze i osobowości, bywają docenieni przez swoich współczesnych. Są zapraszani na
wykłady, seminaria w wielu uniwersytetach, wreszcie przyznaje się im wyróżnienia, jak Nagroda Nobla, doktoraty honoris causa czy też Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
W 2009 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała swoje najwyższe wyróżnienia
Chciałbym w tym miejscu podziękować
czterem uczonym: profesorom Jerzemu Strzelwszystkim osobom, które wsparły naszą
czykowi, Andrzejowi Kolińskiemu, Józefowi
Fundację swoimi darowiznami. Dzięki
Barnasiowi i Bogdanowi Marcińcowi. Zachęwpłatom na nasze konto 1% podatku
cam Państwa do przeczytania artykułów o ich
dochodowego od osób fizycznych zebraliśmy
wybitnych osiągnięciach naukowych, jakie puw roku 2009 kwotę 47.760,10 zł
blikujemy w suplemencie do naszego Raportu.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej nie zapomina także o kulturotwórczej roli nauki.
W roku 2009 zakończyliśmy niezwykle ważny etap wieloletnich starań o utworzenie Katedry Polskiej na Uniwersytecie Columbia, którym było zebranie kapitału założycielskiego
tej placówki w wysokości 3 mln USD. FNP jest jednym z donatorów katedry, była też zaangażowana w zbiórkę funduszy oraz promocję tej inicjatywy w Polsce. Zebranie pieniędzy
w wymaganym terminie pozwoliło w grudniu 2009 r. rozpocząć na UC międzynarodowy
konkurs na wyłonienie profesora, który będzie kierował pracami Katedry Polskiej. Jej
działalność powinna się rozpocząć jesienią 2010 r.
Tradycyjnie chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim osobom, które wsparły
naszą Fundację swoimi darowiznami. Dzięki wpłatom na nasze konto 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zebraliśmy w roku 2009 kwotę 47.760,10 zł i w całości przekazaliśmy ją, wraz z częścią darowizny prof. Barbary Skargi, na zwiększenie stypendiów dla
młodych badaczy powracających z zagranicy w ramach programu HOMING. Każdy laureat tego programu dzięki tym funduszom miał stypendium powiększone o kwotę 4 000 zł.
W związku z tym, że w 2010 roku program HOMING Plus będzie finansowany z funduszy
strukturalnych UE, darowizny wpływające do Fundacji zwiększą wysokość stypendiów
dla najlepszych laureatów konkursu o stypendia dla młodych uczonych (program START),
tych, którzy uzyskali najwyższe oceny recenzentów.
Od ubiegłego roku wewnątrz Fundacji toczy się ożywiona dyskusja nad ofertą programową, którą przygotowujemy dla polskiego środowiska naukowego na nadchodzące lata.
Kierujemy się, tak jak zawsze w naszych działaniach, nadrzędnym hasłem wyrażającym
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główny statutowy cel Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: „Wspierać najlepszych, aby mogli
stać się jeszcze lepsi”.
J. D. Watson, współodkrywca struktury podwójnej spirali DNA, powiedział będąc
w 2009 roku w Polsce: „Jeśli robisz to, co inni, raczej nie odkryjesz niczego nowego. To
stwierdzenie dotyczyło odkryć naukowych, ale naszym zdaniem może być także pięknym
mottem działania dla takich fundacji jak nasza” fundacji wspierających naukę. W jakim
kierunku powinniśmy zatem pójść, jak działać? Ks. prof. J. Tischner powiedział kiedyś:
„Problemem najciekawszym, najpiękniejszym jest problem jeden: w jaki sposób człowiek
może obudzić w drugim człowieku poczucie wolności?” (film: Tak się toczy moja myśl, reż.
Ignacy Szczepański, 1990 r.). Działalność Fundacji i jej programy powinny właśnie budzić
wśród uczonych poczucie wolności. Bo jest to warunek konieczny, choć niewystarczający, aby dokonywać prawdziwych odkryć naukowych.
MACIEJ Ż YLICZ
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W 2009 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizowała
22 programy. Zajmowały się tym dwa zespoły – zespół ds. działalności programowej oraz zespół ds. programów finansowanych z funduszy strukturalnych w ramach Działania 1.2
„Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2000-2013.
Zespół ds. działalności programowej realizował kilkanaście stałych programów stypendialnych i subwencyjnych oraz
jeden nowy program – IDEE DLA POLSKI, skierowany do laureatów Starting Grants European Research Council, ponadto
program EXTERIUS/POZA SZLAKIEM, służący wspieraniu nowatorskich, wyjątkowych działań naukowych, który zastąpił

zlikwidowane wcześniejsze programy NOVUM i PARTNERZY.
Pracownicy drugiego zespołu koordynowali 4 programy, zainaugurowane w 2008 r.: Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD), VENTURES, TEAM oraz WELCOME.
Szczegółowe informacje o konkursach i rozstrzygnięciach
poszczególnych programów zamieszczamy w dalszej części
Raportu.
Łącznie na działalność programową Fundacja wydatkowała w 2009 r. ponad 44,7 mln złotych.
Zamieszczone poniżej zestawienie ukazuje koszty realizacji poszczególnych zadań według stanu na dzień 31 grudnia
2009 r.

NAZWA PROGRAMU
Nagroda FNP
Nagroda Naukowa COPERNICUS
Nagroda EURYI

KOSZTY REALIZACJI
(w złotych)
1.347.413,15
48.700,29
37.132,03

Subsydia profesorskie – program MISTRZ

3.434.625,85

Stypendia krajowe dla młodych naukowców – program START

4.647,618,07

Stypendia zagraniczne dla młodych doktorów – program KOLUMB

2.834.840,88

Granty wspomagające dla stypendystów po stażach zagranicznych

506.511,90

Stypendia konferencyjne

511.020,17

Stypendia na kwerendy za granicą – program KWERENDA

522.766,37

Stypendia dla uczonych zagranicznych na badania w Polsce

441.020,08

Polskie Honorowe Stypendium im. A. von Humboldta

368.206,52

Program EXTERIUS/POZA SZLAKIEM

84.295,21

PROJEKTY WYDAWNICZE

354.469,70

Program MONOGRAFIE

823.107,19

Subsydia dla powracających – program POWROTY/HOMING

3.008.209,24

Subsydia na tworzenie zespołów naukowych – program FOCUS

4.244.611,09

Program NOVUM

1.554.388,60

Program INNOWATOR

742.450,40

Program PARTNERZY

860.901,28

Konferencje Fundacji

55.195,86

Program WELCOME

3.785.097,91

Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie

4.387.852,34

Program VENTURES

1.796.002,99

Program TEAM

8.313.338,09

Program POMOST
Program IDEE DLA POLSKI
Program FUNDUSZE DLA BIBLIOTEK oraz pozostała działalność statutowa
PROGRAMY RAZEM

2.056,00
23 591,54
57 584,43
44.793.007,18
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Nagrody i stypendia
Nagroda FNP
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w 2009 r. po raz osiemnasty przyznała coroczne nagrody za wybitne osiągnięcia
i odkrycia, które stanowią istotny wkład w życie duchowe
i postęp cywilizacyjny naszego kraju oraz zapewniają Polsce
miejsce w nauce światowej.
Na prośbę Rady Fundacji 243 wybitnych uczonych zgłosiło kandydatów do Nagrody FNP. Podobnie jak w poprzedniej
edycji konkursu, procedura wyłaniania kandydatów miała
charakter dwuetapowy.
Osiągnięcia naukowe kandydatów zostały poddane ocenie 57 opiniodawców i ekspertów, w zdecydowanej większości zagranicznych. Oceniali oni wartość naukową i oryginalność każdego dzieła lub osiągnięcia, jego znaczenie dla
rozwoju dyscypliny, a także dla budowania prestiżu nauki

polskiej w świecie. Brano również pod uwagę spodziewaną
użyteczność osiągnięcia, a w przypadku nauk technicznych
– przydatność dla praktyki gospodarczej.
Wysokość indywidualnej nagrody pieniężnej wyniosła
200 tys. zł.
Uroczysta gala wręczenia Nagród FNP odbyła się 2 grudnia
2009 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Zaszczycili ją przedstawiciele władz państwowych: Marszałek Sejmu, Bronisław
Komorowski i przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, Michał Boni. Gratulacje w imieniu Prezydenta RP, Lecha
Kaczyńskiego, przekazał laureatom Michał Dworczyk, doradca
Prezydenta RP, list od prof. Barbary Kudryckiej, Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, odczytał prof. Witold Jurek, podsekretarz stanu w MNiSW. Laureatami Nagrody FNP 2009 zostali:

• w obszarze nauk humanistycznych i społecznych
prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rozprawę „Pióro w wątłych dłoniach” pokazującą w nowatorski sposób wkład twórczości intelektualnej kobiet w rozwój cywilizacji europejskiej od starożytności do przełomu X/XI w.;
• w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych
prof. dr hab. Andrzej Koliński z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
za opracowanie i zastosowanie w praktyce unikatowych metod przewidywania
struktury przestrzennej białek;
• w obszarze nauk ścisłych
prof. dr hab. Józef Barnaś z Instytutu Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu za tworzenie teoretycznych
podstaw spintroniki, a w szczególności za wyjaśnienie zjawiska gigantycznego magnetooporu;
• w obszarze nauk technicznych
prof. dr hab. Bogdan Marciniec z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza za odkrycie nowych reakcji i nowych katalizatorów procesów prowadzących do wytwarzania materiałów krzemoorganicznych o znaczeniu przemysłowym.
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1. Laureaci Nagrody
FNP 2009 (od lewej):
8
profesorowie
J. Strzelczyk,
A.Koliński, J. Barnaś
i B. Marciniec.
2. Goście uroczystości zgromadzeni w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego
w Warszawie.
3. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz państwowych
i naukowych.
4. Gratulacje od Ks. Kardynała Józefa Glempa odbiera prof. Strzelczyk
5. Prowadząca uroczystość Katarzyna Janowska.
6. Prof. Andrzej Rottermund, Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski
i Ks. Kardynał Józef Glemp podczas uroczystości.
7. Wystąpienie Michała Boniego.
8. Koncert stypendystki Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
Aleksandry Kuls.
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Program Mistrz
SUBSYDIA PROFESORSKIE

Zadaniem tego programu jest wsparcie najlepszych polskich uczonych, znajdujących się w szczytowym punkcie
kariery naukowej, poprzez przyznanie im trzyletnich subsydiów, które mają pomóc laureatom w kontynuowaniu już
prowadzonych prac lub umożliwić podjęcie zupełnie nowego
kierunku badawczego.
Program adresowany jest do osób, które skutecznie łączą
pracę naukową z kształceniem młodej kadry. Subsydia przyznawane są w drodze zamkniętego konkursu, obejmującego
co roku inny obszar nauki. W 2009 r. konkurs adresowany był
do przedstawicieli nauk technicznych.
Kandydatów zgłaszało kilkudziesięciu wybitnych, zaproszonych przez Fundację uczonych (w tej edycji – 89),

uznawanych za autorytety w danej dziedzinie. Nominowali
oni do udziału w konkursie 57 uczonych. Wnioski oceniało
ponad 120 recenzentów, w tym wielu spoza polskich instytucji naukowych. Na podstawie rekomendacji interdyscyplinarnego panelu specjalistów Zarząd FNP wyłonił 9 laureatów,
przyznając im trzyletnie subsydia w wysokości 450 tys. zł
każde.
Uroczystość wręczenia dyplomów Laureatom programu
MISTRZ odbędzie się w połowie 2010 r. w Warszawie. Gościem honorowym uroczystości będzie prof. Richard Schrock
z Massachusetts Institute of Technology (MIT), laureat Nagrody Nobla z 2005 r.

Laureaci programu Mistrz
LAUREAT

INSTYTUCJA NAUKOWA

TEMAT BADAŃ

Prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz

Politechnika Łódzka, Katedra
Automatyki i Biomechaniki

Matematyczne modelowanie, symulacja I sterowanie
procesami dynamicznymi (biodynamicznymi)
i mechatroniczne badania eksperymentalne

Prof. dr hab. Paweł Kulesza

Uniwersytet Warszawski,
Wydział Chemii

Projektowanie I charakterystyka fizykochemiczna
zintegrowanych hybrydowych materiałów
katalitycznych do utleniania etanolu

Prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski

Politechnika Wrocławska, Instytut
Matematyki i Informatyki

Techniki ochrony danych
i ich transferu dla e-społeczeństwa

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Politechnika Gdańska,
Wydział Chemiczny

Nowe procedury analityczne do badań
środowiskowych i żywności funkcjonalnej

Prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki

Politechnika Gdańska,
Katedra Systemów Automatyki

Nowe podejście do aktywnego
tłumienia hałasu i drgań

Prof. dr hab. inż. Juliusz Pernak

Politechnika Poznańska, Instytut
Technologii i Inżynierii Chemicznej

Ciecze jonowe:
od pomysłu do zastosowania

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. S. Staszica, Katedra
Mechatroniki i Robotyki

Mechatroniczne podejście do monitorowania
i oceny stanu konstrukcji

Prof. dr hab. inż. Wacław Urbańczyk

Politechnika Wrocławska,
Instytut Fizyki

Światłowody fotoniczne do zastosowań
w metrologii i optyce nieliniowej

Prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński

Politechnika Warszawska,
Zakład Optyki i Fotoniki

Ciekłokrystaliczne
światłowody fotoniczne
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Program MPD

Program finansowany z funduszy strukturalnych
w ramach Działania 1.2. „Wzmocnienie potencjału
kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY DOKTORANCKIE

Celem programu jest wsparcie jednostek naukowych
współpracujących z partnerami zagranicznymi przy realizacji studiów doktoranckich. Chodzi o podniesienie poziomu
badań naukowych realizowanych w Polsce przez młodych
naukowców w okresie przygotowywania przez nich
prac doktorskich oraz zintensyfikowanie współpracy
międzynarodowej polskich
jednostek badawczych.
W ramach programu
Fundacja finansuje pracę
naukową doktorantów oraz
pokrywa koszty ponoszone
w związku z prowadzoną
przez konsorcjum współpracą naukową. Finansowanie obejmuje stypendia dla
doktorantów (od 3 tys. do
4,5 tys. zł miesięcznie) oraz
grant badawczy (do 35 tys.
zł dla jednej osoby). Finansowane są m.in. koszty ubezpieczenia ZUS doktorantów
oraz koszty ogólne projektu.
Do składania wniosków
uprawnione są konsorcja

naukowe złożone z co najmniej jednej instytucji polskiej i co
najmniej jednej zagranicznej. Do edycji konkursu w 2009 r. zgłoszono 22 wnioski. Wybrano spośród nich do finansowania sześć
projektów.

Prof. dr hab. Alina Ciach, laureatka programu MPD z zespołem.

Laureaci programu MPD

LAUREAT

INSTYTUCJA

TYTUŁ PROJEKTU

SUBWENCJA
(w mln zł)*

prof. dr hab. Alina Ciach

Instytut Chemii Fizycznej
PAN

Badania podstawowe i stosowane
w dziedzinie bio- i nanotechnologii
i przetwarzaniu informacji

5,5

dr hab. Piotr Gwiazda

Uniwersytet Warszawski

Metody matematyczne w naukach
przyrodniczych

5,7

prof. dr hab. Jacek Młynarski

Uniwersytet Jagielloński

Nowe materiały - nowoczesne technologie innowacyjne koncepcje

6,5

prof. dr hab. Adam Szewczyk

Instytut Biologii
Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN

Międzynarodowe Studia Doktoranckie
w dziedzinie neurobiologii

5,6

prof. dr hab. Mirosław Wielgoś

Warszawski Uniwersytet
Medyczny

Genetyka molekularna, transkryptomika
i bioinformatyka nowotworów

3,3

prof. dr hab. Jacek Wosiek

Uniwersytet Jagielloński

Fizyka układów złożonych

4,5

* kwoty w przybliżeniu do jednego miejsca po przecinku
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Program Start
STYPENDIA KRAJOWE DLA MŁODYCH UCZONYCH

Już od 1993 r. Fundacja przyznaje stypendia naukowe stojącym u progu kariery młodym badaczom, którzy
mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki.
O stypendia mogą ubiegać się pracownicy lub doktoranci z instytucji naukowych, którzy w roku składania wniosków mają maksymalnie 30 lat (lub 32 lata, jeśli korzystali z urlopów wychowawczych). Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych
osiągnięć młodych uczonych i są zachętą do dalszego rozwoju.
W programie tym podstawowym kryterium oceny wniosków
jest naukowa jakość i oryginalność opublikowanego dorobku
naukowego kandydatów oraz ich osiągnięcia badawcze; oceniane są również przedstawione we wnioskach plany badawcze.
W konkursie o stypendia rozstrzygniętym w 2009 r.
wzięło udział 872 kandydatów. W wyniku szczegółowej

analizy wniosków oraz na podstawie opinii recenzentów
przyznano 106 stypendiów, każde w wysokości 24 tys. zł.
Stypendia te, podobnie jak inne stypendia przyznawane
przez FNP, zwolnione są z podatku dochodowego od osób
fizycznych na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zgodnie z nowym regulaminem programu, kandydaci
w roku sprawozdawczym po raz pierwszy mieli możliwość
ubiegania się w ramach stypendiów o wyjazdy studyjne do
zagranicznych ośrodków naukowych. Ideą tych wyjazdów
jest nawiązanie współpracy oraz poznanie ośrodka, który
potencjalnie może stać się miejscem odbywania stażu podoktorskiego. Na podstawie opinii recenzentów 7 stypendystom
przyznano środki finansowe na wyjazdy studyjne.

Laureaci programu Start
LP.

STYPENDYSTA

1.

dr Radosław Adamczak

matematyka

Uniwersytet Warszawski

2.

mgr Łukasz Adamski

historia polityczna

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Warszawie

3.

dr Grzegorz Władysław Basak

medycyna przedkliniczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny

4.

dr Anna Błasiak

zoologia

Uniwersytet Jagielloński

5.

dr Maciej Borodzik

matematyka

Uniwersytet Warszawski

6.

mgr Witold Borysiak

nauki prawne

Uniwersytet Warszawski

7.

mgr Mikołaj Chojnacki

fizyka

Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

8.

dr Joanna Chwiej

biofizyka

Akademia Górniczo-Hutnicza

9.

mgr Daniel Cichy

muzykologia

Uniwersytet Jagielloński

10.

dr Krzysztof Cichy

ekonomia

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

11.

dr Aleksandra Cisłak

psychologia społeczna

Instytut Psychologii PAN w Warszawie

12.

dr Aleksander Czogalla

nauki farmaceutyczne

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.

13.

dr Maciej Dems

fizyka

Politechnika Łódzka

14.

dr Łukasz Dominiak

filozofia polityki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

18
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STYPENDYSTA

DZIEDZINA

INSTYTUCJA

15.

dr Jacek Doskocz

inżynieria materiałowa

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
we Wrocławiu

16.

mgr Łukasz Drewniak

biologia środowiska

Uniwersytet Warszawski

17.

dr Sławomir Drobczyński

biocybernetyka i inżynieria
biomedyczna

Politechnika Wrocławska

18.

mgr Agnieszka Fihel

ekonomia

Uniwersytet Warszawski

19.

dr Piotr Fita

chemia fizyczna

Uniwersytet Warszawski

20.

mgr Sylwester Furmaniak

chemia fizyczna

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

21.

mgr Jacek Gądecki

socjologia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

22.

dr Łukasz Gelczuk

elektronika

Politechnika Wrocławska

23.

dr Michał Gierycz

politologia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

24.

dr Maria Goryl

fizyka

Uniwersytet Jagielloński

25.

mgr Przemysław Gorzelak

geologia

Instytut Paleobiologii PAN w Warszawie

26.

mgr Damian Graczyk

biologia molekularna

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

27.

mgr Katarzyna Growiec

socjologia

Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN w Warszawie

28.

mgr Paweł Grzechnik

biologia molekularna

Uniwersytet Warszawski

29.

dr Katarzyna Grzybowska

chemia fizyczna

Uniwersytet Śląski w Katowicach

30.

mgr Mateusz Halawa

socjologia

Uniwersytet Warszawski

31.

dr Michał Harciarek

psychologia

Uniwersytet Gdański

32.

mgr Michał Heller

fizyka

Uniwersytet Jagielloński

33.

mgr Mateusz Hędzelek

psychologia społeczna

Uniwersytet Warszawski

34.

dr Przemysław Ignaciuk

automatyka i robotyka

Politechnika Łódzka

35.

mgr inż. Michał Jakób

biochemia

Politechnika Wrocławska

36.

dr Tomasz Jakubowski

matematyka

Politechnika Wrocławska

37.

mgr Agnieszka Jaźwa

biotechnologia

Uniwersytet Jagielloński

38.

mgr Katarzyna Jednoróg

psychologia

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie

39.

dr Łukasz John

chemia

Uniwersytet Wrocławski

40.

lek. Maciej Juryńczyk

medycyna przedkliniczna

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
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41.

mgr inż. Michał Kalita

chemia

Politechnika Warszawska

42.

mgr Ewa Kamińska

fizyka

Uniwersytet Śląski

43.

mgr Szymon Kardaś

stosunki międzynarodowe

Uniwersytet Warszawski

44.

mgr Bartosz Kempisty

weterynaria

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

45.

dr Maciej Kłaczyński

mechanika

Akademia Górniczo-Hutnicza

46.

dr Adam Kola

literaturoznawstwo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

47.

lek. Agnieszka Korkosz

medycyna przedkliniczna

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

48.

dr Tomasz Kos

biologia medyczna

Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

49.

dr Adrian Kosowski

informatyka

Politechnika Gdańska

50.

dr Ewa Kozłowska-Walania

matematyka

Uniwersytet Gdański

51.

mgr inż. Michał Krompiec

chemia

Uniwersytet Śląski w Katowicach

52.

mgr inż. Paweł Kudela

mechanika

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

53.

mgr Jakub Kujawiński

historia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

54.

dr Rafał Kuś

biocybernetyka
i inżynieria biomedyczna

Uniwersytet Warszawski

55.

mgr Jan Kwapisz

filologia

Uniwersytet Warszawski

56.

dr Andrea Lipińska

biotechnologia

Uniwersytet Gdański

57.

mgr Bartłomiej Lis

archeologia

Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie

58.

dr Magdalena Łabieniec

biologia medyczna

Uniwersytet Łódzki

59.

mgr inż. Wojciech Łapka

budowa i eksploatacja maszyn

Politechnika Poznańska

60.

dr Michał Łuczewski

socjologia

Uniwersytet Warszawski

61.

dr Łukasz Madej

metalurgia

Akademia Górniczo-Hutnicza

62.

mgr Katarzyna Majcher

biologia medyczna

Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

63.

mgr Maciej Malaczewski

ekonomia

Uniwersytet Łódzki

64.

mgr Hanna Marciniak

literaturoznawstwo

Uniwersytet Jagielloński

65.

dr Justyna McIntyre

biologia molekularna

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

66.

dr Grzegorz Micek

geografia ekonomiczna

Uniwersytet Jagielloński

67.

dr Maria Karolina Mosor

biologia medyczna

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

68.

mgr Paweł Mościcki

filozofia

Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN w Warszawie
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69.

mgr Seweryn Mroczek

biologia molekularna

Uniwersytet Warszawski

70.

dr Anna Musiała

nauki prawne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

71.

mgr Agnieszka ObarskaKosińska

bioinformatyka

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Warszawie

72.

mgr Grzegorz Pac

historia

Uniwersytet Warszawski

73.

mgr inż. Robert Penczek

chemia

Uniwersytet Śląski

74.

mgr inż. Dariusz Perkowski

mechanika

Politechnika Białostocka

75.

dr Anna Pietranik

geologia

Uniwersytet Wrocławski

76.

mgr Lech Wiktor Piotrowski

fizyka

Uniwersytet Warszawski

77.

mgr Wojciech Płaziński

chemia fizyczna

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
w Krakowie

78.

mgr inż. Paweł Podemski

fizyka

Politechnika Wrocławska

79.

mgr Marcin Podsiadło

chemia fizyczna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

80.

dr Rafał Pokrop

chemia

Uniwersytet Warszawski

81.

mgr Dorota Pudzianowska

nauki prawne

Uniwersytet Warszawski

82.

mgr Elżbieta Purta

biologia molekularna

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Warszawie

83.

mgr Magdalena Rajewska

biochemia

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG
i AMG w Gdańsku

84.

dr Maciej Rak

lingwistyka

Uniwersytet Jagielloński

85.

mgr Agnieszka Rak

fizjologia roślin i zwierząt

Uniwersytet Jagielloński

86.

dr Radosław Rudek

informatyka

Politechnika Wrocławska

87.

dr Mateusz Salwa

filozofia

Uniwersytet Warszawski

88.

dr Adam Sieradzki

inżynieria materiałowa

Politechnika Wrocławska

89.

dr Anna Sobolewska

inżynieria materiałowa

Politechnika Wrocławska

90.

dr Marta Soniewicka

nauki prawne

Uniwersytet Jagielloński

91.

dr Ewa Stodolak

inżynieria materiałowa

Akademia Górniczo-Hutnicza

92.

dr Piotr Sułkowski

fizyka

Instytut Problemów Jądrowych w Świerku

93.

dr Marcin Syperek

fizyka

Politechnika Wrocławska

94.

dr Dawid Szczepankiewicz

zootechnika

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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95.

dr Maciej Szkulmowski

fizyka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

96.

mgr Anna Szpitter

biotechnologia

Uniwersytet Gdański

97.

dr Marcin Szpulak

elektronika

Politechnika Wrocławska

98.

dr Magdalena Szumera

inżynieria materiałowa

Akademia Górniczo-Hutnicza

99.

mgr Wojciech Walczak

historia

Uniwersytet w Białymstoku

100.

dr Paweł Wiczling

nauki farmaceutyczne

Akademia Medyczna w Gdańsku

101.

dr Renata Włoch

socjologia

Uniwersytet Warszawski

102.

mgr Radosław Wojtak

astronomia

Centrum Astronomiczne PAN w Warszawie

103.

mgr inż. Wojciech Zając

inżynieria materiałowa

Akademia Górniczo-Hutnicza

104.

mgr Magdalena Zaniewska

farmakologia

Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

105.

dr Maciej Zdanowski

elektrotechnika

Politechnika Opolska

106.

dr Anna Zielak-Steciwko

zootechnika

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Laureaci z roku 2008 mogli ubiegać się o przedłużenie
stypendiów. Z wnioskiem takim w 2009 r. wystąpiło 96 osób.
W wyniku szczegółowej analizy zgłoszonych wniosków stypendium START przedłużono 71 osobom.
W roku 2008 nastąpiła zmiana regulaminu, zgodnie z którą od 2009 r. laureaci programu mogą występować o przyznanie stypendium na rok następny, biorąc udział w kolejnym konkursie START, razem ze wszystkimi kandydatami.

INSTYTUCJA

Na mocy porozumienia zawartego w 2006 r. między Fundacją na rzecz Nauki Polskiej a Radą Spotkań z Noblistami (Council for Lindau Nobel Laureate
Meetings), które są organizowane w Lindau (RFN), Fundacja corocznie nominuje do udziału w tych spotkaniach młodych uczonych, laureatów programu START.
W 2009 r. w spotkaniu poświęconym chemii uczestniczyło
5 stypendystów Fundacji.

Stypendyści programu START po wręczeniu dyplomów na Zamku Królewskim w Warszawie.
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Program Powroty/Homing
SUBSYDIA DLA POWRACAJĄCYCH

Celem programu POWROTY/HOMING, który FNP realizuje od
2006 r., jest zachęcenie młodych polskich uczonych do powrotu
do Polski po odbyciu długoterminowych staży zagranicznych.
Fundacja oferuje laureatom wsparcie pozwalające na znaczące
poprawienie ich warunków pracy oraz na kontynuację nawiązanej przez nich współpracy z ośrodkami zagranicznymi.
Do czwartej edycji konkursu zgłoszonych zostało 85 wniosków. W efekcie dwuetapowej procedury konkursowej, w której
wnioski oceniało 108 ekspertów (w tym 65 z instytucji zagranicznych), Zarząd Fundacji wyłonił listę 16 laureatów.
Subsydium dla laureatów programu, przyznawane na
dwa lata, obejmuje imienne stypendium (wynoszące 36 tys. zł

rocznie) oraz środki na realizację projektu badawczego i na
kontynuację współpracy z ośrodkiem zagranicznym. Istnieje
możliwość przedłużenia finansowania na trzeci rok. Każde stypendium w tej edycji programu zostało powiększone o 4.000 zł,
pochodzące ze środków uzyskanych przez FNP z wpłat na
działalność pożytku publicznego (1% podatku dochodowego
od osób fizycznych) oraz innych darowizn otrzymanych przez
Fundację (w tym darowizny uzyskanej w 2005 r. od śp. prof.
Barbary Skargi). Natomiast część projektowa subsydium jest zasilana przez państwa członkowskie EOG: Islandię, Liechtenstein
i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

Laureaci programu Powroty/Homing

LAUREAT

INSTYTUCJA ZAGRANICZNA,
Z KTÓREJ WRACA LAUREAT

OŚRODEK POLSKI,
DO KTÓREGO WRACA LAUREAT

Michał Chmielewski

Institut de Science et d’Ingenierie Supramoleculaires,
Strasburg, Francja

Wydział Chemii,
Uniwersytet Warszawski

Łukasz Cywiński

University of Maryland, USA

Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Piotr Faliszewski

Department of Computer Science,
University of Rochester, USA

Akademia Górniczo-Hutnicza

Łukasz Gruszczyński

European University Institute, Włochy

Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie

Bartosz Karaszewski

Division of Clinical Neurosciences,
University of Edinburgh, Wielka Brytania

Klinika Neurologii Dorosłych, Akademia
Medyczna w Gdańsku

Zofia Madeja

Developmental Genetics and Imprinting, The Babraham
Institute, Cambridge, Wielka Brytania

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Michał Malinowski

Geological Survey of Canada

Instytut Geofizyki PAN w Warszawie

Adam Mrozowicki

Catholic University of Leuven, Centre
for Sociological Research (CeSO), Belgia

Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski

Marlena Nowaczyk

Mathematics LTH, Lund University, Szwecja

Instytut Matematyczny PAN w Krakowie

Marcin Nyk

Institute for Lasers, Photonics and Biophotonics,
University at Buffalo, USA

Instytut Niskich Temperatur i Badań
Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Agnieszka Słowikowska

Foundation for Research and Technology – Hellas, Grecja

Instytut Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski

Renata Solarska

EMPA – Swiss Federal Laboratories for Materials
Testing and Research, Szwajcaria

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Bartosz Trzaskowski

California Institute of Technology,
Pasadena, USA

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Warszawie

Przemysław Wachulak

Colorado State University, USA

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Paweł Wiczling

Department of Pharmaceutical Sciences, University at
Buffalo, USA

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej,
Akademia Medyczna w Gdańsku

Rafał Zwolak

Division of Biological Sciences, University of Montana, USA

Wydział Biologii, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza
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Program Focus
SUBSYDIA NA TWORZENIE ZESPOŁÓW NAUKOWYCH

Celem programu jest wspieranie młodych badaczy posiadających już liczący się dorobek naukowy w wybranej i corocznie określanej przez Fundację sferze badań naukowych, która
w jej opinii ma szczególne znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego Polski. Wsparcie Fundacji ma umożliwić młodym uczonym podjęcie nowych, oryginalnych i obiecujących kierunków
badań, a także zapewnić im dodatkową pomoc na pierwszych
etapach budowania własnego zespołu naukowego.
Edycję programu w 2009 r. adresowano do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, a jej tematem była
językowa kategoryzacja świata. Pierwszym etapem programu były warsztaty naukowe, zorganizowane przez Fundację

w końcu lutego 2009 r., w których oprócz młodych naukowców uczestniczyli znakomici uczeni z Polski, Niemiec, USA,
Belgii oraz Norwegii, zajmujący się badaniami nad językową
kategoryzacją świata.
Do konkursu zgłosiło się 43 kandydatów. Decyzje o przyznaniu subwencji zostaną podjęte w pierwszym kwartale
2010 r., po zakończeniu procedury konkursowej.
Na początku roku sprawozdawczego został natomiast
rozstrzygnięty konkurs ogłoszony w roku poprzednim, którego tematem były molekularne i biochemiczne badania nad
rakiem. Przyznano pięć trzyletnich subsydiów, każde w wysokości 300 tys. zł (rocznie 100 tys. zł).

Laureaci programu Focus
LAUREAT

INSTYTUCJA

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Krzysztof Giannopoulos (Katedra i Zakład Immunologii
Klinicznej)

TEMAT BADAŃ
Wpływ cząsteczki PD-1 i jej ligandów na przekazywanie sygnału przez
receptor B-komórkowy w przewlekłej białaczce limfocytowej oraz ocena
działania przeciwnowotworowego wywołanego blokadą PD-1/PD-1L

dr Marcin Drąg

Politechnika Wrocławska (Katedra
Chemii Medycznej i Mikrobiologii)

Specyficzne markery chemiczne jako narzędzia w badaniu proteaz
uczestniczących w procesach rozwoju nowotworów

dr hab. Joanna Wesoły

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza (Instytut Biologii
Molekularnej i Biotechnologii)

Wielofunkcyjność białek STAT
w rozwoju i progresji raka miąższu nerki

dr Arkadiusz Piotrowski

Akademia Medyczna w Gdańsku
(Katedra Biologii i Botaniki
Farmaceutycznej)

Mozaikowatość somatyczna liczby kopii fragmentów DNA i zmiany
epigenetyczne jako towarzyszące czynniki sprawcze w inicjacji guzów
pierwotnych i przerzutów raka piersi

dr Krystian Jażdżewski

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Rola microRNA w raku tarczycy
(Wydział Lekarski)

Ponadto laureaci konkursu mieli możliwość ubiegania się
o wsparcie finansowe na tworzenie nowych laboratoriów.
Środki na ten cel, w łącznej wysokości 1.974.000 zł, zostały

po dokonaniu oceny projektów podzielone między pięcioro
laureatów, jak niżej.

• dr Krzysztof Giannopoulos, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (460 tys. zł na wyposażenie laboratorium w system do nukleofekcji, archiwizacji żeli, w czytnik do
chemiluminescencji, sekwenator DNA);
• dr Marcin Drąg, Politechnika Wrocławska (380 tys. zł na modernizację i remont
laboratorium chemii biologicznej i wyposażenie go w aparaturę niezbędną do realizacji projektu „Specyficzne markery chemiczne jako narzędzia w badaniu proteaz
uczestniczących w procesach rozwoju nowotworów”);
• dr hab. Joanna Wesoły, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (87 tys. zł na wyposażenie laboratorium w zamrażarkę niskotemperaturową oraz inkubator z atmosferą CO2);
• dr Arkadiusz Piotrowski, Gdański Uniwersytet Medyczny (547 tys. zł na doposażenie aparaturowe specjalistycznego laboratorium mikromacierzy);
• dr Krystian Jażdżewski, Warszawski Uniwersytet Medyczny (500 tys. zł na wyposażenie laboratorium genetycznego w podstawową aparaturę).
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Program finansowany z funduszy strukturalnych
w ramach Działania 1.2. „Wzmocnienie potencjału
kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Program Team

FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM MŁODYCH UCZONYCH, REALIZOWANYCH W NAJLEPSZYCH ZESPOŁACH BADAWCZYCH

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze prowadzone w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych w Polsce. W programie wnioski mogą składać kandydaci realizujący badania
w dziedzinach: Bio, Info, Techno.
Program jest adresowany do uczonych zamierzających
tworzyć własne zespoły naukowe z udziałem młodych naukowców (studentów, doktorantów lub młodych doktorów),
jak również do doświadczonych badaczy pragnących przyjąć
do pracy w swoich zespołach nowych członków. Warunkiem
udziału w programie jest rekrutacja członków zespołu w drodze otwartego naboru prowadzonego w kraju i za granicą.
Finansowanie obejmuje: imienne stypendia dla członków
zespołu (odpowiednio – od 1 tys. zł do 5 tys. zł miesięcznie)

oraz grant badawczy (od 35 tys. zł do 80 tys. zł na osobę
w zespole). Finansowane są m.in. koszty współpracy z zagranicą i ubezpieczenie ZUS doktorantów. Projekty mogą być
realizowane od 2-4 lat.
Drugą edycję konkursu ogłoszonego w 2008 r. rozstrzygnięto na początku 2009 r. Spośród 47 nadesłanych wniosków do realizacji wybrano siedem projektów.
Kolejna edycja konkursu ogłoszona została w styczniu
2009 r. Zgłoszono do niej 57 wniosków, a w efekcie procedury konkursowej wybrano spośród nich do realizacji 8 projektów.
Kolejna, czwarta edycja konkursu rozpoczęła się w lipcu
2009 r. Jej rozstrzygnięcie nastąpi na początku 2010 r.

Laureaci II i III edycjii programu Team
LAUREAT

INSTYTUCJA

DZIEDZINA

dr hab.
Andrzej Dziembowski
prof. dr hab.
Robert Hołyst

Instytut Biochemii
i Biofizyki PAN
Instytut Chemii Fizycznej
PAN

biologia
molekularna
chemia
fizyczna

prof. dr hab.
Józef Korecki

Akademia GórniczoHutnicza

nanonauka/
nanotechnologia

dr hab.
Joanna Kufel

Uniwersytet Warszawski

biologia
molekularna

prof. dr hab.
Krzysztof Narkiewicz

Gdański Uniwersytet
Medyczny

medycyna

prof. dr hab.
Maria Nowakowska

Uniwersytet Jagielloński

chemia

prof. dr hab.
Grzegorz Węgrzyn

Uniwersytet Gdański

biologia
molekularna/
medycyna

prof. dr hab.
Konrad Banaszek
prof. dr hab.
Wojciech Gawlik
prof. dr hab. inż.
Karol Grela
dr hab.
Dorota Gryko
prof. dr hab.
Krzysztof Liberek
dr hab.
Tomasz Lipniacki

Uniwersytet Warszawski fizyka
Uniwersytet Jagielloński

fizyka

Uniwersytet Warszawski chemia
Instytut Chemii
Organicznej PAN

chemia

biologia
molekularna
Instytut Podstawowych biologia
Problemów Techniki PAN systemów

Uniwersytet Gdański

prof. dr hab.
Wojciech Młynarski

Uniwersytet Medyczny
w Łodzi

diabetologia/
genetyka

dr hab.
Joanna Trylska

Uniwersytet Warszawski

biofizyka
molekularna

TYTUŁ PROJEKTU
Kompleksy białkowe zaangażowane
w metabolizm RNA
Od skali nano do skali makro: ruch protein
i nanocząstek w płynach złożonych
Funkcjonalne nanostruktury dla zastosowań
magnetycznych i katalitycznych wytwarzane
na drodze projektowania w skali atomowej
i molekularnej
Kompleksowe badanie ścieżek kontroli jakości
RNA u roślin
Zintegrowana ocena funkcji dużych naczyń
oraz aktywności układu współczulnego: rozwój,
walidacja oraz kliniczne zastosowanie nowej
metody badawczej
Funkcjonalne materiały polimerowe do
zastosowań biomedycznych
Nowa, ukierunkowana na ekspresję genów,
terapia lizosomalnych chorób spichrzeniowych
Zastosowanie w fotonice technologii
wykorzystujących efekty kwantowe
Ośrodki z koherencją kwantową – niezwykłe
właściwości i zastosowania
N-Heterocykliczne karbeny jako ligandy
w metatezie olefin i innych reakcjach
Nowe aktywatory cyklazy guanylowej jako
potencjalne leki w chorobie wieńcowej
Rola białek opiekuńczych
w funkcjonowaniu komórki
Efekty molekularne
i przestrzenne w sygnalizacji komórkowej
Polski rejestr cukrzycy
u dzieci i młodzieży – badania przesiewowe dla
cukrzycy monogenowej
Peptydowy kwas nukleinowy jako inhibitor
translacji u bakterii

DOFINANSOWANIE
(w mln zł)*
2,6
2,2

2,2

2,2

1,8

1,7
2,1
3,1
2,0
2,8
2,0
2,7
1,5
2,0
2,1

* kwoty w przybliżeniu do jednego miejsca po przecinku
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Program finansowany z funduszy strukturalnych
w ramach Działania 1.2. „Wzmocnienie potencjału
kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Program Welcome
WSPIERANIE TWORZENIA W POLSCE ZESPOŁÓW NAUKOWYCH PRZEZ UCZONYCH Z ZAGRANICY

Cel programu to zaangażowanie wybitnych uczonych
z zagranicy w tworzenie zespołów badawczych w Polsce oraz
zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej polskich
jednostek naukowych. Program adresowany jest do polskich
uczonych powracających do kraju z pobytów zagranicznych
oraz do zagranicznych uczonych planujących przyjazd do
Polski i prowadzenie zespołu naukowego.
Wnioski do konkursu mogą zgłaszać kandydaci w porozumieniu z jednostkami naukowymi, w których planowana
jest realizacja projektu (w zakresie tematyki określanej jako
Bio, Info, Techno). Finansowanie obejmuje stypendium dla

kierującego projektem uczonego z zagranicy (od 200 tys. zł
rocznie), stypendia imienne dla uczestników zespołów (odpowiednio – od 1 tys. zł do 5 tys. zł miesięcznie) oraz grant
badawczy (do 1 mln zł rocznie). Finansowane są m.in. koszty
współpracy z zagranicą oraz ubezpieczenia ZUS doktorantów. Projekty mogą być realizowane w ciągu 3–5 lat.
Do pierwszej edycji (w 2008 r.) zgłoszono 24 wnioski,
z których na początku 2009 r. wybrano do realizacji 3 projekty.
Trzecia edycja konkursu ogłoszona została w lipcu, a jej
rozstrzygnięcie przewidziano na rok następny.

Laureatami pierwszej edycji programu zostali:
• prof. dr hab. Stanisław Karpiński ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prowadzący projekt z dziedziny biologii pt. Funkcjonalna analiza genetycznych, molekularnych
i kwantowych mechanizmów regulujących przyrost biomasy roślin i biotechnologie dla autolizy ściany komórkowej i produkcji wodoru (dofinansowanie w wysokości 6.641.800 zł);
• dr Sebastian Maćkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na projekt z dziedziny fizyki pt. Nanostruktury hybrydowe jako metoda zwiększenia wydajności sztucznych układów fotosyntetycznych (dofinansowanie w wysokości 4.000.000 zł);
• prof. dr hab. inż. Marek Samoć z Politechniki Wrocławskiej prowadzący projekt z zakresu nauki o materiałach pt. Związki organometaliczne w nanofotonice (dofinansowanie
w wysokości 6.311.459 zł).

Do drugiej edycji programu, ogłoszonej na początku 2009 r., napłynęły 33 wnioski, spośród których wyróżniono dwa:
•

•

dr hab. Agnieszki Chacińskiej z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przyznając na jej projekt z zakresu biologii pt. Biogeneza i degradacja białek mitochondrialnych przestrzeni międzybłonowe (dofinansowanie w wysokości 5.940.670 zł);
dr hab. Tomasza Guzika z Uniwersytetu Jagiellońskiego realizującego projekt z zakresu
medycyny pt. Rola układu odpornościowego w mechanizmie nadciśnienia tętniczego oraz
dysfunkcji naczyniowej – poszukiwania nowych strategii leczenia nadciśnienia (dofinansowanie w wysokości 6.364.000 zł).

Program Idee dla Polski
STYPENDIA DLA LAUREATÓW ERC STARTING GRANTS

Realizacja tego programu rozpoczęła się w 2009 r. Mogą
do niego aplikować laureaci konkursu ERC Starting Grants
prowadzonego przez Europejską Radę Nauki (European Research Council), ale tylko ci, którzy zamierzają realizować
badania naukowe w Polsce.
Celem programu jest zachęcenie młodych wybitnych
uczonych z całego świata do wybierania Polski jako miejsca realizacji projektu badawczego zgłaszanego do konkursu ERC. W ramach programu można starać się o subsydium (maksymalnie na 6 lat) bezpośrednio po uzyskaniu
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grantu ERC lub w trakcie jego realizacji. Subsydium obejmuje część stypendialną (stypendium imienne w wysokości do 10 tys. zł miesięcznie) oraz część subsydialną
w wysokości do 100 tys. zł, wypłacaną jednorazowo na
początku realizacji projektu. Dofinansowanie takie można otrzymać tylko raz i przyznawane jest ono na zasadach konkursowych.
W 2009 r. do konkursu zgłosiło się dwoje laureatów Starting Grants. Ich wnioski skierowano do recenzji, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2010 r.
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STYPENDIA ZAGRANICZNE
Program Kolumb
STYPENDIA ZAGRANICZNE DLA MŁODYCH DOKTORÓW

Stypendia te mają umożliwić najlepszym spośród młodych uczonych, którzy po uzyskaniu stopnia doktora nie
odbywali jeszcze długoterminowych staży zagranicznych,
wyjazdy na pobyty badawcze (od 6 do 12 miesięcy) do renomowanych ośrodków naukowych na świecie.
W 2009 r. kandydaci mogli ubiegać się zarówno o finansowanie wyjazdu do wybranego przez siebie ośrodka, jak też
o przyznanie stypendium na staż w jednej z instytucji zagranicznych, z którymi Fundacja podpisała w latach 2006-2008
porozumienie. Wyjazd na staż do tych placówek wiąże się

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

z dodatkowymi korzyściami dla stypendystów. Wśród instytucji związanych umowami z FNP są m.in.: College of Clare
Hall na Uniwersytecie w Cambridge, National Science Council
of Taiwan, Narodowy Instytut Badań Rolniczych we Francji
(INRA) oraz Narodowy Instytut Zdrowia i Badań Medycznych
(INSERM), również we Francji.
Do kolejnej, piętnastej już edycji programu wpłynęło 150
zgłoszeń. Wnioski oceniało łącznie 143 recenzentów z kraju
i z zagranicy. W dwustopniowej procedurze konkursowej
przyznano 11 stypendiów. Otrzymali je:

dr Łukasz Albrecht z Instytutu Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej – roczny staż
w Department of Chemistry Aarhus University (Dania);
dr Adam Bzdak z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN – roczny staż w Lawrence Berkeley National Laboratory (USA);
dr Łukasz Dobrzycki z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego – roczny staż
w Departament of Chemistry, University of Duisburg – Essen (Niemcy);
dr Agnieszka Kaczor z Katedry i Zakładu Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – roczny staż w Computer Aided Drug Design
Laboratory, Pompeu Fabra University in Barcelona oraz Barcelona Biomedical Research Park
(Hiszpania);
dr Karol Kamiński z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
– roczny staż w Cardiovascular Division Department of Medicine Harvard Medical School
(USA)
dr Wiesław Laskowski z Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego – sześciomiesięczny staż w Faculty of Physics Ludwig-Maximilians-University of Munich (Niemcy);
dr Bartosz Lewandowski z Instytutu Chemii Organicznej PAN – roczny staż w School of
Chemistry University of Edinburgh (Wielka Brytania);
dr Stanisław Meyer z Instytutu Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego – pięciomiesięczny staż w National Institute of Japanese Studies, White Rose East Asia Centre,
University of Sheffield (Wielka Brytania);
dr Piotr Przytycki z Instytutu Matematycznego PAN – dziesięciomiesięczny staż w Department of Mathematics University of Illinois at Urbana-Champaign (USA);
dr Krzysztof Rębała z Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
– sześciomiesięczny staż w Institute of Evolutionary Biology, Spanish National Research
Council (CSIC) oraz Pompeu Fabra University in Barcelona (Hiszpania);
dr Jarosław Źrałka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – siedmiomiesięczny staż w Department of Anthropology, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology (USA).
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Granty wspomagające
DLA STYPENDYSTÓW FNP PO STAŻACH ZAGRANICZNYCH

Laureaci programu KOLUMB powracający ze staży zagranicznych mogą jednorazowo ubiegać się o grant wspomagający w wysokości 40 tys. zł, który ma im ułatwić wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas pobytu w najlepszych ośrodkach naukowych świata. Grant ma pomóc
w stworzeniu lub unowocześnieniu ich warsztatów badawczych oraz umożliwić kontynuowanie współpracy z ośrodkami naukowymi, w których odbyli oni staże naukowe.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krzysztof Giannopoulos z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
Artur Czupryn z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,
Tomasz Jeż z Uniwersytetu Warszawskiego,
Dominik Antonowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Marcin Binkowski z Uniwersytetu Śląskiego,
Tomasz Dziedzic z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Sebastian Szybka z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Marcin Szpulak z Politechniki Wrocławskiej,
Krzysztof Sobczak z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN,
Małgorzata Pilot z Muzeum i Instytut Zoologii PAN,
Magdalena Rembowska-Płuciennik z Instytutu Badań Literackich PAN,
Piotr Kwiatkowski z Uniwersytetu Warszawskiego,
Tomasz Pańczyk z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN,
Jarosław Zalewski z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II,
Mariusz Golecki z Uniwersytetu Łódzkiego.

Dr Małgorzata Pilot, stypendystka
programu KOLUMB otrzymała w 2009 r.
grant wspomagający.
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Natomiast stypendyści, których pobyt finansowany był
ze środków pozostałych z funduszu Maria Skłodowska-Curie
Joint Fund II, mogą ubiegać się o grant w kwocie 60 tys. zł.
W roku 2009 taki grant otrzymało dwóch stypendystów:
dr Artur Czupryn oraz dr Piotr Kwiatkowski.
W 2009 r. wniosek o grant wspomagający złożyło 15 stypendystów. Wszystkim granty zostały przyznane. Beneficjentami zostali:
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Program Kwerenda
STYPENDIA NA KWERENDY ZA GRANICĄ

Stypendia na prowadzenie za granicą specjalistycznych
kwerend bibliotecznych i archiwistycznych przyznawane są
na poszukiwanie i badanie niedostępnych w Polsce materiałów źródłowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, niezbędnych do realizacji projektów naukowych.
O stypendia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały stopień
doktora nie dawniej niż 9 lat przed rokiem składania wniosku

i są zatrudnione w instytucji prowadzącej badania naukowe.
Stypendium może być przyznane na okres od 1 do 3 miesięcy.
W 2009 r. nie przyjmowano wniosków do programu, natomiast rozstrzygnięto konkurs z 2008 r., na który wpłynęło
96 wniosków, przyznając 18 stypendiów.
Kolejny konkurs w programie KWERENDA zostanie ogłoszony w 2010 r.

Laureaci programu Kwerenda
BENEFICJENT

INSTYTUCJA NAUKOWA

MIEJSCE KWERENDY

CZAS POBYTU

dr hab. Stefan Ciara

Uniwersytet Warszawski

Ukraina

1 miesiąc

prof. dr hab. Adam Dziadek

Uniwersytet Śląski w Katowicach

USA

3 miesiące

dr Henryk Głębocki

Uniwersytet Jagielloński

Rosja, USA

2 miesiące

dr Anna Mazurkiewicz

Uniwersytet Gdański

USA

1,5 miesiąca

dr Dorota Pietrzyk-Reeves

Uniwersytet Jagielloński

Wielka Brytania

2 miesiące

dr Maciej Potz

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

USA

3 miesiące

dr Jacek Rzepka

Uniwersytet Warszawski

Wielka Brytania

2 miesiące

dr Andrzej Sakowicz

Uniwersytet Jagielloński

Niemcy

1 miesiąc

dr Marta Smolińska-Byczuk

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

USA

2 miesiące

doc. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Instytut Badań Literackich PAN

Włochy

2 miesiące

dr Danuta Sosnowska

Uniwersytet Wrocławski

Republika Czeska

2 miesiące

dr Lidia Stefanowska

Uniwersytet Warszawski

USA

1 miesiąc

dr Marceli Tureczek

Uniwersytet Zielonogórski

Niemcy

1 miesiąc

dr hab. Piotr Tylus

Uniwersytet Jagielloński

Francja

1 miesiąc

prof. dr hab. Danuta Ulicka

Uniwersytet Warszawski

Rosja

3 miesiące

dr Marcin Wisłocki

Uniwersytet Wrocławski

Niemcy

2 miesiące

dr Janusz Wołoszyn

Uniwersytet Warszawski

Peru

2 miesiące

dr Jakub Zajączkowski

Uniwersytet Warszawski

USA, Indie

2 miesiące
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Stypendia konferencyjne
Celem tego programu jest umożliwienie polskim uczonym (w wieku do 35 lat) udziału w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych w Polsce
lub za granicą. O stypendium mogą ubiegać się osoby, które
zamierzają wygłosić na konferencji referat, komunikat lub
przedstawić plakat, jednocześnie zaś mają udokumentowany
dorobek naukowy w dziedzinie odpowiadającej tematycznie
konferencji. Muszą one być pracownikami lub doktorantami w krajowej szkole wyższej lub w innej krajowej instytucji
prowadzącej badania naukowe.

Organizacją konkursu zajmuje się – na postawie umowy
o współpracy – Towarzystwo Naukowe Warszawskie, natomiast
FNP pokrywa koszty stypendiów i prowadzenia programu.
Zgodnie z regulaminem programu, w 2009 r. przeprowadzono cztery edycje konkursu, rozpatrując łącznie 520 wniosków. W wyniku procedury kwalifikacyjnej 98 osób otrzymało dofinansowanie do udziału w zagranicznych kongresach
i konferencjach naukowych, odbywających się w różnych
krajach europejskich, a także m.in. w USA, Kanadzie, Australii, Brazylii, Meksyku, Argentynie, Chile, Japonii i RPA.

Laureaci stypendiów konferencyjnych I edycji – Zima 2009
STYPENDYSTA
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INSTYTUCJA

MIEJSCE KONFERENCJI

DOTACJA w zł

Piotr Bednarczyk

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

USA

3.000

Anna Kordasiewicz

Uniwersytet Warszawski

Kanada

3.000

Mariusz Mamiński

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

USA

4.500

Joanna Kopaczyk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Australia

7.000

Mikołaj Cześnik

Instytut Studiów Politycznych PAN

Wielka Brytania

3.000

Agnieszka Majkowska

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Kanada

4.500

Grzegorz Lesiuk

Politechnika Wrocławska

Włochy

3.000

Urszula Wawrzyniak

Uniwersytet Warszawski

USA

4.500

Przemyslaw Biecek

Uniwersytet Warszawski

Japonia

4.200

Aleksandra Lesiak

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Izrael

2.500

Agnieszka Stępińska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

USA

4.000

Tomasz Łabuz

Uniwersytet Szczeciński

Australia

7.000

Justyna Sylwestrzak

Politechnika Warszawska

Chile

3.500

Anna Ptak

Uniwersytet Jagielloński

Dania

2.500

Agnieszka Bednarska

Uniwersytet Jagielloński

Szwecja

3.500

Jan Brzozowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Maroko

4.000

Sebastian Stecko

Instytut Chemii Organicznej PAN

Francja

4.000

Maciej Kurcz

Uniwersytet Śląski

Niemcy

2.500

Konrad Ocalewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tajlandia

4.000

Dominika Nowis

Warszawski Uniwersytet Medyczny

USA

7.000
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STYPENDYSTA

INSTYTUCJA

MIEJSCE KONFERENCJI

DOTACJA w zł

Agata Krawczyk-Balska

Uniwersytet Warszawski

Szwecja

4.000

Urszula Niewiadomska-Flis

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Francja

1.900

Michał Ponczek

Uniwersytet Łódzki

Czechy

2.500

Paweł Rutkowski

Uniwersytet Warszawski

Chiny

6.000

Beata Hasiów-Jaroszewska

Instytut Ochrony Roślin

Szwecja

4.000

Jerzy Baranowski

Akademia Górniczo-Hutnicza

Argentyna

5.500

Dagmara Kabzińska

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

Belgia

3.500

Ernest Grodner

Uniwersytet Warszawski

USA

6.500

Magdalena Mieloszyk

Instytut Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego PAN

Hiszpania

4.000

Maciej Piechowiak

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Włochy

2.500

Magdalena Frątczak

Instytut Historii PAN

Meksyk

5.000

Elżbieta Pędziwiatr

Uniwersytet Łódzki

Szwecja

5.000

Krystyna Skalicka-Woźniak

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Szwajcaria

3.500

Joanna Mackiewicz-Łyziak

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Turcja

1.700

Małgorzata Paplińska

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
w Warszawie

Irlandia

4.000

Edyta Kalińska

Uniwersytet Warszawski

Australia

7.000

Ewa Ciepichał

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Francja

3.500

Artur Marchewka

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

USA

4.500

Katarzyna Szoblik

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Meksyk

4.000

Laureaci stypendiów konferencyjnych II edycji – Wiosna 2009
STYPENDYSTA

INSTYTUCJA

MIEJSCE KONFERENCJI

DOTACJA w zł

Paweł Aksamit

Politechnika Opolska

USA

5.500

Maria Aluchna

Szkoła Główna Handlowa

RPA

6.000

Piotr Boruszewski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Francja

4.000

Marta Ciszek

Uniwersytet Jagielloński

Niemcy

3.000

Jacek Dybiński

Uniwersytet Jagielloński

Wielka Brytania

4.000

Agata Fronczak

Politechnika Warszawska

Wielka Brytania

3.500
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STYPENDYSTA

INSTYTUCJA

MIEJSCE KONFERENCJI

DOTACJA w zł

Anna Gągor

Instytut Niskich Temperatur i Badań
Strukturalnych PAN

Turcja

2.600

Krzysztof Giannopoulos

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Francja

3.500

Mateusz Goryca

Uniwersytet Warszawski

USA

7.000

Robert Góra

Politechnika Wrocławska

Grecja

4.000

Marcin Gronowski

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Wielka Brytania

4.000

Elżbieta Gumienna-Kontecka

Uniwersytet Wrocławski

Niemcy

3.000

Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska

Politechnika Gdańska

Portugalia

4.000

Rafał Jurczakowski

Uniwersytet Warszawski

Chiny

5.000

Halina Jurkowska

Uniwersytet Jagielloński

Austria

2.600

Monika Kaczmarek

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Kanada

6.500

Tomasz Kazimierczuk

Uniwersytet Warszawski

Rosja

3.500

Agnieszka Kois

Uniwersytet Wrocławski

Wielka Brytania

2.000

Piotr Kruszewski

Instytut Fizyki PAN

Rosja

3.500

Aldona Kurzawska

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Francja

3.500

Anna Makal

Uniwersytet Warszawski

USA

4.500

Marcin Molenda

Uniwersytet Jagielloński

Kanada

5.000

Sebastian Niedźwiecki

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kanada

5.500

Michal Nowosielski

Instytut Zachodni w Poznaniu

Włochy

2.000

Anna Paziewska

Uniwersytet Warszawski

Wielka Brytania

2.200

Magdalena Pieklarz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bułgaria

2.200

Wojciech Potrzebowski

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej
i Komórkowej

USA

3.700

Maciej Potz

Uniwersytet Łódzki

Chile

4.300

Magdalena Rode

Uniwersytet Śląski

Włochy

2.000

Dominika Ruszkowska-Buchowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wielka Brytania

3.300

Justyna Stypińska

Uniwersytet Jagielloński

USA

5.000

Paweł Szarek

Politechnika Wrocławska

Finlandia

3.500

Paweł Wiczling

Akademia Medyczna w Gdańsku

Niemcy

4.500

Jan Winczorek

Uniwersytet Warszawski

Hiszpania

3.200

Beata Wójtowicz

Uniwersytet Warszawski

RPA

6.500

Magdalena Zielińska

Uniwersytet Warszawski

Francja

3.200
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Laureaci stypendiów konferencyjnych III edycji – Lato 2009
STYPENDYSTA

INSTYTUCJA

MIEJSCE KONFERENCJI

DOTACJA w zł

Katrina Gan-Krzywoszyńska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Szwajcaria

4.000

Monika Górska-Olesińska

Uniwersytet Opolski

Australia

8.000

Grzegorz Iwański

Politechnika Warszawska

Hiszpania

5.000

Artur Jeż

Uniwersytet Wrocławski

Słowacja

2.500

Konrad Juszczyk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

USA

3.000

Agnieszka Łoboda

Uniwersytet Jagielloński

USA

6.000

Piotr Michalik

Uniwersytet Jagielloński

Hiszpania

3.400

Przemysław Orłowski

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

Turcja

4.000

Agnieszka Piekiełko-Witkowska

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Portugalia

3.100

Małgorzata Pilot

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Kanada

3.800

Paweł Podemski

Politechnika Wrocławska

Hiszpania

4.000

Marcin Siepak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Grecja

3.500

Anna Stokowska

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Portugalia

2.000

Małgorzata Styśko-Kunkowska

Uniwersytet Warszawski

Wielka Brytania

3.500

Grażyna Urban-Godziek

Uniwersytet Jagielloński

Włochy

2.400

Agnieszka Wacławik

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Wielka Brytania

3.900

Robert Zaleśny

Politechnika Wrocławska

Grecja

3.600

Laureaci stypendiów konferencyjnych IV edycji – Jesień 2009
STYPENDYSTA

INSTYTUCJA

MIEJSCE KONFERENCJI

DOTACJA w zł

Bartosz Sikorski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

USA

4.000

Joanna Solich

Instytut Farmakologii PAN

Niemcy

2.000

Ireneusz Grulkowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

USA

4.000

Aleksandra Nowacka-Leverton

Politechnika Łódzka

Chiny

4.500

Witold Szczuciński

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Japonia

5.000

Izabela Lebuda

Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Turcja

2.000
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Wspieranie transferu technologii
Program Ventures
WSPIERANIE INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ MŁODYCH UCZONYCH

Zadaniem programu jest ożywienie proinnowacyjnych
postaw wśród młodych naukowców, zachęcenie studentów,
absolwentów i doktorantów do podejmowania pracy naukowej, której efekty mogą znaleźć zastosowanie w gospodarce. Dofinansowanie w ramach programu uzyskać można na
projekty z wszystkich dziedzin. Wnioski składają kandydaci
wraz z jednostkami naukowymi, w których planowana jest
realizacja projektu.
Finansowaniu podlegają: stypendium naukowe dla autora projektu (od 1500 zł do 3000 zł miesięcznie) oraz grant
badawczy (do 35 tys. zł rocznie). Finansowane są m.in. koszty

Program finansowany z funduszy strukturalnych
w ramach Działania 1.2. „Wzmocnienie potencjału
kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

publikacji Open Access, ubezpieczenia ZUS doktorantów,
koszty ogólne oraz promocja. Projekty mogą być realizowane w okresie od 1 roku do 3 lat.
Na początku 2009 r. rozstrzygnięto konkurs z roku poprzedniego, do którego nadesłano 28 wniosków. Dofinansowanie uzyskało 8 projektów.
Kolejną, trzecią edycję konkursu przeprowadzono
w 2009 r. Spośród 54 nadesłanych wniosków 7 projektów wybrano do dofinansowania.
Rozstrzygnięcie edycji czwartej, ogłoszonej w sierpniu
2009 r., przewidziano na I kwartał 2010 r.

Laureaci programu Ventures – II edycji 2008

LAUREAT

INSTYTUCJA

DZIEDZINA

TYTUŁ PROJEKTU

DOFINANSOWANIE
(w zł)

Barbara Błasiak

Instytut Fizyki
Jądrowej PAN

fizyka medyczna

Zastosowanie cewek objętościowych
do obrazowania rezonansem magnetycznym
w niskim polu magnetycznym

122.500

Monika Cieślik

Uniwersytet
Jagielloński

bioinżynieria

Optymalizacja obróbki powierzchniowej implantów
stalowych w celu ograniczenia ilości uwalnianych
jonów metali ciężkich do organizmu

184.500

Agnieszka
Ornatowska

Instytut Rozrodu
Zwierząt i Badań
Żywności PAN

technologia
żywności

Ocena właściwości prozdrowotnych kiełków
gryczanych jako funkcjonalnego dodatku
do żywności

118.333,33

Monika Ruszak

Uniwersytet
Jagielloński

chemia

Katalizator do wysokotemperaturowego rozkładu
tlenku azotu(I) w instalacjach do syntezy kwasu
azotowego(V)

Sebastian Styński

Politechnika
Warszawska

elektrotechnika

Nowe strategie sterowania przekształtnikiem
energoelektronicznym z kondensatorami
o zmiennym potencjale dla energetyki
odnawialnej, napędów i trakcji

Przemysław
Szafrański

Uniwersytet
Jagielloński

chemia leków

Synteza i ocena aktywności biologicznej nowej
grupy agonistów receptorów kanabinoidowych

74.900

Grzegorz Wojtczak

Uniwersytet
Jagielloński

biologia

Zastosowanie grzybów mikoryzowych
w komercyjnej uprawie gruntowych storczyków

174.000

Robert Wójcik

Akademia
telekomunikacja
Górniczo-Hutnicza
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Różnicowanie jakości obsługi w sieciach
zorientowanych na przepływy (FAN)
z zachowaniem koncepcji neutralności sieci

75.206

115.500

91.850
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Laureaci programu Ventures – III edycji 2009

TYTUŁ PROJEKTU

DOFINANSOWANIE
(w zł)

LAUREAT

INSTYTUCJA

DZIEDZINA

Agnieszka
Butwin

Zachodniopomorski
Uniwersytet
Technologiczny
w Szczecinie

technologia
chemiczna

Badania nad sieciowaniem poliakrylanowych
klejów samoprzylepnych w celu otrzymania
samoprzylepnego kleju strukturalnego

130.000

Paweł
Chrustek

Uniwersytet
Jagielloński

nauki
o Ziemi

Wpływ warunków śniegowych i terenowych
na wielkość obszarów zagrożenia lawinowego
w wybranych masywach górskich Karpat
i Sudetów

141.970

Justyna
Gromadzka

Politechnika Gdańska

chemia,
analiza
żywności

Ocena stabilności oksydatywnej
olejów roślinnych z zastosowaniem
promieniowania UV i techniki SPME/GC

102.000

Magdalena
Iwanicka

Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu

konserwacja
dzieł sztuki

Zastosowanie koherentnej
tomografii optycznej (OCT)
w badaniach obrazów sztalugowych

166.600

Kamil
Kwiatkowski

Uniwersytet
Warszawski

mechanika
płynów

Modelowanie procesu zgazowania
i spalania uzyskanego gazu

195.000

157.500

165.800

Bożena
Nejman

Uniwersytet
Gdański

biologia
molekularna

Zastosowanie badań nad procesem replikacji
fagów lambdoidalnych, niosących geny toksyn
Shiga (stx), w opracowaniu skutecznych metod
ich wykrywania, efektywnej terapii
lub uniknięciu efektów infekcji

Joanna Ortyl

Politechnika
Krakowska

chemia

Rozwój technologii FPT (Fluorescence
Probe Technology) do zastosowań
w chemii polimerów

Magdalena Iwanicka,
laureatka programu Ventures.
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Program Innowator
WSPARCIE FINANSOWE I SZKOLENIOWE PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCH

Rok 2009 był ostatnim rokiem realizacji tego programu.
Jego celem było – z jednej strony – zaznajomienie naukowców z funkcjonowaniem mechanizmów rynkowych i zasadami działalności biznesowej, a z drugiej – pomoc finansowa
i doradcza w przygotowaniu innowacyjnych projektów na
wczesnym etapie komercjalizacji.
Program był skierowany do młodych naukowców – doktorantów i doktorów zajmujących się dowolną dyscypliną
naukową. O zakwalifikowaniu do programu decydował pomysł przedsięwzięcia innowacyjnego bądź wynalazku. Program był realizowany w trzech etapach. W pierwszym etapie
grupa młodych badaczy z najciekawszymi pomysłami była
zapraszana do udziału w cyklu szkoleniowym, poświęconym

zagadnieniom prowadzenia przedsięwzięcia biznesowego o charakterze innowacyjnym. W trakcie szkolenia jego
uczestnicy przygotowywali biznesplany, które następnie
podlegały ocenie. Spośród przedstawionych biznesplanów
Zarząd Fundacji wybierał projekty, które kwalifikowane były
do drugiego i trzeciego etapu programu. W drugim etapie
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dofinansowywała wybrane
projekty oraz finansowała pomoc doradców, którzy wspierali naukowców w początkowym okresie prowadzenia przedsięwzięcia biznesowego.
W 2009 r. nie odbywały się już warsztaty dla uczestników, natomiast dokonano wyboru biznesplanów do dofinansowania spośród zgłoszonych w edycjach z lat ubiegłych.

Beneficjenci programu Innowator

BENEFICJENT

INSTYTUCJA

TYTUŁ PROJEKTU

dr Michał Bieniek

Instytut Chemii Organicznej
w Warszawie

Apeiron Synthesis – nowe rutenowe katalizatory
metatezy olefin jako efektywne narzędzie
wytwarzania związków biologicznie czynnych
i zaawansowanych materiałów

700 tys. zł

dr Edyta Kopera

Instytut Biochemii i Biofizyki
PAN w Warszawie

projekt firmy biotechnologicznej ProtProject

80 tys. zł

Marcin Kuropatwiński
i Tomasz Szwelnik

Politechnika Gdańska

Usługi odszumiania i rozpoznawania mowy
VOICE LAB

120 tys. zł

Szymon Firląg, Marek Knor
i Piotr Pięta

Instytut Chemii Fizycznej
w Warszawie

Materiały termoizolacyjne PETOPIAN

170 tys. zł

Dariusz Janusek

Instytut Biocybernetyki
i Inżynierii Biomedycznej
w Warszawie

Inteligentny system zabezpieczenia osobistego
PerProt

180 tys. zł
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Wydawnictwa
Program Monografie
FINANSOWANIE PUBLIKACJI PRAC NAUKOWYCH Z DZIEDZINY NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

Trwający od 1994 r. stały konkurs na monografie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych zaowocował do końca 2009 r.
wydaniem 139 tytułów w serii MONOGRAFIE FNP. Ponadto, do 2003 r. ukazały się wznowienia 13 monografii.
W roku sprawozdawczym Rada Wydawnicza, pełniąca w programie rolę panelu ekspertów, rozpatrzyła 86 zgłoszonych prac,
zrecenzowanych w systemie peer review. Jedenaście spośród nich przyjęto do wydania w serii.
Drukiem ukazało się w 2009 r. jedenaście tytułów:
• Weronika Chańska – Nieszczęsny dar życia. Filozofia i etyka jakości życia w medycynie
współczesnej
• Jacek Gądecki – Za murami. – Osiedla grodzone w Polsce – analiza dyskursu
• Grażyna Jurkowlaniec – Epoka nowożytna wobec średniowiecza
• Justyna Kowalska-Leder – Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego
• Stanisław Łojek – Megalopsychokracja. O cnocie w polityce i polityce cnoty (od Homera do
Arendt i Straussa)
• Grzegorz Myśliwski – Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII-XV w.). Centrum czy
peryferie?
• Robert Poczobut – Między redukcją a emergencją. Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym
• Artur Przybysławski – Buddyjska filozofia pustki
• Tadeusz Szubka – Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia
• Adam Workowski – Ontologiczne podstawy posiadania
• Paweł Żmudzki – Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi.

Seria MONOGRAFIE FNP cieszy się uznaniem środowiska naukowego, edytorskiego i czytelniczego, czego dowodem są kolejne
nagrody. W konkursie książki historycznej o Nagrodę KLIO w 2009 r. nagrodzone zostały trzy prace:
• Haliny Manikowskiej – Jerozolima-Rzym-Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u schyłku
średniowiecza
• Grzegorza Myśliwskiego – Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII-XV w.) Centrum
czy peryferie?
• Pawła Żmudzkiego – Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi.

Natomiast do nagrody o „Pióro Fredry” zostały nominowane dwie książki:
• Jacka Gądeckiego – Za murami. Osiedla grodzone w Polsce - analiza dyskursu
• Pawła Żmudzkiego – Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi.

W ramach programu można ponadto uzyskać dofinansowanie tłumaczenia na język obcy dzieła opublikowanego wcześniej
w serii MONOGRAFIE FNP lub innej pracy z dziedziny nauk humanistycznych, o ile dotyczy ona bezpośrednio tematyki polskiej.
Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględniane są wyłącznie te książki, których wydaniem zainteresowane jest renomowane wydawnictwo zagraniczne.
W roku 2009 przyznano subwencje na dokonanie przekładu na język obcy czterech dzieł polskich uczonych, które ukażą się
nakładem różnych oficyn za granicą. Są to:
• Mikołaj Gładysz – Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII-XIII w.
– wydawca: Brill, Leiden (Holandia)
• Jakub Morawiec – Wolin w średniowiecznej tradycji skandynawskiej – wydawca: Verlag Fassbaender, Wien
• Marian Rębkowski – Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. – Studium archeologiczne – wydawca: Habelt Verlag, Bonn
• Barbara Szmigielska-Siuta – Marzenia senne dzieci – wydawca: Science Publishers, N.Y. (USA)
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Po ukazaniu się książki dr Weroniki
Chańskiej: Nieszczęsny dar życia.
Filozofia i etyka jakości życia
w medycynie współczesnej,
Fundacja zorganizowała w Bibliotece
Uniwersyteckiej w Warszawie debatę,
której tematem były różnice pomiędzy
etyką jakości życia a etyką świętości
życia we współczesnej medycynie.
W dyskusji panelowej, obok autorki
książki, wzięli udział wybitni uczeni
z zakresu etyki, filozofii, medycyny,
socjologii i prawa, profesorowie:
Andrzej Górski, Zbigniew Szawarski
i ks. Andrzej Szostek.

1. Debatę prowadził Krzysztof
Michalski.
2. Autorka książki Nieszczęsny dar
życia Weronika Chańska.
3. Uczestnicy debaty.
4. Ks. prof. Andrzej Szostek.
5. Dyskusja z udziałem publiczności.
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Projekty wydawnicze
Zadaniem tego programu jest wspieranie wydawnictw ciągłych, naukowo dokumentujących dziedzictwo historyczne i cywilizacyjne Polski. O dofinansowanie mogły ubiegać się zespoły badawczo-edytorskie, pracujące nad przygotowaniem tych publikacji.
W 2009 r. finansowano pozycje, zakwalifikowane do programu w 2008 r.:

dr Eleonory Bergman – Archiwum Ringelbluma – konspiracyjne archiwum getta warszawskiego (wydawca: ŻIH)
dr Patrycji Potoniec – Słownik polszczyzny XVI wieku (t. 33–37) (wydawca: IBL PAN)
oraz
prof. dr hab. Tomasza Jurka – Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu (wydawca: IH PAN).

Programem objęte były także finansowane przez FNP od kilku lat wydawnictwa, takie jak: Polski Słownik Biograficzny
– wydawany przez Instytut Historii PAN (w roku sprawozdawczym ukazały drukiem zeszyty 184, 185 i 186) oraz seria Origines
Polonorum, która jest cyklem monograficznych opracowań, powstałych w ramach programu badawczego „Ziemie polskie
na przełomie tysiącleci”. W roku spawozdawczym przygotowano redakcyjnie koleujne tomy, ktaną opublikowane w latach
następnych.

Konferencje Fundacji
Od czternastu lat FNP organizuje, pod nazwą „Fundacji
dyskusje o nauce”, spotkania wybitnych uczonych, poświęcone ważnym problemom nurtującym środowisko naukowe.

W 2009 r. spotkanie z tego cyklu nie odbyło się. Kolejne zaplanowano na pierwszy kwartał 2010 r.
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Współpraca międzynarodowa
Nagroda Copernicus
POLSKO-NIEMIECKA NAGRODA NAUKOWA

Nagroda COPERNICUS jest wspólnym przedsięwzięciem
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Jest ona formą wyróżnienia najbardziej
aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej o wybitnym dorobku badawczym, będącym rezultatem tej współpracy, posiadających też znaczące sukcesy
w promowaniu młodej kadry badawczej.
Nagroda przyznawana jest co dwa lata w drodze konkursu wybitnym uczonym, niezależnie od uprawianej przez
nich dziedziny nauki. Do nagrody mogą kandydować uczeni,
którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, nie
ukończyli 65 lat, pracują w polskiej bądź niemieckiej instytu-

cji naukowej, zaś w chwili przyznania nagrody zaangażowani są w polsko-niemiecki projekt naukowy.
Wyboru laureatów spośród osób nominowanych dokonuje jury powoływane przez DFG i FNP. Wysokość nagrody
w pierwszych dwóch edycjach Nagrody wynosiła 50 tys. euro,
po 25 tys. euro dla każdego z dwóch laureatów. W 2008 r.
DFG i FNP podjęły wspólnie decyzję, że od kolejnej edycji
konkursu wysokość nagrody będzie podwojona i wyniesie
100 tys. euro, po 50 tys. dla każdego z laureatów.
Na ogłoszony w czerwcu 2009 r. kolejny konkurs nadesłano 12 wniosków. Laureaci Nagrody COPERNICUS zostaną
wyłonieni w kwietniu 2010 r.

Polskie Honorowe
Stypendium Naukowe
IM. ALEKSANDRA VON HUMBOLDTA

Na podstawie porozumienia zawartego w 1995 r.
z Fundacją Aleksandra von Humboldta, Fundacja na
rzecz Nauki Polskiej przyznaje uczonym niemieckim
wszystkich specjalności Honorowe Stypendium Naukowe w uznaniu ich dotychczasowych dokonań naukowych oraz ich wkładu w rozwój współpracy naukowej
obu krajów. Stypendium to stanowi odpowiednik Humboldt-Forschungspreise, prestiżowego wyróżnienia dla
uczonych zagranicznych przyznawanego przez Fundację
Humboldta. Jego celem jest uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długookresowej
współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami.
Kandydatury uczonych niemieckich do Polskiego Honorowego Stypendium na pobyt naukowy w Polsce mogą
zgłaszać do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wyłącznie
uczeni polscy. Są oni zobowiązani zagwarantować niemieckiemu laureatowi techniczne możliwości realizacji
zamierzonego programu badawczego.
W 2009 r. do programu nie zgłoszono żadnych kandydatur.
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Prof. Jan Harff (z prawej) realizuje
Stypendium im. A. von Humboldtana
na Uniwersytecie Szczecińskim na zaproszenie
prof. Andrzeja Witkowskiego (z lewej).
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Stypendia dla uczonych zagranicznych
NA BADANIA W POLSCE

Ten program stypendialny, realizowany na podstawie
porozumienia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Fundacji Popierania Nauki-Kasy im. Józefa Mianowskiego, umożliwia naukowcom z zagranicy, głównie z krajów Europy Środkowej
i Wschodniej, a także z Azji, prowadzenie badań w polskich
placówkach naukowych. Wysokość stypendiów, przyznawanych na okres od 1 do 12 miesięcy, odpowiada średniej pensji
na analogicznym stanowisku w Polsce. Stypendium obejmuje
ponadto koszty zakwaterowania, ubezpieczenia i podróży.
Organizacją konkursu oraz realizacją stypendiów zajmuje
się Kasa im. J. Mianowskiego, natomiast FNP finansuje program i uczestniczy w pracach komisji kwalifikacyjnej wyłaniającej laureatów. W ramach programu przyznawane są również

stypendia dla naukowców rekomendowanych przez Instytut
Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu
Warszawskiego (dawniej: Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej – OBTA).
W 2009 r. zrealizowano łącznie 70 stypendiów, w tym
53 przyznane w 2008 r. oraz 17 stypendiów rekomendowanych
przez IBI AL, a przyznanych ze środków programu w 2009 r. Ponadto kontynuowana była realizacja 4 stypendiów z 2007 r.
W 2009 r. do konkursu na rok 2010 r. wpłynęło 168 wniosków. Podobnie jak w ubiegłym roku, przyjmowano wnioski
zarówno z nauk przyrodniczych i ścisłych, jak i humanistycznych i społecznych. Stypendia przyznano 56 uczonym,
a będą one realizowane w 2010 r.

Stypendia dla uczonych zagranicznych realizowane w 2009 r.
L.P.

STYPENDYSTA

KRAJ POCHODZENIA

MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU

1

dr hab. Dejan AJDACZYC

Ukraina

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Filologii
Polskiej

2

doc. dr Witalij BARABASZ

Białoruś

Archiwum Główne Akt Dawnych

3

dr Olha BATISHCHEVA

Ukraina

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Politologii

4

dr Oksana BLASHKIV

Ukraina

Akademia Podlaska, Instytut Filologii Polskiej

5

doc. dr Helena BOGDASZYNA

Ukraina

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

6

dr Ihor BORTNIK

Białoruś

Instytut Historii PAN

7

dr hab. Wiktor BRECHUNENKO

Ukraina

Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny

8

dr Solomiya BUK

Ukraina

Uniwersytet Warszawski, Instytut Języka Polskiego

9

dr Olga CIWKACZ

Ukraina

Instytut Badań Literackich PAN

10

mgr Switłana CZARNOUS

Ukraina

Uniwersytet Jagielloński

11

dr hab. Hanna DAVYDOVA-BILA

Ukraina

Uniwersytet Wrocławski

12

dr Natalia DEMESHKANT

Ukraina

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii
i Hodowli Zwierząt

13

dr Aleh DZIARNOVICH

Białoruś

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii

14

mgr Andrij FELONIUK

Ukraina

Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki

15

dr Natalia FILATOWA

Rosja

Instytut Badań Literackich PAN

16

mgr Lidia FOTEEVA

Rosja

Politechnika Warszawska, Katedra Chemii Analitycznej

17

mgr Iryna FRYS

Ukraina

Uniwersytet Warszawski, IBI AL
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STYPENDYSTA

KRAJ POCHODZENIA

MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU

18

dr Mikolaj GENYK

Ukraina

Archiwum Akt Nowych

19

dr Iryna GERASIMCHUK

Ukraina

Uniwersytet Jagielloński, Centrum Języka i Kultury Polskiej
w Świecie

20

mgr Michał GŁUBOKIJ

Ukraina

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik
Informacyjnych

21

prof. Georgij GOLENCZENKO

Białoruś

Instytut Historii PAN

22

dr Olga GORBACZEWA

Białoruś

Instytut Historii PAN

23

dr Yaroslav GRODA

Białoruś

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki

24

mgr Natalia GRYMAIŁO

Ukraina

Uniwersytet Warszawski, Instytut Języka Polskiego

25

dr Miguel Angel GUTIERREZ DE ANDA

Meksyk

Politechnika Szczecińska, Instytut Elektrotechniki

26

dr hab. Petro HUSAK

Ukraina

Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

27

dr Eugenij JERIOMIN

Rosja

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Historii
i Archiwistyki

28

dr Łarysa KANEWSKA

Ukraina

Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki

29

dr Oleksiy KARAMANOV

Ukraina

Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

30

dr Tatyana KARAMYSHEVA

Rosja

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

31

dr Dmitrij KARNAUCHOW

Rosja

Instytut Historii PAN

32

dr Galina KLEVETA

Ukraina

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

33

mgr Andriy KOMARNYTSKYY

Ukraina

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii Sztuki

34

dr Janez KONC

Słowenia

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

35

dr Olha KOTOVSKA

Ukraina

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

36

dr Lioubov KOZIK

Białoruś

Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej

37

dr Iwan KOZLOVSKYY

Ukraina

Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie

38

dr Alexandr KRAVCHENKO

Rosja

Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk
Informacyjnych

39

dr Oksana KRAYEVSKA

Ukraina

Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Wydział Nauk
Politycznych

40

doc dr Halyna KRUK-PEKHNYK

Ukraina

Instytut Badań Literackich PAN

41

dr Igor KUZMANOVSKI

Macedonia

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

42

dr Oksana LABASHCHUK

Ukraina

Uniwersytet Łódzki, Zakład Folklorystyki

43

dr Sergiej LITWINOWICZ

Białoruś

Akademia Medyczna w Białymstoku, Zakład Patologii
Ogólnej i Doświadczalnej

44

mgr Alena LIUBAYA

Białoruś

Uniwersytet Warszawski, IBI AL

45

dr Andrei LIUBY

Białoruś

Uniwersytet Warszawski, IBI AL
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KRAJ POCHODZENIA

MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU

46

mgr Oksana LOZYNSKA

Ukraina

Uniwersytet Warszawski, IBI AL

47

dr Oresta ŁOSYK

Ukraina

Uniwersytet Warszawski, IBI AL

48

dr Leonid MALCEW

Rosja

Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Wydział Filologii
Polskiej

49

dr Leonardo MASI

Włochy

Instytut Badań Literackich PAN

50

dr Roman MATKOVSKYY

Ukraina

Uniwersytet Warszawski, Katedra Statystyki i Ekonometrii

51

dr Andrey MATSUK

Białoruś

Instytut Historii PAN

52

mgr Katarzyna MORGUN

Ukraina

Szkoła Główna Handlowa

53

dr hab. Alexandr MUSIN

Rosja

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

54

dr Lidia NEPOP-AJDACZYĆ

Ukraina

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Filologii
Polskiej

55

mgr Marija PAWLUCH

Ukraina

Uniwersytet Warszawski, IBI AL

56

dr Ihor PLEVAKO

Ukraina

Uniwersytet Warszawski, IBI AL

57

dr Iryna PROCYK

Ukraina

Uniwersytet Warszawski, IBI AL

58

prof. Oleg RIABOV

Rosja

Uniwersytet Łódzki, Instytut Spraw Międzynarodowych

59

dr Taras SHMIHER

Ukraina

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Anglistyki

60

dr Yuri SHTANOV

Ukraina

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny

61

dr Anna SKOROWATOWA

Ukraina

Uniwersytet Warszawski, IBI AL

62

doc. dr Lubow SKREMIŃSKA

Kirgizja

Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk o Kulturze

63

mgr Iryna SPATAR

Ukraina

Instytut Badań Literackich PAN

64

prof. Michail SUPRUN

Rosja

Instytut Historii PAN

65

mgr Shafi SYED

Indie

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

66

dr Iryna SYROTYŃSKA

Ukraina

Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

67

dr Jurij SYTKO

Ukraina

Akademia Świętokrzyska, Instytut Filologii Rosyjskiej

68

dr Myrosław TROFYMUK

Ukraina

Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki

69

dr hab. Ałła VASYLUK

Ukraina

Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

70

dr Yauheniya VOLKAVA

Białoruś

Instytut Slawistyki PAN

71

mgr Wiktoria WACHOWSKA

Ukraina

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pedagogiczny

72

dr Lilia ZABOLOTNAIA

Mołdawia

Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Historii

73

mgr Volha ZABRODSKAYA

Białoruś

Uniwersytet Warszawski, IBI AL

74

dr Iwan ZYMOMRYA

Ukraina

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii
Wschodniosłowiańskiej
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Inne inicjatywy
Program Exterius/Poza Szlakiem
WSPARCIE FINANSOWE DLA WYJĄTKOWYCH INICJATYW O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA NAUKI W POLSCE

Jest to nowy program, w którego ramach Fundacja udziela wsparcia finansowego inicjatywom o istotnym znaczeniu
dla nauki w Polsce, które nie mogą uzyskać dofinansowania z innych źródeł i nie są objęte pozostałymi programami

Fundacji. Konkurs w tym programie odbywa się w trybie
ciągłym, a wnioski składane do programu przekazywane są
po wstępnej selekcji do recenzji.

Beneficjenci programu Exterius

JEDNOSTKA

WNIOSKODAWCA

PRZEDMIOT SUBWENCJI

SUBWENCJA w zł

Krajowy Fundusz
na Rzecz Dzieci

Sekretarz Funduszu
– Ryszard Rakowski

Dofinansowanie udziału 4 osób
w warsztatach naukowych

20 000

Polska Akademia Nauk,
Instytut Archeologii
i Etnologii, Warszawa

doc. dr hab. Andrzej Janeczek

Dofinansowanie digitalizacji mapy
topograficznej Galicji (1779-1783)

34 800

Stowarzyszenie Naukowe
Collegium Invisible,
Warszawa

Przewodniczący Collegium
– Tymon Słoczyński

Dofinansowanie realizacji Programu
Tutorialnego

35 250

prof. dr hab. Barbara Kaim

Dofinansowanie pilotażowego
programu dokumentacji ruin obiektów
archeologicznych w prowincji Chorasan
(Iran)

34 700

Uniwersytet Warszawski,
Instytut Archeologii

Okolice Zamościa – fragment mapy
topograficznej Galicji z lat 1779-1783,
któ-rej digitalizacja uzyskała
dofinansowanie w programie Exterius
(beneficjent: doc. dr hab. Andrzej Janeczek).
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Program Fundusze dla bibliotek
POMOC BIBLIOTEKOM I ARCHIWOM W APLIKOWANIU I UZYSKIWANIU DOTACJI POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

Program ten, uruchomiony w roku 2008, ma za zadanie
pomóc bibliotekom w ubieganiu się o dotacje pochodzące
z funduszy strukturalnych, dostępne dla Polski w latach 20072013. Skierowany jest do bibliotek i archiwów, które dysponują zbiorami o dużym znaczeniu dla nauki i dziedzictwa historycznego Polski, a nie posiadają wystarczającego zaplecza
administracyjnego, aby odpowiednio przygotować wnioski.
Oferta programu obejmuje pomoc merytoryczną w przygotowaniu wniosków poprzez zapewnienie bibliotekom pomocy eksperckiej oraz pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem
dokumentacji niezbędnej do aplikowania o fundusze unijne.

W 2009 r. do Fundacji wpłynęło kilkanaście wniosków
z bibliotek w całej Polsce, z czego jeden wniosek, spełniający
wymogi zarówno formalne, jak i merytoryczne, ma szanse na
uzyskanie wsparcia FNP. To wniosek z Biblioteki Naukowej
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, który aktualnie
opracowywany jest przez firmę konsultingową.
W roku 2009 z inicjatywy i według pomysłu Fundacji powstał
projekt cyfrowej wypożyczalni publikacji naukowych „ACADEMICA”, który przygotowała Biblioteka Narodowa i NASK. Projekt uzyskał finansowanie w ramach konkursu w programie Innowacyjna Gospodarka w wysokości 34 mln zł.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI
W 2009 r. kontynuowano nawiązywanie współpracy międzynarodowej z instytucjami i organizacjami wspierającymi naukę poza granicami Polski, przede wszystkim w Europie i USA.
W ramach tej współpracy Fundacja zorganizowała spotkanie polskich i niemieckich organizacji wspierających naukę, którego efektem będzie międzynarodowa konferencja
Science & Art in Europe, zaplanowana na połowę 2010 r.,
a poświęcona współpracy naukowej Polski i Niemiec w takich obszarach, jak klimat, energia i ekologia.
Ponadto podpisane zostało przez FNP porozumienie ze
stowarzyszeniem Maxa Plancka na realizację projektu, które-

go celem będzie wspólne finansowanie przez obie instytucje
zespołu badawczego przez okres 10 lat.
Fundacja nadal brała udział w pracach „Steering Group European Forum on Philantropy & Research Funding”, aktywnie
uczestnicząc w organizowanej przez Wellcome Trust konferencji poświęconej partnerstwu w nauce w grudniu 2009 r.
Przedstawiciele Fundacji brali ponadto udział w licznych
konferencjach i warsztatach organizowanych przez European Science Foundation, Komisję Europejską, Deutsche Forschungsgemeinschaft oraz inne organizacje europejskie i pozaeuropejskie.

EWALUACJA PROGRAMÓW FNP
Prowadzona od na od paru lat przez Fundację ewaluacja
własnych programów objęła w 2009 r. przede wszystkim program KOLUMB, dla którego przeprowadzono zewnętrzne
badanie jakościowe karier stypendystów programu ze szczególnym uwzględnieniem ich dalszej mobilności. Jakościowe
badania karier stypendystów przeprowadzono także dla programów START i POWROTY/HOMING.
Zagadnienie mobilności i rozwoju karier laureatów programów KOLUMB i POWROTY, a zwłaszcza zdefiniowanie
czynników optymalizujących i czynników utrudniających
dalszy rozwój młodych uczonych, stało się tematem badań,
przeprowadzonych na zlecenie Fundacji przez dr Izabelę Wagner z Instytutu Socjologii UW. Raport z badań został zaprezentowany jesienią 2009 r. podczas uroczystości wręczenia
dyplomów laureatom obu programów.
Przeprowadzony został ponadto przez Fundację monitoring metod oceny kandydatów w programach FNP. Badanie

dotyczyło wszystkich prowadzonych w ub. r. programów.
Raport z monitoringu obejmował m. in. takie kwestie, jak zasady dopuszczania wniosków do etapu panelu na podstawie
recenzji, współczynnik sukcesu na tym etapie selekcji, analizę rozbieżności w punktowej ocenie pojedynczego wniosku
oraz udzielanej mu rekomendacji, zróżnicowanie ocen pojedynczego wniosku w ramach poszczególnych kryteriów, czy
też udział krajowych i zagranicznych recenzentów w ocenie
wniosków oraz rozbieżności w ich ocenach w przypadku wybranych kryteriów.
Prowadzony był także monitoring realizacji czterech programów finansowanych z funduszy strukturalnych UE. Badanie dotyczyło przede wszystkim weryfikacji celów programu,
oczekiwanych rezultatów oraz zasad selekcji wniosków,
a także występujących przy realizacji programów ograniczeń
formalnych.
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Projekt utworzenia
Katedry Polskiej na Uniwersytecie Columbia
W roku 2009, dzięki wspólnym działaniom Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
zakończono zbieranie środków na kapitał żelazny (3 mln USD) niezbędny do utworzenia katedry polskiej na Uniwersytecie
Columbia. Fundacja uczestniczyła w projekcie już od 2005 r., przeznaczając na tworzenie endowmentu łącznie 250 tys. USD.
Z okazji zakończenia zbiórki funduszy w marcu 2009 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez
FNP, w której obok donatorów wzięli udział m.in. ministrowie Spraw Zagranicznych, Skarbu Państwa, Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W grudniu 2009 Uniwersytet Columbia ogłosił międzynarodowy konkurs na stanowisko profesora w przyszłej katedrze.

1
2

3

1. Prowadzący konferencję prof. W. Bolecki, wiceprezes FNP.
2, 3 i 4: W konferencji, którą otworzył minister spraw
zagranicznych Radosław Sikorski wzięli udział
przedstawiciele FNP, Konsulatu Generalnego RP
w Nowym Jorku i donatorów.
5. Minister Sikorski odpowiada na pytania dziennikarzy.
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NOWA SIEDZIBA FNP
W kwietniu 2009 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej modernizacji i rozbudowy budynku przy
ulicy Krasickiego 20/22 w Warszawie na potrzeby nowej
siedziby FNP.
Na. konkurs wpłynęło 12 prac. Po formalnej weryfikacji
zgłoszeń do merytorycznej oceny dopuszczono 9 z nich
Oceny projektów dokonał Sąd Konkursowy w składzie:
prof. Maciej Żylicz – Przewodniczący Sądu Konkursowego,
prof. Włodzimierz Bolecki, dr Tomasz Perkowski, arch. Paweł Majkusiak, inż. Jerzy Wojciech Wróbel. W jej wyniku
we wrześniu 2009 r. rozstrzygnięto konkurs, wyróżniając
nagrodami 3 najciekawsze propozycje. Zdobywca I Nagrody, pracownia Faab Architektura została zaproszona do
realizacji projektu.
Wybrany przez Fundację do realizacji projekt charakteryzuje się innowacyjnymi, proekologicznymi rozwiązaniami,

Wizualizacja zwycięskiego projektu.
służącymi zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej i cieplnej
(np. zastosowanie przyjaznych dla środowiska materiałów,
wykorzystaniu fotowoltaiki) oraz ograniczeniu zużycia wody.

Wyniki konkursu:
I Nagroda
w wysokości 15.000 zł oraz zaproszenie do negocjacji warunków umowy:
Adam Białobrzeski, Adam Figurski - Faab Architektura
II Nagroda
w wysokości 8 000 zł: Pracownia Obsługi Inwestorów ProInvest Sp. z o.o.
III Nagroda w wysokości 6 000 zł: Zbigniew Fijałkowski, Magdalena Wroniszewska

RECENZENCI I OPINIODAWCY FNP W 2009 ROKU
Krajowi recenzenci i opiniodawcy:
Ryszard Adamiak, Wojciech Adamski, Ryszard Amarowicz, Magdalena Ankiel-Homa, Dominik Antonowicz, Dariusz Asendrych, Beata Baczyńska, Krzysztof Badyda, Czesław Bajer, Bogusław Bakuła,
Jerzy Bal, Robert Balas, Edward Balcerzan, Piotr Bała, Jerzy Bałdyga, Zbigniew Banaszak, Konrad Banaszek, Jacek Banaszkiewicz, Wiesław Barabasz, Waldemar Baraniewski, Michał Barbasiewicz, Iwona
Bartkowiak-Broda, Ewa Bartnik, Krystyna Bartol, Grzegorz Bartosz, Tomasz Bączek, Dariusz Bednarek, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Artur Bednarkiewicz, Jadwiga Bembenek, Andrzej Beręsewicz,
Andrzej Betlej, Romuald Będziński, Zuzanna Bielec-Bąkowska, Elżbieta Bielecka, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Wojciech Biernat, Beata Biesaga, Renata Bilewicz, Marcin Binkowski, Janusz Błasiak, Jacek
Błażewicz, Krzysztof Bobrowski, Maria Bogucka, Andrzej Bojarski, Jerzy Borejsza, Andrzej Borowski,
Stanisław Boryczka, Rafał Borysławski, Stanisław Borzym, Katarzyna Braszczyńska-Malik, Zbigniew
Broda, Andrzej Bronk, Magdalena Bryś, Włodzimierz Buczko, Maciej Bugajski, Janusz Bujnicki, Maciej
Bukowski, Ewa Bulska, Tadeusz Burczyński, Wojciech Burszta, Bogusław Buszewski, Tadeusz Cegielski,
Robert Charmas, Emilian Chibowski, Jadwiga Chroboczek, Bohdan Chwedeńczuk, Maciej Chwiłoc,
Lech Chyczewski, Marek Cieplak, Czesław Cierniewski, Bartłomiej Ciesielski, Jerzy Cieślik, Krzysztof
Cpałka, Michał Cyrański, Roman Czaja, Władysław Czapliński, Janusz Czapski, Danuta
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Czepińska-Kamińska, Agnieszka Czerw, Stanisław Czuczwar, Borysław Czyżak, Andrzej Czyżewski,
Marek Czyżewski, Kazimiera Ćwiek-Ludwicka, Michał Dadlez, Ewa Dahlig-Turek, Wojciech Dajczak,
Ewa Damek, Andrzej Dąbrówka, Marek Demiański, Urszula Demkow, Tomasz Dietl, Rafał Długosz,
Bogusława Dobek-Ostrowska, Bolesław Dobrowolski, Leszek Dobrzański, Jan Dorosz, Józef Drabowicz, Mirosława Drozd-Piasecka, Marek Droździk, Adam Dubin, Marian Dubowski, Włodzisław Duch,
Alina Dudkowiak, Józef Dulak, Andrzej Dworak, Paweł Dybel, Patrycja Dynarowicz-Łątka, Adam Dzidowski, Tomasz Dziedzic, Andrzej Dziembowski, Stefan Dziembowski, Wojciech Fabianowski, Piotr
Faliszewski, Iwona Fijałkowska, Mirosław Filiciak, Sławomir Filipek, Stanisław Filipowicz, Mariusz Flasiński, Wiesława Fogel, Gabriel Fordoński, Piotr Formanowicz, Krzysztof Formicki, Teresa Fortuna,
Remigiusz Forycki, Elżbieta Frąckowiak, Andrzej Friszke, Irena Fryc,Tadeusz Gadacz, Władysław Gajewski, Włodzimierz Galewicz, Natalia Garner-Letki, Piotr Garstecki, Grzegorz Gazda, Tomasz Gąsowski, Zofia Gdaniec, Ewa Geller, Jerzy Gębicki, Krzysztof Giannopoulos, Marek Główka, Krzysztof Goczyła, Marek Godlewski, Mateusz Goliński, Leszek Golonka, Jakub Gołąb, Agnieszka Gołda-Derejczyk,
Jerzy Gołuchowski, Iwona Gorczyńska, Mieczysław Gostomczyk, Dariusz Gotlib, Andrzej Górski, Janusz Górski, Marcin Grabowski, Sławomir Grabowski, Leon Gradoń, Paweł Grieb, Jarosław Grobelny,
Wojciech Grochala, Lucjan Grochowski, Maciej Grochowski, Stanisław Gruszczyński, Wiesław Gruszecki, Marian Grynberg, Grzegorz Grynkiewicz, Robert Grzeszczak, Barbara Grzmil, Zbigniew Grzonka, Barbara Grzybowska-Świerkosz, Maciej Gutowski, Wojciech Gutowski, Mirosław Handke, Łukasz
Hardt, Jerzy Herbich, Mikołaj Herbst, Jan Hertrich-Woleński, Józef Hoffmann, Jan Holeksa, Jan Szulc
Holnicki, Jacek Hołówka, Robert Hołyst, Adam Idziak, Anna Ihnatowicz, Marianna Jacyna, Andrzej
Jajszczyk, Krzysztof Jajuga, Marek Jakóbisiak, Małgorzata Jakubowska, Mieczysław Jałochowski, Bohdan Jałowiecki, Adam Janiak, Krzysztof Janiszowski, Michał Janocha, Marta Janosz-Rajczyk, Jerzy Jaroszewski, Włodzimierz Jaskólski, Marian Jaskóła, Zbigniew Jaworowski, Krystian Jażdżewski, Jerzy
Jedlicki, Henryk Jeleń, Andrzej Jeleński, Andrzej Jodłowski, Alicja Józkowicz, Krzysztof Jóźwiak, Paweł
Kaczmarczyk, Leszek Kaczmarek, Jerzy Kaczorowski, Paweł Kafarski, Renata Kalicka, Jan Kalinowski,
Roman Kaliszan, Maria Kała, Bożena Kamińska-Kaczmarek, Wojciech Kaniewski, Bartosz Karaszewski,
Stanisław Karpiński, Jerzy Karpiuk, Ewa Karwowska, Włodzimierz Kasprzak, Stefan Kaszyński, Kaja
Kaźmierska, Krzysztof Kędzior, Katarzyna Kiec-Kononowicz, Ryszard Kierzek, Tomasz Kizwalter, Tomasz Klimczuk, Ryszard Kluszczyński, Maria Kłańska, Marek Kłosiński, Ryszard Kokoszczyński, Andrzej Koliński, Aleksander Koll, Andrzej Kołodziejczyk, Andrzej Kononowicz, Jerzy Konorski, Michał
Kopczyński, Józef Korecki, Paweł Korecki, Maria Korytowska, Małgorzata Korzycka-Iwanow, Jacek
Kossut, Andrzej Kotarba, Paweł Koteja, Janusz Kowal, Andrzej Kowalczyk, Krzysztof Kowalczyk, Tomasz Kowalewski, Karol Kowalski, Piotr Kowalski, Jerzy Kowalski-Glikman, Michał Kozakiewicz, Ryszard Kozłowski, Arkadiusz Kozubek, Agnieszka Kozyra, Andrzej Krasławski, Wacław Krasucki, Marcin Król, Maciej Krzakowski, Tomasz Krzeszowski, Grzegorz Krzyżewski, Włodzimierz Krzyżosiak,
Helena Kubicka, Stanisław Kucharski, Henryk Kudela, Joanna Kufel, Jan Kula, Krzysztof Kula, Ewa
Kula-Świeżewska, Zbigniew Kundzewicz, Joanna Kurczewska, Marek Kuryłowicz, Krzysztof Kurzydłowski, Monika Kusiak, Marek Kuś, Ryszard Kutner, Roman Kuziak, Zdzisław Lalowicz, Jerzy Langer,
Rafał Latała, Cyryl Latos-Grażyński, Lech Leciejewicz, Stanisław Ledakowicz, Izabella Legocka, Włodzimierz Lengauer, Marcin Leonowicz, Bogdan Lesyng, Marta Leśniakowska, Grażyna Lewandowicz,
Danuta Lewandowska, Marek Lewandowski, Kazimierz Lewartowski, Krzysztof Liberek, Janusz Limon,
Bogumiła Litwińska, Franciszek Longchamps de Bèrier, Józef Lorenc, Roman Lorenc, Jan Lubiński,
Mariola Łaguna, Maria Łanczont, Marek Łaniecki, Maciej Łazarczyk, Małgorzata Łobocka, Ewa Łojkowska, Witold Łojkowski, Tomasz Łuczak, Maria Mach, Andrzej Mackiewicz, Sebastian Maćkowski,
Marek Majdan, Katarzyna Majewska, Jacek Malejczyk, Barbara Malinowska, Elżbieta Malinowska,
Mariusz Malinowski, Janusz Małłek, Zbigniew Małolepszy, Halina Manikowska, Henryk Marcak, Mirosława Marody, Jarosław Marszałek, Piotr Masojć, Stanisław Massel, Rafał Matyja, Zygmunt Mazur,
Maciej Mazurkiewicz, Mieczysław Mąkosza, Beata Medyńska-Gulij, Marek Mejor, Mikołaj Melanowicz, Andrzej Mencwel, Marta Miączyńska, Krzysztof Michalski, Roman Michałowski, Jan Michniewicz, Roman Micnas, Mariusz Mielczarek, Władysław Mielczarski, Korneliusz Miksch, Dominika
Milczarek-Andrzejewska, Zenon Minta, Adam Miratyński, Grzegorz Mlostoń, Jacek Młynarski, Anna Mokrysz-Olszyńska, Janina Molenda, Antoni Morawski, Agnieszka Mostowska, Sylwia Mozia,
Adam Mrozowicki, Michał Mrozowski, Małgorzata Muc-Wierzgoń, Eduard Muhle, Roman Murawski,
Kazimierz Musiał, Elżbieta Muskat-Tabakowska, Anna Nahajska, Irena Nalepa, Barbara Nawrot, Wioletta Nawrot, Ludomir Newelski, Marek Niedoszytko, Bogusław Nierenberg, Józef Niżnik,
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Jerzy Nowacki, Marek Nowak, Maria Nowakowska, Antoni Nowakowski, Grażyna Nowicka, Alina
Nowicka-Jeżowa, Marek Nowicki, Marek Okólski, Jan Olejniczak, Jacek Oleksyn, Wiesław Oleszek,
Piotr Oleś, Justyna Olko-Bajer, Andrzej Olszanowski, Michał Olszewski, Stanisław Ołdziej, Adam Opalski, Grzegorz Opolski, Piotr Orleański, Tomasz Osiejuk, Wiesław Ostachowicz, Janusz Ostrowski, Jerzy
Ostrowski, Michał Ostrowski, Nestor Oszczypko, Jan Oszmiański, Borys Ośmiałowski, Jacek Otlewski,
Teresa Ozimek, Leszek Pacholski, Józef Pacyna, Tadeusz Paleczny, Bogdan Palosz, Tadeusz Pałko, Tomasz Pańczyk, Maciej Paszyński, Leszek Pawelczyk, Joanna Pawełczak, Wojciech Pelczarski, Roman
Petrus, Marek Pfützner, Wojciech Piasecki, Lucjan Piela, Andrzej Pieńkos, Stefan Pierzynowski, Adam
Pietraszko, Tadeusz Pietrucha, Kazimierz Pietrusiewicz, Zbigniew Pietrzykowski, Jacek Pigłowski, Andrzej Pilc, Barbara Piłacińska, Robert Piłat, Ewa Pisula, Witold Płocharski, Maria Podraza-Kwiatkowska, Aleksander Posern-Zieliński, Anna Potocka, Bartosz Powałka, Adam Proń, Wojciech Przetakiewicz, Grzegorz Przybylski, Joanna Puławska, Jadwiga Puzynina, Krzysztof Pyrć, Grzegorz Racki, Jacek
Radwan, Ewa Ratajczak, Zbigniew Rau, Krzysztof Redlich, Maria Rędowicz, Piotr Rieske, Jan Rodriguez Parkitna, Barbara Rogala, Gabriel Rokicki, Danuta Roman-Liu, Piotr Romanowski, Tadeusz Rorat,
Joanna Rosik, Łukasz Rostek, Szczepan Roszak, Ryszard Rudnicki, Jarosław Rutkowski, Marek Rymsza, Kazimierz Rzążewski, Joanna Sadlej, Piotr Salwa, Marek Samoć, Anna Sawa, Jan Sikora, Paulina
Skoczylas, Ryszard Skrzypek, Stanisław Słomkowski, Ryszard Słomski, Agnieszka Słowikowska, Roman
Słowiński, Leszek Słupecki, Zdzisław Smorąg, Adam Sobiczewski, Andrzej Sobolewski, Anna Sobotka,
Arkadiusz Sochan, Paweł Sowa, Piotr Stalmaszczyk, Jadwiga Staniszkis, Przemysław Starynowicz, Jerzy Stelmach, Piotr Stepnowski, Sterzyński Tomasz, Kazimierz Stępień, Marcin Stępień, Tomasz Strabel, Jerzy Strzelczyk, Wiesław Sułkowski, Zbigniew Suraj, Joanna Surmacz-Górska, Jerzy Szacki, Mateusz Szala, Jan Szantyr, Tomasz Szapiro, Zbigniew Szawarski, Andrzej Szczeklik, Marek Szczepański,
Zygmunt Szefliński, Leszek Szewczyk, Dariusz Szlachetko, Bogdan Szlachta, Tomasz Szlendak, Andrzej
Szostek, Urszula Sztandar-Sztanderska, Ewa Szuszkiewicz, Andrzej Szwabe, Tomasz Szwaczkowski,
Zofia Szweykowska-Kulińska, Józef Szykulski, Marek Szymoński, Przemysław Ślusarczyk, Roger Świerczyński, Andrzej Świerniak, Eugeniusz Świtoński, Ryszard Tanaś, Zdzisław Targoński, Aleksander Tarkowski, Andrzej Tarlecki, Jan Taylor, Janusz Tazbir, Marek Tchórzewski, Michał Tempczyk, Jerzy Tiuryn, Marek Tłaczała, Joanna Tokarska-Bakir, Piotr Tomczyk, Władysław Torbicz, Agnieszka Troszyńska, Piotr Tryjanowski, Jerzy Trzebiński, Tomasz Twardowski, Wojciech Tygielski, Ryszard Uklejewski,
Werner Ulrich, Przemysław Urbańczyk, Paweł Valde-Nowak, Jerzy Vetulani, Adam Voelkel, Przemysław Wachulak, Izabela Wagner-Saffray, Krzysztof Warmuziński, Bożena Waszkiewicz-Robak, Marzenna Weresa, Grzegorz Węgrzyn, Jan Węsławski, Wiesław Wiczk, Paweł Wiczling, Paweł Wielgosz,
Kazimiera Wilk, Jerzy Wilkin, Andrzej Wit, Bożena Witosz, Władysław Włosiński, Cezary Wodziński,
Krzysztof Wojciechowski, Przemysław Wojtaszek, Lech Wojtczak, Maciej Wołowicz, Adam Woźniak,
Krzysztof Woźniak, Dorota Wójcicka-Migasiuk, Jerzy Wróbel, Szymon Wróbel, Elżbieta Wyroba, Karol Wysokiński, Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, Adriana Zaleska, Maciej Zalewski, Krystyna Zamiara,
Zbigniew Zapałowicz, Piotr Zarzycki, Roman Zarzycki, Jerzy Zdrada, Zenon Zduńczyk, Andrzej Zdziarski, Ewa Zgrabczyńska, Marta Zielińska, Antoni Ziemba, Ireneusz Ziemiński, Paweł Zięba, Fryderyk
Zoll, Hanna Zowczak, Marek Zrałek, Ewa Zuba-Surma, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska, Wacław Zuberek, Lech Zwierzchowski, Rafał Zwolak, Jerzy Zwoździak, Jacek Żak, Henryk Żołądek, Marek Żukowski.

Zagraniczni recenzenci i opiniodawcy:
Etsuo Akiba, Osaa Aldraihem, Bennett Amaechi, Luigi Ambrosio, Antony Atkinson, Rachel Auzély,
Behnam Badie, Krystof Bankiewicz, Feng Bao, Karoly Bard, Michel Bardet, Hartmut Bartelt, Joahnnes
Barth, Peter Bernard, Keith Betteridge, Marek Białkowski, Wiesław Binienda, Wolfgang Birkfellner,
Andreas Bjarklev, Matthias Bochtler, Roland Boese, Bogusław Tomanek, Andreas Bott, Johann Bouclé, Silvia Braslavsky, Witold Brostow, Józef Bujarski, Carsten Busse, Carlos Cabrera, Nigel Carter,
Peter Cawley, Krishnendu Chakrabarty, Mark Chaplain, Hsiao-Hwa Chen, Frederic Cherioux, Alexandre Chorin, Paul Christensen, Piotr Cieplak, Virgilio Correcher, Elizabeth Craig, Brian Culshaw, Artur
Czumaj, Jean Daillant, Robert Dantzer, Hywel Davies, René de Borst, Giovanni De Micheli, Luc De Raedt, Danilo De Rossi, Piotr Decowski, Renaud Demadrille, Stephen Dewhurst, Maria Dębiec-Rychter,
Theo D’haen, Evgeny Dianow, Ferenc Domoki, Bruno Eckhardt, Erkan Erdogdu, Gerhard Ertl, Jaroslav
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Fabian, Charles Faul, Marcia Ferreira, Albert Fert, Markus Fiedler,Rolf Fieguth, Witold Filipowicz, Yoel
Fink, Andras Foldi, Stefano Forte, Kostas Fountoulakis, Naum Frage, Flemming Frandsen, Wolfram
Furbeth, Jacek Furdyna, Bogdan Gabrys, Józefa Gadek-Wesierski, Andre Gaim, Jean-Pierre Galaup,
Pietro Gambardela, Almut Gassmann, Maciej Gąsior, Dirk Geeraerts, Aleksander Gelfgat, Adam Gibson, Jadwiga Giebultowicz, Stefano Giulini, Castiglioni Agosteo, Victor Giurgiutiu, Mattias Goksor,
Jerzy Golczewski, Mark Golkowski, Ernesto Gonzalez, Andrzej Gościński, Avrum Gotlieb, Jan Tommy
Gravdahl, Tomasz Gregorkiewicz, Duncan Gregory, Daniel Grenier, Silvia Gross, Robert Grubbs,Peter Gruenberg, Eric Guittet, Hans Nerich Gumbrecht, Iouri Gunko, Yehia Haddad, Anna-Lise Haenni,
Klaus Hahlbrock, Ekkehardt Hahn, Takao Hanawa, Peo Hansen,Hilde Hardtdegen, Monika Harvey,
Bradford Hawkins, Paweł Hawrylak, Ralf Heilmann, Olav Gaute Helleso, Piet Herdewijn, Daniel Hering, Francisco Herrera, Erik Herron, Julia Herschensohn, Urszula Hibner, Karsten Hinrichs, Karl-Heinz
Hoffmann, Tad Holak, Tibor Hortobagyi, Konstantin Hossmann, Michael Huhns, Ted Hupp, David
Hutchins, Gabriella Ilonszki, Per Ingvarson, Tamas Insperger, György Inzelt, Jennifer Irish, Olaf-Georg
Issinger, Ari Ivaska, Nick Jennings, Jan Ake Jonsson, John Joseph, Jurgen Jost, Christopher Juhlin,
Pawel Kalinski, Piotr Kaszyński, Rudolf Kawalla, Ole Keller, Michael Kelly, Etienne Kerre, Jerry Keska, Stephen Kevan, Guido Kickelbick, Alain Kiennemann, Sun Kim, Hyunok Kim, Marek Kimmel,
Ken-Ichi Kitayama, Joerg Kleemann, Tomasz Klimczuk, Jacek Klinowski, Waldemar Koczkodaj, Jan
Komorowski, Maria Konarska, Arie Marinus C.Antonius Koster, Zoltán Kövecses, Iwona Krajewska,
Kristian Kroschel, Orna Kupferman, Jerzy Kupiec-Weglinski, Andrew Kusiak, Maxim Kuznetsov, Kari
Kveseth, Jerzy Lasota, Suk-Hee Lee, Donal Leech, Serge Lefrant, Christian Leinenbah, Louis Lemieux,
Jerzy Leszczyński, Joseph Leung, Hanne Ludvigsen,Johannes Luetzenkirchen, Gordon Lynch, Jerome
Lynch, Maciej Łazarczyk, Peter Ma, Giovanna Mancini, Chuanbin Mao, Anna Marciniak-Czochra,
Justin Mason, Masaru Matsumoto, Allan Matthews, Patrick Matthias, Yves Mausen, Edward McCann,
Ghyslaine Mcclure, Miguel Angel Medina Torres, Nils Metzler-Nolte, Fabrizio Micari, Wojciech Misiołek, Peter Mizsey, Veera Madhava Rao Mora, David Morgan, Peter Morris, Jonathan Morrison, Paweł
Mroz, Alexis Michel Mugabushaka, Cornelia Muller, Risto Myllyla, Arumugam Nallanathan, Walter
Neupert, Ng Yin Kwee, Peter Ogilby, Marek Osinski, Manfred W. Ostrowski, Georgis Papadimitriou,
Chong Rae Park, Vladimir Parpura, Tania Paskova, Jerzy Paszkowski, Witold Pedrycz, Josep Penuelas,
Juan Hose Perez-Ruixo, Luca Perregrini, Markus Pessa, Hrvoje Petek, Dmitry Petrov, Herbert Pfnur,
Enrique Gomez Pineiro, Krzysztof Piotrzkowski, Pierre-Jean Pisella, Vincenzo Piuri, Michael Plesniak,
Adrian Podoleanu, Manferd Poeckl, Renata Polakowska, Antony Polonsky, Marek Potemski, Sarah
Price, Jim Provan, Andrzej Prus-Czarnecki, Kristian Prydz, Marek Przybylski, Michael Rachib Moreno,
Janusz Rak, K.V. Rao, Heikki Rauvala, Renata Reisifeld, Habtom Ressom, Frank Rieger, Hans-Peter
Rodemann, Eric Rogers, Erwin Rosenberg, D.Keith Ross,Kenneth Ruud, Roberto Sabella,Mariastella Scandola, Marika Schleberger, Susanne Schneider, Henning Schomerus, Wolfgang Schröder-Preikschat, Walter Schumacher, Alessandro Serretti, Seong Han Shin, Piotr Sicinski, Thomas Simpson,
Robert Singer, Zuzanna Siwy, Tomasz Skórski, Jordan Smoller, Timothy Snyder, Torsten Soderstrom,
Frantisek Spurny, Vasile Staicu, Lucas Stal, Jurgen Stamm, Georgios Stavroulakis, Zenon Stęplewski,
George Studziński, Witold Surewicz, Brendan Sweetman, Wojciech Szpankowski, Bolesław Szymański,Krzysztof Śliwa, Atsushi Takahara, Nobuo Takeda, Sigitas Tamulevicius, Piotr Tekely, A.Erman Tekkaya, Nguyen Thanh, Luc Thevevenaz, Annegret Thieken, Jean-Luc Tissot, Wei Tongbo, Geza Toth,
Gillian Tozer, Anna Tramontano, Massimo Trucco, Sergei Turitsyn, Elif Derya Ubeyli, Alejandro Urena
Fernandez, Jaap Van Dieen, Arent Van Nieukerken, Ferdinand Verhulst, John Villadsen, Anna Tereza
Viveiros, Jorg Vogel, Brigitte Voit, Johannes Von Moltke, Andreas Wacke, Philip Wadler, Hermann
Wagner, Yang Wang, Bin Wang, Lianzhou Wang, Remi Wattier, Thomas Webster, Andrzej Wieckowski,
Richard Wielebinski, Frans Willekens, Ma-Li Wong, Peng Wu, Dongrui Wu, Hans Joachim Wunderlich,
Charles Wyman, Ruey Jen Yang, Oliver Yu, Yan Yu, Lotfi Zadeh, Radosław Zagożdżon, Luca Zampieri,
Marek Zaremba, Chongli Zhong, Jacek Żurada.
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Pełne sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2009, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50 z 2001 r., poz. 529), zostało złożone Ministrowi Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji, która w dniu 31 grudnia 2004 r. otrzymała status organizacji pożytku publicznego, zostało złożone również Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej.
Realizując zapisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21 z 1984 r.,
poz. 97 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873 z póź. zm.) Fundacja umożliwia wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z pełnym sprawozdaniem z działalności Fundacji w roku 2009,
które jest dostępne w siedzibie Fundacji w Warszawie, ul. Grażyny 11.
Skrócone sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe Fundacji za rok 2009 wraz opinią
niezależnego biegłego rewidenta, zgodnie z art.70 Ustawy o rachunkowości, opublikowane
zostało na stronie internetowej http://bopp.pozvtek.gov.pl pod numerem KRS 0000109744.

52

Raport Roczny 2009

Skrócone sprawozdanie finansowe i opinia niezależnego biegłego rewidenta

Warszawa, 18 marca 2010 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta
o skróconym sprawozdaniu finansowym

Dla Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Załączone skrócone sprawozdanie finansowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Grażyny 11 (zwanej dalej „Fundacją”) zostało sporządzone przez Zarząd
Fundacji na podstawie zbadanego pełnego rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za
okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. („sprawozdania finansowego Fundacji”).
Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami).
Badanie sprawozdania finansowego Fundacji, na podstawie którego sporządzono skrócone
sprawozdanie finansowe, przeprowadziliśmy stosownie do wiedzy i doświadczenia, w okresie
obowiązywania, norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. W dniu 18 marca 2010 r. wydaliśmy opinię bez zastrzeżeń
o sprawozdaniu finansowym Fundacji.
Naszym zdaniem, załączone skrócone sprawozdanie finansowe jest we wszystkich istotnych
aspektach zgodne z pełnym rocznym sprawozdaniem finansowym Fundacji, które stanowiło
podstawę jego sporządzenia.
Dla pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji oraz jej wyniku finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., należy zapoznać się z pełnym
sprawozdaniem finansowym Fundacji, wraz z opinią i raportem z badania niezależnego biegłego
rewidenta dotyczącymi tego sprawozdania finansowego.

Przeprowadzający badanie w imieniu
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.,
spółki wpisanej na listę
podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych
pod numerem 144:

(–)
Wojciech Maj
Kluczowy Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 6128
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Bilans na dzień 31.12.2009
AKTYWA
(w złotych)
A.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2.
Środki trwałe w budowie
3.
Zaliczki na środki trwałe w budowie
III.
Należności długoterminowe
1.
Od jednostek powiązanych
2.
Od pozostałych jednostek
IV.
Inwestycje długoterminowe
1.
Nieruchomości
2.
Wartości niematerialne i prawne
3.
Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
4.
Inne inwestycje długoterminowe
V.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2.
Inne rozliczenia międzyokresowe
B.
Aktywa obrotowe
I.
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
1.
Materiały
II.
Należności krótkoterminowe
1.
Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2.
Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III.
Inwestycje krótkoterminowe
1.
Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2.
Inne inwestycje krótkoterminowe
IV.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM
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31 grudnia 2009 roku
11.964.368,01
35.368,87
–
–
31.968,87
3.400,00
11.928.999,14
1.055.222,25
–
858.095,83
122.805,74
–
74.320,68
10.873.776,89
–
–
–
–
–
–
–

31 grudnia 2008 roku
dane porównawcze
12 .164.803,23
24.090,77
–
–
11.906,77
12.184,00
12.140.712,46
1.186.543,79
–
986.377,58
131.491,03
–
68.675,18
10.954.168,67
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
364.505.445,87
17.853,48
17.853,48
492.338,90
–
–
–
–
–
492.338,90
5.331,38
5.331,38
–
480.170,21

–
–
–
–
–
–
–
–
362.933.804,15
17.853,48
17.853,48
396.993,54
–
–
–
–
–
396.993,54
51.689,38
51.689,38
–
343.384,35

6.837,31
–
363.972.969,02
363.972.969,02
–
–
–
–
350.431.843,49
43.470.406,76
306.961.436,73
–
13.541.125,53
5.211.968,06
8.329.157,47
–
–
22.284,47
376.469.813,88

1.919,81
–
362.492.375,48
362.492.375,48
–
–
–
–
355.848.120,75
18.305.487,99
337.542.632,76
–
6.644.254,73
4.235.167,52
2.409.087,21
–
–
26.581,65
375.098.607,38
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PASYWA
(w złotych)
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VI.

Fundusz własny
Fundusz zasadniczy
Fundusz na działalność statutową
Fundusz z aktualizacji wyceny
Fundusz rezerwowy
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)
B.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I.
Rezerwy na zobowiązania
1.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2.
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3.
Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II.
Zobowiązania długoterminowe
1.
Wobec jednostek powiązanych
2.
Wobec pozostałych jednostek
a)
Kredyty i pożyczki
b)
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c)
inne zobowiązania finansowe
d)
inne
III.
Zobowiązania krótkoterminowe
1.
Wobec jednostek powiązanych
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b)
inne
2.
Wobec pozostałych jednostek
a)
Kredyty i pożyczki
b)
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c)
inne zobowiązania finansowe
d)
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
e)
Zaliczki otrzymane na dostawy
f)
zobowiązania wekslowe
g)
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h)
z tytułu wynagrodzeń
i)
inne
3.
Fundusze specjalne
IV.
Rozliczenia międzyokresowe
1.
Ujemna wartość firmy
2.
Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
PASYWA RAZEM

31 grudnia 2009 roku
dane porównawcze
370.281.077,50
95.000.000,00
268.225.205,19
329,71
27.614.514,62
(18.568.223,57)
(1.990.748,45)
–

31 grudnia 2008 roku
dane porównawcze
372.271.825,95
95.000.000,00
268.225.205,19
329,71
27.614.514,62
61.634.841,03
(80.203.064,60)
–

6.188.736,38
995.174,12
–
954.914,12
301.861,83
653.052,29
40.260,00
–
40.260,00
–
–
–
–
–
–
–
5.193.108,15
–
–
–
–
–
5.189.183,92
–
–
–
77.148,00
77.148,00
–
–
–
4.344.074,65
71.101,31
696.859,96
3.924,23
454,11
–
454,11
–
454,11
376.469.813,88

2.826.781,43
910.075,97
–
855.175,97
288.657,25
566.518,72
54.900,00
–
54.900,00
–
–
–
–
–
–
–
1.712.487,45
–
–
–
–
–
1.704.637,08
–
–
–
166.632,99
166.632,99
–
–
–
1.229.461,41
62.340,27
246.202,41
7.850,37
204.218,01
–
204.218,01
–
204.218,01
375.098.607,38
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Rachunek zysków i strat
za okres 01.01-31.12.2009
WARIANT PORÓWNAWCZY

(w złotych)
A.
I.
II.
B.
C.
D.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
E.
F.
I.
II.
III.
G.
I.
II.
III.
H.
I.
I.
II.
III.
IV.
V.
J.
I.
II.
III.
IV.
K.
L.
I.
II.
M.
N.
O.
P.
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Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Koszt realizacji zadań statutowych
Zysk (strata) na działalności statutowej (A–B)
Koszty administracyjne
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:
– podatek akcyzowy
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Zysk (strata) na działalności statutowej i administracyjnej (C–D)
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (E+F–G)
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
– od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe
Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (H+I–J)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (L.I–L.II)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto (K±L)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto (M–N–O)

rok zakończony
31 grudnia 2009 roku
19.666.811,86
–
19.666.811,86
44.793.007,18
(25.126.195,32)
5.803.017,08
279.357,58
132.639,45
1.363.273,76
18.272,95
–
3.000.075,69
555.085,43
454.312,22
(30.929.212,40)
12.368,81
–
–
12.368,81
205.860,13
225,00
–
205.635,13
(31.122.703,72)
29.194.305,81
574.633,12
–
9.483.294,20
–
6.594.428,11
12.541.837,55
112,83
39.288,54
235,28
–
–
–
39.053,26
(1.967.686,45)
–
–
–
(1.967.686,45)
23.062,00
–
(1.990.748,45)

rok zakończony
31 grudnia 2008 roku
dane porównawcze
3.715.371,57
–
3.715.371,57
25.305.284,65
(21.589.913,08)
5.670.729,03
276.332,73
151.614,34
1.444.158,28
5.898,25
–
2.912.445,66
572.458,10
307.821,67
(27.260.642,11)
9.873,54
141,00
–
9.732,54
83.026,21
–
–
83.026,21
(27.333.794,78)
20.138.864,41
666.545,29
–
12.409.901,90
–
1.694.828,01
5.196.436,07
171.153,14
73.008.134,23
128,64
–
–
73.008.005,59
–
(80.203.064,60)
–
–
–
(80.203.064,60)
–
–
(80.203.064,60)
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Zestawienie zmian w funduszu własnym
(w złotych)
I.

I.a.
1.
1.1.
a)
b)
1.2.
2.
2.1.
a)
b)
2.2.
3.
3.1.
a)
b)
3.2.
4.
4.1.
a)
b)
4.2.
5.
5.1.
5.2.
a)
b)

5.3.
5.4.

5.5.
a)

5.6.
5.7.
6.
a)
b)
c)
II.
III.

Fundusz własny na początek okresu (BO)
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów podstawowych
Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach
Fundusz zasadniczy na początek okresu
Zmiany funduszu zasadniczego
zwiększenie
zmniejszenie
Fundusz zasadniczy na koniec okresu
Fundusz na działalność statutową na początek okresu
Zmiany funduszu na działalność statutową
zwiększenie (z tytułu)
– podziału dochodu
zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
Stan funduszu na działalność statutową na koniec okresu
Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu
Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny
zwiększenie
zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych
zwiększenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
zmniejszenie
Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty z lat ubiegłych
– przeznaczenie dochodu na działalność statutową
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu)
– pokrycia straty z lat ubiegłych
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto
zysk netto
strata netto
odpisy z zysku
Fundusz własny na koniec okresu (BZ)
Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku (pokrycia straty)

rok zakończony
31 grudnia 2009 roku
372.271.825,95
–
–
372.271.825,95
95.000.000,00
–
–
–
95.000.000,00
268.225.205,19
–
–
–
–
–
268.225.205,19
329,71
–
–
–
–
329,71
27.614.514,62
–
–
–
–
27.614.514,62
61.634.841,03
61.634.841,03
–
61.634.841,03
–
–
80.203.064,60
80.203.064,60
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(18.568.223,57)
–
(1.990.748,45)
–
(1.990.748,45)
–
370.281.077,50
370.281.077,50

rok zakończony
31 grudnia 2008 roku
dane porównawcze
452.474.890,55
–
–
452.474.890,55
95.000.000,00
–
–
–
95.000.000,00
268.225.205,19
–
–
–
–
268.225.205,19
329,71
–
–
–
–
329,71
27.614.514,62
–
–
–
–
27.614.514,62
55.012.704,78
55.012.704,78
–
55.012.704,78
6.622.136,25
6.622.136,25
–
–
–
61.634.841,03
–
–
–
–
–
–
–
–
–
61.634.841,03
(80.203.064,60)
–
(80.203.064,60)
–
372.271.825,95
372.271.825,95
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Rachunek przepływów pieniężnych
(metoda pośrednia)
(w złotych)
A.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III.
B.
I.
1.
2.
3.
a)
b)

4.
II.
1.
2.
3.
a)
b)

4.
III.
C.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
D.
E.
F.
G.
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Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (aktualizacja wartości
inwestycji)
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne
i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wydatki
Spłaty kredytów i pożyczek
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym
– o ograniczonej możliwości dysponowania

(27.795.665,68)
(1.990.748,45)
(25.804.917,23)
279.357,58
–
(10.055.432,48)
(19.136.265,66

rok zakończony
31 grudnia 2008 roku
dane porównawcze
(25.810.400,96)
(80.203.064,60)
54.392.663,64
276.332,73
–
(13.073.559,27)
66.116.741,51

85.098,15
–
(95.345,36)
3.316.912,26

235.434,01
2.777,94
(372.102,12)
1.211.752,09

(199.466,72)
225,00
(27.795.665,68)
34.692.536,48
250.931.677,28
–

(4.713,25)
–
(25.810.400,96)
27.713.723,41
659.205.033,35
–

–

–

250.931.677,28
–
250.931.677,28
240.876.244,80
574.633,12
–
9.480.799,36
–
–
(216.239.140,80)
(79.147,36)

659.205.033,35
–
659.205.033,35
646.131.474,08
666.545,29
–
12.407.013,98
–
–
(631.491.309,94)
(11.103.496,95)

–
(216.159.993,44)
–
(216.159.993,44)
(216.159.993,44)
–

–
(620.387.812,99)
–
(620.387.812,99)
(620.387.812,99)
–

34.692.536,48
–
–
–
–
–
–
–
–
6.896.870,80
6.896.870,80
6.644.254,73
13.541.125,53
4.314,23

27.713.723,41
–
–
–
–
–
–
–
–
1.903.322,45
1.903.322,45
4.740.932,28
6.644.254,73
7.850,37
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GAZETA WYBORCZA, 02.12.2009

Polskie Noble rozdane

Rozmowa z prof. Jerzym Strzelczykiem

Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej po raz 18. przyznała nagrody
za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe. 2 grudnia zostały one uroczyście
wręczone laureatom na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrody Fundacji
określane są mianem polskich Nobli. Zwycięzcy otrzymają po 200 tys. zł.
ADAM LESZCZYŃSKI: NAGRODZONA

FUNDACJĘ

„PIÓRO

się np. z tworzeniem pieśni religijnych – ale była to w większości twórczość ustna, a więc nam niedostępna. Także
później kobietom w różnych sytuacjach i różnych okresach
ŚCI I WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU. CAŁE ROZDZIAŁY POŚWIĘCIŁ PAN TAKIM
przypadała istotna rola w życiu religijnym. Postawiłbym hiPOSTACIOM JAK HUGEBURGA Z HEIDENHEIMU ALBO HROSWITA Z GANDERSpotezę, że w sferze życia religijnego kobiety miały niekiedy
HEIMU. STUDIOWAŁEM HISTORIĘ, ALE O NICH NIE SŁYSZAŁEM.
PROF. JERZY STRZELCZYK: Nie dziwi mnie wcale, że nie spotkał się więcej do powiedzenia, niż się z dzisiejszej perspektywy może
pan na studiach z tymi imionami. Rzeczywiście są często znane wydawać. One z reguły nie były zadowolone z istniejącego
tylko specjalistom. Zupełnie niezasłużenie. Jest to fragment szer- stanu rzeczy faworyzującego mężczyzn. Dlatego wiele wskaszego zjawiska, jakim jest lekceważenie czy niedocenianie przez zuje na to, że niektóre systemy religijne, np. chrześcijaństwo
naukę historyczną kulturalnych osiągnięć dawnych kobiet. Ist- w pierwszych dziesięcioleciach po Chrystusie – umożliwiały
nieje stereotyp, że kobiety w dawnych czasach były uciemiężone kobietom szerszy udział w życiu wspólnoty. Podobnie było
i nie miały nic do gadania, a więc nie mogły pozostawić po sobie w różnych ruchach nieortodoksyjnych, heretyckich, w któtwórczości godnej uwagi. Niemniej jednak
rych niekiedy były dopuszczane nawet
nawet w tych niesprzyjających warundo funkcji kapłańskich. Także ruch
Chciałem, żeby milcząca połowa
kach niektórym przedsiębiorczym i utabeginek w średniowieczu był pewną
ludzkości z dawnych wieków
lentowanym paniom dane było stworzyć
próbą uniezależniania się kobiet od
mogła przemówić własnym głosem,
interesujące utwory. Inna rzecz, że wiele
Kościoła. Odegrały one ważną rolę
a nie tylko głosem mężczyzn, jakże
z nich nie dotrwało do naszych czasów.
we wczesnych fazach reformacji. Poczęsto nieobiektywnych
W Polsce szczególnie trudno było o zaindobnie zresztą dziś kobiety znajdują
teresowanie średniowiecznymi pisarkami,
się – czy to w Kościele katolickim, czy
jako że u nas zjawisko literackiej aktywności pań pojawia się w innych Kościołach – w czołówce ruchów reformatorskich
bardzo późno: praktycznie dopiero w XVII–XVIII w. W starożyt- czy kontestacyjnych.
ności – zwłaszcza helleńskiej – było ich już sporo, a także w średniowieczu ich nie brakowało i z czasem ich liczba rosła.
MIAŁY W SFERZE RELIGIJNEJ WIĘKSZĄ SWOBODĘ NIŻ DZIŚ?
Nie ulega wątpliwości, że od III i IV w. trwał proces ograW JAKI SPOSÓB ROLA SPOŁECZNA KOBIET PRZESZKADZAŁA IM W TWÓRCZO- niczania roli kobiet w życiu Kościoła katolickiego. Stał się
on instytucją bezapelacyjnie zdominowaną przez mężczyzn,
ŚCI LITERACKIEJ?
Ramy społecznej aktywności kobiet wyznaczały wtedy a kobiety spełniały w nim funkcje pomocnicze i służebne.
dom i rodzina. Nie oczekiwano od nich intelektualnej samo- Wyjątki były, nawet znaczące, ale potwierdzają one regułę.
dzielności. Zarówno w starożytności, jak i w średniowieczu Pozostałości tego zjawiska mamy do dziś. W Polsce dziewnie były z reguły samodzielne w sensie prawnym. Przez całe częta nie mogą się nawet dobić do funkcji ministrantek, bo
życie były poddane zwierzchnictwu mężczyzn: najpierw ojca, wielu proboszczom rzekomo nie pozwala na to tradycja.
jeśli ojca nie było – brata, a potem męża. Lepiej przedstawiała Napisał pan wiele lat temu książkę o germańskim plemieniu
się sytuacja wdów. Wprawdzie sytuacja kobiet zmieniała się Wandalów słynnym z tego, że zdobyło i złupiło Rzym. Dowow ciągu średniowiecza, lecz nie na tyle, żeby kobiety uzyskały dził w niej pan, że ich stereotypowy obraz jest nieprawdziprawa porównywalne z męskimi w sferze społecznej, bo o poli- wy... – Nie ma gorszej rzeczy niż stereotypy.
tycznej nawet nie wspominam. Co tu zresztą mówić o średniowieczu, skoro dopiero w XX w. w różnych państwach, w tym UPRAWIA PAN HISTORIĘ UCIŚNIONYCH I ZAPOMNIANYCH?
w Polsce, kobiety uzyskały prawa wyborcze. To narzucone
Staram się znaleźć i wypełnić białe, a może lepiej szare
upośledzenie dotrwało zatem niemal do naszych czasów.
plamy w naszej świadomości historycznej. Niekiedy znikają
w nich całe ludy – np. germańscy Wandalowie czy Iroszkoci, którzy kiedyś odgrywali znaczącą rolę w dziejach
CO WIĘC MOGŁY PISAĆ?
W świecie starożytnym sferą zastrzeżoną dla kobiet były Europy. Przed paroma laty doszedłem do wniosku, że taka
niektóre dziedziny życia religijnego. Wiele obrzędów wiązało sprawiedliwość należy się także paniom z dawnych wieków,
PRZEZ

KSIĄŻKA

W WĄTŁYCH DŁONIACH” TO HISTORIA PISARSTWA KOBIET W STAROŻYTNO-
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wyszło spod kobiecej ręki.
Chciałem jednak też pokazać,
że nie tylko w sferze literatury „wysokiej” przejawiała
się twórczość kobiet. Istniało
także piśmiennictwo użytkowe, niepozorne, które jednak
stanowi ważne świadectwo
o życiu ówczesnych kobiet.
Pracowicie
pozbierałem
z różnych stron świata i różnych sfer takie świadectwa.
Niektóre – np. epitafia Rzymianek po zmarłych mężach
albo ruskie świadectwa zapisane na korze brzozowej – są
bardzo wzruszające.

które zasługują na uwagę
ze względu na swoje osiągnięcia literackie i artystyczne. Chciałem, żeby
milcząca połowa ludzkości z dawnych wieków
mogła przemówić własnym głosem, a nie tylko
głosem mężczyzn, jakże
często nieobiektywnych.

CZY ZAMIAST O KATULLUSIE
I OWIDIUSZU – WIELKICH POETACH STAROŻYTNOŚCI – MAMY
UCZYĆ O MYRO Z BIZANCJUM
ALBO PRAKSYLLI Z SYKIONU?

Nikt i nic nie zmieni
tego, że ogromna więkBĘDZIE NASTĘPNA CZĘŚĆ?
szość osiągnięć cywilizacji
Całe dzieło ma obejmować
i kultury w naszym kręgu
okres do końca średniowiecza
Prof. Jerzy Strzelczykl ze statuetką Nagrody FNP.
jest dziełem mężczyzn.
z perspektywą na odrodzeMieli lepsze warunki starnie. Zaplanowałem je na trzy
tu, np. możliwość kształcenia. Różne rodzaje piśmiennictwa części. W najbliższych dniach ukaże się drugi tom. Obejmuje
– historiografia, filozofia – były praktycznie zamknięte dla bardzo ciekawy okres, mniej więcej od 1000 do 1300 r., czykobiet. Pozostała jednak sfera uczuć i emocji, w której – za- li to, co nazywa się pełnią lub rozkwitem średniowiecza. Ta
czynając od poetki Safony – wypowiadały się chętnie. Tu wy- książka może być nawet dla wielu ciekawsza niż pierwsza, bo
kształcenie nie było potrzebne. W średniowieczu zasłynęły do głosu dochodzą już języki narodowe – takie jak starofranpisma mistyczek.
cuski czy staroangielski – podczas gdy w pierwszym tomie
były wyłącznie dzieła po grecku i po łacinie. W średniowieZAJMUJE SIĘ PAN TEŻ DROBNĄ TWÓRCZOŚCIĄ LITERACKĄ – STAROŻYTNYMI czu było też więcej piszących pań, a ich twórczość była bardziej różnorodna.
GRAFFITI, LISTAMI, SKARGAMI, EPITAFIAMI...
To nie twórczość literacka, tylko obrzeża piśmiennictwa.
ROZMAWIAŁ ADAM LESZCZYŃSKI
Sądzę, że w okresie objętym moją książką – do roku 1000
– nie pominąłem żadnego istotnego dzieła literackiego, które
PRZEDRUK ZA ZGODĄ REDAKCJI „GAZETY WYBORCZEJ”.
PRZEKRÓJ, NR 48 Z 10.12.2009

Białek cięcie-gięcie
Potrzebujesz enzymu rozkładającego nietypowe odpady?
Proszę bardzo! Nowy lek antywirusowy? Nie ma sprawy!
Naukowcy i media zachłystują się odczytywaniem kolejnych genomów. Tylko w listopadzie rozszyfrowano DNA świni, kukurydzy, konia i ogórka (nie licząc pewnie wielu bakterii, których nazwy nic nam nie mówią). Jednak nierzadko
można usłyszeć opinię, że informacja zapisana w DNA to dopiero połowa kodu genetycznego. Druga część jest przepisem na to, jak z sekwencji (łańcucha) aminokwasów utworzyć trójwymiarową cząsteczkę białka. Natura radzi sobie
z tym znakomicie. Naukowcy próbujący poznać jej sekrety

– znacznie gorzej. Ale się starają. Pamiętacie, jak powstaje
białko? Nie? To posłuchajcie: najpierw specjalne enzymy odczytują w komórce informację z łańcucha DNA. Na jej podstawie powstaje łańcuch RNA, a jego odczytanie prowadzi
z kolei do powstania łańcucha aminokwasów tworzącego
białko. Jednak łańcuch ten zaraz po powstaniu zwija się, tworząc skomplikowaną strukturę przestrzenną pełną różnych
zwojów i pętli. Od tej trójwymiarowej struktury (czyli kształtu białka) zależą jego właściwości i funkcja. Do niedawna
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tylko w niskich temperaturach. W gokształt ten można było poznać jedynie
Modelowanie komputerowe
rącej wodzie trafiał je szlag. Znając
dzięki badaniom krystalograficznym.
dokonało rewolucji w badaniach
ich strukturę, można by wprowadzić
– Tylko że krystalizacja białek to nie
struktur białkowych. Jest szybkie,
w nich takie modyfikacje (chemicznauka, to sztuka! – zwraca uwagę
tanie i pozwala na analizę tych
ne lub genetyczne), by lepiej znosiprofesor Andrzej Koliński z Wydziału
białek, których nie potrafimy
ły ciepło. Można by też wprowadzać
Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
skrystalizować
drobne zmiany, które jeszcze bardziej
– Wykonuje się tysiące, czasami dziezwiększałyby szybkość reakcji. Albo
siątki tysięcy prób, zanim otrzyma się
sprawiały, że enzym zajmie się obróbką nieco innych subdane białko w formie krystalicznej. A niektóre po prostu nie
stancji chemicznych (jeśli wymienimy albo podpiłujemy
chcą się krystalizować i koniec. Dopiero mając odpowiednio
zapadki w zamku, zaczną do niego pasować inne klucze).
przygotowaną próbkę naukowcy prześwietlają ją promieSami widzicie, jakie perspektywy otwiera znajomość kształtu
niami rentgena i analizują, jak atomy białka zmieniają bieg
białek. Nic dziwnego, że już w latach 70. do ich poznawapromieniowania. Po zebraniu tych danych i ich analizie można opracować trójwymiarowy model – tłumaczy naukowiec.
nia zaprzęgnięto komputery. Modelowanie komputerowe
– To wszystko trwa i wymaga wykwalifikowanego personelu.
dokonało rewolucji w badaniach struktur białkowych. Jest
W efekcie koszt otrzymania jednej struktury białka wynosi
szybkie, tanie i pozwala na analizę tych białek, których nie
czasem kilkaset tysięcy dolarów. Dla porównania: sekwencjopotrafimy skrystalizować. Problemem nadal pozostaje donowanie DNA udało się niemal całkowicie zautomatyzować
kładność.
i koszt sekwencji nowego genu to kilka, kilkanaście dolarów.
KONKURS DLA MODELARZY
Dlatego znamy dzisiaj parędziesiąt milionów sekwencji łańcucha białkowego, ale struktur przestrzennych tylko około
Badacze wiedzą już, że cząsteczki białka o podobnej
60 tysięcy. Czyli znamy budowę co tysięcznego białka.
kolejności aminokwasów w łańcuchu mają zazwyczaj podobną budowę. Jeśli więc chcemy stworzyć komputerowy
PIENIĄDZE GRAJĄ ROLĘ
model nowo poznanego białka, szukamy w bazach danych
cząsteczki o podobnej sekwencji i o znanym już kształcie.
Długi czas i duże pieniądze sprawiają, że w porównaniu
– Porównując sekwencje, możemy często otrzymać model
ze znajomością sekwencji DNA wiedza o kształtach białek
struktury równie dokładny, jak ten otrzymany metodami
przyrasta dość ślamazarnie. Na to nauka i przemysł nie mogą
krystalograficznymi – wyjaśnia Andrzej Koliński, który spesobie pozwolić. – Znajomość przestrzennych struktur biacjalizuje się właśnie w modelołek pozwala nam zrozumieć, jak
waniu komputerowym białek.
na poziomie molekularnym dzia– Sprawa jest dużo trudniejsza
łają pojedyncza komórka i cały
w przypadku nowych typów
organizm – mówi profesor Kozwojów albo wtedy, gdy nie
liński. – W celach praktycznych
potrafimy wykryć podobieńjest nam natomiast potrzebna,
stwa między sekwencjami baby projektować nowe biotechnodanego białka i białka w bazie
logie. A przede wszystkim nowe
danych – mówi chemik z UW.
leki. Modeluje się strukturę jaAle i wtedy badacze nie są bezkiegoś białka i do niego stara się
radni. Modeluje się wówczas
dobrać lek – związek, który się
strukturę na podstawie kolejnoz danym białkiem wiąże. Im dokładniej taki lek pasuje do białka,
ści aminokwasów w łańcuchu
tym skuteczniej działa, trochę
białkowym. Znając właściwości
jak klucz pasujący do zamka.
poszczególnych aminokwasów
A lek ten może się na przykład
(jak najchętniej układają się
wiązać z jakimś enzymem wiruwzględem siebie, jak reagują
z wodą), a także wiedząc, w jasa i hamować jego aktywność.
kiej części komórki dane białko
Albo blokować zdolność komósię znajduje, możemy odtworzyć
rek raka do tworzenia przerzujego strukturę przestrzenną.
tów. Skoro zaś mowa o biotech– Żeby sprawdzić metody
nologiach, to w znacznej mierze
stosowane do modelowania,
opierają się one na enzymach,
co dwa lata organizowany
czyli
białkach
wielokrotnie
jest konkurs CASP – opowiada
przyspieszających reakcje cheprofesor Koliński. – Krystalomiczne. Enzymy w pierwszych
Prof. Andrzej Koliński odbiera nagrodę.
grafowie, kiedy spodziewają
proszkach do prania działały, ale
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się, że wkrótce rozszyfrują strukturę jakiegoś nowego białka, udostępniają jego sekwencję teoretykom. Ci starają się
przewidzieć jego kształt, a wyniki deponują na wskazanym
serwerze. I potem oceniana jest trafność ich modelowania
w porównaniu z danymi krystalograficznymi. Polacy należą
do absolutnej światowej czołówki w modelowaniu. Podczas
CASP w 2004 roku na 250 dużych grup w pierwszej piątce
były 3 grupy z Polski. Podobna sytuacja się powtarza w każdej edycji konkursu. I nie jest to kwestia dostępnej mocy obliczeniowej. My podczas CASP mieliśmy do dyspozycji tylko
30 procesorów, a ekipy amerykańskie, które uplasowały się
za nami – po kilka tysięcy.

WIRTUALNA KOMÓRKA
Andrzej Koliński opracował unikatową metodę tworzenia modeli białek. Doceniła ją w tym roku Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej, przyznając profesorowi doroczną nagrodę
zwaną polskim Noblem za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
nauk przyrodniczych i medycznych. – Ogromna większość
metod modelowania opiera się na składaniu struktury z kawałków innych białek – wyjaśnia laureat. – Moja metoda
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nie tylko przewiduje strukturę, ale także odtwarza proces
zwijania łańcucha aminokwasów w przestrzenny kształt
białka. Do celów obliczeniowych zastępuję kilkanaście, kilkadziesiąt atomów występujących w każdym aminokwasie
kilkoma pseudoatomami. Potem trzeba obliczyć, jak takie
pseudoatomy ze sobą oddziałują. I to jest dość złożone. Są
jednak zjawiska, które da się modelować tylko moim oprogramowaniem, na przykład procesy łączenia się białek.
Moim długookresowym celem jest zbudowanie funkcjonalnego modelu obliczeniowego prostej komórki – zdradza plany
profesor Koliński. – Tak, aby można było bawić się w zadawanie pytań: „Co się stanie, jeżeli…”. Jeżeli podam jej jakieś
chemikalia albo ją w jakiś sposób podrażnię. To dość skomplikowane, bo trzeba rozszerzyć moją metodę modelowania
na kwasy nukleinowe, błony komórkowe i transport przez
nie. Elementy tego wszystkiego już są, ale dalekie od powiązania ze sobą. Jeśli będę zdrowy, będę miał pieniądze i kilku
studentów do pomocy, to w ciągu 10 lat powinniśmy mieć gotowy model.
ROZMAWIAŁ PIOTR KOSSOBUDZKI
PRZEDRUK ZA ZGODĄ REDAKCJI „PRZEKROJU”.

Portret z Noblem w tle
– Zacząłem od Mickiewicza i na Mickiewiczu skończę doktorantem UAM. Na dwa dni przed egzaminem na studium
– żartuje prof. Józef Barnaś, który z rodzinnej wsi Borowa koło doktoranckie przyszło wezwanie do rocznej służby wojskoDębicy na Podkarpaciu wyjechał do tarnowskiego liceum im. wej. Ponieważ fama głosiła, że kto ma etat, ma szansę wyMickiewicza, a dziś kieruje utworzonym przez siebie Zakładem bronić się od tej straty roku, zatrudnił się na Politechnice
Fizyki Mezoskopowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewi- Poznańskiej. Niestety, to nie pomogło. – W ciągu roku w wojcza w Poznaniu. W liceum, pod
sku udało mi się przeczytać barwpływem wymagającego, ale
dzo dokładnie jedną książkę,
Co decyduje o sukcesie w nauce? Prof. Barnaś
świetnie umiejącego przekazać
„Termodynamikę statystyczną”
twierdzi, że trzeba być wytrwałym jak
swą wiedzę nauczyciela, przeZubariewa – wspomina.
Gruenberg i mieć fantazję jak Fert, ale też
rzucił się z biologii na chemię,
Po powrocie z wojska przez
wiedzieć, co się chce robić i nie ulegać naciskom.
by w ostatniej klasie wybrać fi17 lat dalej pracował na PoliPotrzebna jest również intuicja i łut szczęścia
zykę. Chemia, jak twierdzi, datechnice Poznańskiej. Duże obwała wtedy więcej problemów
ciążenie dydaktyką, małe zaindo rozwiązania niż biologia, ale
teresowanie teoretycznymi prodopiero fizyka zaspokoiła jego zainteresowanie zagadnienia- blemami, niedostatek badań naukowych, bo Instytut Fizyki
mi, dlaczego w naturze coś dzieje się tak a nie inaczej.
pełnił na tej uczelni głównie rolę dydaktyczno-usługową – to
Studia wybrał w leżącym od domu aż o 10 godzin jazdy wszystko nie sprzyjało rozwojowi fizyka-teoretyka. – Choć
Poznaniu. Dlaczego tak daleko? Bo tu była dalsza rodzina, długo te lata wydawały mi się stratą czasu, dziś patrzę na
a w tych czasach trudności lokalowych dobrze było mieć ko- to inaczej – mówi prof. Barnaś. – W swoich zainteresowagoś bliskiego w obcym mieście. Mieszkał w akademiku i znany niach naukowych miałem całkowitą swobodę, a kto wie, czy
był z tego, że potrafił się wyłączyć z otoczenia. – Koledzy grali na uniwersytecie lub w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN,
w brydża – wspomina – a ja obok, czytając, w ogóle nie słysza- gdzie także starałem się o pracę, ale była akurat blokada
łem, co mówią. Ten trening przydał się, gdy mieszkał później etatów, nie zostałbym poddany pewnej presji i wtłoczony
z rodziną w Domu Asystenta, gdzie z dzieckiem na kolanach w zagadnienia mniej dla mnie ciekawe?
potrafił pisać pracę czy przygotowywać się do zajęć.
W 1984 roku prof. Barnaś wyjechał pierwszy raz na zaOd początku pociągała go praca naukowa, owo rozwią- graniczną konferencję do Szwajcarii, ale przełomowy okazał
zywanie problemów i wszystko zapowiadało, że zostanie się wyjazd do Budapesztu. Tam wysłuchał kilku referatów
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wytrwały; Fert niesamowina temat fizyki fononów
cie aktywny, wciąż zaintew sztucznie wytwarzanych
resowany nowymi nurtami
heterostrukturach i pomyw nauce. Gdy prof. Barnaś
ślał, że można by analogiczdowiedział się o przyznane zjawiska badać w ukłanej im Nagrodzie Nobla,
dach magnetycznych, któnajpierw zadzwonił do
rymi się zajmował. Po pożony, informując ją, że jest
wrocie do kraju zrobił
osobą, która na obiedzie
przegląd literatury. W Polprzyjmowała aż dwóch lausce wówczas nikt się tym
reatów Nobla. Telefony do
nie zajmował, a w świecie
Gruenberga, który w tym
znalazł zaledwie z 10 prac,
dniu stale musiał udziew tym Petera Gruenberga.
lać wywiadów, przyjmowaW 1986 roku sam opublikoła córka, więc na jej ręce
wał pierwszą pracę na ten
złożył gratulacje; do Ferta
temat.
dodzwonił się wieczorem.
Niezbyt satysfakcjonuProf. Józef Barnaś po otrzymaniu nagrody.
W Polsce mnożyły się głosy,
jąca praca na Politechnice,
że i prof. Barnaś powinien
małe mieszkanie tzw. rotacyjne, wreszcie brak pieniędzy skłoniły go, jak mówi, do być współlaureatem Nobla, gdyż teoretycznie wyjaśnił zja„wzięcia sprawy w swoje ręce”. Założył, że musi jechać za wisko gigantycznego magnetooporu. – Jestem całkowicie zagranicę. Napisał kilka listów. Jeden z adresatów, prof. Uwe dowolony z tego, co osiągnąłem – mówi prof. Barnaś. – Cieszę
Krey, podał mu cztery adresy, pod które może się zwrócić. się z sukcesu moich ”naukowych przyjaciół”. Jestem zaszczyPrzyszły dwie odpowiedzi pozytywne, w tym jedna z Julich. cony, że z nimi pracowałem. To Gruenberg i Fert odkryli GMR
I tak, w 1988 roku wyjechał do pracy w ośrodku, w którym i ten eksperyment ustawił dopiero problem dla teoretyka.
pracował Peter Gruenberg.
Jak wiadomo, odkrycie GMR wykorzystano w czytnikach
Gruenberg zajmował się wtedy badaniem oddziaływań danych z magnetycznych nośników. Magnetyczny wielomiędzywarstwowych w magnetycznych heterostruktrach. warstwowy przewodnik reaguje precyzyjnie na bardzo małe
Gruenberg (i niezależnie Albert Fert) odkrył wtedy w nich zmiany pola magnetycznego. Dzięki temu można było zwiękzjawisko gigantycznego magnetooporu, za który obaj ucze- szyć gęstość zapisu i umieszczać na dysku kilkaset razy więni dostali Nagrodę Nobla w 2007 roku. Brakowało mu kogoś cej danych niż to było możliwe kiedyś.
do interpretacji wyników eksperymentalnych. – My, z bloku
Fert w swoim „noblowskim” życiorysie mówi o współprapaństw socjalistycznych, nie mieliśmy możliwości prowadze- cy z prof. Barnasiem, z którym zajmują się teraz elektroniką
nia takich badań u siebie i dlatego jako teoretycy zasilaliśmy spinową w bardzo małych układach i zjawiskiem transferu
swoim potencjałem intelektualnym wiele krajów na Zacho- spinu. Ostatnia ich wspólna praca wyszła nieco ponad rok
dzie – mówi prof. Barnaś. – Pobyt w Julich to był dla mnie temu.
rok fantastycznego przyspieszenia. Życie naukowe było tam
Prof. Barnaś z zespołem zajmuje się wieloma zagadnieniabardzo intensywne. Każdy coś robił. Wszyscy pracowali do mi, a teraz również zagadnieniem kropek kwantowych, zwapóźnego wieczora.
nych sztucznymi atomami. W takiej kropce elektrony można
Po półtorarocznym pobycie w Julich nadszedł moment uwięzić, kontrolować, sterować nimi. Ta wiedza, jak można
bardzo trudnej decyzji: wracać czy zostać? Większość z tych, się spodziewać, będzie kiedyś prawdopodobnie wykorzystaktóra tak jak prof. Barnaś, świetnie odnalazła się na Zacho- na w komputerach kwantowych.
dzie, zostawała. Wspólnie z żoną zdecydowali o powrocie.
Co decyduje o sukcesie w nauce? Prof. Barnaś twierdzi, że
Z emocjonalnych względów: tęsknili za Polską i widzieli, że trzeba być wytrwałym jak Gruenberg i mieć fantazję jak Fert,
ci, którzy zostają, też tęsknią. Po powrocie, dzięki właściwie ale też wiedzieć, co się chce robić i nie ulegać naciskom. Poprzypadkowemu spotkaniu z prof. Zbigniewem Jacyną–Onysz- trzebna jest również intuicja i łut szczęścia. Należy też umieć
kiewiczem, prof. Barnaś przeniósł się na UAM, gdzie potem wziąć sprawy w swoje ręce, jeśli tego będzie wymagała sytustworzył Zakład Fizyki Mezoskopowej. Jeden z pierwszych acja. Dziś zajmowanie się nauką wymaga dużo czasu, więcej
niż kiedyś. Trzeba ciągle śledzić nową literaturę, bo jest barjego doktorantów już jest blisko habilitacji.
Wkrótce, po dwuletnim stypendium w Leuven, dzo wiele dobrych prac i bardzo silna konkurencja.
w 1997 roku wyjechał na rok do Alberta Ferta. Pracował więc
Prof. Józef Barnaś jest laureatem najbardziej prestiżoz oboma noblistami. Z oboma współpracę wspomina bardzo wych polskich nagród naukowych: Medalu Mariana Smoludobrze, do dziś utrzymuje żywe kontakty i obaj odwiedzali go chowskiego i Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
w Poznaniu. Trudno o bardziej różne charaktery, jak twierdzi prof. Barnaś. Gruenberg jest systematyczny, ostrożny,
MARIA NOWAK
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O hydrosililowaniu
i biżuterii chemicznej
Z profesorem Bogdanem Marcińcem z Wydziału Chemii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, laureatem Nagrody FNP 2009
w obszarze nauk technicznych, rozmawia Krzysztof Michalski.

KRZYSZTOF MICHALSKI: NIE TAK DAWNO PRZEBYWAŁ W POLSCE PROFESOR KRZYSZTOF MATYJASZEWSKI, WYBITNY POLSKI CHEMIK PRACUJĄCY OD
BLISKO 25 LAT W CARNEGIE MELLON UNIVERSITY W PITTSBURGU, KTÓRY
MÓWIĄC O PANA OSIĄGNIĘCIACH W DZIEDZINIE KATALIZY POWIEDZIAŁ, ŻE
POTRAFI PAN Z NIEZWYKŁĄ ŁATWOŚCIĄ DOPROWADZIĆ DO TEGO, ŻE JEDNA
CZĄSTECZKA JEST W STANIE KONTROLOWAĆ MILIONY, A NAWET MILIARDY INNYCH CZĄSTECZEK I DZIĘKI TEMU TWORZY PAN CAŁKOWICIE NOWE
STRUKTURY.
PROFESOR MATYJASZEWSKI MÓWIĄC O PAŃSKIM WKŁADZIE W ROZWÓJ
CHEMII METALONIEORGANICZNEJ I KATALIZY METALOORGANICZNEJ PRZYPOMINAŁ, ŻE PANA MONOGRAFIĘ COMPREHENSIVE HANDBOOK ON
HYDROSILYLATION, BĘDĄCĄ PIERWSZYM NA ŚWIECIE KSIĄŻKOWYM OPRACOWANIEM PROCESÓW HYDROSILILOWANIA, TJ. REAKCJI, W KTÓREJ TWORZĄ SIĘ M.IN. SILIKONY, NAZWANO BIBLIĄ HYDROSILILOWANIA, A NOWA
KSIĄŻKA NA TEN TEMAT – HYDROSILYLATION. COMPREHENSIVE REVIEW
ON RECENT ADVANCES JEST WEDŁUG PROFESORA JOHNA HARRODA, KTÓRY NAPISAŁ DO NIEJ PRZEDMOWĘ – NOWYM TESTAMENTEM DLA TEJ DZIEDZINY. JAK SIĘ PAN CZUJE W ROLI PROROKA I APOSTOŁA?
Prof. BOGDAN MARCINIEC: Uważam za wielki zaszczyt, że takie opinie wygłaszał o mnie profesor Matyjaszewski, bardzo
poważny kandydat do nagrody Nobla i profesor Harrod, Kanadyjczyk, największy autorytet w tej dziedzinie…

PROSZĘ JEDNAK WYJAŚNIĆ, NA CZYM POLEGA TA SZTUCZKA, W KTÓREJ JEDNA
CZĄSTECZKA JEST W STANIE KONTROLOWAĆ MILIONY, A NAWET MILIARDY
INNYCH CZĄSTECZEK I CZEMU MA TO SŁUŻYĆ?

I DZIĘKI TEMU TWORZĄ SIĘ NOWE STRUKTURY, NOWE MATERIAŁY?
Tak jest – nowe produkty, które mogą być prekursorami
różnorodnych materiałów czy związków o zupełnie nowych
właściwościach. Te katalityczne reakcje są wykorzystywane
przy produkcji np. kwasu azotowego czy siarkowego, a także
amoniaku.

A

CZYM SĄ TE PROCESY HYDROSILILOWANIA, O KTÓRYCH MÓWIŁ PROFE-

SOR

MATYJASZEWSKI? BO PRZYPOMNIJMY – NAGRODĘ FUNDACJI NA
NAUKI POLSKIEJ OTRZYMAŁ PAN „ZA ODKRYCIE NOWYCH REAKCJI

RZECZ

KATALITYCZNYCH I NOWYCH KATALIZATORÓW PROCESÓW PROWADZĄCYCH
DO WYTWARZANIA MATERIAŁÓW KRZEMOORGANICZNYCH O ZNACZENIU
PRZEMYSŁOWYM”.

I WŁAŚNIE TE NOWE KATALIZATORY DOTYCZĄ PROCESÓW
PAN JUŻ OD WIELU LAT?

HYDROSILILOWANIA, KTÓRYMI ZAJMUJE SIĘ

Procesy hydrosililowania to jedna z dwóch najważniejszych reakcji, jeśli chodzi o otrzymywanie związków krzemoorganicznych, czyli zawierających wiązanie krzem-węgiel. Sama reakcja zachodzi między związkami krzemu, które
zawierają wiązanie krzem-wodór z różnymi nienasyconymi
związkami organicznymi. Dzięki temu można otrzymać m.in.
modyfikowane silany czy polisiloksany (silikony), które zbudowane są głównie z atomów krzemu i tlenu, a więc materiały, które znalazły szereg zastosowań – od olejów, smarów
i cieczy hydraulicznych, działających w szczególnie niskich
i wysokich temperaturach, przez masy uszczelniające, pokrycia lakiernicze, kleje, aż po elastomery i żele do zastosowań biomedycznych.

Znajomość struktur poszczególnych związków chemicznych, substratów, czyli substancji wstępujących w reakcje,
jak i katalizatorów, przyśpieszająA CO OZNACZA TERMIN „SILICO-METALLICS”,
cych te reakcje, pozwala przewiKTÓRY WPROWADZIŁ PAN DO LITERATURY ŚWIAW normalnej reakcji chemicznej jest
dzieć oddziaływanie tych cząsteTOWEJ? JAK ROZUMIEM, SĄ TO ZWIĄZKI ZAWIEzwykle kilka możliwosci otrzymania
czek z tą jedną kontrolującą (możRAJĄCE KRZEM – STĄD SILICO I METALE?
produktów, kilka dróg. Natomiast przy
na ją nazwać wodzirejem), która
Można powiedzieć, że jest to
umiejętnym zastosowaniu katalizatora
znacznie przyśpiesza otrzymywanie
konsekwencja rozszerzenia koncepmożna przewidzieć i znależć taką
produktów i na dodatek czyni to
cji katalizy zachodzącej w chemii
reakcję, która bez tego katalizatora
bardzo selektywnie. Mówiąc inaczej
organicznej. Warto przypomnieć,
praktycznie by nie zachodzila
– w „normalnej” reakcji chemicznej
że aż dziewięćdziesiąt procent rejest zwykle kilka możliwości otrzyakcji w przemyśle chemicznym to
mania produktów, kilka dróg. Natomiast przy umiejętnym są reakcje katalityczne, a większość z nich dotyczy związzastosowaniu katalizatora można przewidzieć i znaleźć taką ków organicznych. Tymi najaktywniejszymi katalizatorareakcję, która bez tego katalizatora praktycznie by nie za- mi (odpowiedzialnymi za katalizę w chemii organicznej) są
chodziła…
związki, które zawierają wiązanie M-C (metal-organic), czyli
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organometallics. I przez analogię do tego określenia zaproponowałem, by wprowadzić do chemii określenie silicometallics jako związków zawierających wiązanie M-Si (metalkrzem) i odpowiedzialnych za katalizę w chemii krzemu. To
właśnie silicometallics są odpowiedzialne za tę selektywność
i szybkość reakcji, którymi się zajmujemy. Termin ten po
raz pierwszy wprowadziłem podczas wykładu plenarnego
w czasie Europejskiej Konferencji Chemii Metaloorganicznej
w Hiszpanii w 2000 roku i został on przyjęty przez środowisko chemików.
Oczywiście tę koncepcję wiązania pierwiastek nieorganiczny-metal można rozszerzyć na inne pierwiastki nieorganiczne, a więc zamiast krzemu wstawiamy bor, german itd.
i stąd nazwa inorganometallics, czyli związki zawierające
wiązanie metal-pierwiastek bloku p.
I właśnie, o ile chemia metaloorganiczna – poprzez reakcje katalityczne odkryte i rozwijane od polowy XX wieku
– spowodowała niebywały rozwój chemii i technologii związków organicznych, to chemia metalonieorganiczna może być
podstawą syntez nowych materiałów w XXI stuleciu.

WIEM, ŻE WIELU NAUKOWCÓW NIE LUBI TEGO PYTANIA, ALE: GDZIE ZNAJDUJĄ I GDZIE JESZCZE BĘDĄ MOGŁY ZNALEŹĆ ZASTOSOWANIE WYNIKI PANA
PRAC?
Na pewno dobrym przykładem są tutaj tak zwane fine
chemicals, czyli to, co ja nazywam biżuterią chemiczną,
a więc związki, których potrzeba w niewielkich ilościach,
ale które są bardzo drogie. Takim przykładem w dziedzinie
chemii krzemu może być wysokiej czystości trichlorosilan
– surowiec do produkcji krzemu półprzewodnikowego, który wytwarzano w zakładach chemicznych w Tarnowie-Mościcach. Najlepszym przykładem są jednak farmaceutyki,
które używane są w małych ilościach, a także szereg innych
związków: środków ochrony roślin, kosmetyków, materiałów optoelektronicznych, nanostruktur znajdujących zastosowanie w różnych dziedzinach techniki…
Możemy przewidzieć, jaki wzór chemiczny i jaką strukturę powinien mieć ten spodziewany związek wytwarzany
dzięki reakcji chemicznej. Czasami oczywiście nie od razu
wiadomo, jakie zastosowanie mogą mieć wytworzone przez
nas w danej chwili produkty, ale właśnie dlatego trzeba tworzyć je w dużych, multidyscyplinarnych zespołach. Taki
jest zresztą trend światowy i dużą rolę odgrywają tutaj koncerny, często ponadnarodowe, które określają właściwości
produktów pożądanych przez konsumentów, albo potrafią
wykorzystać cechy już wytworzonych związków.

CZY

DLATEGO JEST

PAN

A CZYM BĘDĄ SIĘ PAŃSTWO ZAJMOWAĆ, JAKIMI DZIEDZINAMI?
Wykorzystując najlepszych poznańskich specjalistów
z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych,
chcemy skoncentrować się na nowych materiałach i biomateriałach o wielostronnych zastosowaniach. Mam nadzieję,
że konsekwencją tych multidyscyplinarnych działań będzie
opracowanie oryginalnych syntez chemikaliów, biochemikaliów i agrochemikaliów (wspomniana już tzw. biżuteria chemiczna), a także nowej generacji bio- i nanomateriałów oraz
ich prekursorów (tzw. biżuterii materiałowej), a następnie
opracowanie zaawansowanych technologii i biotechnologii
ich wytwarzania z przeznaczeniem dla optoelektroniki, ceramiki, medycyny, farmacji, rolnictwa oraz wielu innych dziedzin przemysłu i techniki. Celem badań będzie również stworzenie podstaw technologicznych dla szeregu zastosowań
chemii bioorganicznej, biologii molekularnej i biotechnologii

WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZACZYM BY TO CENTRUM MIAŁO BYĆ?

INICJATOREM

AWANSOWANYCH TECHNOLOGII?

Stworzenie w naszym kraju takiego ośrodka, który odwoływałby się do europejskich doświadczeń w zakresie współpracy nauki z gospodarką, jest koniecznością. Mamy w Poznaniu wiele bardzo dobrych zespołów badawczych, mamy
świetną młodzież, która bardzo często, by kontynuować
badania, ale także po to, by realizować swe ambicje, musi
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wyjeżdżać na Zachód. I dlatego zaproponowałem utworzenie w Poznaniu konsorcjum, które stworzyłoby trzynaście
poznańskich instytucji: 5 uczelni, 4 instytuty PAN, 2 instytuty resortowe oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny
i Urząd Miasta Poznania. Koordynatorem pomysłu jest Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Infrastrukturę Centrum sfinansujemy ze środków unijnych w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt pod nazwą
„WCZT Poznań – Materiały i Biomateriały” zostanie zlokalizowany na terenie kampusu Morasko, a szacunkowy koszt
jego budowy to 70 mln euro.

Prof. Bogdan Marciniec prezentuje Nagrodę Fundacji.
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w szeroko pojętej ochronie zdrowia (tj. molekularnej i komórkowej terapii i diagnostyce medycznej), a także dla zastosowań agrotechnicznych i w przemyśle spożywczym (testy DNA w uprawie roślin i hodowli zwierząt, dodatki do
żywności i pasz, biodegradowalne opakowania, itp.).
Mam nadzieję, że integracja całego środowiska poznańskiego pozwoli na stworzenie ośrodka badawczo-technologicznego o wysokiej randze międzynarodowej i da Poznaniowi szansę na utworzenie filii Europejskiego Instytutu
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Technologicznego, a w rezultacie na zatrzymanie w kraju
najwybitniejszych przedstawicieli młodej generacji realizujących swoje wielkie ambicje – zarówno w nauce, jak i w biznesie typu high-tech.

TEGO ŻYCZĘ PANU PROFESOROWI I POLSKIEJ NAUCE. JESZCZE RAZ SERDECZNIE GRATULUJĘ NAGRODY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ.
Rozmawiał Krzysztof Michalski

Katedra Polska
na Uniwersytecie Columbia
Jeżeli spełnione zostaną wszystkie niezbędne
procedury, już w drugiej połowie 2010 r.
może rozpocząć działalność Katedra Polska
na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.
Jest to dziś jeden z priorytetowych projektów
dotyczących tworzenia ośrodków badań
polskoznawczych w świecie, realizowany
przy znaczącym udziale Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej.

Historia starań o uruchomienie polskiej katedry na UC to
przede wszystkim historia nakłonienia wielkich i mniejszych
polskich firm do przeznaczenia hojnych darowizn na rzecz
międzynarodowych badań naukowych w zakresie Polish Studies służących długofalowej promocji kraju, także w wymiarze biznesowym. Oraz historia współpracy kilku instytucji
po obu stronach Atlantyku zainteresowanych stworzeniem
polskiego „naukowego przyczółka” na prestiżowym amerykańskim uniwersytecie.
Ponad rok temu, 25 marca 2009 roku, na specjalnej konferencji prasowej w warszawskim hotelu Bristol uroczyście
poinformowano o zebraniu 3 mln dolarów wymaganego
tzw. nienaruszalnego kapitału żelaznego (endowment), który umożliwi rozpoczęcie działalności polskiej katedry na UC.
Zgodnie z zasadami funkcjonowania uczelni amerykańskich,
fundusz ten będzie teraz bezpiecznie inwestowany wraz
z innymi środkami uniwersytetu, a zyski z inwestycji umożliwią stworzenie budżetu katedry na poziomie ok.150 tysięcy
dolarów rocznie.
– To jeden z najszczęśliwszych dni w życiu ministra
spraw zagranicznych, kiedy może on celebrować polski
sukces na arenie międzynarodowej – mówił na konferencji Radosław Sikorski, polski szef dyplomacji, dodając, że
polska katedra na nowojorskiej uczelni będzie „kluczowym instrumentem promocji” polskiej myśli naukowej na
świecie.

Przed rektoratem Uniwersytetu Columbia.
Katedra Polska (Polish Chair) prowadzić będzie zajęcia
dydaktyczne i badania naukowe w dziedzinie nauk społecznych. Obszarem jej badań ma być Polska widziana w kontekście regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
Na Columbia University działają dziś katedry Czech,
Serbii, Słowacji, Ukrainy oraz Węgier. Powstały one na fali
zainteresowania kulturą i historią krajów Europy Środkowo-Wschodniej, z jaką mieliśmy do czynienia na świecie po
„Jesieni Ludów” i upadku komunizmu w Europie w końcu
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lat 80. i na początku 90. ubiegłego stulecia. Władze wszyst- Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, nie tylko współkich wymienionych państw zaangażowały się w takie uczestnicząc w finansowaniu kapitału żelaznego, ale także
oferując innym darczyńcom
przedsięwzięcia, upatrując
gwarancje na wypadek fiaw nich istotny element proska całego przedsięwzięcia
mowania wiedzy o swoim
(zgodnie z zasadami, pieniąkraju i regionie wśród studze już zgromadzone mogłydentów elitarnej uczelni,
by w przypadku niedotrzya tym samym w środowisku
mania terminu zebrania capotencjalnych elit w nadłej sumy stać się własnością
chodzących dekadach.
uczelni).
Na Uniwersytecie Colum– Należy docenić znabia istniał tuż po II wojnie
czenie opinii o Polsce dla żyświatowej lektorat historii i literatury polskiej, jednak ówcia gospodarczego – mówił
czesne władze PRL zaprzestaLudwik Sobolewski, prezes
ły jego finansowania, dlatego
Giełdy, przekonując, że dozakończył on swą działalność
bry klimat dla inwestorów
w 1953 roku. Pomysł reaktyw Polsce wymaga nie tylwowania studiów polskich
ko przyjaznych przepisów
Gmach rektoratu Uniwersytetu Columbia.
poprzez powołanie katedry
i odpowiednich warunków
narodził się już w latach 90.
gospodarczych, lecz także
XX w. za sprawą Fundacji Kościuszkowskiej, jednej z najważ- promocji wiedzy o regionie, jego historii i kulturze. Sobolewniejszych instytucji polonijnych, która od lat dofinansowuje ski nie ukrywał, że liczy na to, że polska katedra na jednym
ośrodki studiów polskich na kilku amerykańskich uczelniach. z najlepszych amerykańskich uniwersytetów, należących
Ośrodki te nie mają jednak możliwości zaoferowania swym do tzw. Ivy League (Ligi Bluszczowej) grupującej najbardziej
słuchaczom studiów doktoranckich, bez czego niemożliwe prestiżowe uczelnie, będzie promować właśnie taką wiedzę
jest, aby stały się one zaczątkiem tworzenia kadry badaczy- o Polsce w środowiskach elit, a więc także przyszłych liderów
świata gospodarki i finansów, ludzi, którzy będą w niedale-ekspertów w dziedzinie Polish Studies.
Fundacja Kościuszkowska zaproponowała współpracę kiej przyszłości decydować m.in. o zaangażowaniu swych
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: celem pierwszego wspól- firm poza granicami Stanów Zjednoczonych czy innych kranego projektu miało być utworzenie Katedry Studiów Pol- jów macierzystych. Firm, które będą mogły dzięki wiedzy
skich na Wydziale Spraw Publicznych i Międzynarodowych swych liderów trafić także do Polski, tworząc miejsca pracy
Columbia University. W 2005 roku FNP podpisała umowę i przyczyniając się do wzrostu ekonomicznego, rozwoju cywilizacyjnego i dobrobytu.
z uczelnią, zobowiązując się do
Poza WGPW, główni polscy
wpłacenia w przeciągu paru lat
Po kolejnych 2 latach przyniosło to
sumy 250 000 USD na rzecz kapitadarczyńcy kapitału żelaznego to:
oczekiwany sukces – na konto Columbia
łu żelaznego. Jednocześnie zbiórEnea S.A., Polska Grupa EnergeUniversity przekazano na początku 2009 r.
kę funduszy rozpoczęto w krętyczna S.A., Bogdan Fiszer Silesia
sumę przekraczającą wymagane 3 mln USD
gach amerykańskiej Polonii.
Capital Fund, Krajowy Depozyt
W pierwszym okresie pieniądze
Papierów Wartościowych S.A.,
od darczyńców indywidualnych oraz instytucji polonijnych Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz dziaspływały bardzo powoli i po dwóch z górą latach udało się łające w Polsce SSE – Specjalne Strefy Ekonomiczne: Katozebrać niespełna milion dolarów z wymaganych 3 milionów. wicka, Kostrzyńsko-Słubicka, Pomorska i Warmińsko-MazurWówczas, jesienią 2007 roku FNP zorganizowała pod patro- ska. Po drugiej stronie Atlantyku w sprawę zaangażowały
natem Marszałka Sejmu konferencję Polish Studies Abroad, się finansowo nowojorska Polsko-Słowiańska Federalna Unia
której celem było zainteresowanie tym problemem mediów Kredytowa oraz Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej
oraz polskiego świata gospodarki. Niedługo potem w spra- w Stanach Zjednoczonych.
Ostatni etap zbierania pieniędzy koordynował – we
wę zaangażowały się polskie przedsiębiorstwa, instytucje
ekonomiczne i organizacje biznesowe. Po kolejnych 2 latach współpracy z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej – polski
przyniosło to oczekiwany sukces – na konto Columbia Uni- konsulat w Nowym Jorku, reprezentowany przez panią
versity przekazano na początku 2009 r. sumę przekraczającą konsul dr Ewę Ger, która miała ogromny wkład w ostateczny sukces zbierania funduszy zarówno w Polsce, jak i USA.
wymagane 3 mln USD.
Poczesne miejsce na liście donatorów polskiej katedry – W historii 90 lat działania naszego Konsulatu był to wyzajmuje Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, któ- jątkowy projekt – mówił Krzysztof Kasprzyk, konsul genera na rzecz tej inicjatywy działała m.in. za pośrednictwem ralny w Nowym Jorku. Jego zdaniem, sukces gromadzenia
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Procedura wyboru profesora-szefa Katedry Polskiej przez
kapitału żelaznego dowodzi w przekonujący sposób, że
obecna od stuleci w społeczeństwie amerykańskim trady- władze uniwersytetu ściśle związana jest z inną kluczową
cja filantropii skierowanej do instytucji naukowych dotarła decyzją – ustaleniem, przy jakim wydziale ta Katedra będzie formalnie zlokalizowana. Prawdopodobnie wybór ten
z powodzeniem do Polski.
– Muszę podkreślić, że potrzebną sumę kapitału żela- rozstrzygnie się pomiędzy wydziałami socjologii, antropoznego zebraliśmy w terminie niemal o 2 lata krótszym, niż logii, nauk politycznych, spraw międzynarodowych lub też
przewidywała umowa – na Amerykanach zrobiło to bardzo ekonomii. Program Katedry zależeć będzie zatem w równym
dobre wrażenie – mówi prof. Włodzimierz Bolecki, wicepre- stopniu od dziedziny specjalizacji jej szefa, jak i od rady prozes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, koordynator projektu fesorów Columbia University.
ze strony FNP.
– Jeśli powiedzie się wybór kandydata, to jest szansa,
W następstwie przekazania funduszu stronie amerykań- że Katedra będzie mogła rozpocząć działalność jesienią
skiej, na początku września ub. roku doszło do spotkania b.r. – mówi prof. Bolecki. Dodatkowym czynnikiem opóźwładz FNP z władzami Uniwersytetu Columbia. – Przedsta- niającym mogą być jednak kwestie logistyczne – przeprowiliśmy na nim działania naszej Fundacji dla promocji nauki wadzka przyszłego szefa placówki do Nowego Jorku, być
polskiej za granicą, opowiedzieliśmy o naszych standardach może nawet z innego kontynentu. Niewykluczone, że jako
i o roli projektu Katedry Polskiej w naszej strategii wspierania bonus od uniwersytetu szef katedry otrzyma służbowe
badań naukowych oraz określiliśmy nasze oczekiwania wo- mieszkanie.
bec sposobu tworzenia tej Katedry przez UC – opowiada prof.
W ramach dalszego wsparcia Katedry Polskiej możliwe
Bolecki. Było to o tyle ważne, że umowa z 2003 roku pozo- będzie m.in. finansowanie stypendiów dla amerykańskich
stawiała pewne rzeczy otwarte – należało je doprecyzować studentów lub doktorantów w pierwszych latach działalności katedry. Mogłyby je finansować – w celach autopromoi poznać stanowisko amerykańskiego partnera.
cyjnych – polskie firmy lub instyUstalono, że UC niezwłocztucje. Możliwe jest także finannie przystąpi do procedury
Gdy projekt utworzenia Katedry Polskiej
sowanie corocznego, typowego
wyboru prowadzącego Katena CU zakończy się sukcesem, Fundacja na
dla uczelni w USA, uroczystego
drę, czyli ogłosi międzynarodorzecz Nauki Polskiej zamierza zainicjować
wykładu okolicznościowego, tzn.
wy konkurs na to stanowisko.
tworzenie podobnych placówek na uczelniach
Konkurs będzie trwał aż do
poza stałymi kursami prowadzow Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii
pozytywnego wyniku. Gdyby
nymi przez katedrę. Jako wykław pierwszym etapie nie udało
dowcy byliby nań zapraszani
się wyłonić kandydata, który spełniałby wszystkie, bardzo najwybitniejsi specjaliści z Polski i całego świata. Wreszcie,
wysokie kryteria otrzymania profesury w Katedrze Polskiej, FNP nie wyklucza także podjęcia działań na rzecz wzmocniekonkurs będzie kontynuowany.
nia kapitału założycielskiego.
Powołano także 4-osobowy profesorski zewnętrzny KoTrafność wyboru szefa katedry będzie można ocenić już
mitet Doradczy (Advisory Board), który ma za zadanie wspo- w pierwszych latach jej istnienia na podstawie tego, na ile
magać Komitet Wyborczy (Search Committee) powołany skutecznie zdoła on przyciągnąć na studia w nowej placówprzez Columbia University i składający się z profesorów wy- ce studentów oraz doktorantów. W opinii prof. Boleckiego,
działów, w których strukturze może ostatecznie znaleźć się pierwsze informacje o tym, czy polska katedra na ColumKatedra Polska. Komitet Doradczy będzie m.in. rekomendo- bia University spełnia związane z nią oczekiwania, napłyną
wał kandydatów, którzy zgłoszą się do konkursu.
z Nowego Jorku w przeciągu roku. Ale kompleksowej oceny
1 grudnia 2009 r. konkurs został formalnie ogłoszony. jej funkcjonowania będzie można dokonać mniej więcej za
Kandydaci mieli składać aplikacje do 31 stycznia b.r. Według 5 lat, czyli po okresie pełnego cyklu akademickiego. Z drugiej
wymogów konkursu przyszły szef polskiej katedry powinien strony jednak, ze względu na inny niż w Polsce system kształlegitymować się znaczącym dorobkiem w dziedzinie nauk cenia obowiązujący na uczelniach amerykańskich, w działalspołecznych z uwzględnieniem historii oraz antropologii. ności katedry liczyć się będą nie tylko studenci uczestniczący
Równolegle z ogłoszeniem konkursu rozpoczęła się również w pełnym jej programie, ale także tacy, którzy np. pojawią
szeroko zakrojona akcja promocyjna, w ramach której m.in. się na semestr czy dwa, a potem powrócą na swój macieukazały się ogłoszenia w „The Financial Times” oraz interne- rzysty kierunek. Takie osoby również otrzymają porcję wietowych sieciach akademickich. Fundacja na rzecz Nauki Pol- dzy o polskich sprawach, którą będą mogły wykorzystywać
skiej zamieściła ogłoszenia w „Gazecie Wyborczej” oraz „Ty- w swej działalności naukowej czy zawodowej.
godniku Powszechnym”, umieściła informację na ponad 20
Gdy projekt utworzenia Katedry Polskiej na CU zakoństronach internetowych oraz poinformowała bezpośrednio czy się sukcesem, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zamierza
ponad 100 naukowców z całego świata, specjalistów w za- zainicjować tworzenie podobnych placówek na uczelniach
kresie studiów polskich (Polish Studies), którzy mogliby być w Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii.
zainteresowani podjęciem takiego wyzwania.
WITOLD ŻYGULSKI
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Dobra publiczne i własności drzew
Polscy laureaci konkursu ERC
European Research Council – Europejska Rada ds. Badań obecnych laureatów konkursu ERC już złożyła aplikacje do
Naukowych – jest pierwszą ogólnoeuropejską instytucją, programu Fundacji, mając nadzieję na ich pozytywny efekt.
która organizuje otwarty konkurs projektów badawczych
*
pracowników naukowych ze stopniem doktora i rozdziela
granty wśród młodych europejskich naukowców. Została
Mikołaj Bojańczyk jest adiunktem w Zakładzie Logiki
powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską. W pierwszym Stosowanej Instytutu Informatyki WMiM UW. Ma 32 lata.
konkursie zgłoszonych zostało ponad 9 tys. projektów.
W 2005 roku został laureatem programu START Fundacji na
W czerwcu 2009 roku okazało się, że wśród laureatów rzecz Nauki Polskiej. Jego doktorat został wyróżniony nadrugiej edycji tego niezwykle prestiżowego konkursu znajdu- grodą im. Ackermanna przez European Association for Comją się projekty wnioskodawputer Science Logic. Jest
ców z Polski.
też autorem i współautoJednym z nich jest prorem wielu prac publikowajekt młodej polskiej socjonych w międzynarodowych
log, dr Natalii Letki, zatytuczasopismach naukowych
łowany: „Dobra publiczne
oraz prezentowanych i puw oczach zwykłych ludzi.
blikowanych na międzynaBadania nad stosunkiem
rodowych konferencjach.
i zachowaniami obywateZajmuje się zastosowaniem
li wobec dóbr publicznych
logiki w informatyce.
i państwa”, realizowany
– Poszedłem na studia
w Instytucie Socjologii Uniinformatyczne, bo lubiłem
wersytetu Warszawskiego.
programować komputery,
Na stworzenie własnego zejak wielu chłopców – opospołu badawczego i pięciowiada. – Programowanie
letnie badania w piętnastu
daje kontrolę przynajmniej
krajach dostała grant w wynad komputerem, a dziesokości 1,73 mln euro.
ci, jak wiadomo, niewiele
Dr Mikołaj Bojańczyk z żoną.
Drugim jest matemamogą kontrolować. I spodotyczny projekt zatytułowany „Expressive Power of Tree Lo- bało mi się to. A potem na studiach zacząłem bardziej interegics” dr. hab. Mikołaja Bojańczyka z Wydziału Informatyki sować się matematyką. Bo to są ładne rzeczy. Matematyka
Uniwersytetu Warszawskiego, który otrzymał na czterolet- jest piękna, zdecydowanie.
nie badania 800 tys. euro.
– Zajmuję się bardzo wąską dziedziną: przede wszystkim
Po raz pierwszy w historii konkursu ERC zwycięskie pro- zastosowaniem logiki matematycznej w informatyce, szczejekty będą realizowane w Polsce. W pierwszej edycji, pomimo gólnie zaś badaniem tzw. drzew. Drzewo to podstawowa
że wśród laureatów znaleźli się Polacy, projekty realizowane struktura; na przykład katalogi na dysku są w postaci drzewa. To, czym ja się zajmuję, to w jaki sposób opisywać włabyły w zagranicznych placówkach badawczych.
Z myślą o takich właśnie osobach Fundacja na rzecz sności drzew za pomocą formuł logicznych. To abstrakcyjna
Nauki Polskiej stworzyła program IDEE DLA POLSKI. To sty- dziedzina, jak to jest częste w matematyce, i w związku z tym
pendia dla tych laureatów ERC Starting Grants, którzy swój mało wdzięczna do opisywania.
projekt zgłoszony do konkursu ERC będą realizować w Pol– Mój projekt tak naprawdę nie jest jednym zwartym prosce. Chodzi o to, by zachęcać najwybitniejszych młodych na- jektem, o pojedynczym celu. Myślę, że dostałem te pieniądze,
ukowców z całego świata, żeby przyjeżdżali do Polski i swoje bo dobrze oceniono moje wcześniejsze dokonania. Dostaliśmy
badania prowadzili tu, w polskich ośrodkach. Zachętą jest pieniądze i robimy to, co dawniej. Tylko, że teraz stać mnie
wysokie indywidualne stypendium, które szefowie zwycię- na stworzenie własnej grupy badawczej i na zapraszanie do
skich projektów będą otrzymywać dodatkowo obok grantu Warszawy gości z całego świata.
ERC przeznaczonego na realizację badań. Stypendium będzie
– W moim przypadku te 800 tys. euro będą wydane nieprzyznawane na zasadach konkursowych, maksymalnie na mal wyłącznie na pensje, tylko niewielką część pieniędzy
sześć lat i wynosi do 10 tys. złotych miesięcznie. Dwójka przeznaczę na sprzęt komputerowy. Zespół mam już niemal
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skompletowany – przyjąłem do pracy dwóch doktorantów,
a co roku chciałbym zapraszać do nas młodych naukowców z zagranicy. Poznajemy się na międzynarodowych
konferencjach; jeśli ktoś wydaje się ciekawy – zapraszam
do nas. Do tej pory większość chętnie przyjeżdżała.
– Współpraca bardzo wiele daje. Matematycy bardzo
często pracują w grupach. Znakomita większość prac
w mojej dziedzinie ma przynajmniej dwóch autorów. Wiele
jest zalet współpracy. Rozmowa z drugim człowiekiem jest
bardzo inspirująca, od razu pojawiają się nowe pomysły.
Kiedy wpadam na jakiś pomysł, to od razu muszę go precyzyjnie przekazać koledze i szybko mogę się przekonać,
czy pomysł ma sens, czy nie (przeważnie nie). Nie mówiąc
o tym, że jak się siedzi samemu nad kartką, to łatwo można zacząć myśleć o czymś innym, albo zajrzeć na Pudelka,
a przy koledze – nie wypada… Wiele jest zalet współpracy
tête-à-tête.

*
– Kiedy byłam na IV roku socjologii UW, pojawił się program Fundacji Batorego: trzymiesięcznych wyjazdów do
legendarnej biblioteki oksfordzkiej – opowiada dr Natalia
Letki. – To była niezła gratka: 10 miejsc na całą Polskę. Napisałam projekt o tym, że koncepcja społeczeństwa obywatelskiego nie jest adekwatna do tego, co dzieje się teraz,
we wczesnych latach 90. w Polsce. Wpadłam też na pomysł, że
skontaktuję się z kimś z Oksfordu i pokażę mu swój projekt.
Na mój list odpowiedział prof. Geoffrey Evans z Nuffield College. Napisał, że jestem pierwszym znanym mu socjologiem
z Polski, który odważył się skrytykować koncepcję społeczeństwa obywatelskiego i że chętnie się ze mną spotka.
– Pojechałam na trzy miesiące; było fantastycznie. Na
ostatnim spotkaniu prof. Evans zapytał: „Może chciałabyś
robić u mnie doktorat?” I tak wylądowałam w Oksfordzie na
dłużej, w międzyczasie zaliczając jeszcze w Warszawie roczne
podyplomowe studia na Central European University.
– Doktorat napisałam o kapitale społecznym. Kapitał społeczny w skrócie to zaufanie, jakim darzą się ludzie w społeczeństwie. Teoria ta zrobiła wielką karierę za sprawą książki
Roberta Putnama o Włoszech, który twierdził, że to właśnie
dzięki takim postawom demokracja i wolny rynek w pewnych krajach działają lepiej. Jak również, że kraje postkomunistyczne będą miały problem z demokracją i gospodarką
rynkową, ponieważ dziedzictwem systemu komunistycznego
jest to, że ludzie sobie nie ufają. Tymczasem dane, z których
korzystałam, pokazywały, że na przykład na Białorusi, którą
trudno nazwać krajem demokratycznym, jest bardzo wysoki poziom zaufania społecznego. A na Węgrzech czy w Czechach – niski. Czyli – zaufanie społeczne nie warunkuje rozwoju demokracji.
– Moim zdaniem nie jest prawdą, że kraje postkomunistyczne weszły w demokrację z niskim poziomem zaufania
społecznego. Wręcz przeciwnie – weszły z bardzo wysokim,
a w wyniku transformacji to zaufanie zaczęło spadać. Bo
tam, gdzie instytucje działają marnie, tam ludzie wspólnie

Dr Natalia Letki.
działają, bo nie mają innego wyjścia. Muszą sobie ufać. W latach 80., jak zabrakło chleba, to się szło do sąsiada. Teraz,
jeśli ktoś nie ma pieniędzy, nie pójdzie prosić o pożyczkę sąsiada, tylko bank.
– Tam, gdzie instytucje działają sprawnie, ludzie mogą sobie pozwolić na ufanie innym. My jesteśmy na etapie pośrednim. Żyjemy w na tyle sprawnym systemie, że sieci wzajemnej
pomocy są nam coraz mniej potrzebne i coraz rzadziej z nich
korzystamy, ale jednocześnie ten system nie daje nam jeszcze
pewnego oparcia.
– Oksford to był świat nieomal doskonały. Gdzie człowiek się nie obrócił, miał udogodnienia. Doktorat napisałam
w tempie ekspresowym – 108 tygodni, a po doktoracie dostałam jeszcze trzyletnie stypendium badawcze w tym samym college’u. A jednak korciło mnie, żeby wrócić. Miałam
wrażenie, że tu, gdzie jest tyle do zrobienia, będzie mi łatwiej
zaznaczyć swoją obecność niż w tamtym idealnym systemie.
Bardzo się jednak bałam, że wejdę w obowiązujący tu schemat, w którym naukowcy nie robią badań, tylko pracują na
dwa etaty, żeby zarobić na życie. Wtedy pojawiła się propozycja Collegium Civitas, uczelni prywatnej, gdzie zarabiałam
na tyle dobrze, a zajęć miałam na tyle mało, że mogłam zająć
się badaniami.
– Myślę, że mieszkając w Anglii nie miałabym pomysłu
na takie badanie, jakie teraz robię. Jednak gdy się pojedzie
gdzieś samemu i doświadczy lokalnej specyfiki, to człowiek
od razu zaczyna myśleć inaczej. Kiedy po powrocie do Polski
remontowałam mieszkanie, zorientowałam się, że tu nadal
często bez żadnego skrępowania nie płaci się podatków. Widać całkowity brak zrozumienia dla tego, jak funkcjonuje
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państwo. Ten sam robotnik budowlany, który nie płaci podat- imieniu zbiera podatki albo ustanawia prawa chroniące
ków, ciągle narzeka na system zdrowotny w Polsce. A przecież środowisko naturalne.
z niego korzysta – on, jego żona i jego córka! On nie wkłada,
– Dbamy o dobro wspólne niekoniecznie z altruistycznej
a wyjmuje i nie widzi pomiędzy tym związku. Ba! Zamawia- troski o innych. Zbieramy psie kupy, bo chcemy, żeby trawłam u prawnika w centrum Warszawy ekspertyzę prawną, nik był bezpieczny dla naszych dzieci. Mamy nadzieję, że inni
na piśmie. Daje mi tę ekspertyzę, proszę go o fakturę, a on też tak myślą i że to zbieranie stanie się normą społeczną.
mi mówi, że w takim razie będzie o 30% drożej. Prawnik! Jeśli Niezbędna jest albo wiara w to, że inni ludzie będą się zawszyscy będziemy takimi budowchowywać porządnie, albo wiara,
lańcami, co biorą, a nie wkładają,
że są instytucje, które są w stanie
Chodzi o to, by zachęcić najwybitniejszych
to niedługo nasze wspólne pastwiod ludzi takie zachowanie wymłodych naukowców z całego świata, żeby
sko zupełnie wyschnie i będziemy
egzekwować. Zrobiłam badania
przyjeżdżali do Polski i swoje badania
porównawcze w siedmiu krajach
stukać kopytami o głuchą ziemię.
prowadzili tu, w polskich ośrodkach
postkomunistycznych. Moje ba– Napisałam projekt: „Tragedia
dania pokazują, że właśnie zawspólnego pastwiska w Europie
ufanie do instytucji jest głównym
Środkowo- Wschodniej” i dzięki
temu, że rok po powrocie dostałam subsydium Fundacji na powodem, dla którego ludzie współpracują w zakresie zarząrzecz Nauki Polskiej z programu POWROTY/HOMING, mo- dzania dobrami publicznymi.
– Projekt „Dobra publiczne w oczach zwykłych ludzi. Bagłam go zrealizować. Strasznie się cieszyłam. Mogłam wreszcie robić to, o czym marzyłam wyjeżdżając z Oksfordu – żeby dania nad stosunkiem i zachowaniami obywateli wobec dóbr
publicznych i państwa” realizuję na Uniwersytecie Warszaww Polsce tworzyć naukę w taki sposób, jak w Anglii.
– „Tragedia wspólnego pastwiska” to pojęcie zaczerpnię- skim. Zorganizowałam już biuro, przeprowadziłam rekrutate z teorii gier. Jeśli mamy jakieś dobro wspólne, to w na- cję do zespołu badawczego. Badania obejmą 15 krajów. Mam
szym krótkoterminowym interesie leży to, żeby zagarnąć nadzieję, że powstanie wiele ciekawych publikacji na ten tewszystko dla siebie, ale jeśli tak zrobimy – gra się kończy mat i że nasza baza danych stanie się w przyszłości kopalnią
i wszyscy przegramy. Jeśli wszyscy wypędzą swoje krowy nowych pomysłów.
jednocześnie na wspólne pastwisko, to na tej ziemi nic już
potem nie odrośnie. Musimy narzucić sobie jakiś poziom saMONIKA REDZISZ
moograniczenia, żeby korzystać ze wspólnych dóbr. Oczywiście, nie robimy tego spontanicznie. To państwo w naszym

Naukowa pasja
się opłaca
Wiedzą to młodzi uczeni, którzy uczestniczą
w programach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Granty i stypendia umożliwiają im realizowanie
projektów badawczych na bardzo wysokim poziomie.

Być naukowcem bez pieniędzy na badania jest dziś wyjątkowo trudno. Brak funduszy sprawia, że wiele interesujących projektów badawczych latami czeka na swoją realizację, inne są całkiem porzucane. Część młodych naukowców
z powodów finansowych rezygnuje z pracy naukowej.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej od lat stara się, by najlepsi polscy uczeni mieli warunki do rozwijania swojej pasji.
W tym celu stworzono odpowiednie programy subwencyjne
i stypendialne. Część z nich skierowana jest do naukowców
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najlepiej w masowej promłodych, często dopiero zadukcji. Uczelnie zaintereczynających swoją karierę.
sowane są nauką, publikaMogą się oni ubiegać o grancjami i nie chcą finansować
ty naukowe oraz stypendia
dodatkowych badań, które
m.in. w ramach programów:
skupiają się na aspektach
VENTURES, TEAM oraz MPD.
technicznych, na inżyniePieniądze na ich realizację
rii – tłumaczy.
pochodzą z funduszy strukRealizowany przez nią
turalnych w ramach Dziaprojekt dotyczył analizy
łania 1.2 „Wzmocnienie pokrążenia krwi w tkance
tencjału kadrowego nauki”
metodą spektralnej tomoProgramu Operacyjnego Ingrafii optycznej – nowonowacyjna Gospodarka.
czesnej techniki diagnoBeneficjenci programów
Jolanta Polak, laureatka programu VENTURES.
stycznej. Umożliwia ona
wyłaniani są w konkursach.
np. wykrycie chorób oczu
Dla Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej istotnym kryterium jest wartość merytoryczna zgło- już na wczesnym etapie ich rozwoju. Jest też znacznie barszonych projektów, ale również ich przełomowe znaczenie dziej dokładna, niż najbardziej rozpowszechniona obecnie
dla zastosowań praktycznych. W ten sposób raz wydane pie- fazowa OCT.
Z dotychczasowych badań dr Szkulmowskiej wynika, że
niądze służą nie tylko rozwojowi nauki, ale również wspomagają gospodarkę naszego kraju. Firmom opłaca się współ- czułość spektralnej tomografii optycznej w przypadku prędpraca z naukowcami, bo mogą dzięki niej poszerzyć swoją kości bliskich zakresu pomiarowego jest tysiąc razy lepsza
niż osiągana przy zastosowaniu klasycznej metody fazowej.
rynkową ofertę.
Przedstawiamy kilku wybranych laureatów ubiegłorocz- Dla pacjentów z dolegliwościami oczu oznacza to dużo barnych edycji programów VENTURES, TEAM oraz MPD.
dziej precyzyjną diagnostykę.
– Wprowadzenie nowej metody do praktyki klinicznej
VENTURES – DLA AMBITNYCH
wymaga przeprowadzenia szeregu testów i prac optymaliCelem programu jest zachęcenie najzdolniejszych mło- zacyjnych. Dzięki temu można stworzyć niezawodny i prosty
dych naukowców do kontynuowania pracy naukowej. O pie- w użyciu tomograf do pomiaru prędkości przepływu krwi
niądze – grant badawczy oraz comiesięczne stypendium w tkankach oka. To zadanie zostało zrealizowane w ramach
– mogą starać się studenci, absolwenci oraz doktoranci. projektu VENTURES – informuje dr Szkulmowska.
Metodą opracowaną przez dr Szkulmowską zainteresoW programie VENTURES nie ma preferowanych obszarów
tematycznych, finansowanie dostępne jest dla wszystkich wała się firma OPTOPOL Technology SA. – Widząc wyniki modziedzin nauki, przy czym warunkiem koniecznym badań za- jej pracy, zlecili udoskonalenie swoich tomografów o jeszcze
wartych we wniosku jest przydatność danego projektu dla bardziej zaawansowane rozwiązania – mówi beneficjentka
gospodarki.
programu VENTURES.
W roku 2009 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przeznaKolejną laureatką ubiegłorocznej edycji programu VENczyła na program VENTURES ponad milion zł. Są już pierwsze TURES jest Jolanta Polak z Zakładu Biochemii Uniwersytetu
efekty.
Marii Curie-Skłodowskiej. Grant
– Bez dofinansowania mój prow wysokości ponad 106 tysięcy zł
Bez dofinansowania mój projekt nie
jekt nie miałby szans na realizację.
pozwolił jej na realizację projektu
miałby szans na realizację. Grant
Grant z programu VENTURES popolegającego na zastosowaniu grzyz programu Ventures pozwolił mi zająć
zwolił mi zająć się dopracowaniem
bów do produkcji barwników teksię dopracowaniem tych aspektów
tych aspektów badań, bez których
stylnych. Tradycyjne metody chebadań, bez których niemożliwe byłoby
niemożliwe byłoby ich wykorzystamicznej syntezy barwników są tokich wykorzystanie przemysłowe
nie przemysłowe. Pieniądze umożsyczne dla środowiska; tej wady nie
liwiły zakup niezbędnych do tego
ma zastosowanie biokatalizatorów
urządzeń – mówi dr Anna Szkulmowska z Zespołu Fizyki grzybowych. Wykorzystanie hodowli grzybowych do synteMedycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. zy barwników ma także tę zaletę, że jest znacznie szybsze
Fundacja przyznała jej grant w wysokości 77 tys. zł.
i tańsze niż wcześniejsze izolowanie enzymów.
Według dr Szkulmowskiej, młodzi naukowcy w Polsce,
– Dofinansowanie pozwoliło mi na znaczne przyspieszenie
mimo nowatorskich pomysłów i zaangażowania w swoją pra- badań. Mam pieniądze na zakup niezbędnych odczynników
cę, często nie są w stanie znaleźć praktycznego zastosowania – informuje Jolanta Polak.
Zakład Biochemii UMCS zaprezentuje efekty swoich
dla swoich projektów. – Jest długa droga od potwierdzenia
czegoś w laboratorium do wykorzystania tego w praktyce, prac na majowym Bioforum w Łodzi. – Liczymy że pomoże
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dla pacjenta (ograniczenie efektów ubocznych) oraz producenta (mniejszy koszt wytworzenia leku).
– Projekt, który został dofinansowany w ramach programu TEAM, to rozwinięcie moich badań robionych przed doktoratem i podczas habilitacji. Tylko, że wówczas pracowałam
sama, a teraz zatrudniam 10 osób, z czego kilka zgłosiło się
TEAM – GRUPOWE ODKRYWANIE
z innych miast, m.in. Rzeszowa i Warszawy. Bez grantu z FunKolejny program skierowany do młodych naukowców dacji byłoby to niemożliwe. Dzięki zespołowi mogę testować
pozwala na stworzenie zespołu badawczego. Warunkiem, dendrymery w leczeniu wielu jednostek chorobowych. Sama
który stawia Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, jest otwarta nie byłabym w stanie zrobić tak wielu badań – mówi doktor
rekrutacja współpracowników w kraju i za granicą. Realiza- Barbara Klajnert.
Jej zespół zajmuje się m.in. zastosowaniem dendrymerów
cja projektów w ramach programu TEAM może trwać od 2
do 4 lat. Pieniądze przeznaczone są zarówno na stypendia w terapii genowej skierowanej przeciw wirusowi HIV, terapii
dla członków zespołu, jak i na prowadzone badania. W roku przeciwnowotworowej oraz leczeniu choroby Alzheimera.
– W trakcie badań ustaliliśmy, że dendrymery są dobry2009 Fundacja dofinansowała beneficjentów programu kwomi nośnikami leków przeciwnowotworowych. Pojedyncza
tą ponad 29 mln zł.
Jedną z laureatek ubiegłorocznej edycji jest Barbara Klaj- cząsteczka polimeru jest w stanie przyłączyć w optymalnych
nert, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Fundacja na rzecz Na- warunkach do kilkunastu cząsteczek leku. Ponadto budowa
dendrymeru, czyli przestrzenie weuki Polskiej dofinansowała jej projekt
wnątrz polimeru oraz otoczka cukrokwotą nieco ponad 2,4 mln zł. Dr hab.
Bez pełnego zaangażowania w badania
wa na powierzchni chronią farmaBarbara Klajnert bada biologiczne
nie ma wartościowych wyników.
ceutyk przed działaniem niekorzystwłaściwościach dendrymerów. DenNauki nie da się uprawiać
nych czynników zewnętrznych. Jest
drymery to grupa polimerów o specyna pół gwizdka
to istotne, ponieważ leki podawane
ficznej budowie – są one regularnymi,
kulistymi cząsteczkami, które posiaw konwencjonalny sposób ulegają
dają reaktywne grupy na powierzchni i wolne przestrzenie stosunkowo szybkiej degradacji w organizmie. Obecnie badawewnątrz. Zespół doktor Klajnert szuka praktycznych moż- my wpływ farmaceutyków skompleksowanych z dendrymeliwości zastosowania dendrymerów w medycynie. Na przy- rami na komórki ludzkie hodowane w warunkach in vitro
kład mogłyby one służyć jako nośniki leków transportujące – informuje dr Klajnert.
farmaceutyk tylko do wybranych komórek. Umożliwiłoby to
Wiele z badań jej zespół prowadzi we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. – Ciągle szukamy firm
stosowanie mniejszych dawek leków, co byłoby korzystne
zainteresowanych współpracą i zastosowaniem naszych
rozwiązań w produkcji leków – dodaje dr Klajnert.
Lekami zajmuje się również inny ubiegłoroczny laureat
programu TEAM – Marian Paluch, profesor Uniwersytetu
Śląskiego. Jego projekt otrzymał 1,78 mln zł dofinansowania. Celem badań zespołu prof. Palucha jest m.in. poprawa
parametrów farmakologicznych lekarstw, w tym środków
przeciwbólowych i nasercowych. – Dążymy do poprawienia rozpuszczalności i szybkości uwalniania preparatów – tłumaczy profesor. Jego zespół zajmuje się również
udoskonaleniem metod wytwarzania amorficznych substancji leczniczych, badaniem mechanizmu krystalizacji
metastabilnych termodynamicznie układów amorficznych
oraz analizą wpływu procesów izomeryzacji na działanie
farmaceutyków.
– W Stanach Zjednoczonych zespoły naukowców kierowane przez lidera są normą. Ten model doskonale się
sprawdza, pracowałem w USA dwa lata i miałem okazję
mu się przyjrzeć. Dzięki udziałowi w programie TEAM
mogłem stworzyć taki zespół w Polsce. Ja jestem za niego
odpowiedzialny, ale też ja decyduję, czym się zajmujemy
– tłumaczy prof. Paluch.
Sukcesy projektu już są. Udało się m.in. poprawić rozpuszczalność wielu leków, co pozwoli na zmniejszenie
Dr Barbara Klajnert, laureatka programu TEAM.

to w nawiązaniu współpracy z firmami zainteresowanymi
wykorzystaniem tej metody na skalę przemysłową – dodaje
laureatka programu VENTURES. W tej chwili przygotowuje
zgłoszenie patentowe dotyczące jednego z otrzymanych
barwników.
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dawki substancji w tabletce. Dla producenta farmaceutyków oznacza to zysk ekonomiczny, dla
pacjenta mniejsze ryzyko efektów ubocznych.
– Nasze badania publikujemy w międzynarodowych czasopismach, są dostępne dla każdego zainteresowanego. Ale jednocześnie prowadzimy bardzo owocną współpracę z Polpharmą. My dzięki
nim możemy lepiej poznać technologie produkcji,
natomiast oni dzięki naszym badaniom dowiadują
się o możliwościach poprawienia skuteczności leków – informuje prof. Marian Paluch.
Kolejnym z laureatów ubiegłorocznego programu TEAM jest dr hab. Wojciech Grochala z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego. Jego projekt został
dofinansowany kwotą ponad 1,6 mln zł.
Międzynarodowy zespół, którym kieruje
dr hab. Wojciech Grochala, uzyskał siarczan srebra(II), nowy
związek chemiczny o wyjątkowych właściwościach fizykochemicznych, zupełnie różnych od tych, które posiada siarczan srebra(I). – Są to dwie kompletnie inne substancje chemiczne – zapewnia Grochala.
Siarczan srebra(II) jest półprzewodnikiem o bardzo niewielkiej energii. Charakteryzuje go również silny magnetyzm.
– Wykazuje on bardzo silne sprzężenie antyferromagnetyczne,
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Dr hab. Wojciech Grochala,
laureat programu TEAM ze współpracownikami.
które występuje nawet w temperaturze 1000 Celsjusza. Żaden
inny siarczan się tak nie zachowuje – wyjaśnia laureat programu TEAM. Siarczan srebra(II) to bardzo silny utleniacz.
Tę właściwość można wykorzystać np. w farmacji przy produkcji leków, bądź w ochronie środowiska. Są już zainteresowani.
– Telefonicznie zgłosiła się jedna firma oraz jedno centrum spin-offowe z Krakowa. My w międzyczasie badamy
dalej możliwości aplikacyjne związku i gdy będziemy gotowi, pomyślimy o patencie – informuje dr hab. Wojciech
Grochala.

MPD – DOŚWIADCZANIE ZAGRANICY

Dr hab. Marian Paluch, laureat programu TEAM.

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie to propozycja Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla uczelni oraz instytucji naukowych. Celem tego programu jest uzyskanie
przez doktorantów stopni naukowych poprzez prowadzenie pracy badawczej na uczelniach w Polsce oraz za
granicą. W projekcie musi brać udział przynajmniej 10
doktorantów. Każdy z nich powinien spędzić na naukowym stażu w zagranicznej placówce od pół roku do dwóch
lat. Realizacja projektów w ramach programu MPD trwa
do 5 lat. Fundacja finansuje doktorantom comiesięczne
stypendia, ubezpieczenie emerytalne i rentowe ZUS oraz
koszty badań (do 35 tys. zł rocznie dla jednej osoby).
W sumie w ubiegłym roku przeznaczono na te cele prawie 31,5 mln zł. Jednym z laureatów ubiegłorocznej edycji
programu MPD jest dr hab. Bartłomiej Szafran z Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W przygotowanym przez
niego projekcie, który zdobył dofinansowanie Fundacji,
bierze udział 12 doktorantów, z czego 7 z AGH. Pozostałe
5 prac powstaje w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie. Doktoraty skupiają się na tematach z zakresu fizyki, fizykochemii, biochemii, inżynierii
materiałowej, elektroniki. Ich autorzy mają zaplanowane
staże w 14 zagranicznych placówkach, m.in. na Uniwersytecie Bielefeld, Uniwersytecie w Leeds oraz University
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of Technology w Helsinkach. – Przygotowałem
ten projekt na zlecenie
mojej uczelni. Wyjazdy
i staże w zagranicznych
placówkach pozwalają
doktorantom
poznać
bazę naukową, która
znacznie przewyższa to,
czym dysponują szkoły
wyższe w Polsce. Niektórych badań nie dałoby
się wykonać w naszym
kraju, bo nigdzie nie ma
odpowiednich urządzeń
– mówi dr hab. BartłoDr hab. Bartłomiej Szafran, laureat programu MPD.
miej Szafran.
– Stypendia, które w ramach programu finansuje Fundacja, umożliwiają utrzymanie się na rozsądnym poziomie

w kraju i za granicą
oraz pozwalają skoncentrować się na pracy
naukowej. Bez pełnego
zaangażowania w badania nie ma wartościowych wyników. Nauki
nie da się uprawiać na
pół gwizdka – uważa
Szafran.
W roku 2010 kolejni
naukowcy będą mogli
ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów
badawczych. Szczegóły
i terminy dostępne są na
stronie www.fnp.org.pl
DANIEL LENART

GAZETA WYBORCZA, 22.09.2009

Dziś powiem:
To Barbara Skarga
fundowała
stypendia
„Zamknęła wszystkie swoje sprawy”, napisała Magdalena Środa, żegnając się ze swoim Mistrzem, profesor Barbarą
Skargą (Gazeta Wyborcza,19–20 września 2009). Tę piękną
wypowiedź chciałbym uzupełnić o informację, o której nie
mogłem do tej pory mówić.
Cztery lata temu zadzwoniła do mnie pani profesor Barbara Skarga.
– Chcę przekazać Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
100 tys. zł, które uzyskałam jako odszkodowanie za dziesięć
lat spędzonych w łagrach.
– O Boże! – jęknąłem.
– Co, boi się pan kłopotu związanego z przekazaniem pieniędzy?
– Nie, pomyślałem tylko, że żadne pieniądze nie mogą
zadośćuczynić temu wszystkiemu, co Pani Profesor przeżyła
w sowieckich więzieniach i łagrach w Uchcie i Bałchaszu.
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Profesor Barbara Skarga.
Pani Profesor jakby kamień spadł z. serca, czuła się uwolniona. – Nie mogłam przyjąć tych pieniędzy – tłumaczyła
– bo to, co tam przeżyłam, jest nieprzeliczalne, nieporównywalne do niczego, co tworzy dzisiejszy świat.
Pani Profesor prosiła o dyskrecję, nie chciała oficjalnych
podziękowań.
Zgodnie z Jej intencją pieniądze zostały w całości przekazane na stypendia dla młodych naukowców powracających z zagranicy do pracy badawczej w Polsce (program
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POWROTY/HOMING). Właśnie przyznaliśmy takie stypendia
po raz czwarty i sądzę, że nasi laureaci powinni wiedzieć,
kim jest ów „anonimowy darczyńca”, dzięki któremu dostają
wyższe stypendia.
Od tamtej pory odwiedzałem Panią Profesor dość często
i przekazywałem informacje o Fundacji i o tych wspaniałych
młodych ludziach, którzy wracają do Polski. Szybko jednak
przechodziliśmy do innych spraw, które zajmowały Panią
Profesor. Bardzo mi będzie brakowało tych rozmów.
Odeszła osoba, która autorytetem i mądrością (a jak widać, nie tylko) zawsze wspierała działania Fundacji na rzecz

Nauki Polskiej. Wiele z nas, osób pracujących i współpracujących z Fundacją, miało zaszczyt osobiście poznać Panią
Profesor – osobę niezwykle skromną, promieniującą humorem i życzliwością dla innych.
Żegnamy Panią Profesor wdzięczni, że mogliśmy Ją poznać.
PROF.

MACIEJ ŻYLICZ, PREZES FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
PRZEDRUK ZA ZGODĄ REDAKCJI
„GAZETY WYBORCZEJ”.

Powrót Kolumba
Badanie mobilności i karier stypendystów
programów KOLUMB i HOMING
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspiera obydwa kierunki migracji młodych polskich uczonych – wyjazdy zagraniczne będące niezbędnym etapem rozwoju naukowego,
a także powroty do Polski utalentowanych badaczy, którzy
przez dłuższy czas pracowali za granicą. Najważniejszymi
programami FNP realizującymi te cele są program KOLUMB
(podoktorskie stypendia zagraniczne w najlepszych ośrodkach badawczych, przyznawane przez Fundację od 1995 r.)
i program POWROTY/HOMING (subsydia dla powracających
młodych badaczy przyznawane od 2006 r.).

Oba te programy zostały w 2009 r. poddane przez Fundację
ewaluacji, badającej przede wszystkim, w jaki sposób stypendia FNP wpłynęły na kariery naukowe ich laureatów. Jak wyjazd zagraniczny wpływa na rozwój dalszej kariery naukowej?
Jak wygląda życie i praca młodych naukowców po powrocie
do Polski? Czy powrót to dla nich możliwość dalszego rozwoju, czy utrata szansy na międzynarodową karierę?
Przeprowadzone przed dr Izabelę Wagner z Instytutu
Socjologii UW badanie oparte było na pogłębionych wywiadach ze stypendystami FNP. Raport z badania został

Laureaci programu POWROTY/HOMING podczas uroczystości wręczenia dyplomów
(w środku prezes FNP prof. Maciej Żylicz).
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zupełnie odmienną od tej, jaką znali wcześniej, dynamikę pracy: często jest to praca od wczesnego rana do
późnego wieczora, bez przerw sobotnich czy niedzielnych. Otoczenie skoncentrowane jest na pracach badawczych w znacznie większym stopniu niż w polskich
ośrodkach. Wyraźnie mniejszy jest też dystans pomiędzy szefem a pozostałymi członkami ekipy. Ogromny
wysiłek prowadzi jednak na ogół do sukcesów, np. do
publikacji w bardzo prestiżowych czasopismach. W rezultacie pobyt zagraniczny zdecydowanie postrzegany
jest przez stypendystów jako punkt zwrotny w ich karierze. Charakter tego doświadczenia dobrze podsumoUczestnicy dyskusji „Pwrót Kolumba”.
wuje fragment wypowiedzi stypendysty: …To kosztowało mnie trochę zdrowia (…), ale to się opłaciło – w tej
w październiku 2009 r. opublikowany na stronie interne- chwili wszystko, co robię, bazuje na tym pierwszym roku. (…)
towej Fundacji, a także zaprezentowany podczas dyskusji To był pierwszy szok, dla mnie duży. Ale jednocześnie myślę,
panelowej „Powrót Kolumba”, będącej częścią uroczystości że zrobiłem gigantyczny krok naprzód. Tyle ile się nauczyłem,
wręczenia dyplomów laureatom programów KOLUMB i PO- to myślę, że przez całą moją edukację, całe moje studia nie
WROTY/HOMING, która odbyła się 6 października 2009 r. potrafiłem się tyle nauczyć.
w Warszawie.
PRZYCZYNY POWROTÓW
Poniżej przedstawiamy główne wnioski raportu.
Zdecydowana większość stypendystów wraca do kraju.
PRZYCZYNY WYJAZDÓW
O powrocie decydują na ogół względy rodzinne oraz możliDecyzja o wyjeździe jest wyraźnie zdeterminowana przy- wość “bycia u siebie”. Typową motywację stypendysty ilunależnością pokoleniową stypendystów. O ile stypendyści struje wypowiedź: Nie wyobrażałam sobie tego [pozostania na
z lat 1996–98 („pionierzy”) podkreślają, że wyjazdy tego stałe poza Polską], tu jest mi łatwiej, bo tutaj mówię moim językiem, bo mam moją pracę, mieszkarodzaju były wówczas dość rzadkim
nie, moją przestrzeń społeczną, przyprzywilejem [Wtedy się nie wyjeżdżało
W rezultacie pobyt zagraniczny
jaciół (…). Tutaj jestem u siebie, mam
tak jak teraz, a jak już się komuś udazdecydowanie postrzegany jest przez
swoje miejsce, jest mi o wiele łatwiej.
ło, to było tak, jakby ktoś Pana Boga
stypendystów jako punkt zwrotny
Praca w Polsce daje, według reza nogi złapał], o tyle od kilku lat wyw ich karierze
spondentów, wyjątkową, uprzywilejazd za granicę na staż podoktorski
jowaną pozycję, jakiej w żadnym injest nie tylko pożądany, ale wręcz konieczny. W niektórych polskich ośrodkach nie można zostać nym państwie na świecie polski naukowiec nie uzyska. Jest to
ważne, zwłaszcza kiedy młody naukowiec zamierza budować
zatrudnionym, jeśli nie ma się w CV tego doświadczenia.
Stypendyści FNP nie bagatelizują kwestii deficytów spe- własną grupę badawczą – prawdopodobieństwo stworzenia
cjalistycznej aparatury w Polsce – niekiedy kwestia ta deter- własnego zespołu w Polsce wydaje się wszystkim respondenminuje wręcz ich wybór specjalności. Zdecydowanie zaprze- tom znacznie realniejsze niż za granicą.
czają jednak, by to brak sprzętu był zasadniczym powodem
Okolicznościami sprzyjającymi decyzji o powrocie są
wyjazdów za granicę. Jest nim przede wszystkim chęć zdoby- także: dobra relacja z opiekunem naukowym w macierzystej
cia wiedzy i doświadczenia pracy w międzynarodowym ze- instytucji, znajomość rodzimych procedur, instytucji, języka
spole, przyswojenia sobie międzynarodowych standardów, urzędowego. Jeżeli dodać do tego możliwość pracy w najlepa także uzyskanie różnorodnych zasobów umożliwiających szym w danej dziedzinie ośrodku w Polsce, połączoną z wymiędzynarodową karierę naukową. Chodzi m. in. o rela- korzystaniem kontaktów z czołówką światowej nauki, nacje z innymi specjalistami, kontakt z czołowymi ośrodkami wiązanych podczas stażu zagranicznego, mamy do czynienia
w danej specjalności, czy też o łatwiejszy dostęp do kanałów z bardzo korzystną sytuacją, w której nie traci się czasu na
publikacyjnych. Stypendyści korzystają także z prestiżu in- budowanie zaufania i zdobywanie koniecznych umiejętności
w innym języku, innej kulturze czy też innym środowisku (co
stytucji goszczącej i profesora zapraszającego.
łączy się z pracą za granicą). W praktyce zderzenie tych oczeDOŚWIADCZENIE STAŻU ZAGRANICZNEGO
kiwań z rzeczywistością rzadko jednak wygląda tak dobrze.
Pobyt na stażu zagranicznym jest doświadczeniem barPO POWROCIE
dzo trudnym. Stypendyści muszą radzić sobie z podwójnym
wyzwaniem: realizacją swoich zamierzeń zawodowych w śroPowrót do Polski w zdecydowanej większości przypaddowisku silnie zorientowanym na konkurencję oraz z dosto- ków oznacza powrót do instytucji, w której naukowiec
sowaniem się do życia w nowym miejscu. Zwracają uwagę na realizował swą karierę przed wyjazdem. Niestety, nie we

78

Raport Roczny 2009

Suplement

wszystkich przypadkach powrót w to samo miejsce okazu- z pierwszym i stanowi część procesu socjalizacji w świecie
je się być optymalnym rozwiązaniem. Zmiana pozycji osoby naukowym. Edukacja zawodowa niesprzyjająca formowaniu
powracającej – z doktoranta na doświadczonego (po stażu niezależności w myśleniu i działaniu jest piętnowana jako
podoktorskim) badacza – bywa trudna do zaakceptowania główna przyczyna hamująca rozwój nauki w Polsce.
Zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja naukowców,
przez otoczenie.
O ile doświadczenia zdobyte dzięki stypendium są przez którym udało się zdobyć w krótkim czasie po przyjeździe
stypendystów oceniane jednoznacznie pozytywnie (wyjazd subsydium FNP z programu POWROTY/HOMING, ponieważ
„otworzył im oczy”, „dodał skrzyuzyskane dzięki temu środki, zapewdeł”), to doświadczenia po powrocie
niające kontynuację badań, skracają
Kilku respondentow stwierdza wprost:
sprawiają, że wyjazd postrzegany
ten przejściowy okres i powodują, iż
Homing zapewnia miekkie ladowanie
jest jako obietnica, która nie zonie jest on tak dotkliwy. Kilku responstała spełniona, czy też niczym podentów stwierdza wprost: HOMING
czątek snu, który został brutalnie przerwany. Powracający zapewnia miękkie lądowanie. Z dużym niepokojem postrzedo kraju stypendyści na ogół używają słowa “depresja” na gana jest jednak perspektywa zakończenia stypendium. Po
określenie tego okresu tuż po powrocie. Po doświadczeniu doświadczeniu pobytu zagranicznego rodzime środowisko
pracy w zespołach prowadzonych przez najwybitniejszych naukowe wydaje się mało sprzyjające rozwojowi kariery baświatowych naukowców wszystko to, co w polskim miejscu dawczej.
pracy dotąd stanowiło normę, teraz staje się problemem.
Respondenci dostrzegają wzmocnienie efektywności proStypendyści dopiero po powrocie zauważają, jak bardzo się gramów Fundacji wówczas, kiedy jej wsparcie jest skoncenzmienili i jak bardzo różnią się teraz od środowiska, do któ- trowane na wybranych osobach czy ośrodkach (laboratoria
w danym ośrodku wyposażone w sprzęt dofinansowany przez
rego powracają.
Obawy związane z przyjęciem przez swoje „stare” środo- FNP, wśród badaczy tam zatrudnionych – beneficjenci różwisko w wielu przypadkach potwierdzają się i powracający nych programów, np. START, KOLUMB, HOMING, MISTRZ).
stypendyści doświadczają często różnych form „represji”: od W takich ośrodkach zauważa się upowszechnienie kultury
nieprzychylnych komentarzy czy trudności z zapewnieniem pracy zgodnej z międzynarodowymi standardami w obrębie
podstawowych środków do pracy aż do narzucania im czaso- całego zespołu, nie tylko wśród beneficjentów stypendiów.
Taka kumulacja wsparcia Fundacji dla poszczególnych
chłonnych, mało przydatnych do pracy naukowej zajęć, lub
też zlecania prac najbardziej zawiłych, co przyczynia się do środowisk przyczyniłaby się – w ocenie respondentów – do
zdynamizowania placówek naukowych działających w Polspowolnienia habilitacji.
Inny problem to fakt, że duże granty (w wysokości setek sce i do polepszenia warunków pracy tysiącom naukowców,
tysięcy złotych i większej) są trudno dostępne dla młodych którzy po powrocie do rodzinnego kraju muszą się dostosonaukowców powracających ze stażu podoktorskiego. Tym- wywać do odmiennych (postrzeganych jako trudne) warunczasem są oni w momencie powrotu ekspertami w nowych ków pracy. Koncentrując swoją działalność na wybranych
specjalizacjach, mają świeże doświadczenie pracy w najlep- ośrodkach, Fundacja umożliwiałaby ich stopniowe dołączaszych ośrodkach na świecie i posiadają wyjątkowy zasób nie się do międzynarodowej czołówki. Naukowcy powracająwiedzy (ze względu na jej poziom, a także specyfikę). Gdy cy do Polski (czy też przyjeżdżający tutaj do pracy) mogliby
wówczas funkcjonować w taki
są skazani na realizację projektów mających niewiele
sposób, w jaki funkcjonują mowspólnego z ich nowo nabybilni naukowcy w rozwiniętych
tą wiedzą, praca, którą wykrajach.
konali w ostatnich latach,
Istnieją już w świecie przyulega zaprzepaszczeniu. Stąd
kłady takiego pożądanego modeteż tak wiele uwagi poświęlu, co opisuje jedna z respondencono w wywiadach spratek: Właściwie to nie odczuwa się
wie niezależności w nauce.
różnicy w pracy – czy się pracuje
Jednym z jej aspektów jest
w Stanach, czy w Europie [zadostęp do funduszy umożlichodniej]. W labie jest podobnie,
wiających realizację planów
ten sam język, ta sama praca,
badawczych. Innym – nie
sprzęt, odczynniki i ludzie z całemniej ważnym – „niezależgo świata. Różnice zauważa się
ność intelektualna”, polegadopiero wtedy, gdy się przestaje
jąca na odporności na obopracować i wychodzi na ulicę.
wiązujące mody, trendy, czy
nawet konwencje. Ten drugi
NA PODST. RAPORTU
Dr Anna Ihnatowska,
aspekt jest ściśle powiązany
laureatka programu POWROTY/HOMING.
IZABELI WAGNER
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