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Zdjęcie na okładce przedstawia neutrofile (ludzkie granulocyty
obojętnochłonne), rodzaj komórek układu odpornościowego.
Defekty genu elastazy neutrofilowej są najczęstszą przyczyną
neutropenii wrodzonej. Barwienie pokazuje obecność elastazy
neutrofilowej (frakcja aktywna – kolor czerwony, białko
całkowite – kolor zielony, jądra komórkowe – kolor niebieski).
Autor zdjęcia:
Dr Damian Krzyżanowski, członek zespołu Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi wchodzącego w skład konsorcjum pod
kierownictwem prof. Wojciecha Młynarskiego, realizującego
projekt „Wyleczymy neutropenię (FIXNET)” finansowany
w ramach programu FNP TEAM NET.

The cover photo shows neutrophils (human neutrophil
granulocytes), a type of immune system cells. Defects in the
neutrophilic elastase gene are the most common cause of
congenital neutropenia. The staining shows the presence of
neutrophil elastase (active fraction – red, total protein – green,
cell nuclei – blue).
Photograph author:
Dr. Damian Krzyżanowski, a member of the Medical University of
Lodz team, which is part of the consortium led by prof. Wojciech
Młynarski, who implements the project “Fix Neutropenia
(FIXNET)” financed under the FNP TEAM-NET programme.
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O Fundacji
About the Foundation

Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej

The Foundation for
Polish Science

Istnieje od 1991 r. Jest pozarządową, apolityczną organizacją
non profit realizującą misję wspierania nauki oraz największym
w Polsce pozarządowym źródłem wspierania nauki.

The Foundation for Polish Science (FNP) was established in
1991. It is a non-governmental, apolitical, non-profit organization pursuing the mission of supporting science. It is the largest
non-governmental source of funding for research in Poland.

Naczelna dewiza:
wspierać najlepszych,
aby mogli stać się jeszcze lepsi.

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

CELE STATUTOWE

STATUTORY AIMS

→
→

→
→

Wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych.
Wspomaganie innowacyjnych projektów, komercjalizacji
odkryć i wynalazków naukowych.

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

NASZE ZASADY

OUR PRINCIPLES

→

→

→
→
→
→

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

→
→
→
→

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

Financing of programme
activity:

ŚRODKI WŁASNE

FNP’S OWN FUNDS

→

→

→

→

→

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

256,5 511,1
mln zł

mln zł

Wartość funduszy własnych
(stan na 31 grudnia 2019 r.)

Wysokość środków przekazanych
z tego źródła na wspieranie nauki
do końca 2019 r.

→

→

256.5

PLN
million

Value of the Foundation’s own
funds (as of 31 December 2019)

Total funds from this source
disbursed for the support of science
through the end of 2019

EUROPEAN FUNDS

→

→

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013,
Działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki”: jako beneficjent PO IG FNP pozyskała 421 mln zł
(środki te były wydatkowane w latach 2007–2015)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i zrost
świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym: FNP
uzyskała z tego źródła środki na realizację projektu
SKILLS (w latach 2010–2015 przeznaczyła na ten cel
ponad 35 mln zł)
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE

→
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→

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

→

Innovative Economy Operational Programme (POIG)
2007–2013, Measure 1.2 “Strengthening the human resources potential of science”: as a beneficiary of PO IG, FNP
received PLN 421 million (funds disbursed in 2007–2015).
Human Capital Operational Programme (POKL)
2007–2013, Measure 4.2 “Development of R&D system
staff qualifications and raising awareness of the role of
science in economic growth”): FNP obtained funds from
this source for implementation of the SKILLS project
(devoting over PLN 35 million to this aim in 2010–2015).

→

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020: od
2016 r. FNP realizuje programy w ramach: Działania 4.4
„Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” (budżet:
727 mln zł) oraz Działania 4.3 „Międzynarodowe Agendy
Badawcze” (budżet: 532 mln zł)

→

Smart Growth Operational Programme (POIR) 2014–2020:
since 2016 FNP has been implementing programmes under
Measure 4.4 “Increasing the human potential in the R&D
sector” (budget: PLN 727 million) and Measure 4.3 “International Research Agendas” (budget: PLN 532.0 million).

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

FINANCIAL REPORTING

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

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

Siedziba Fundacji na rzecz Nauki Polskiej | FNP Headquarters
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Jesteśmy członkiem:

We are a member of:

European Foundation Center (EFC)
platforma skupiająca największe organizacje filantropijne
w Europie
Science Europe
stowarzyszenie zrzeszające europejskie organizacje, których
misją jest finansowanie lub prowadzenie badań charakteryzujących się doskonałością naukową
Forum Darczyńców
organizacja zrzeszająca niezależne i samodzielne finansowo
organizacje przyznające dotacje na cele społecznie użyteczne
Koalicja na rzecz Polskich Innowacji (KPI)
międzysektorowa sieć wzmacniająca połączenia w ramach
ekosystemu innowacji

European Foundation Centre
A platform for the largest philanthropic organizations in Europe
Science Europe
An association of European organizations whose mission
is financing or conducting research of scientific excellence
Donors Forum
An organization of independent and financially self-sufficient
organizations awarding grants for socially beneficial purposes
Coalition for Polish Innovations
An inter-sectoral network strengthening ties in the innovation
ecosystem
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List Przewodniczącego
Rady Fundacji
Letter from the Chairman
of the Foundation’s Council

Prof. dr hab. inż. Leon Gradoń

Poziom naukowy instytucji badawczych jest pochodną poziomu nauczania, zwłaszcza na studiach magisterskich i doktoranckich, uprawianego w uczelniach będących jednocześnie
źródłem kadr zasilających instytuty badawcze i same uczelnie.
W konkurencyjnych warunkach konkursowych, w których
powinni brać udział również kandydaci z ośrodków międzynarodowych, absolwenci polskich uczelni muszą reprezentować
wysoki poziom sprawdzany w bezpośredniej rywalizacji.

The scientific level of research institutions is a derivative of
teaching, especially at the level of master’s and graduate
studies, practiced in universities that simultaneously prepare
the future staff of research institutes and universities. In a competitive environment of academic grants, with participants
from international centers, graduates of Polish universities
must represent a high level tested in direct rivalry.

Wprowadzana obecnie w życie Ustawa 2.0, poprzez brak
zdefiniowania jasnych i ostrych kryteriów oceny pracowników
naukowych w wielu obszarach aktywności naukowo-dydaktycznej, zawiera wiele ułomności. Ich konsekwencją jest zaniechanie działań prowadzących do zmian projakościowych.
Wiele zapisów Ustawy może powodować zachowawczość
lub spowolnienie we wdrażaniu reformy. Przykładem może
tu być utrzymanie habilitacji oraz zaniechanie rozważenia
zatrudnienia kontraktowego na wszystkich szczeblach kariery
akademickiej (z wyjątkiem „tenury”).

The currently implemented Act 2.0 Constitution for Science
(formally: the Act of July 20, 2018, on Higher Education and
Science) lacks a clear and precise definition of criteria for the
assessment of researchers in many areas of scientific and
didactic activity, which effects many flaws. The consequence
of these flaws is the abandonment of actions that support
changes in quality. Many provisions of Act 2.0 may cause
conservatism or slowdown in the implementation of the
reform. An example would be maintaining the habilitation
and failing to consider contract employment at all levels of
the academic career (except for tenure).

Wprowadzenie nowych zasad procedury habilitacyjnej spowodowało szczególną aktywność kandydatów do składania
wniosków habilitacyjnych do Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów (CK). W okresie od stycznia do kwietnia 2019 roku
wpłynęło ich tyle, ile przez dwa poprzednie lata (2017–2018).

The introduction of new rules of the habilitation procedure
resulted in the peculiar activity of candidates who submit
their habilitation applications to Centralna Komisja ds. Stopni
i Tytułów (Central Commission for Degrees and Titles; CK).
In the period from January to April 2019, the CK received as
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O czym to świadczy? Czy przyczyną było tak gwałtowne
przyspieszenie aktywności badawczej w poprzedzającym okresie?
Administracyjne działania CK rozładują tę powódź prawdopodobnie w 2021 roku. Przez sito selekcji przedostaną się wnioski
o różnym poziomie merytorycznym. Nowi doktorzy habilitowani
uzyskają stanowiska profesorów uczelni. Wiele z tych stanowisk
zostanie zablokowane na lata dla pojawiających się na bieżąco
talentów naukowych, dla których praca badawcza jest głównym
motywem zawodowym. Habilitacja, a nie dzieło, które za nią
stoi, staje się celem i sztuczną barierą awansu akademickiego.
Tymczasem zatrudnienie kontraktowe na czas określony,
z możliwością przedłużenia na kolejny okres, po spełnieniu
jasno zdefiniowanych wymagań spowodowałoby wymuszenie
intensywności i jakości badań oraz naturalną rotację na stanowiskach akademickich. Wymóg jakości i kryteria oceny byłyby
siłą napędową rozwoju kadrowego uczelni. Takiego wyzwania
nie niosą za sobą obecne procedury uzyskiwania poszczególnych stopni naukowych. W ich efekcie średni poziom naukowy
i dydaktyczny polskich szkół wyższych obniża się w stosunku
do poziomu uczelni zagranicznych.

Meanwhile, fixed-term employment contracts, which can
be extended for another term after meeting clearly defined
requirements, would compel the intensity and quality of
research, along with a natural rotation in academic positions.
The quality requirement and assessment criteria would drive
university staff development. Current procedures for obtaining
an individual degree entail no such challenge. As a result, the
average academic and didactic level of Polish universities is
lower compared to foreign universities.

Jednym z pozytywnych przedsięwzięć reformy, z którym można
wiązać nadzieję na projakościowe zmiany, jest propozycja
tworzenia uczelni badawczych.

One of the positive initiatives of the reform, which may give
hope for quality changes, is the proposal to create research
universities.

Kształcenie musi być połączone
z badaniami naukowymi mającymi
istotne cechy twórczości, która
implikuje nowość, zamiast prostego
naśladownictwa uwsteczniającego
rozwój uczelni.

10

many applications as in the previous two years (2017–2018).
What does this mean? Was the reason a sudden acceleration in
research activity in the preceding period? CK’s administrative
actions will probably discharge this influx of applications in
2021. Applications of different merit will pass through the
selection. The new habilitated doctors will obtain the positions of university professors. Many of these positions will
be blocked for years for emerging scientific talents for whom
research work is the main professional motivation. Thus, not
the work but habilitation becomes the goal and artificial barrier
of academic promotion.

Education must be combined
with scientific research that has
the essential features of creativity,
which implies novelty instead
of simple imitation that retards
universities’ development.

Założeniem programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia
Badawcza było wyłonienie najlepszych uczelni i zapewnienie
im możliwości rozwoju przez dodatkowe finansowanie zaproponowanych działań, aby w konsekwencji mogły się one
znaleźć wśród renomowanych uczelni światowych. Renoma
dotyczy głównie kształcenia na wysokim poziomie, będącego
atraktorem dla najlepszych kandydatów wybierających daną
uczelnię. Kształcenie musi być połączone z badaniami naukowymi mającymi istotne cechy twórczości, która implikuje
nowość, zamiast prostego naśladownictwa uwsteczniającego
rozwój uczelni.

The plan of the programme Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (Excellence Initiative – Research University)
was to select the best universities and provide them with
development opportunities by additional financing of proposed activities that would then enable them to take place
among renowned world universities. Reputation usually
refers to high-level education, which attracts the best candidates. Education must be combined with scientific research
that has the essential features of creativity, which implies
novelty instead of simple imitation that retards universities’
development.

Niezależnie od przyjętego modelu (Kant, Humboldt, model
brytyjski) uczelnia badawcza (uniwersytet) jest wspólnotą
nauczycieli i uczniów. Ta definicja wymusza wizjonerski sposób
organizacji badań i nauczania z troską i odpowiedzialnością
za końcowy efekt, tzn. wiedzę, postawę kreatywną i poziom
intelektualny absolwenta.

Regardless of the adopted model (Kant’s, Humboldt’s, or
the British model), a research university is a community of
teachers and students. This definition necessitates a visionary
way of organizing research and teaching with care and responsibility for the final result, i.e. for the graduate’s knowledge,
creative attitude, and intellectual abilities.
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W pierwszym konkursie ogłoszonym przez MNiSW międzynarodowy zespół 15 ekspertów wyłonił 10 szkół wyższych
w Polsce, które będą przekształcane w uczelnie badawcze.
Każda z uczelni zaproponowała własny program osiągniecia
założonego celu. Podstawowymi wspólnymi celami uczelni
badawczych są: podniesienie wkładu ich osiągnięć w naukę
światową, rozpoznawalność na arenie międzynarodowej,
wzrost uczestnictwa w projektach badawczych (w tym grantach
ERC) i publikacje w renomowanych czasopismach naukowych.
Uczelnie mają rozwijać kształcenie kadr akademickich oraz
podnosić poziom nauczania drugiego stopnia (studia magisterskie) przez bezpośredni związek kształcenia z badaniami.
Drogą dojścia do osiągnięcia tych celów jest określenie priorytetowych obszarów badawczych wyróżniających się jakością, obecną pozycją na arenie międzynarodowej i będących
swoistym znakiem firmowym uczelni.

In the first competition announced by the Ministry of Science
and Higher Education, an international team of fifteen experts
selected ten higher education institutions in Poland, which
will be transformed into research universities. Each institution proposed its own programme to achieve the assumed
goal. The common elementary goals of research universities
are to increase the contribution of their achievements to
global science, gain international recognition, and improve
participation in research projects (including ERC grants) and
publications in renowned scientific journals. The research
universities are to foster academic staff education and raise
the level of secondary education (master’s degree) through
a direct relationship between education and research. The
way to achieve these goals is to identify priority research areas
of outstanding quality, current position on the international
arena, and such that are a university’s trademark.

Komisja ekspertów wybierająca spośród kandydatur do statusu uczelni badawczej szczególnie krytycznie odniosła się
do obecnego sposobu zarządzania oraz struktury i poziomu
działań administracyjnych uczelni składających wnioski. Ten
obszar powinien być przedmiotem specjalnej troski i obiektem
szybkich zmian wyprzedzających projakościowe działania
w obszarze badań i kształcenia. Jego właściwe funkcjonowanie stwarza bowiem korzystną bazę do wprowadzania zmian.
Dochodzenie do założonego celu określającego proces zmian
będzie się odbywać przez realizację założonych przez same
uczelnie wskaźników: obligatoryjnych i fakultatywnych. Należy
mieć nadzieję, że zdefiniowane wskaźniki nie będą prostą
kontynuacją obecnych kryteriów. Te mają bowiem charakter
intensywny, wynikający z aktywności publikacyjnej osób lub
zespołów produkujących publikacje wg wypracowanych (często rutynowych) metodologii modelowania lub doświadczeń.
Takie działania powodują, że nauka staje się w przeważającej
części indukcyjna, a więc mająca charakter redukcyjny, nieprowadzący do konkretnego wniosku, a jedynie go uprawdopodobniający. Następuje niestety utrata heurystycznego
podejścia do zagadnień naukowych. Proces osiągania statusu
uczelni badawczej powinien choćby częściowo zmienić ten
trend i doprowadzić do projakościowych zmian w polskiej
nauce. Jest to konieczne w warunkach silnej konkurencji
międzynarodowej przy zdobywaniu grantów badawczych
i innych funduszy wspierających badania. To może się udać,
jeśli polskie agendy przyznające granty zweryfikują kryteria
oceny wniosków przy pomocy odpowiedzialnych recenzentów,
świadomych takich wyzwań. Wzorcem odniesienia może tu
być procedura kwalifikacyjna wypracowana przez Fundację
na rzecz Nauki Polskiej.

The expert committee that chose from among the candidates
for the status of a research university particularly criticized
the current management methods and the structure and level
of administrative activities of the institutions that submitted
applications. This area should be the subject of special care
and rapid changes ahead of the quality-fostering activities
in the field of research and education. Because the proper
functioning of university administration creates a beneficial
basis for changes. To reach the planned goal that defines the
process of changes will happen through the implementation
of (obligatory and optional) indicators assumed by the universities themselves. We should hope that the defined indicators
will not be a simple continuation of the current criteria. For
all scoring points, these criteria have an intense character,
resulting from the publication activity of people or teams that
produce publications according to established – often routine
– methodologies of modeling or experimenting. Such activities
cause science to become mostly inductive, therefore having
a reducing character and not leading to any specific conclusion,
but only making it probable. Unfortunately, this effects in the
loss of a heuristic approach to scientific issues. The process
of achieving the status of a research university should at least
partially alter this trend and lead to quality-fostering changes
in Polish science. This is necessary under conditions of strong
international competition for research grants and other funds
supporting research. The plan can succeed if Polish grant
agencies verify the criteria for assessing applications with the
help of responsible reviewers aware of such challenges. The
benchmark for such criteria can be the qualification procedure
developed by the Foundation for Polish Science.

Jakość uczelni badawczej będzie określana przez jej średni
poziom podnoszony przez liderów organizujących pracę w ramach zdefiniowanych w uczelni programów priorytetowych.
Interdyscyplinarna współpraca między zespołami uczelni,

The quality of a research university will be determined by its
average level, lifted by leaders who will organize work under
the priority programmes defined at the university. Interdisciplinary cooperation between university teams, including
those not formally part of priority programmes, should lead
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łącznie z tymi, które formalnie nie należą do programów
priorytetowych, powinny prowadzić do powstawania centrów badawczych, których celem musi być rozwiązywanie
aktualnych problemów gospodarczych i społecznych kraju.
Ten element strukturalny będzie skuteczny i ważny, jeżeli powstaną, koordynowane przez rząd, perspektywiczne programy
strategiczne, w których uczestniczyć będą m.in. uczelnie badawcze. Taki otwarty system zapewni długofalową stabilność
programu rozwojowego uczelni i przyczyni się do powiązania
nauki z gospodarką.
Wysoki średni poziom uczelni z wyróżniającymi się konkurencyjnymi programami badawczymi na światowym poziomie będzie skutkować pozyskiwaniem środków ze źródeł
zewnętrznych. Stanie się też atrakcyjny dla potencjalnych
studentów, zwłaszcza tych najlepszych, którzy poszukują
dobrych uczelni. Może też zmienić obecną sytuację, w której
wybitni uczniowie szkół średnich, laureaci międzynarodowych
konkursów naukowych często w pierwszej kolejności decydują
się na uczelnie zagraniczne, głównie brytyjskie.
Już na tym etapie projektu uczelni badawczych należy poświęcić mu szczególną uwagę. Jest on bowiem niepowtarzalną szansą na rozpoczęcie projakościowych zmian w szkolnictwie wyższym. Wysoki poziom absolwentów szkół wyższych ma istotny
wpływ na kształtowanie polityki programowej agend finansujących badania w ramach wypracowanych procedur grantowych.
W szczególności dotyczy to FNP. Nowoczesne badania naukowe,
w dużej mierze inter- i multidyscyplinarne, wymagają tworzenia
i sprawnego działania zespołów.

Nowoczesne badania naukowe,
w dużej mierze inter- i multidyscyplinarne, wymagają tworzenia
i sprawnego działania zespołów.
Wszystkie programy FNP, zwłaszcza realizowane w ramach
działania 4.3 i 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
zgodnie z naczelnym hasłem Fundacji „wspierania najlepszych,
żeby stali się jeszcze lepsi”, wypracowały sprawny system
wyłaniania liderów na każdym poziomie ich działalności
naukowej. W pracy naukowej, która z natury ma charakter
zespołowy, stawanie się lepszym odbywa się przez umiejętność tworzenia stabilnych kadrowo zespołów badawczych
w określonej perspektywie ich aktywności.
Wybitni naukowcy, tworząc zespoły badawcze, powinni mieć
możliwość wyboru spośród wielu zdolnych doktorantów
i pracowników naukowych. Kadry takie mogą się ukształtować na uczelniach o wysokim średnim poziomie nauczania
połączonym z badaniami. Jedną z trudności w tworzeniu
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to the creation of research centers whose goal must be to
solve Poland’s current economic and social problems. This
structural element will be effective and important should there
appear government-coordinated future-oriented strategic
programmes in which will participate research universities,
among other institutions. Such an open system will ensure the
long-term stability of universities’ development programme
and contribute to linking science with the economy.
The high average level of universities with outstanding competitive research programmes at a global level will result in
obtaining funds from external sources. It will also become
attractive to potential students, especially the best of them,
who seek good universities. This can also change the current
situation in which outstanding Polish high school students,
winners of international science competitions, often view as
the first choice foreign colleges, mainly British.
We should pay special attention to this matter already at
the planning stage of the research university project. It is
a unique opportunity to begin quality-fostering changes
in higher education. The high level of university graduates
significantly impacts the shaping of the programme policy
of research funding agendas under developed grant procedures. This especially applies to the Foundation for Polish
Science. Modern scientific research is largely inter- and
multidisciplinary, which requires the establishment and
efficient operation of teams.

Modern scientific research is
largely inter- and multidisciplinary,
which requires the establishment
and efficient operation of teams.
Following the guiding slogan of the FNP – “supporting the
best so that they become even better” – all FNP programmes
developed an efficient system of selecting leaders at every
stage of their scientific activity, especially those implemented
under Measure 4.3 and 4.4 of Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (Smart Growth Operational Programme; POIR).
Scientific work is team-based in nature, so growth happens
through the ability to create research teams with a set staff
in a specified perspective of their activity.
When creating research teams, outstanding scientists should
be able to choose from many talented graduate students and
researchers. Such staff can be formed at universities with
a high average level of education combined with research. One
of the difficulties in creating a research team is maintaining its
composition. For various reasons, members of a team leave it
in search of other jobs (which depends on personal motives).

zespołu badawczego jest utrzymanie jego składu. Z różnych
powodów członkowie utworzonego zespołu opuszczają go
w poszukiwaniu innej pracy (zależnie od osobistych motywów).
Wielowątkowa szczegółowa analiza skuteczności realizowania
projektów badawczych finansowanych przez FNP wykazała,
że jednym z ważniejszych powodów wnioskowania przez
beneficjentów o przedłużenie czasu realizacji projektu jest
potrzeba uzupełnienia lub zmiany składu osobowego zespołu
badawczego. Należy bliżej przyjrzeć się temu problemowi.
Zorganizowanie w uczelniach badawczych instytucji konwersatoriów, seminariów i szkoleń koordynowanych przez
Fundację, z udziałem beneficjentów jej programów oraz
innych liderów nauki, pomogłoby w poprawie tego stanu. Na
spotkaniach z wybranymi studentami i doktorantami uczelni
wyjaśnialiby oni najistotniejsze problemy związane z pracą
twórczą, organizacją badań, pracą w zespole i potrzebą podejmowania ambitnych tematów naukowych.

W pracy naukowej, która z natury
ma charakter zespołowy, stawanie się
lepszym odbywa się przez umiejętność tworzenia stabilnych kadrowo
zespołów badawczych w określonej
perspektywie ich aktywności.
Wielowątkowa natura procesu podnoszenia poziomu badań
naukowych w Polsce wymaga systemowego, pozasektorowego
podejścia do tych spraw. Wielokrotne próby podejmowania
takich działań znikały w niebycie. Niewykluczone, że wprowadzenie koncepcji uczelni badawczych zmotywuje do podjęcia
kompleksowego i spójnego działania w tym kierunku.
Kadencja Rady FNP w jej obecnym składzie, zgodnie ze Statutem Fundacji, kończy się w 2020 roku. Trzech członków
Rady (prof. Wojciech Tygielski, prof. Karol Wysokiński i niżej
podpisany), którzy pracowali w Radzie przez dwa czteroletnie
okresy, ustępują miejsce następcom, którzy zostaną wybrani
w kwietniu 2020 roku.
To był szczególny czas dla nas wszystkich. Dzięki pracy w Radzie
Fundacji zdobyliśmy wspaniałe doświadczenie, stając przed
nowymi wyzwaniami związanymi z przedsięwzięciami i programami realizowanymi przez FNP. Współpraca z pozostałymi
członkami Rady, Zarządem oraz pracownikami Fundacji wszystkich szczebli programowych i administracyjnych dawała nam
ogromną satysfakcję i za to chcemy wszystkim podziękować.

A detailed multi-layered analysis of the effectiveness of implementing FNP-financed research projects showed that one
of the most important reasons for beneficiaries’ requests for
the extension of project implementation time is the need to
supplement or change the composition of the research team.
Let us take a closer look at this problem. What would help
to improve this state is the organization of FNP-coordinated
seminars and training sessions at research universities with
the participation of its programmes’ beneficiaries and other
science leaders. During meetings with selected students and
graduate students of universities, they would explain the most
important problems related to creative work, the organization
of research, teamwork, and the need to undertake ambitious
scientific topics.

Scientific work is team-based in
nature, so growth happens through
the ability to create research teams
with a set staff in a specified perspective of their activity.
The multi-threaded nature of the process of raising the level of
scientific research in Poland requires a systemic nonsectorial
approach to the above matters. Repeated attempts to undertake such actions dissolved into nothingness. Nevertheless,
it is possible that the introduction of the concept of research
universities will motivate a comprehensive and coherent
action in this direction.
The term of the FNP Council in its current composition
ends in 2020, in accordance with the FNP Statute. Three
members who worked in the Council for two four-year periods – Prof. Wojciech Tygielski, Prof. Karol Wysokiński, and
the undersigned – resign to leave place for their successors
elected in April 2020.
It was a special time for all of us. Thanks to our work in the
FNP Council, we have gained great experience by facing new
challenges related to projects and programmes implemented
by the Foundation for Polish Science. Cooperation with other
members of the Council, the Executive Board, and employees
of the FNP at all the programme and administrative levels gave
us great satisfaction, for which we thank everyone.
Warsaw, April 2020

Warszawa, kwiecień 2020

Prof. dr hab. inż. Leon Gradoń
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List Prezesa Fundacji
Letter from the President
of the Board

Prof. dr hab. Maciej Żylicz

Rok 2019 był dla Fundacji bardzo pracowity. Przekazaliśmy
beneficjentom naszych konkursów niemal 174 mln zł (z czego ok. 169 mln zł stanowiły wydatki na programy finansowane z pozyskanych przez FNP funduszy europejskich, zaś
ok. 5 mln zł pochodziło ze środków własnych).
W 2018 roku, zgodnie z decyzją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie: Funduszy i Polityki Regionalnej), FNP stała się
Instytucją Wdrażającą (IW) dla programów finansowanych
z funduszy unijnych Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR) w zakresie działania 4.4. Zmiana statusu Fundacji
z beneficjenta POIR na IW oznaczała konieczność podpisania
nowych umów i aneksów dla 217 projektów grantowych
w trakcie realizacji (programy TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM,
HOMING, POWROTY). Kontynuowaliśmy także sformalizowany
i czasochłonny proces certyfikacji wydatków ponoszonych
przez naszych beneficjentów. Łącznie w 2019 roku uzyskaliśmy certyfikację w kwocie ponad 141 mln zł. Zmiana naszego
statusu skutkowała także nowymi, bardziej skomplikowanymi
zasadami rozliczania projektów obowiązującymi naszych
laureatów – chcę Państwu serdecznie podziękować za wyrozumiałość i okazaną gotowość do współpracy w tej trudnej dla
obu stron sytuacji. Cieszę się, że ten trudny proces przebiega
coraz sprawniej.

14

RAPORT ROCZNY FNP 2019 | O FUNDACJI

The year 2019 was very busy for the Foundation for Polish
Science (FNP). We distributed to the beneficiaries of our competitions almost PLN 174 million; of which approximately
PLN 169 million supported programmes financed from European funds obtained by the FNP, while approximately PLN
5 million came from own funds of the FNP.
In 2018, in accordance with the decision of the Ministry of
Investment and Economic Development (now the Ministry
of Funds and Regional Policy), the FNP became an “Implementing Institution” for EU funded programmes under the
Smart Growth Operational Programme 2014-2020 (POIR) in
the scope of Measure 4.4. The change of the FNP’s status
from the POIR beneficiary to an “Implementing Institution”
resulted in the necessity of signing new contracts and annexes
for 217 current grants during their lifespan (programmes
TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, HOMING, and POWROTY/
REINTEGRATION). We also continued the formal and time-consuming process of certification of expenses incurred by our
beneficiaries. In total, in 2019, we obtained certification for
nearly over PLN 141 million. The change of our status also
resulted in new, more complex project accounting rules for
our grantees. I wish to thank you all for your understanding
and willingness to cooperate in this situation, challenging

Mierzyliśmy się z wieloma konsekwencjami zmiany statusu
z beneficjenta na IW w ramach działania 4.4. W jej wyniku zaczęły
nas obowiązywać inne niż wcześniej przepisy tzw. ustawy wdrożeniowej (Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020). Obecnie wnioski konkursowe w ramach programów
finansowanych z działania 4.4 POIR mogą być przygotowane
w języku polskim – w ten sposób nasza budowana od 15 lat
baza ekspertów spoza Polski mogła być wykorzystywana tylko
w ograniczonym zakresie. Ta sama ustawa wymaga od nas
zawierania rozbudowanych umów z ekspertami (po ich uprzedniej rejestracji) na ocenę wniosków, jeszcze zanim wpłyną one
na konkurs, co jest absurdalne z logicznego punktu widzenia.
W obszarze finansowania badań naukowych dopiero znając
tematykę wniosku, można dobrać do jego oceny kompetentnych
ekspertów specjalizujących się w jego tematyce.
Z powodu tych ograniczeń uniemożliwiających konkursowy
wybór najlepszych projektów metodą peer review (pozwalającą
na ocenę indywidualnego projektu wg kryteriów jakościowych)
podjęliśmy trudną decyzję o niekontynuowaniu nowych
konkursów w dotychczasowych programach finansowanych
z działania 4.4 POIR i jednocześnie o uruchomieniu naboru wniosków dotyczących nowych zadań badawczych dla
wcześniej wyłonionych – na podstawie kryteriów jakości –
beneficjentów. Poza tym, w uzasadnionych przypadkach,
umożliwiliśmy przedłużenie czasu wykonywania grantów
o rok (a w przypadku niektórych programów, np. TEAM czy
TEAM-TECH, nawet o dwa lata).

for all parties. I am glad that this arduous process progresses
more efficiently now.
The change of our status to that of an Implementing Institution
bore many consequences for the FNP. As a result, we were
obliged to follow other provisions included in the same Implementation Act. (“ustawa wdrożeniowa”, Act on the principles
of implementing programmes in the field of cohesion policy
financed in the 2014–2020 financial perspective). Currently,
grant applications in programmes financed from Measure
4.4 POIR can be prepared in Polish, which restricts our use of
our list of international experts developed for fifteen years. The
same Implementation Act requires us to conclude extensive
agreements with experts – after their prior registration – for the
evaluation of grant applications even before their submission,
which is an absurdity. In the area of research financing, only
knowledge about the application’s subject matter allows for
the proper selection of competent experts who specialize in
the relevant subject to assess the application.
These restrictions prevent the selection of the best projects
with a peer review method – which allows for the assessment
of an individual project according to quality criteria – so we
made a difficult decision to discontinue new grant competitions in existing programmes financed from Measure 4.4 POIR
and simultaneously launch an open call for applications for
new research tasks addressed to beneficiaries selected earlier based on quality criteria. Moreover, in justified cases, we
allowed the extension of grant time by one year (and for some
programmes, e.g. TEAM or TEAM-TECH, by up to two years).

Dostępnych było kilka ścieżek dodatkowego dofinansowania
już realizowanych projektów. Jedna z nich to możliwość
pozyskania dodatkowych środków przez laureatów grantów
finansowanych z działania 4.4 POIR, którzy dodatkowo uzyskali
granty ERC lub przygotowali dobrze ocenione, ale wymagające
uzupełnienia wstępnymi badaniami wnioski do tego konkursu.
Kolejna ścieżka to dodatkowe fundusze na wykonanie badań
naukowych potwierdzających potencjał komercjalizacyjny
realizowanego projektu (proof of concept). Inna możliwość to
nowe środki na nawiązanie współpracy między różnymi zespołami finansowanymi w ramach działania 4.4. Jak wykazały
przeprowadzone przez nas badania, w Polsce łatwiej rozpocząć
współpracę z partnerami zagranicznymi niż z partnerami
w kraju. Warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym,
aby uzyskać finasowanie w tej trzeciej kategorii, był wysoki
potencjał komercjalizacyjny wspólnego projektu.

We opened several paths for additional funding of already implemented projects. One of them is the possibility of obtaining
additional funds by winners of grants financed from Measure
4.4 POIR, who also received ERC grants or prepared positively
appraised applications for this competition, but which require
preliminary research. Another path offers additional funding
for scientific research that confirms the commercialization
potential of an implemented project (proof of concept). Yet
another possibility is new funding for establishing cooperation between various teams financed under Measure 4.4. As
our research revealed, it is easier to initiate cooperation with
foreign partners than with partners in Poland. To receive
funding in the latter category, we expect the joint project to
fulfill the – necessary but not sufficient – condition of high
commercialization potential.

Reasumując, poprzez dodatkowe dofinansowanie wspomagaliśmy doskonałość naukową, która prowadziła (lub mogła
prowadzić) do uzyskania grantów ERC (a w przypadku programu TEAM TECH - także innych grantów przyznawanych
w ramach programu UE Horyzont 2020) oraz wspomagaliśmy
procesy prowadzące do komercjalizacji wyników naukowych.

In other words, we supported scientific excellence through
additional funding, which led (or could lead to) ERC grants –
in the case of the TEAM TECH programme, also other grants
awarded under the EU Horizon 2020 programme – and supported processes leading to the commercialization of scientific results.
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Żeby beneficjenci naszych programów mogli lepiej się poznać
i nabrać do siebie zaufania na tyle, by chcieli rozpocząć współpracę, w kwietniu 2019 roku zorganizowaliśmy w Warszawie
III Interdyscyplinarną Konferencję FNP. Wzięli w niej udział
nie tylko liderzy zespołów, ale także wyznaczeni przez nich
wykonawcy projektów. Po konferencji, a do końca 2019 roku,
w ramach paneli konkursowych z udziałem zewnętrznych
ekspertów rozpatrzyliśmy 33 wnioski o sfinansowanie nowej
współpracy między zespołami laureatów programów FNP
realizujących projekty w ramach działania 4.4 POIR.

W programie TEAM-NET w 2019 roku
przyznaliśmy fundusze 11 projektom
budującym sieci interdyscyplinarnej
współpracy naukowej między
różnymi regionami naszego kraju
(na łączną sumę 202 mln zł).
Po zmianie statusu na IW zastanawialiśmy się, jaką wartościową
ofertę moglibyśmy zaproponować naukowcom, działając już
w ramach obowiązujących nas nowych zasad organizowania
konkursów. Uruchomiliśmy nowy konkurs TEAM-NET, którego
celem jest umożliwienie realizacji w Polsce zakrojonych na
szeroką skalę interdyscyplinarnych badań naukowych, które
mają wysoki potencjał komercjalizacyjny, a także wzmocnią
współpracę pomiędzy polskimi jednostkami naukowymi. Ponieważ jako IW nie mogliśmy stosować przy wyborze liderów
zespołów naukowych metody peer review w dotychczasowej
formie, w nowym konkursie wyłanialiśmy organizatorów sieci
współpracujących ze sobą jednostek. I to same jednostki działające w ramach konsorcjów są odpowiedzialne za wyłonienie
w konkursach najlepszych pod względem naukowym liderów
zespołów naukowych. W programie TEAM-NET w 2019 roku
przyznaliśmy fundusze 11 projektom budującym sieci interdyscyplinarnej współpracy naukowej między różnymi regionami
naszego kraju (na łączną sumę 202 mln zł).
W 2019 roku kontynuowaliśmy także (jako beneficjenci w działaniu 4.3 POIR) tworzenie Międzynarodowych Centrów Doskonałości Naukowej w ramach programu Międzynarodowe
Agendy Badawcze. Podpisaliśmy kolejne trzy umowy na
utworzenie nowych centrów na łączną kwotę 111 mln zł.
W sumie do końca 2019 roku uruchomiliśmy 13 centrów
doskonałości. W tej chwili jesteśmy w trakcie podpisywania
ostatniej, czternastej umowy.
W 2019 roku Komisja Europejska ogłosiła wyniki II konkursu
programu Horyzont 2020 na tworzenie centrów doskonałości
„Teaming for Excellence” w krajach przeznaczających skromne
środki budżetowe na badania naukowe. Wśród zwycięzców
tego programu są trzy projekty z Polski, które uzyskały w FNP
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In April 2019, we organized the third Interdisciplinary FNP
Conference in Warsaw in order for the beneficiaries of our
programmes to get to know each other better and gain enough
confidence to begin cooperation. Participants included not
only principal investigators but also their group members
and project partners. After the conference and by the end of
2019 – as part of competition panels with external experts –
we appraised 33 applications for funding new cooperation
between teams of FNP programme winners who implement
projects under the Measure 4.4 POIR.

In the TEAM-NET programme in 2019,
we awarded funds to 11 projects
that build networks of interdisciplinary scientific cooperation between
various regions of Poland (for a total
of PLN 202 million).
After becoming the Implementing Institution, we wondered
what valuable offer we could introduce to scientists, while
already operating under the new rules for organizing competitions. We have launched a new competition TEAM-NET,
which seeks to enable the implementation of large-scale
interdisciplinary scientific research in Poland with high commercialization potential and will reinforce cooperation among
Polish research institutions. Due to the Implementing Institution status, we could not use the peer review method in its
previous form when selecting team leaders, so in the new
competition, we selected network organizers of cooperating
units. And it is the units operating within consortia that are
responsible for selecting the best scientific team leaders
in scientific competitions. In the TEAM-NET programme in
2019, we awarded funds to 11 projects that build networks
of interdisciplinary scientific cooperation between various
regions of Poland (for a total of PLN 202 million).
In 2019, as beneficiaries of Measure 4.3 POIR, we also continued to create International Centres of Scientific Excellence as
part of the International Research Agendas programme (IRAP).
This year we signed another three contracts for the creation
of new centres for the amount of PLN 111 million. In total, by
the end of 2019, we launched 13 centres of excellence. We are
currently in the process of signing the last, fourteenth contract.
Also in 2019, the European Commission announced the results
of the second Horizon 2020 competition for the creation of
Centres of Excellence within the “Teaming for Excellence” programme in countries that allocate modest budgetary funds for
research. Among the winners of this programme are three projects from Poland that received the FNP funding (or a promissory
note) in the IRAP. Each of the winners received approximately

finansowanie (lub promesę finasowania) w ramach programu
MAB. Każdy z laureatów otrzymał w ramach konkursu UE
ok. 15 mln euro i do ok. 10 mln euro z programu MAB.
Tworzenie centrów doskonałości w Polsce jest procesem długotrwałym i wymagającym dużego zaangażowania – zarówno
ze strony dyrektorów centrów MAB, jednostek goszczących
beneficjentów tego programu, jednostek zagranicznych będących partnerami strategicznymi ośrodków MAB, jaki i dla FNP.
Na podstawie prowadzonej przez nas wewnętrznej ewaluacji
umiędzynarodowienia programów wiemy, że przeszło 30%
zatrudnionych liderów zespołów badawczych w centrach
MAB pochodzi z zagranicy, a w przypadku „postdókow” liczba
osób z zagranicy wybierających pracę w Polsce sięga 50%1.
Dane te sugerują, że warunki stworzone w programie MAB są
konkurencyjne w stosunku do innych programów budowania
centrów doskonałości naukowej w UE i USA2.
W Fundacji zdajemy sobie sprawę z tego, że nauka uprawiana
w naszym kraju powinna spełniać standardy międzynarodowe,
nie tylko jeśli chodzi o jakość prowadzonych badań (dążenie do
doskonałości naukowej), ale także o standardy kraju otwartego,
któremu zależy na przyciągnięciu talentów z całego świata.
Droga do tego celu jest bardzo daleka. W Fundacji rozpoczęliśmy ją od tego, że wymagamy od naszych beneficjentów, by
rekrutacje do ich zespołów nie były fikcją, żeby były przeprowadzane w sposób uczciwy i otwarty dla najlepszych badaczy,
w tym dla naukowców spoza naszego kraju.
W marcu 2019 roku eksperci Komisji Europejskiej przeprowadzili audyt związany z poprawnością realizowania przez
FNP zasad ujętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
Ocena wypadła bardzo dla nas przychylnie i wyróżnienie HR
Excellence in Research dla Fundacji zostało podtrzymane.
Warto przypomnieć, że byliśmy pierwszą instytucją w Polsce,
którą Komisja Europejska wyróżniła znakiem HR Excellence
in Research za wdrażanie postanowień zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy
rekrutacji pracowników naukowych. FNP uzyskała prawo do
posługiwania się tym znakiem w 2012 roku.

EUR 15 million as a part of the Horizon 2020 award and up to
approximately EUR 10 million from the FNP IRAP programme
The creation of Centres of Excellence in Poland is a long-term
process, which requires a lot of commitment from the directors of the IRAP centres, grantees’ host institutions, foreign
institutions that are strategic partners of the IRAP centres,
and for the FNP. Based on our internal evaluation of the internationalization of programmes, we know that over 30%
of employed leaders of research teams at IRAP centres come
from abroad, and in the case of postdocs, the proportion of
foreign participants who choose to work in Poland reaches
50%1. These data suggest that the conditions created in the FNP
IRAP programme are competitive with other programmes for
building centres of scientific excellence in the EU and the USA2.
At the FNP, we are aware of the fact that science practiced in
Poland should meet international standards not only when
it comes to the quality of research (the pursuit of scientific
excellence), but also in terms of the standards of an open
country, which depends on attracting talent from around
the world. The road to achieving such a goal is very long. The
FNP began this path by requiring our beneficiaries to ensure
that recruitment to their teams is not fictitious, that these
would be conducted in a fair and open manner for the best
researchers, including those from abroad.
In March 2019, European Commission experts conducted an
audit related to the correctness of FNP’s implementation of
the principles set out in the European Charter for Researchers
and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers.
The rating was very favorable to us so much that we upheld
the HR Excellence in Research Award (HRS4R) for the Foundation. Let us remember that the FNP was the first institution in
Poland to receive the European Commission’s HR Excellence
in Research Award for implementing the provisions of the
European Charter for Researchers and the Code of Conduct
for the Recruitment of Researchers. The FNP obtained the
right to use the HRS4R brand already in 2012.

Jak wspomniałem na początku, w 2019 roku Fundacja przekazała indywidualnym uczonym oraz zespołom naukowym

As I mentioned above, in 2019, the FNP donated almost
PLN 174 million to individual scientists and research teams.
Programme expenditures were as follows: PLN 43.5 million for
the IRAP programme (Measure 4.3 POIR), over PLN 125 million

1. Raport „Młodzi naukowcy z krajów obcych w projektach
współfinansowanych przez FNP w ramach działania POIR 4.4
i 4.3”, październik 2019, https://www.fnp.org.pl/o_fundacji/
ewaluacja-programow-fundacji/.

1. The report “Młodzi naukowcy z krajów obcych w projektach
współfinansowanych przez FNP w ramach działania POIR 4.4
i 4.3,” October 2019, https://www.fnp.org.pl/o_fundacji/ewaluacja-programow-fundacji/.

2. M. Żylicz, Uniwersytet badawczy-wyzwania i zagrożenia, w: Uniwersytet XXI wieku. Między uniwersytetem Humboldta a uniwersytetem badawczym, pod red. J. Brzezińskiego i Tadeusza Wallasa.

2. M. Żylicz, Uniwersytet badawczy-wyzwania i zagrożenia, in:
Uniwersytet XXI wieku. Między uniwersytetem Humboldta a uniwersytetem badawczym, eds. J. Brzeziński and Tadeusz Wallas.
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niemal 174 mln zł. Wydatki programowe rozłożyły się następująco: 43,5 mln zł na program MAB (działanie 4.3 POIR),
ponad 125 mln zł na programy Team, Team Tech, Homing,
Powroty, Team Net (działanie 4.4 POIR) oraz prawie 5 mln zł
na programy finansowane ze środków własnych FNP. Koszty
obsługi programów oraz administracyjne w omawianym roku
wyniosły 9%, z czego ok. 2/3 finansowane było ze środków
własnych Fundacji. Realizacja działań w ramach POIR wymaga
od Fundacji przeznaczenia dodatkowo ze środków własnych
1,2–1,5 mln zł rocznie na ich obsługę. Jest to niezbędne, aby
programy te były prowadzone z należytą starannością. W dyskusji, jak Fundacja powinna wykorzystywać własne środki
finansowe (czy powinna finansować jedynie własne programy,
czy wspomagać także programy unijne, które są zgodne ze
statutowymi powinnościami Fundacji), powinniśmy wziąć pod
uwagę wpływ, jaki mogłaby mieć Fundacja na rozwój nauki
uprawianej w Polsce, przy założeniu finansowania jedynie
własnych programów (wydatki na poziomie 5 mln zł), a jaki –
mogąc wspierać najlepszych uczonych w Polsce, przekazując
im środki na poziomie stu kilkudziesięciu mln zł rocznie. Drugą
stroną medalu są związane z tym ograniczenia – realizując
programy unijne, musimy przestrzegać przepisów, które nie
zawsze gwarantują dążenie do doskonałości naukowej ich
beneficjentów. Możemy się pocieszać tym, że wg podobnych,
nieprzystosowanych do rzeczywistości naukowej przepisów
działa także np. European Research Council i jakoś sobie z tym
problemem radzi.

Wymagamy od naszych beneficjentów, by rekrutacje do ich zespołów
nie były fikcją, żeby były
przeprowadzane w sposób
uczciwy i otwarty dla najlepszych
badaczy, w tym dla naukowców
spoza naszego kraju.
Nie chciałbym przy tym wywołać wrażenia, że deprecjonuję
programy FNP finansowane z naszych własnych środków.
Nagrody FNP, program stypendialny START, wyróżniające
dwustronną współpracę Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa COPERNICUS, Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa
oraz uruchomiona w 2019 roku Polsko-Francuska Nagroda
Naukowa im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie są ważnymi elementami krajobrazu nauki w Polsce. Są perłami
w naszej koronie. Podobnie jak nasz wieloletni program
Monografie FNP, w którym do końca roku 2019 sfinansowaliśmy wydanie 221 monografii. Niektóre z nich, dzięki
wsparciu w ramach modułu Translacje, zostały wydane
w ekskluzywnych wydawnictwach międzynarodowych jak
np. Oxford University Press.
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for TEAM, TEAM TECH, HOMING, POWROTY/REINTEGRATION,
and TEAM NET programmes (Measure 4.4 POIR), and almost
PLN 5 million for programmes funded from the FNP’s own
resources. Program service and administration costs in the
discussed year amounted to 9%, of which approx. 2/3 was
financed from the Foundation’s own funds. POIR activities
implementation requires the Foundation to allocate additional
PLN 1.2–1.5 million per year from its own funds for their service,
which is necessary for these programmes to be conducted
with due diligence. When considering how the FNP should use
its own financial resources, one might think: should we only
finance our own programmes or also support EU programmes
that agree with the FNP’s statutory obligations? In this context,
we should consider what impact the FNP would have on the
development of science in Poland, assuming we only finance
our own programmes (expenses at the level of PLN 5 million),
and what impact the FNP would exert when able to support
the best scientists in Poland by transferring funds at the level
of one hundred to several dozen million PLN each year. On the
other hand, the FNP is restricted by how we are obligated to
implement EU programmes, as we must comply with provisions
that do not always guarantee the pursuit of scientific excellence
of their beneficiaries. Nevertheless, we may find comfort in the
fact that the European Research Council operates according
to similar regulations – not adapted to the reality of practicing
science – and somehow copes with this problem.

The FNP began this path by
requiring our beneficiaries to ensure
that recruitment to their teams is
not fictitious, that these would be
conducted in a fair and open manner
for the best researchers, including
those from abroad.
I do not intend to depreciate in any way the FNP programmes
financed from our own funds. The FNP Awards, the START
scholarship programme/ the START stipends for young researchers, and the awards that distinguish bilateral cooperation are important elements of the scientific landscape
in Poland; that is, the Nicolaus Copernicus Polish-German
Research Award, the Polish-American Scientific Award, and
the Maria Skłodowska and Pierre Curie Polish-French Scientific
Award. They are the jewel in the FNP crown. Likewise is our
long-term programme FNP Monographs, which by the end of
2019 have financed the publication of 221 monographs. Thanks
to the support of the Translations module, some of them have
been published in exclusive international publications, such
as the Oxford University Press.

Fundacji zależy także na tym, by wzmacniać społeczne rozumienie nauki. Nie jest to łatwe. Jako społeczeństwo jesteśmy
codziennie bombardowani informacjami, których wartość
trudno zweryfikować. Dowiadujemy się na przykład o odkryciu
lekarstw na raka, szczepionek na niezwykle zaraźliwe wirusy
(piszę ten tekst w czasie pandemii COVID-19) i innych przełomowych odkryciach, które mają rozwiązać problemy naszej
cywilizacji. Przeważnie nie jesteśmy w stanie zweryfikować
tych informacji, a po paru tygodniach nie pamiętamy już
o tych „wielkich” odkryciach i poddajemy się następnym
kłamstwom lub półprawdom. Rzeczywistość współczesnych
mediów, w tym Internetu, oparta na sensacji i konieczności
wywoływania emocji jest zabójcza dla informowania o prawdziwej nauce. Nie daje społeczeństwu prawdziwego obrazu
pracy naukowej, nie pokazuje, na czym polega naukowa
metoda dochodzenia do prawdy. Właściwa postawa naukowca: ostrożne wyrażanie swojej opinii, ciągłe wątpienie
i falsyfikowanie własnych hipotez badawczych, świadomość
tego, jak często badacz może się mylić, a jak rzadko udaje się
coś naprawdę odkryć – nie ma szans przebić się w debacie
publicznej. Dominację zyskuje przekaz oparty na pseudonauce.
Nawet w wydawałoby się poważnych mediach zestawia się
fakty oparte na badaniach naukowych ze światopoglądami
czy udającymi naukę oszustwami, zrównując ze sobą te dwa
kompletnie nieprzystające porządki w imię „wolności opinii”.
Jest to wielkie nieszczęście dzisiejszych czasów dotykające
nie tylko świat nauki, ale bardzo negatywnie wpływające na
wszystkie sfery życia (zdrowie, gospodarka, polityka, ochrona
środowiska itd.). W 2016 roku ufundowaliśmy wyróżnienie
im. prof. Macieja W. Grabskiego (wizjonera i orędownika
rzetelnej nauki, prezesa zarządu FNP w latach 1992–2005).
Jest ono przyznawane osobom, które promują i wyjaśniają
metody naukowego wnioskowania, prezentują wpływ nauki i uczonych na rozwój cywilizacyjny Polski. Laureatami
w 2019 roku zostali ks. prof. Michał Heller i prof. Jan Madey,
prawdziwi uczeni, których nie trzeba przedstawiać.

The FNP also seeks to reinforce the social understanding of
science. This is not an easy goal. As a society, we are daily
bombarded with information difficult to verify. For example,
we learn about the discovery of a cure for cancer, vaccines
for extremely contagious viruses (I write this text during the
COVID-19 pandemic), and other breakthrough discoveries
that are to solve the problems of our civilization. For the
most part, we are unable to verify this information, and after
a few weeks, we no longer remember these ‘big’ discoveries,
and we submit to other half-truths or outright lies. The sensationalism and emotions-oriented reality of modern media,
including the Internet, is deadly to the cause of informing
about real science. It does not give the public a true image
of scientific work, and it does not show what the scientific
method of seeking the truth is. The right attitude of the scientist – the careful expression of opinions, the constant doubt
and falsification of own research hypotheses, the awareness
of how often a researcher can be wrong, and how rarely one
can really discover something – all this has no chance to
break through to the public debate. The message based on
pseudoscience slowly becomes dominant. Even in seemingly
serious media, facts based on scientific research are juxtaposed with worldviews or frauds that pretend to be science,
which equates these two completely incompatible orders in
the name of “freedom of opinion.” This is a great misfortune
of today, one which not only affects the world of science but
also very negatively impacts all spheres of life, such as health,
the economy, politics, or environmental protection. In 2016,
we funded the Professor Maciej W. Grabski Award, named
after a visionary and advocate of reliable science, President
of the FNP’s Executive Board in 1992–2005. We award this
distinction to people who promote and explain methods of
scientific inference, but also present the impact of science
and scholars on the civilizational development of Poland. The
2019 winners were Professors Michał Heller and Jan Madey,
true scholars who need no introduction.

Rok 2019 był pierwszym, w którym bardziej intensywnie niż
we wcześniejszych latach prowadziliśmy kampanię na rzecz
przekazywania Fundacji 1% podatku od osób fizycznych na
cel wsparcia młodych naukowców – stypendystów programu
START. W wyniku tych działań FNP uzyskała rekordową kwotę
z wpłat: 87 725 zł, czyli ok. dwukrotnie więcej niż przeciętnie
otrzymywała w latach ubiegłych. Darczyńcy prywatni wspierali
też stypendystów programu START w ciągu całego roku, wpłacając jednorazowo lub regularnie darowizny poprzez stronę
www.start.fnp.org.pl. W trakcie 2019 roku prowadziliśmy także
rozmowy z wieloma firmami i instytucjami w celu pozyskania
wsparcia finansowego na realizację programu START. Podpisane zostały umowy z nowymi podmiotami: Fundacją PZU oraz
firmą Neuro Device Group S.A. należącą do Pawła Solucha,
stypendysty programu Fundacji FOCUS. Dodatkowo odnowiono
rozpoczętą w poprzednim roku współpracę z firmami SensDx

The year 2019 was the first in which we campaigned more
intensively than in previous years to provide the FNP with
a 1% tax from natural persons in Poland to support young
scientists: the START scholarship holders. As a result of our
activities, the FNP obtained a record amount from 1% tax
payments – PLN 87,725 – which is about twice as much as
it had received on average in previous years. Private donors
also supported the START scholarship holders throughout
the year by paying donation certificates once or regularly via
our website www.start.fnp.org.pl. During 2019, we also held
talks with many companies and institutions to obtain financial
support for the implementation of the START programme. As
a result, we signed agreements with new entities: the PZU
Foundation and Neuro Device Group SA. The latter belongs
to Paweł Soluch, a scholarship holder of the FNP’s FOCUS
programme. Moreover, we renewed our cooperation with
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W dobie pandemii COVID-19
bardziej niż kiedykolwiek stało się
jasne, że cała nadzieja jest w nauce.

During the COVID-19 pandemic,
it has become more clear than ever
that all hope lies in science.

i Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, których
twórcą jest dr inż. Dawid Nidzworski, laureat m.in. programów START i VENTURES FNP. Z kolei Narodowy Bank Polski
zadeklarował po raz kolejny dofinansowanie stypendiów dla
laureatów reprezentujących nauki ekonomiczne i matematyczne oraz realizujących projekty badawcze z pogranicza
tych dziedzin w nowym konkursie w programie START. Łączna
kwota uzyskana w 2019 roku z wpłat 1% podatku, wsparcia
od firm i darczyńców oraz podpisanych umów dotacyjnych
wyniosła prawie 929,5 tys. zł. Oznacza to również, że ze
źródeł zewnętrznych Fundacja będzie mogła sfinansować
33 stypendia START. Znaczy to także, że Fundacja cieszy się
zaufaniem społecznym. Już wcześniej, dzięki darowiznom ś.p.
prof. Barbary Skargi oraz ś.p. prof. Adama Sobiczewskiego
utworzono fundusze wspomagające program START. Także
przyznawane przez nas Stypendium im. prof. Leszka Kołakowskiego jest w połowie finansowane z prywatnej darowizny.
Osoby prywatne umieszczają Fundację w swoich zapisach
testamentowych. Dziękujemy Państwu, w każdej możliwej
formie finansowo wspierającym FNP, za to wielkie wyróżnienie. W dobie pandemii COVID-19 bardziej niż kiedykolwiek
stało się jasne, że cała nadzieja jest w nauce. Zwalczymy tę
pandemię dzięki pracy wybitnych naukowców, którym wcześniej ktoś musiał pomóc w rozwinięciu skrzydeł. W badania
poświęcone walce z koronawirusem Sars-CoV-2 włączają się
aktywnie również stypendyści programu START, pracując często po kilkanaście godzin dziennie nad rozwiązaniami, które
pomogą nam wszystkim. Chcę gorąco poprosić o wsparcie
stypendystów kolejnego konkursu START poprzez ofiarowanie
im darowizny (np. przez stronę start.fnp.org.pl/wesprzyj).
Pomóżmy tym młodym, tak zdolnym i zdeterminowanym
ludziom zmieniać świat i rozwijać skrzydła. Potrzebujemy
teraz nauki bardziej niż kiedykolwiek.

SensDx and the Institute of Biotechnology and Molecular
Medicine, whose creator, Dr. Eng. Dawid Nidzworski, is a winner
of FNP’s START and VENTURES programmes, among others.
The National Bank of Poland once again declared funding of
scholarships for grant winners of the new START programme,
who represent economic and mathematical sciences, and
who implement research projects that link these fields. The
total amount obtained in 2019 from payments of 1% tax, with
support from companies, donors, and grant agreements
amounted to almost PLN 929,500. This means that the FNP
will be able to finance 33 START scholarships from external
sources. It also means that the FNP enjoys social trust. Earlier,
thanks to donations of the late Professor Barbara Skarga and
the late Professor Adam Sobiczewski, we established funds
that support the START programme. Another FNP scholarship,
named after Professor Leszek Kołakowski, is half-financed
from a private donation. Private individuals include the FNP
in their wills. We thank you, who support the FNP financially in
every possible form, for this great honor. During the COVID-19
pandemic, it has become more clear than ever that all hope
lies in science. We will fight this pandemic thanks to the
work of outstanding scientists who previously needed help
to spread their wings. START scholarship holders are also
actively involved in research devoted to the fight against
Sars-CoV-2, often working several hours a day on solutions
that will help us all. I wholeheartedly ask you for the support of
scholarship holders of the next START competition by offering
them a donation (e.g. via the website start.fnp.org.pl/support).
Let us help these young, talented, and determined people to
change the world and spread their wings. We need science
now more than ever.

Warszawa, kwiecień 2020

Prof. dr hab. Maciej Żylicz
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Warsaw, April 2020

Władze Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej

The FNP
Authorities

ZARZĄD FUNDACJI
THE EXECUTIVE BOARD OF THE FOUNDATION

Prezes | President
Prof. dr hab. Maciej Żylicz
Wiceprezes | Deputy President
Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki
Wiceprezes | Deputy President
Dr Tomasz S. Perkowski

RADA FUNDACJI
THE FOUNDATION’S COUNCIL
kadencja od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.
term of office from September 1, 2016, to August 31, 2020

Przewodniczący | Chair
Prof. dr hab. inż. Leon Gradoń
Wiceprzewodniczący | Deputy Chair
Prof. dr hab. Wojciech Tygielski
Członkowie | Members
Prof. dr hab. Tomasz Guzik
(od marca 2018 r. / from March 2018)
Prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska
Prof. dr hab. Jan Kotwica
Prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak †
Prof. dr hab. Maria Nowakowska
Prof. dr hab. Karol I. Wysokiński

wyżej, od lewej | up, from the left: T. Perkowski, M. Żylicz, W. Bolecki
od lewej | from the left: J. Kotwica, M. Nowakowska, L. Gradoń, T.Guzik,
K. Wysokiński, W. Tygielski, A. Łuszczyńska
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Zespół FNP

The FNP Staff

stan na 31 grudnia 2019 r.

status as of December 31, 2019

PION PROGRAMOWY

PROGRAMME DIVISION

Michał Pietras
dyrektor ds. działalności programowej | director of the programme division

dr Beata Frączak
zastępca dyrektora ds. działalności programowej | deputy director of the programme division

Marta Michalska-Bugajska
zastępca dyrektora ds. działalności programowej | deputy director of the programme division

Dorota Sierak
zastępca dyrektora ds. działalności programowej | deputy director of the programme division

Kinga Słomińska
zastępca dyrektora ds. działalności programowej | deputy director of the programme division

Adam Zieliński
zastępca dyrektora ds. działalności programowej | deputy director of the programme division

ZESPÓŁ DS. KOORDYNACJI PROGRAMÓW
PROGRAMME COORDINATION SECTION
dr Monika Biłas-Henne

Anna Szynka

Jurgita Kraużlis

Małgorzata Świtalska-Bury

dr Maria Mosor

dr Anna Wajler

dr Anna Raiter-Smiljanic

dr Barbara Wajnchold

dr Izabela Rybka
Zespół FNP | FNP Team
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ZESPÓŁ DS. MIĘDZYNARODOWYCH
AGEND BADAWCZYCH
INTERNATIONAL RESEARCH AGENDAS SECTION

ZESPÓŁ DS. NAGRÓD I STYPENDIÓW
AWARDS AND FELLOWSHIPS SECTION
Justyna Motrenko

dr Katarzyna Biejat

kierownik zespołu | head of section

Jagoda Brewczak
Monika Machnikoska

Krystyna Frąk

dr Maria Pawłowska

dr Karolina Marcinkowska

dr Marta Wachowicz

dr Tomasz Poprawka

dr Judyta Węgrzyn

Katarzyna Pronobis

Wiktoria Wojtyra

Lidia Rachocka

dr Katarzyna Wybrańska

ZESPÓŁ DS. PROMOCJI I WSPÓŁPRACY
PROGRAMME PROMOTION AND
EXTERNAL COOPERATION SECTION

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. FUNDRAISINGU
FUNDRAISING
Zofia Matejewska

Anna Bilska
Agnieszka Kossakowska
Ada Kuczyńska
Dominika Wojtysiak-Łańska

PION KOORDYNACJI FINANSOWEJ

FINANCIAL COORDINATION DIVISION

Aneta Antolak
dyrektor ds. koordynacji finansowej | director of financial coordination division

ZESPÓŁ DS. KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ
EXTERNAL AUDIT SECTION

ZESPÓŁ DS. KOORDYNACJI FINANSOWEJ
FINANCIAL COORDINATION SECTION

Irmina Sitnicka

Paweł Kulesza

kierownik zespołu | head of section

kierownik zespołu | head of section

Katarzyna Lechicka

Monika Machnikowska

Marcin Marcinków

Magdalena Sordyl
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ZESPÓŁ DS. OBSŁUGI FINANSOWEJ PROJEKTÓW
PROJECT FINANCIAL SUPPORT SECTION

ZESPÓŁ DS. BAZ DANYCH
DATABASE SECTION

Ewa Janota

Jarosław Jurczyk

kierownik zespołu | head of section

Mirosław Serwaczyński

Dariusz Chmiel
Małgorzata Goryszewska
Anna Osadzińska
Agnieszka Syryczyńska
Julia Wójcik-Górska

PION FINANSOWO-KSIĘGOWY

FINANCE AND ACCOUNTING DIVISION

Wanda Krzemińska
dyrektor ds. finansowo-księgowych, główny księgowy | director of finance and accounting, chief accountant

ZESPÓŁ DS. RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW
ACCOUNTING AND TAX SECTION

Dorota Komosa
Iwona Pachnowska
Małgorzata Pieńkowska

Monika Wolińska

Jakub Rytka

zastępca dyrektora ds. finansowo-księgowych | deputy director

Katarzyna Siemieńczuk

of finance and accounting

Małgorzata Zawłocka

KANCELARIA FUNDACJI
FOUNDATION OFFICE

ZESPÓŁ DS. EWALUACJI I ANALIZ PROGRAMOWYCH
PROGRAMME EVALUATION AND ANALYSIS SECTION

Elżbieta Marczuk

dr Marta Łazarowicz–Kowalik

kierownik kancelarii | head of foundation office

kierownik zespołu | head of section

Marta Kozłowska

Aleksandra Czerniawska

Kaja Lemlich

ADMINISTRACJA
ADMINISTRATION

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PERSONALNYCH
HUMAN RESOURCES COORDINATOR

Piotr Urbaniak

Joanna Antas

kierownik administracji | head of administration
Hubert Choma
Wojciech Jerzy Stępień

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PRAWNYCH
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
LEGAL AND PUBLIC PROCUREMENT SPECIALIST
Andrzej Czajka
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Standardy etyczne

Ethical policies

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

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

W 2012 r. FNP, jako pierwsza instytucja w Polsce, uzyskała
prawo do posługiwania się znakiem HR Excellence in Research.
Oznacza to, że jej procedury i sposób działania są zgodne
z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem postępowania przy
rekrutacji pracowników naukowych – zaleceniami Komisji
Europejskiej dotyczącymi praw i obowiązków naukowców,
instytucji naukowych oraz finansujących badania. Warunkiem
uzyskania wyróżnienia była wewnętrzna analiza zgodności sposobu działania FNP z zapisami Karty i Kodeksu oraz oparty na
niej plan dalszego doskonalenia działania instytucji. W 2014 r.,
zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, FNP przeprowadziła
wewnętrzną ewaluację wdrażania zasad, a w szczególności
realizacji działań zaplanowanych dwa lata wcześniej. W 2017 r.
proces ten został powtórzony: działalność Fundacji została
ponownie przeanalizowana pod kątem zgodności z zapisami
Karty i Kodeksu, opracowane zostały nowe cele służące jeszcze
skuteczniejszemu stosowaniu w praktyce obu dokumentów.
W marcu 2019 r. eksperci Komisji Europejskiej przeprowadzili
kolejny audyt związany z poprawnością realizowania przez
FNP zasad ujętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie
postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Ocena
wypadła bardzo pozytywnie i wyróżnienie HR Excellence in
Research dla FNP zostało podtrzymane.

In 2012, the FNP became the first institution in Poland to earn
the right to display the HR Excellence in Research logo. This
means that FNP’s procedures and operations comply with
the “European Charter for Researchers” and “Code of Conduct for the Recruitment of Researchers” – guidelines from
the European Commission on the rights and obligations of
researchers and institutions conducting and funding research.
A condition for obtaining this distinction was an internal audit
of compliance of FNP’s operations with the Charter and Code,
and, based on the audit, implementation of a plan for further
improvement in the institution’s operations. In 2014, in line
with the requirements of the European Commission, the FNP
conducted an internal evaluation of the implementation of
these principles, and in particular, the achievement of targets
adopted two years earlier. In October 2017, this process was
repeated, and the Foundation’s operations were again analyzed for compliance with the Charter and Code, and new targets
were set to achieve even more effective practical application
of the Charter and Code. In March 2019, European Commission
experts again audited the correctness of FNP’s implementation
of the guidelines from the Charter and Code. The rating was
very positive, and the award HR Excellence in Research for
the FNP was upheld.

Wdrażanie zasad Karty i Kodeksu oznacza w przypadku Fundacji stosowanie ich zarówno przy rozstrzyganiu konkursów,
jak i przy realizacji finansowanych przez FNP projektów badawczych. Fundacja uważnie monitoruje przebieg konkursów
i proces wyboru laureatów. Celem monitoringu jest zapewnienie wysokich standardów oceny wniosków, weryfikacja
zgodności praktyki konkursowej z celami danego programu
oraz ustalenie, czy sposób oceny wniosków odpowiada
zasadom Kodeksu etycznego FNP oraz Europejskiej Karty
Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Monitoring dotyczy przede wszystkim
stosowanych mechanizmów i kryteriów oceny, przy czym
brany pod uwagę jest także sposób doboru ekspertów. Ważnym aspektem monitoringu jest troska o bezstronną ocenę,

Implementing the principles of the Charter and Code means
in the case of the FNP applying them both in conducting
competitions and in the implementation of research projects
funded by the FNP. The FNP carefully monitors the conduct
of competitions and the process for the selection of the winners. The aim of the monitoring is to ensure high standards in
the evaluation of applications, to verify that the competition
practice complies with the aims of the programme, and to
determine whether the method for assessing applications lives
up to the standards of the “Ethical Code of the Foundation for
Polish Science,” the “European Charter for Researchers,” and
the “Code of Conduct for the Recruitment of Researchers.”
Monitoring primarily concerns the mechanisms and criteria of
assessment that are applied, but how experts are selected is
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czyli eliminację konfliktu interesów oraz równe traktowanie
kandydatów. Przedmiotem obserwacji jest również sposób
oceny dorobku kandydatów, możliwość polemiki kandydatów z uzyskanymi recenzjami, a także z panelistami oraz
poszanowanie kandydatów. Choć Fundacja nie jest instytucją
badawczą i sama nie zatrudnia naukowców, dba o to, by
finansowane przez nią zespoły badawcze były prowadzone,
a ich członkowie rekrutowani zgodnie z najlepszymi praktykami. Szczegółowe zasady w tym zakresie są zapisane
w dokumentacji poszczególnych programów, a ich przestrzeganie podlega ewaluacji. W 2018 r. Fundacja opublikowała
Strategię otwartej, przejrzystej i opartej na merytorycznych
kryteriach rekrutacji pracowników naukowych (https://www.
fnp.org.pl/assets/Strategia-OTM-_pol.pdf)

also considered. An important aspect of monitoring is concern
for impartial evaluation, that is, eliminating conflicts of interest
and ensuring equal treatment of candidates. Another area of
observation is the method for evaluating candidates’ prior
achievements, the opportunity for candidates to dispute their
reviews and engage with the reviewers, but also the respect
shown to candidates. Although the FNP does not directly
employ researchers, it takes care to ensure that the research
teams it funds operate and recruit members in compliance with
best practice. Detailed rules in this respect are included in the
documentation for the individual programmes, and compliance
with the rules is subject to evaluation. In 2018 the Foundation
published its “Open, Transparent and Merit-Based Recruitment
Strategy” (https://www.fnp.org.pl/assets/OTM-R_-strategy.pdf ).

Dokumenty: Kodeks etyczny Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
oraz Kodeks etyczny beneficjentów i kandydatów w programach
FNP definiują zasady i wartości obowiązujące: pracowników
FNP, laureatów, beneficjentów i kandydatów biorących udział
w konkursach FNP oraz recenzentów opiniujących wnioski
do nich złożone.

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

Aby umożliwić ocenę stosowania zasad przyjętego przez Fundację Kodeksu Etycznego beneficjentów i kandydatów w programach FNP, ustanowiony został Regulamin postępowania
w FNP w sytuacji potencjalnego naruszenia zasad etycznych
oraz powołana została Komisja Etyki, która wydaje opinie
w takich sprawach.
W lipcu 2019 r. zakończyła się pierwsza kadencja Komisji
Etyki FNP. Zarząd Fundacji powołał skład Komisji na kolejną
dwuletnią kadencję.

KOMISJA ETYKI (KADENCJA 2019–2021)
prof. Jan Albrecht,
prof. Andrzej Członkowski,
prof. Grażyna Jurkowlaniec
prof. Irena E. Kotowska (Przewodnicząca),
prof. Ewa Łętowska,
prof. Adam Proń
prof. Kazimierz Stępień

O możliwości naruszenia zasad etycznych Fundację poinformować powinna każda osoba zaangażowana w proces oceny
wniosków o finansowanie czy też opiniowanie projektów
finansowanych przez FNP, posiadająca takie informacje; mogą
to zrobić także osoby niezaangażowane w proces oceny wniosków lub projektów. Do każdej sprawy Zarząd FNP wyznacza
trzy osoby ze składu, w tym Przewodniczącego Komisji.
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To enable the assessment of the Code of Ethics’ principles
application adopted by the FNP, the Foundation also adopted
the “Rules of Procedure at the Foundation for Polish Science in
the Event of a Possible Violation of Ethical Rules” and appointed an Ethics Commission tasked with examining such cases.
In July 2019, the first term of office of the FNP Ethics Commission ended. The Board of the Foundation appointed the
Commission for another two-year term.

MEMBERS OF THE FNP ETHICS COMMISSION
(2019–2021 TERM):
Prof. Jan Albrecht
Prof. Andrzej Członkowski
Prof. Grażyna Jurkowlaniec
Prof. Irena E. Kotowska (Chairwoman)
Prof. Ewa Łętowska
Prof. Adam Proń
Prof. Kazimierz Stępień

The Foundation should be notified of suspected violations of
ethical rules by any person in possession of such information
who is involved in the process of evaluation of applications
for funding or reviewing projects funded by FNP. Persons not
involved in the evaluation of applications or projects may also
submit such notifications. The FNP Executive Board appoints
three persons from the Ethics Commission, including the chair,
to examine each case.

W 2019 r. do FNP wpłynęły dwa zgłoszenia o potencjalnym
naruszeniu zasad etycznych. Jedno z nich decyzją Zarządu FNP skierowano do rozpatrzenia przez Komisję Etyki.
Na podstawie opinii Komisji Zarząd FNP skierował prośbę
o podjęcie rekomendowanych działań wobec osoby, której
dotyczyło zgłoszenie. W 2019 Zarząd FNP sformułował także
stanowisko formalnie kończące rozpatrywanie sprawy, która
wpłynęła w 2018 r.

In 2019, two notifications of potential infringement of the
ethical rules were filed with the FNP. The FNP Executive Board
decided to pass one of them to the Ethics Commission. Based
on the opinion of the Ethics Commission, the FNP Executive
Board requested to undertake recommended actions toward
the person indicated in the case. Moreover, in 2019, the FNP
Executive Board issued a decision that formally ends a case
first entered in 2018.

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

The documents mentioned above are available at https://
www.fnp.org.pl/o_fundacji/kodeksy-etyczne/

Działania ewaluacyjne
Fundacji

FNP’s evaluation
activity

W 2019 r. przeprowadzono następujące badania ewaluacyjne:

In 2019, the following evaluation analyses and studies were
conducted:

BADANIA EWALUACYJNE DOTYCZĄCE
DZIAŁANIA 4.4.POIR

Badanie zasad współpracy i relacji pomiędzy instytucjami naukowymi i gospodarczymi w programie TEAM TECH
Celem badania była ocena wpływu programu TEAM TECH na
działalność podmiotów komercyjnych oraz jednostek naukowych. Obejmowało ono takie obszary, jak: (1) charakterystyka
jednostek naukowych i przedsiębiorstw zaangażowanych
w program TEAM TECH, (2) formy współpracy, (3) ocena wpływu programu na podejmowanie współpracy przedsiębiorców
z jednostkami naukowymi, (4) ocena założeń i realizacji programu, (5) ocena pierwszych efektów programu.
Jakościowe badanie jakości kształcenia doktorantów
w projektach wspieranych przez FNP w ramach
działania 4.4 POIR
Badanie stanowiło uzupełnienie przeprowadzonej w poprzednim roku analizy ilościowej. Tym razem przeprowadzono cztery
zogniskowane wywiady grupowe. W sumie w badaniu wzięło
udział 26 osób (15 Polaków i 11 obcokrajowców). W wywiadach
poruszane były kwestie takie, jak motywacja do podjęcia
studiów doktoranckich, jakość opieki naukowej zapewnianej
przez kierownika projektu, zakres obowiązków doktorantów
i ich zaangażowanie w rozmaite aspekty pracy naukowca.

EVALUATION STUDIES OF THE MEASURE 4.4. POIR

Study of the principles of cooperation and relations
between scientific and economic institutions in
the TEAM TECH programme
The aim of the study was to assess the impact of the TEAM
TECH programme on the activities of commercial entities and
research units. It covered such areas as: (1) characteristics of
research units and enterprises involved in the TEAM TECH
programme, (2) forms of cooperation, (3) assessment of the
impact of the programme on the cooperation between entrepreneurs and research units, (4) the assessment of programme
assumptions and implementation, ( 5) the evaluation of the
programme’s first effects.
Qualitative study of the quality of doctoral students’
education in projects supported by the FNP under
Measure 4.4 POIR
The study supplemented the quantitative analysis conducted
in the previous year. This time, we conducted four focused
group interviews. In total, 26 people participated in the study
(15 Poles and 11 foreigners). The interviews raised such issues
as motivation to undertake doctoral studies, the quality of
scientific care provided by the principal investigator, the
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Interesowało nas, w jaki sposób doktoranci są stymulowani
do samodzielności, jak wygląda ich współpraca z innymi
naukowcami, jak oceniają prowadzone przez siebie badania
i jakie mają plany na przyszłość. W przypadku doktorantów
z zagranicy zasadnicze pytanie brzmiało nieco inaczej: jak
oceniają jakość kształcenia i doświadczenia zdobywanego
w polskim zespole badawczym?
Młodzi naukowcy z krajów obcych w projektach
współfinansowanych przez FNP w ramach działania
POIR 4.4 i 4.3
Badanie dotyczyło doświadczeń i opinii naukowców zagranicznych zatrudnionych w Polsce. Wyniki miały posłużyć przede
wszystkim identyfikacji barier ograniczających atrakcyjność
pracy badawczej w Polsce oraz sformułowaniu rekomendacji
służących podniesieniu tej atrakcyjności. Aby odpowiedzieć
na te pytania, przeprowadzono następujące rodzaje analiz:
(1) ilościową analizę udziału cudzoziemców w zespołach zrekrutowanych do projektów finansowanych przez FNP w ramach
w ramach działania 4.4 (oraz 4.3) POIR, (2) badanie jakościowe
cudzoziemców biorących udział w projektach (4 wywiady
grupowe, w których udział wzięło w sumie 32 obcokrajowców
pracujących w Warszawie lub w Krakowie), (3) badanie ilościowe cudzoziemców biorących udział w projektach (ankieta
online wysłana do 106 osób ze zwrotem od 52%).
W 2019 r. wśród beneficjentów FNP przeprowadzone zostało
badanie trudności, jakie napotykają w realizacji projektów.
Na ankietowe pytanie odpowiedziało 101 respondentów –
zarówno kierowników projektów, jak i osób zajmujących
się ich administracyjną obsługą. Wskazane zostały zarówno
trudności, jak i propozycje rozwiązań. Obecnie FNP prowadzi
analizę wyników, aby określić możliwości wprowadzenia
ewentualnych zmian i ułatwień.

EWALUACJA BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ FNP

Ewaluacja III Interdyscyplinarnej Konferencji FNP
Ewaluacja została przeprowadzona przy pomocy badania
kwestionariuszowego przeprowadzonego w czasie trwania konferencji wśród jej uczestników, a służyła ocenie jej przydatności.
Analizy ewaluacyjne projektu MAB
Obok wspomnianej wyżej analizy udziału obcokrajowców
w realizowanych projektach, rozpoczęto opracowanie studiów
przypadków rozwoju poszczególnych jednostek MAB. Ponieważ
celem tego projektu jest stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, najlepszych w skali światowej jednostek naukowych,
ważnym aspektem jego realizacji jest szczegółowa analiza
okoliczności tworzenia tych jednostek, trudności napotykanych w tym procesie oraz czynników sukcesu.
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scope of duties of doctoral students, and their involvement
in various aspects of a researcher’s work. We were interested
in how Ph.D. students are stimulated for independence, what
their cooperation with other scientists looks like, how they
evaluate their research, and what their plans for the future
are. In the case of foreign Ph.D. students, the basic question
was different: how do they assess the quality of education
and experience gained in the Polish research team?
Young scientists from foreign countries in projects
co-financed by the FNP under Measure 4.4 and 4.3 POIR
The study concerned the experience and opinions of foreign
scientists employed in Poland. The results were to primarily
identify barriers limiting the attractiveness of research in
Poland and to formulate recommendations to increase this
attractiveness. To answer these questions, we conducted
the following types of analyses: (1) quantitative analysis of
the participation of foreigners in teams recruited for projects
financed by the FNP under measure 4.4 (and 4.3) POIR, (2) qualitative survey of foreigners participating in projects, namely
four group interviews with a total of 32 foreigners working
in Warsaw or Krakow, (3) quantitative survey of foreigners
participating in projects, namely an online survey sent to
106 people with a return of 52%.
In 2019, we conducted a survey among FNP beneficiaries about
the difficulties encountered in the implementation of projects.
The group that answered the survey question amounted to
101 respondents, both principal investigators and people
who deal with the administrative support of projects. They
both indicated difficulties and proposed solutions. The FNP
currently analyzes the results to identify possible changes
and facilitations.

EVALUATION OF ONGOING FNP ACTIVITIES

Evaluation of the Third Interdisciplinary FNP Conference.
The evaluation was conducted with the help of a questionnaire survey conducted during the Conference among its
participants; it served to assess the Conference’s usefulness.
Evaluation analyses of the International Research
Agendas programme
Besides the abovementioned analysis of the participation of
foreigners in implemented projects, we began the elaboration of case studies on the development of individual IRAP
units. Because the goal of the IRA programme is to create in
Poland specialized research units that are best in the world,
an important aspect of its implementation is the detailed
analysis of circumstances of creating these units, difficulties
encountered in the process, and success factors.

W 2019 r. przeprowadzono także drugą falę badania Monitoring
karier obejmującego młodych naukowców wspieranych przez
FNP w latach 2008–2016 (laureatów programów START i VENTURES oraz stypendystów w programach TEAM, WELCOME i MPD).
Ankieta została wysłana we wrześniu 2019 r. do 684 osób, które
brały udział w pierwszej fazie badania. Kwestionariusz badania
wypełniło 349 osób. Ankieta dotyczyła takich zagadnień, jak
status na rynku pracy, miejsce i charakter pracy, mobilność
respondentów, satysfakcja z życia zawodowego oraz ocena
sytuacji materialnej. Zebrane dane pozwoliły na analizę różnic
między respondentami ze względu na płeć oraz dziedzinę nauki, a także ze względu na formę wsparcia uzyskanego z FNP:
wsparcie bezpośrednie (w przypadku laureatów programu
START i VENTURES) oraz wsparcie pośrednie (w przypadku
programów TEAM POIG, WELCOME i MPD).

In 2019, we conducted a second wave of the “Career Monitoring” study, including young researchers supported by the FNP
in 2008–2016; that is, winners of the START and VENTURES
programmes and scholarship holders in the TEAM, WELCOME,
and MPD programmes. We sent the survey in September
2019 to 684 people who participated in the first wave of the
survey. The questionnaire was completed by 349 people. The
survey concerned such issues as the status of the labor market,
the place and nature of work, the mobility of respondents,
satisfaction with professional life, and the assessment of
their financial situation. The collected data allowed for the
analysis of differences between respondents by gender, the
field of science, and the form of support obtained from the
FNP: direct support in the case of winners of the START and
VENTURES programmes and indirect support in the case of
the TEAM POIG, WELCOME, and MPD programmes.

Działania
fundraisingowe

Fundraising
Activity

W 2019 r. Fundacja kontynuowała działalność na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł prywatnych.
Wszystkie zebrane w ten sposób fundusze są w całości przeznaczane na finansowanie stypendiów dla młodych badaczy
w programie START.

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

Fundusze od prywatnych darczyńców były zbierane w następujący sposób:
→ poprzez kampanię zachęcającą do przekazywania 1%
podatku od osób fizycznych,
→ poprzez stronę poświęconą programowi START: https://
start.fnp.org.pl zawierającą narzędzie umożliwiające
przekazywanie wpłat jednorazowych i cyklicznych,
→ pozyskiwanie partnerów biznesowych.
W pierwszym kwartale 2019 r. przeprowadzono kampanię na
rzecz przekazywania 1% podatku od osób fizycznych na cel
wsparcia młodych naukowców – stypendystów programu
START. W wyniku podjętych działań FNP uzyskała rekordową
kwotę z wpłat 1% podatku: 87 725 zł, czyli ok. dwukrotnie
więcej, niż przeciętnie otrzymywała w latach ubiegłych.
W związku z zewnętrznym finansowaniem programu START
podpisane zostały umowy z nowymi podmiotami: Fundacją
PZU oraz firmą Neuro Device Group S.A. należącą do Pawła
Solucha, stypendysty programu FOCUS FNP. Dodatkowo odnowiono rozpoczętą w poprzednim roku współpracę z firmami

Funds from private donors are gathered through the following:
→ Campaign encouraging taxpayers to assign 1% of their
personal income tax to the Foundation,
→ The START programme website (https://start.fnp.org.pl),
containing tools facilitating one-time or regular contributions,
→ Obtaining business partners.
In the first quarter of 2019, the FNP conducted a campaign
to transfer 1% of personal income tax to support young
scientists who are START scholarship holders. As a result
of the action, the FNP obtained a record amount of 1% tax
payments: PLN 87,725, i.e. about twice as much as it had
received on average in previous years.
In connection with the external financing of the START
programme, we signed agreements with new entities: the
PZU Foundation and the Neuro Device Group S.A., which
belongs to Paweł Soluch, an FNP FOCUS scholarship holder.
Moreover, we rekindled our cooperation with SensDx and
the Institute of Biotechnology and Molecular Medicine,
whose creator is Dr. Eng. Dawid Nidzworski, winner of FNP
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SensDx i Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej,
których twórcą jest dr inż. Dawid Nidzworski, laureat m.in.
programów START i VENTURES FNP. Z kolei Narodowy Bank
Polski zadeklarował po raz kolejny dofinansowanie stypendiów dla laureatów reprezentujących nauki ekonomiczne
i matematyczne oraz realizujących projekty badawcze z pogranicza tych dziedzin w nowym konkursie w programie START.
Przez cały rok aktualizowana była strona zbiórkowa START
http://start.fnp.org.pl ułatwiająca dokonywanie wpłat online. Na stronie regularnie publikowane były informacje
o sukcesach laureatów programu START i wywiady z cyklu
#JestemStartowcem, a także materiały poświęcone darczyńcom programu z cyklu #WspieramStart.

Throughout the year, we systematically updated the collection website START http://start.fnp.org.pl to facilitate online
payments. The website regularly published information on
the successes of the START programme winners and interviews from the series #JestemStartowcem (I hold a START
scholarship), but also materials devoted to the programme
donors from the series #WspieramStart (I support the START
programme).

Na fanpage’u Fundacji na Facebooku został uruchomiony
mechanizm zbierania środków. Pozwoliło to na przeprowadzenie pierwszej zbiórki na stypendia START za pośrednictwem Facebooka.

Moreover, the Foundation launched a fundraising mechanism
on its Facebook profile, which allowed us to conduct our first
collection for START scholarships via Facebook.

Program START w 2019 r. wspierały nie tylko firmy i instytucje, ale również darczyńcy indywidualni – poprzez wpłaty
jednorazowe i cykliczne.

The 2019 START programme was supported not only by companies and institutions but also by private donors, through
single and recurring payments.

929 414,49 zł
– wyniosła łączna kwota zakontraktowana w 2019 r. z wpłat
1% podatku, wsparcia od firm i darczyńców oraz podpisanych
umów dotacyjnych. Oznacza to, że ze źródeł zewnętrznych
Fundacja będzie mogła sfinansować 33 stypendia START.

30

START and VENTURES programmes, among other awards.
In turn, the National Bank of Poland once again declared
funding for scholarships for winners who represent economic and mathematical sciences and implement research
projects between these two fields in a new competition in
the START programme.
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PLN

929,414.49

– was the total amount contracted in 2019 from the 1% of personal
income tax, companies’ support, private donors, and signed
agreements for external financing. This means that the Foundation
will be able to finance 33 START scholarships from external sources.

2019 – Kalendarium

2019 – Important dates

11–12.04

Zorganizowaliśmy III Interdyscyplinarną Konferencję FNP dla liderów i liderek projektów,
członków zespołów oraz partnerów naukowych
i gospodarczych w projektach FNP finansowanych z POIR.

We organized the Third Interdisciplinary FNP
Conference for principal investigators, team
members, and scientific and economic partners of FNP projects financed by POIR.

24.05

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy
w naszej siedzibie spotkanie integracyjne dla laureatów programu START
2019, poprzedzające uroczystość
wręczenia dyplomów. Więcej: s. 45.

For the first time, we organized
in our headquarters meet-up for
the winners of the 2019 START
programme, which preceded the
graduation ceremony. More: p. 45.
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25.05

Na Zamku Królewskim w Warszawie wręczyliśmy
dyplomy 100 laureatom 27. edycji programu START.
Więcej: s. 52.

At the Royal Castle in Warsaw, we handed diplomas
to 100 laureates of the 27th edition of the START
programme. More: p. 52.

11–12.04

Wręczyliśmy przyznane po raz drugi wyróżnienia im. prof. M.W. Grabskiego za działania
na rzecz rozumienia nauki w społeczeństwie.
Laureatami zostali ks. prof. Michał Heller
i prof. Jan Madey.

For the second time, we presented Fr. Prof.
Michał Heller and Prof. Jan Madey the Prof.
M. W. Grabski Award for their efforts to understand science in society.

14.09

Podczas uroczystej gali w Służewskim
Domu Kultury odebraliśmy nagrodę
Prezydenta m.st. Warszawy w kategorii
firma/instytucja w konkursie „Warszawa w kwiatach i zieleni”.

During a gala ceremony at Służewski
Dom Kultury, we received the Warsaw
Mayor’s Award for the company/institution in the “Warsaw in flowers and
greenery” competition.

32
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19.10

W naszej siedzibie odbyła się inauguracja programu rezydencji artystyczno-naukowej Art, Design & Science organizowanego przez studio Science Now, którego byliśmy partnerem merytorycznym.

We organized in our headquarters the
inauguration of the Art, Design & Science residency programme organized
by the studio Science Now, with which
we partnered to provide content-related
supervision.

4.12

W Sali Wielkiej Zamku Królewskiego
w Warszawie po raz 28. wręczyliśmy
Nagrody FNP wyłonionym w konkursie
wybitnym uczonym. Więcej: s. 40.

In the Great Hall of the Royal Castle
in Warsaw, we presented outstanding
scholars selected in the competition
with the 28th FNP Prize. More: p. 40.
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FNP 2019
w liczbach

FNP in 2019
in figures

174 mln PLN
środki przekazane beneficjentom
funds distributed to FNP beneficiaries

16
17

rozstrzygniętych konkursów
competitions completed

zrealizowanych programów
programmes implemented

1284
207
34
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wnioski w konkursach
applications field in competitions

indywidualnych laureatów konkursów
individua competition winners

26,4 mln PLN
899

najwięcej kandydatów w jednym konkursie (program START)
most candidates in a single competition (START programme)

1494
1200
349
116

największa jednorazowa kwota
dofinansowania (program TEAM NET)
largest single grant (TEAM NET programme)

badaczy zatrudnionych w projektach laureatów
researchers employed on laureates’ projects

stypendystów zatrudnionych w projektach laureatów
stipend recipients employed on laureates’projects

zagranicznych partnerów naukowych w projektach laureatów
foreign scientific partners for laureates’projects

partnerów gospodarczych w projektach laureatów
commercial partners for laureates’ projects
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Recenzenci i opiniodawcy
Fundacji w 2019 r.

Peter Armentrout, Mohammed Atiquzzaman, Dmitri Averin,
Dániel Bagi, Jerzy Bałdyga, Maciej Bałtowski, Bharati Bapat,
Waldemar Kordian Baraniewski, Francesc Bars, Stephen
Bartlett, Michel Baudry, Oliver Benson, Thomas Beyer,
Agnieszka Bieńczyk-Missala, Barbara Bilińska, Tomasz Bocheński, Hanna Bogucka, Thomas Bretz, Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Anna Burzyńska, Dariusz Butrymowicz, Adam
Janusz Chmielewski, Andrzej Chmielewski, Marek Chołoniewski, Andrzej Chwalba, Andrzej Chwojnowski, Krzysztof M.
Ciałowicz, Marta Eloy Cichocka, Marek Cieplak, Aleksandra
Cisłak-Wójcik, Michael Corballis, Tim Curtis, Michał Cyrański,
Borysław Czyżak, Bogdan Jerzy de Barbaro, Jose Maria De
Teresa Nogueras, Shigeru Deguchi, Vin Dhanak, Rita Dias,
Michael Diers, Günther Dissertori, Tadeusz Domański, John
Dovidio, Marcin Drąg, Andrzej Dworak, Marta Dziedzicka-Wasylewska, Maria Eichlseder, Krzysztof Fic, Gregg Fields,
Fernando Formaggio, Richard Frackowiak, Irena Fryc, Barbara
Fryzeł, Tadeusz Gadkowski, Włodzimierz Andrzej Galewicz,
Andrzej Gałęski, Natalia Garner, Ruth Gaunt, Wojciech
Gawlik, Leszek Gąsieniec, Andrzej Gniazdowski, Andrzej
Górak, Michael Gray, Tomasz Gregorkiewicz, Adam Grobler,
Łukasz Gruszczyński, Wiesław I. Gruszecki, Patrycja Grzebyk,
Piotr Gutowski, Mateusz Halawa, Ewa Haman, James Harris,
Mark Helm, Michal Hocek, Xuedong Hu, Susana F. Huelga,
Manuel Ricardo Ibarra, Paweł Idziak, Sumio Ishihara,
George Jackeli, Małgorzata Dorota Jacyno, Samie R. Jaffrey,
Honorata Jakubowska, Jacek Adam Jania, Barbara Jarząb,
Christopher Jarzynski, Krzysztof Dariusz Jaskułowski, Piotr
Jaworski, Jacek Jaworski, Jacek Jemielity, Maciej Jońca,
Krzysztof Jóźwiak, Elżbieta Jung, Jolanta Jura, Grażyna
Jurkowlaniec, Przemysław Juszczyński, Mohammed A. Karim,
Marek Kaźmierczak, Radha Kessar, Edmund Kizik, Tomasz
Kizwalter, Tomasz Klimczuk, Leszek Koczanowicz, Katarzyna
Konopka, Ryszard Korona, Radosław Kossakowski, Monika
Maria Kostera, Irena E. Kotowska, Piotr Marian Kowalczyk, Jan
Kozłowski, Piotr Kozłowski, Frank Kruger, Jakub Kubieniec,
Marina Kuimova, Marcin Kula, Kamil Omar Kuraszkiewicz,
Iwona Kurz, Monika Agnieszka Kusiak, Dominika Kwaśnicka,
Claus Lamm, Małgorzata Latałowa, Benjamin Leruth, Gerd
Leuchs, Evonne Levy, Marek Lewandowski, Kazimierz
Lewartowski, Shu-Chen Li, Krzysztof Liberek, Björn Lindman,
Iwona Lindstedt, Kenneth Locke, Tadeusz Karol Lubelski,
Norbert Lütkenhaus, Tomasz Łuczak, Marek Henryk
Maciejczak, Michael Mackay, Ferdinando Mannello,
Giuseppina Marsico, Lorraine Martin, Heidi Maurer,
Andrzej Maziewski, Grzegorz Michalski, Enrique Garcia
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Foundation’s reviewers
and experts in 2019

Michel, Agnieszka Michota-Kaminska, Morgan Mitchell, Jacek
Młynarski, Katarzyna Mroczkowska-Brand, Eduard Mühle,
Maciej Niedźwiecki, Poul Nissen, Marcin Nyk, Sebastian
Ocklenburg, Justyna Olko, Sebastian Oltean, Edgar Onea
Gaspar, Dominika Dorota Oramus, Liam C. Palmer, Ewdoksia
Papuci-Władyka, David J. Parker, Maciej Paszewski, Francois
Peeters, Marek Pfützner, Andrzej Pieńkos, Robert Piłat,
Adam Pomieciński, Jan Pomorski, Marcin Poręba, Barbara
Przewłocka, Piotr Maria Przybyłowicz, Magdalena Rakowska-Boguta, John Rarity, Thomas B. Rauchfuss, Marie-Pierre
Rey, Kurosch Rezwan, Marian Rębkowski, Stanisław Rosiek,
Pablo Juan Ross, Adam Rycerz, Teodozja Rzeuska, Agnieszka
Salska, Marek Samoć, Barry Cyril Sanders, Masatoshi Sato,
Adriana Schetz, Andreas Schnyder, Sibylle Schroll, Sławomir
Sikora, Matti Sintonen, Marc Slors, Krzysztof Sobczak,
Anna Sobecka, Grzegorz Soboń, Christopher Soles, Mark
Spoerer, Johannes-Dieter Steinert, Michael Sternberg, Isidora
Stojanovic, Michał Surma, Tadeusz Stanisław Szczepański,
Bogdan Szlachta, Tadeusz Szubka, Marcin Szwed, Zuzanna
Szymańska, Szymon Świeżewski, Barbara Tornquist-Plewa,
Jarosław Trybuś, Malgorzata Trynka, Jacek Sławomir Tylicki,
Heidemarie Uhl, Werner Ulrich, Alain Van Hiel, Judy Van
Raalte, Guy Vingerhoets, Hans Vollaard, Ryszard Vorbrich,
Feng Wang, Jerzy Wasilewski, Cezary Watała, Theodore R.
Weeks, Aleksander Welfe, Marzenna Weresa, Grzegorz
Węgrzyn, Jacek Wijaczka, Timothy Williamson, Tomasz
Wiśniewski, Bogdan Wojciszke, Marek Woszczek, Szymon
Wróbel, Wojciech Wrzosek, Jun Wu, Arkadiusz Wudarski,
Ye Yuan, Radosław Zagożdżon, Paweł Zajas, Szczepan
Zapotoczny, Paweł Zawadzki, Dorota Zięba-Przybylska, Maria
Zmierczak, Tomasz Żylicz
Wymienione osoby wyraziły zgodę na publikację ich nazwisk
w Raporcie Rocznym FNP.
The persons mentioned consented to publication of their
names in the FNP Annual Report.
Wnioski zgłaszane w ramach Działania 4.4 POIR oceniali także
eksperci z Wykazu ekspertów FNP: https://www.fnp.org.pl/
oferta/nabor-ekspertow-fnp/
The applications submitted under Measure 4.4 POIR were also
assessed by experts from the FNP List of Experts: https://www.
fnp.org.pl/en/oferta/nabor-ekspertow-fnp/

Michał Parniak-Niedojadło, laureat programu START | START programme beneficiary
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Działalność programowa Fundacji
The Foundation’s programmes

W 2019 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizowała
17 programów, w tym 15, w ramach których została przeprowadzona procedura konkursowa. Wśród tych ostatnich 8 było
finansowanych ze środków własnych FNP, a 7 – z funduszy
strukturalnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Unii Europejskiej.
Szczegółowe informacje o konkursach i rozstrzygnięciach poszczególnych programów zamieszczamy w dalszej części Raportu.
Poniższe zestawienie prezentuje koszty realizacji poszczególnych
zadań określonych w programie działalności Fundacji na 2019 r.

PROGRAM
PROGRAMME

In 2019, the Foundation for Polish Science implemented
17 programmes, and competitions were held in 15. Of those,
8 were financed out of FNP’s own funds and 7 out of the
EU’s Smart Growth Operational Programme (POIR).
Detailed information about the competitions and winners in
specific programmes is set forth later in this report.
The table below presents the costs of implementation of
specific tasks included in the Foundation’s programme activity for 2019.

KOSZTY REALIZACJI (W TYS. ZŁ)
IMPLEMENTATION COSTS (PLN ’000)

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

942

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa COPERNICUS
COPERNICUS Polish-German Scientific Award

394

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

278

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

3.756

Współpraca zewnętrzna
External cooperation

134

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

289

Honorowe stypendium im. L. Kołakowskiego
Leszek Kołakowski Honorary Fellowship

46

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa
Poland-US Science Award

132

Program MONOGRAFIE
MONOGRAPHS programme

614

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa
French-Polish Scientific Award
Projekt PT POIR
Smart Growth Operational Programme Technical Assistance
Program MAB (Działanie 4.3 POIR)
IRAP programme (Measure 4.3 POIR)
Pozostałe wydatki programowe
Other programme expenses
Rezerwa programowa
Programme reserve
RAZEM DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA NIEODPŁATNA
TOTAL UNPAID STATUTORY ACTIVITY
Zestawienie kosztów realizacji poszczególnych zadań wg stanu na
31 grudnia 2019 r., nie obejmuje kwoty 125.322 zł przekazanych za
pośrednictwem BGK beneficjentom działania 4.4 POIR.

13
4.387
46.156
824
64

58.029

Implementation costs of specific tasks as of December 31 ,2019,
do not include the amount of PLN 125,322 transferred via BGK to
beneficiaries of measure 4.4 POIR.
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W związku ze zmianą statusu Fundacji w Działaniu 4.4. POIR
z Beneficjenta projektów grantowych na Instytucję Wdrażającą
FNP przestała pełnić rolę beneficjenta środków finansowych
przeznaczonych na realizację projektów grantobiorców. W roku
2019 Fundacja zrealizowała zlecenia płatności dla beneficjentów działania 4.4 POIR (program TEAM-NET oraz zwiększenie
dofinansowania w realizowanych projektach TEAM, FIRST
TEAM, TEAM TECH, HOMING, POWROTY) za pośrednictwem
Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) bezpośrednio z rachunku Ministerstwa Finansów na łączną kwotę ponad 125 322 tys.
zł. Certyfikacja wydatków beneficjentów przekazana za 2019 r.
do Komisji Europejskiej przez Instytucję Certyfikującą osiągnęła dla Fundacji poziom ponad 142 098 tys. zł.

In view of the change in the Foundation’s status in Measure
4.4 POIR from the Beneficiary of grant projects to the Implementing Authority, the FNP ceased to act as the beneficiary of
the funds for the implementation of grant recipients’ projects.
In 2019, the Foundation implemented payment orders for beneficiaries of Measure 4.4 of POIR – TEAM-NET programme and
increased funding in implemented TEAM, FIRST TEAM, TEAM
TECH, HOMING, POWROTY/REINTEGRATION programmes –
through the BGK directly from the account of the Ministry of
Finance for the total amount of more than PLN 125,322.000. The
certification of beneficiaries’ expenditures for 2019 submitted to
the European Commission by the Certifying Authority exceeded
PLN 142,098.000 for the Foundation.

Nagrody i stypendia

Awards and stipends

NAGRODA FNP

THE FOUNDATION FOR POLISH SCIENCE PRIZE

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

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

Nagroda Fundacji przyznawana jest od 1992 r. W roku 2019
Nagrody FNP przyznane zostały po raz 28. Każdy z laureatów
otrzymał nagrodę w wysokości 200 tys. zł. Grono laureatów
liczy obecnie 102 osoby.

The FNP Prize has been awarded since 1992. In 2019, FNP
Prizes were presented for the 28th time. Each laureate received
a prize of PLN 200,000. To date there have been 102 laureates
of the FNP Prize.

KONKURS w 2019 r.
2019 COMPETITION
Termin zamknięcia przyjmowania nominacji
Nomination deadline
Liczba kandydatów w pierwszym etapie konkursu
Candidates in first stage

61 kandydatów , 71 nominacji
61 candidates, 71 nominations

Liczba kandydatów w drugim etapie konkursu
Candidates in second stage

15

Liczba recenzentów i ekspertów
Reviewers and experts

61

Liczba laureatów
Winners
Łączna wartość przyznanych nagród
Total value of awards
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23 stycznia 2019 r.
January 23, 2019
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3
600 tys. zł
PLN 600,000

Laureaci Nagrody FNP 2019 r.

The winners of the FNP Prizes in 2019

w obszarze nauk chemicznych i o materiałach:
in the field of Chemical and Materials Sciences:
Prof. Marcin Drąg z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej za opracowanie
nowej platformy technologicznej umożliwiającej otrzymywanie związków biologicznie
aktywnych, w szczególności inhibitorów enzymów proteolitycznych
Prof. Marcin Drąg from the Faculty of Chemistry at the Wrocław University of Science
and Technology for developing a new technological platform for obtaining biologically
active compounds, in particular proteolytic enzymes inhibitors

w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich:
in the field of Mathematical, Physical and Engineering Sciences:

Prof. Andrzej Kossakowski z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu za rozwinięcie teorii kwantowych układów otwartych
Prof. Andrzej Kossakowski from the Institute of Physics at Nicolaus Copernicus University in Toruń for developing of the theory of open quantum systems

w obszarze nauk humanistycznych i społecznych:
in the field of the Humanities and Social Sciences:

Prof. Andrzej Wiśniewski z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu za opracowanie koncepcji inferencyjnej logiki pytań
Prof. Andrzej Wiśniewski from the Faculty of Psychology and Cognitive Science at Adam
Mickiewicz University in Poznań for developing the concept of inferential erotetic logic

W obszarze nauk o życiu i o Ziemi nie przyznano nagrody.
No prize was awarded in the field of life and earth sciences.
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Nagrody FNP 2019 wręczono 4 grudnia podczas gali na Zamku
Królewskim w Warszawie. Wręczyli je prezes FNP prof. Maciej
Żylicz oraz przewodniczący Rady FNP prof. Leon Gradoń. Każdy
z laureatów, obok nagrody pieniężnej, otrzymał statuetkę
zaprojektowaną i wykonaną przez artystę rzeźbiarza Ryszarda
Kozłowskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele
władz państwowych (w tym wicepremier, minister nauki
i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin), instytucji naukowych i pozarządowych, reprezentanci środowiska naukowego
oraz rodziny, przyjaciele i współpracownicy laureatów.

42
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The 2019 FNP Prizes were awarded on December 4 at a ceremony in the Great Hall of the Royal
Castle in Warsaw. The prizes were delivered by
FNP President Prof. Maciej Żylicz and FNP Council
Chair Prof. Leon Gradoń. In addition to the cash
prize, each winner received a statuette designed
and executed by sculptor Ryszard Kozłowski. The
ceremony was attended by state authorities –
including Deputy Prime Minister and Minister
of Science and Higher Education Dr. Jarosław
Gowin – representatives of scientific institutions
and NGOs, along with the research community
and laureates’ families, friends, and colleagues.
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WYJAZDOWE STYPENDIA NAUKOWE

SABBATICAL STIPENDS

Oferta wyjazdowych stypendiów naukowych jest skierowana
wyłącznie do laureatów programu MISTRZ. Mogą oni, po zakończeniu realizacji projektu finansowanego z subsydium FNP,
ubiegać się o Wyjazdowe Stypendium Naukowe (sabbatical
leave). Stypendia te są przyznawane w drodze konkursu
i można je otrzymać tylko jeden raz. W każdym roku Fundacja może przyznać do trzech tego typu stypendiów, na
okres 3–6 miesięcy na pobyt w jednym ośrodku naukowym
za granicą. W 2019 r. Fundacja rozstrzygnęła ostatni konkurs
w tym programie.

These outgoing research fellowships are available only to
beneficiaries of the MISTRZ/MASTER programme. After completing the project financed by their FNP research grant, they
may apply for a sabbatical leave stipend. The fellowships are
awarded through a competition and may be received only
once. Each year the Foundation may award up to 3 such
fellowships for a period of 3 to 6 months at a single research
center abroad. In 2019, the Foundation decided on the last
competition in this programme.

Laureaci programu WSN w 2019 r.

Winners of Sabbatical Stipends in 2019

LAUREAT/KA
BENEFICIARY

TYTUŁ PROJEKTU
PROJECT

CZAS TRWANIA
WYJAZDU
FELLOWSHIP
DURATION

INSTYTUCJA
MACIERZYSTA
HOME INSTITUTION

Prof. Wojciech Bałus

In Search of the Principles of Art
History: The Idea of “Kunstwissenschaft” from August Schmarsow to
Erwin Panofsky and Paul Frankl

3 miesiące
3 months

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

Zentralinstitut für
Kunstgeschichte,
Germany

Prof. dr hab inż. Marek
Domański

Video representation and compression for ultra realistic systems

3 miesiące
3 months

Politechnika Poznańska

Nagoya University,
Japan

Prof. Bronisław Marciniak

Resolution of Controversy about
Itramolecular Sulfur-centered Radical Cations in the Radiation Induced
Oxidation of Methionine Containing
Peptides. Direct and Structure-specific Evidence for the Presence
of SN and SO Intermediates

4 miesiące
4 months

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu

University of Notre
Dame, USA

KONKURS w 2019 r.
2019 COMPETITION
Termin zamknięcia przyjmowania wniosków
Application deadline
Liczba wniosków
Applications filed
Liczba recenzentów i ekspertów
Reviewers and experts
Liczba laureatów
Winners
Łączna wartość przyznanych stypendiów
Total value of stipends awarded
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19 lipca 2019 r.
July 19, 2019
8
24
3
15 tys. euro oraz 38,5 tys. dol.
EUR 15,000 and USD 38,500

INSTYTUCJA
GOSZCZĄCA
HOST INSTITUTION

PROGRAM START
STYPENDIA DLA MŁODYCH UCZONYCH

START PROGRAMME
STIPENDS FOR YOUNG RESEARCHERS

Od 1993 r. Fundacja przyznaje stypendia dla młodych badaczy, którzy mogą się wykazać sukcesami i oryginalnymi
dokonaniami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia są dla
nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im
pełnego poświęcenia się pracy badawczej. W latach 1993–2019
przeprowadzono 27 konkursów. Grono laureatów wszystkich
edycji liczy już 3000 osób.

Since 1993, the Foundation has awarded stipends for young
researchers at the threshold of their career who can already
demonstrate successes and original accomplishments in their
field. They provide encouragement for further development
by enabling the recipients to devote themselves entirely to
research work. Over 1993–2019, 27 competitions have been
held in this programme. The total number of winners of all competitions in the START programme now includes 3,000 people.

W ramach programu finansowane są również stypendia wyjazdowe na krótkie naukowe pobyty w zagranicznych instytutach
badawczych służące nawiązaniu współpracy i zapoznaniu się
z metodami pracy w tych ośrodkach, a także poszukiwaniu
najlepszego miejsca na odbycie stażu podoktorskiego.
Wysokość indywidualnego stypendium w programie START
wynosi 28 tys. zł. Stypendia START, na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, są zwolnione z podatku
dochodowego od osób fizycznych. Ogólna wartość stypendiów przyznanych w 2019 r. wyniosła 2960 tys. zł, w tym na
stypendia wyjazdowe przeznaczono 120 tys. zł.
W 2019 r. Fundacja przyznała 100 stypendiów (w tym 5 stypendiów z wyróżnieniem w wysokości 36 tys. zł): 4 z nich to
stypendia w całości sfinansowane ze środków uzyskanych
przez FNP z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, dla kandydatów, których dorobek naukowy został uznany w konkursie za wybitny, oraz 1 stypendium im.
Barbary Skargi za badania, które wyróżniają się odważnym
przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe
wartości w nauce.

The programme also provides funding for short study visits
to foreign research institutes, for the purpose of establishing
cooperation, learning about the working methods at such
centers, and seeking out the best location for a postdoctoral
fellowship.
The amount of each individual stipend in the START programme
is PLN 28,000. Pursuant to a decision of the Minister of Science
and Higher Education, START stipends are exempt from personal income tax. In 2019, the total value of stipends awarded
was PLN 2,960,000, including PLN 120,000 for study visits.
In 2019, the Foundation awarded 100 stipends (including
5 distinctions, that is stipends of PLN 36,000): 4 of them are
wholly covered by funds received by FNP from assignments
of 1% of individual’s personal income tax, for candidates
whose research accomplishments were most highly rated,
and 1 Barbara Skarga Stipend for research distinguished by
boldly crossing the boundaries between various fields of
inquiry, opening up new research perspectives, and creating
new values in science.

Stypendia z wyróżnieniem otrzymali:
→ Mgr Michał Parniak-Niedojadło z Centrum Nowych
Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
→ Mgr Agata Perlińska z Centrum Nowych Technologii
Uniwersytetu Warszawskiego
→ Dr inż. Rafał Szabla z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie,
→ Mgr Michał Włodarczyk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

Distinctions were awarded in the competition to:
→ Michał Parniak-Niedojadło M.Sc. from the Center of
New Technologies at the University of Warsaw
→ Agata Perlińska M.Sc. from the Center of New Technologies at the University of Warsaw
→ Dr. Rafał Szabla from the Institute of Physics at the Polish
Academy of Sciences in Warsaw
→ Michał Włodarczyk M.Sc. from the Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics at the University of Warsaw

Stypendium im. Barbary Skargi otrzymała:
→ Dr Joanna Rak z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

The Barbara Skarga Stipend was awarded to:
→ Dr. Joanna Rak from the Faculty of Political Science and
Journalism at Adam Mickiewicz University in Poznań

Stypendium finansowane z Funduszu im. prof. Adama Sobiczewskiego (dla najwyżej ocenionych laureatów programu
START zajmujących się dziedzinami bliskimi zainteresowaniom
Fundatora – fizyką teoretyczną, matematyką i astronomią) nie
zostało w 2019 r. przyznane.

In 2019, the FNP awarded no stipend financed from the Prof.
Adam Sobiczewski Fund for the most outstanding winners in
the START programme who work in fields close to the Founder’s interest: theoretical physics, mathematics, and astronomy.
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Stypendia w konkursie 2019 zostały sfinansowane zarówno ze
środków własnych Fundacji, jak i przekazanych przez partnerów programu: Narodowy Bank Polski (w ramach programu
edukacji ekonomicznej) i Fundację PZU, a także firmy laureatów Fundacji: SensDX i Instytut Biotechnologii i Medycyny
Molekularnej Dawida Nidzworskiego oraz Neurodevice Pawła
Solucha. Ponadto stypendia zostały sfinansowane ze środków
przekazanych przez prywatnych darczyńców oraz z wpłat 1%
podatku dochodowego.

The stipends in the 2019 competition are financed from the
Foundation’s own funds and the funds provided by the programme’s partners – the National Bank of Poland (as part of
its economic education programme) and the PZU Foundation –
but also by the Foundation’s laureates’ firms: Dawid Nidzworski’s SensDX and the Institute of Biotechnology and Molecular
Medicine and Paweł Soluch’s Neurodevice. Moreover, the stipends are financed from the funds received from private donors
and assignments of 1% of individual’s personal income tax.

Partnerzy programu START

START Programme’s Partners

Laureaci programu START w 2019 r.

START programme laureates in 2019

STYPENDYSTA/-TKA
LAUREATE

DZIEDZINA
FIELD OD SCIENCE

INSTYTUCJA
INSTITUTION

Beata Bajorowicz

inżynieria materiałowa
materials science

Uniwersytet Gdański

Lidia Bandura

inżynieria środowiska
environmental engineering

Politechnika Lubelska

Rafał Bieńkowski

archeologia | archaeology

Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie

Bartosz Błasiak

chemia fizyczna
physical chemistry

Politechnika Wrocławska

Tomasz Bobiński

mechanika | mechanics

Politechnika Warszawska

Patrycja Brzdąk

biologia molekularna
molecular biology

Uniwersytet Wrocławski

Piotr Chrościcki

biologia molekularna
molecular biology

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego
PAN w Warszawie

Marcin Chrząszcz

fizyka | physics

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego
PAN w Krakowie

Maciej Chyleński

archeologia | archaeology

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Krzysztof Ciomek

informatyka | informatics

Politechnika Poznańska

Karolina Cysewska

inżynieria materiałowa
materials science

Politechnika Gdańska

Marcin Czapla

chemia | chemistry

Uniwersytet Gdański

Natalia Daśko

prawo | law

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Natalia Drabińska

technologia żywności i żywienia
food and nutrition technology

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Krzysztof Dudek

inżynieria materiałowa
materials science

Uniwersytet Zielonogórski
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STYPENDYSTA/-TKA
LAUREATE

DZIEDZINA
FIELD OD SCIENCE

INSTYTUCJA
INSTITUTION

Filip Duszyński

geomorfologia | geomorphology

Uniwersytet Wrocławski

Rafał Figaj

mechanika | mechanics

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Magda Gawłowska

psychologia | psychology

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Paweł Gąsior

medycyna przedkliniczna
preclinical medicine

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adam Glos

informatyka | informatics

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach

Adam Gorczyński

inżynieria materiałowa
materials science

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Michał Gorzkiewicz

biologia medyczna
medical biology

Uniwersytet Łódzki

Róża Goścień

informatyka | informatics

Politechnika Wrocławska

Weronika Grochowska

historia sztuki | art history

Uniwersytet Gdański

Daniel Grzonka

informatyka | informatics

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Michał Haida

budowa i eksploatacja maszyn
machine contruction and operation

Politechnika Śląska w Gliwicach

Wojciech Hardy

ekonomia | economics

Uniwersytet Warszawski

Magdalena Hoły-Łuczaj

filozofia | philosophy

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Mateusz Janeta

chemia | chemistry

Uniwersytet Wrocławski

Katarzyna Jankowiak

językoznawstwo | linguistics

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Karolina Jara

historia sztuki | art history

Uniwersytet Wrocławski

Błażej Jaworowski

fizyka | physics

Politechnika Wrocławska

Paweł Jeżowski

chemia | chemistry

Politechnika Poznańska

Jakub Jurasz

elektrotechnika
electrical engineering

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Kamil Kaźmierski

geodezja i kartografia
geodetics and cartography

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tomasz Klaus

biochemia | biochemistry

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Piotr Klukowski

bioinformatyka | bioinformatics

Politechnika Wrocławska

Agnieszka Klupczyńska

nauki farmaceutyczne
pharmacology and pharmacy

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jacek Kordel

historia | history

Uniwersytet Warszawski

Arkadiusz Kosior

fizyka | physics

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Natalia Kowalczyk

psychologia | psychology

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Katarzyna Koziorowska

hydrologia i oceanologia
hydrology and oceanography

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Wojciech Krauze

budowa i eksploatacja maszyn
machine contruction and operation

Politechnika Warszawska

Marcin Kurek

technologia żywności i żywienia
food and nutrition technology

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Radosław Kurek

ekonomia | economics

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie

Paweł Latosiński

automatyka i robotyka
automation and robotics

Politechnika Łódzka
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STYPENDYSTA/-TKA
LAUREATE

DZIEDZINA
FIELD OD SCIENCE

INSTYTUCJA
INSTITUTION

Paweł Lenio

prawo | law

Uniwersytet Wrocławski

Mateusz Łełyk

filozofia | philosophy

Uniwersytet Warszawski

Piotr Łozowski

historia | history

Uniwersytet w Białymstoku

Tomasz Maciążek

fizyka | physics

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie

Dominika Majdecka

chemia | chemistry

Uniwersytet Warszawski

Maciej Majka

agronomia | agronomy

Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

Krystyna Makowska

weterynaria | veterinary science

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Beata Małachowska

medycyna przedkliniczna
preclinical medicine

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Aneta Manda-Handzlik

biologia medyczna
medical biology

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Aleksandra Mańkowska

psychologia | psychology

Uniwersytet Gdański

Marcin Michałowski

budowa i eksploatacja maszyn
machine contruction and operation

Politechnika Warszawska

Alicja Mikołajczyk

chemia | chemistry

Uniwersytet Gdański

Piotr Miska

matematyka | mathematics

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Adam Moyseowicz

technologia chemiczna
chemical technology

Politechnika Wrocławska

Marcin Łukasz Nicoś

biologia medyczna
medical biology

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Maria Małgorzata Nowicka

psychologia | psychology

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego
PAN w Warszawie

Mateusz Odziomek

chemia | chemistry

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Marta Pacia

biofizyka | biophysics

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dawid Pakulski

inżynieria materiałowa
materials science

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Michał Parniak-Niedojadło

fizyka | physics

Uniwersytet Warszawski

Agata Perlińska

bioinformatyka | bioinformatics

Uniwersytet Warszawski

Przemysław Pękala

biologia medyczna
medical biology

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kacper Pilarczyk

chemia | chemistry

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Sabina Podlewska

nauki farmaceutyczne
pharmacology and pharmacy

Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

Barbara Pucelik

biotechnologia | biotechnology

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Olga Rac-Rumijowska

elektronika | electronics

Politechnika Wrocławska

Julia Radwan-Pragłowska

inżynieria chemiczna
chemical engineering

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Joanna Rak

politologia | political science

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wioletta Rut

chemia | chemistry

Politechnika Wrocławska

Katarzyna Rybicka-Jasińska

chemia | chemistry

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Jakub Rydzewski

fizyka | physics

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Iwona Rzucidło-Grochowska

prawoznawstwo | law

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
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STYPENDYSTA/-TKA
LAUREATE

DZIEDZINA
FIELD OD SCIENCE

INSTYTUCJA
INSTITUTION

Paweł Sikora

budownictwo | construction

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Łukasz Jan Skórka

chemia fizyczna
physical chemistry

Politechnika Warszawska

Krzysztof Sornat

informatyka | informatics

Uniwersytet Wrocławski

Monika Stobiecka

archeologia | archaeology

Uniwersytet Warszawski

Anna Supernat

biologia medyczna
medical biology

Gdański Uniwersytet Medyczny

Andrzej Syrwid

fizyka | physics

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Rafał Szabla

chemia fizyczna
physical chemistry

Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Karol Szafranek

ekonomia | economics

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Weronika Szafrańska

nauki prawne | law

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tomasz Szczygielski

paleobiologia | paleobiology

Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN
w Warszawie

Maciej Szeląg

budownictwo | construction

Politechnika Lubelska

Natalia Szóstak

bioinformatyka | bioinformatics

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Grzegorz Świderski

matematyka | mathematics

Instytut Matematyczny PAN w Warszawie

Filip Taterka

archeologia | archaeology

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
w Warszawie

Bartłomiej Tomasik

medycyna kliniczna
clinical medicine

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Emilia Witkowska Nery

chemia | chemistry

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

Michał Włodarczyk

informatyka | informatics

Uniwersytet Warszawski

Clara Zgoła

kulturoznawstwo | culture studies

Uniwersytet Warszawski

Agnieszka Zimna

biologia medyczna
medical biology

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

Justyna Zygmuntowicz

inżynieria materiałowa
materials science

Politechnika Warszawska

Marika Żyła-Karwowska

chemia | chemistry

Uniwersytet Wrocławski

Anna Malwina Żywicka

biotechnologia | biotechnology

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dzięki porozumieniu z 2006 r. oraz na podstawie umowy
partnerskiej z 2011 r. między FNP a Radą Spotkań z Noblistami (Council for Lindau Nobel Laureate Meetings) Fundacja
corocznie nominuje kilkoro laureatów programu START do
udziału w odbywających się co roku prestiżowych spotkaniach młodych uczonych z całego świata z noblistami, które
organizowane są w Lindau (Niemcy).

Pursuant to an understanding signed in 2006 and a partnership
agreement signed in 2011 between the Foundation for Polish
Science and the Council for Lindau Nobel Laureate Meetings,
the Foundation nominates several START programme laureates every year to participate in prestigious meetings by young
scholars from all over the world with Nobel Prize winners in
the German city of Lindau.

W 69. spotkaniu w Lindau, które odbyło się 30 czerwca – 5 lipca
2019 r. i którego głównym tematem była fizyka, wzięły udział
4 osoby: dr Rafał Pietruszka, dr Kajetan Koperwąs, dr Michał
Dąbrowski i dr Jędrzej Kaniewski.

The 69th Lindau Meeting, held on June 30–July 5, 2019 and
devoted to physics, was attended by 4 persons: Dr. Rafał
Pietruszka, Dr. Kajetan Koperwąs, Dr. Michał Dąbrowski,
and Dr. Jędrzej Kaniewski.
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Agata Perlińska, laureatka programu START | START programme beneficiary
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KONKURS START w 2019 r.
2019 START COMPETITION
Termin zamknięcia przyjmowania wniosków
Application deadline
Liczba kandydatów w pierwszym etapie konkursu
Candidates in first stage

899

Liczba kandydatów w drugim etapie konkursu
Candidates in second stage

335

Liczba recenzentów i ekspertów
Reviewers and experts
Liczba laureatów
Winners
Łączna wartość przyznanych stypendiów
Total value of stipends awarded

Uroczystość wręczenia stypendiów laureatom programu
START 2019 odbyła się w sobotnie przedpołudnie 25 maja
na Zamku Królewskim w Warszawie. Dyplomy odebrało
100 najzdolniejszych młodych badaczy z całej Polski, którzy
wygrali konkurs w programie START. W gali wzięli udział
laureaci i ich bliscy, przedstawiciele instytucji naukowych,
w których pracują stypendyści, oraz licznie przybyli przedstawiciele środowiska naukowego. Dzień wcześniej w siedzibie
Fundacji po raz pierwszy odbył się wieczór integracyjny dla
laureatów konkursu.

52

31 października 2018 r.
October 31, 2018
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100
2960 tys. zł
PLN 2,960,000

The award ceremony of the 2019 START programme was
held on Saturday morning of May 25 at the Royal Castle in
Warsaw. Certificates were awarded to 100 most talented
young researchers from all over Poland, who won the START
programme competition. The award ceremony was attended
by the laureates, their families, friends, representatives of
scientific institutions at which the laureates work, and numerous representatives of the research community. The day
before, the integration evening for the competition laureates
was held for the first time in the Foundation’s headquarter.
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POLSKIE HONOROWE STYPENDIUM NAUKOWE
IM. ALEKSANDRA VON HUMBOLDTA

ALEXANDER VON HUMBOLDT POLISH HONORARY
RESEARCH FELLOWSHIP

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

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

Do konkursu w 2018 r. do Fundacji wpłynęło 5 wniosków. Decyzję o przyznaniu stypendiów Zarząd Fundacji podjął w 2019 r.

There were 5 applications for the competition submitted to
the FNP in 2018. The Executive Board made a decision on the
awarding of stipends in 2019.

Laureaci Stypendiów im. AVH w 2019 r.

Winners of Alexander von Humboldt
Polish Fellowships in 2019

LAUREAT/KA
BENEFICIARY

INSTYTUCJA MACIERZYSTA
HOME INSTITUTION

INSTYTUCJA GOSZCZĄCA
HOST INSTITUTION

CZAS TRWANIA
STYPENDIUM
FELLOWSHIP
DURATION

dr Monika Nowak-Imialek

Loeffler-Institut,
Institute of Farm Animal Genetics

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań
Żywności PAN w Olsztynie

6 miesięcy
6 months

prof. Florian Steger

Universität Ulm

Uniwersytet Łódzki Wydział
Filozoficzno-Historyczny

6 miesięcy
6 months

prof. Adrian Gericke

Johannes Gutenberg University Mainz

Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu

6 miesięcy
6 months

KONKURS w 2018 r. (rozstrzygnięty w 2019 r.)
2018 COMPETITION (decided in 2019)
Termin zamknięcia przyjmowania wniosków
Application deadline
Liczba złożonych wniosków
Applications filed
Liczba recenzentów i ekspertów
Reviewers and experts
Liczba laureatów
Winners
Łączna wartość przyznanych stypendiów
Total value of stipends awarded

Na konkurs w roku 2019 wpłynęło 5 wniosków. Rozstrzygnięcie
planowane jest w I kwartale 2020 r.
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30 września 2018 r.
September 30, 2018
5
15
3
72 tys. euro
EUR 72,000

5 applications were submitted for the 2019 competition. The
competition will be decided in the first quarter of 2020.

POLSKO-NIEMIECKA NAGRODA NAUKOWA
COPERNICUS

COPERNICUS POLISH-GERMAN
SCIENTIFIC AWARD

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

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

W jury Nagrody COPERNICUS zasiadają:
→ prof. Bernd Buchner, Leibniz-Institut für Festkörper- und
Werkstoffforschung Dresden
→ prof. Immo Fritsche, Universität Leipzig
→ prof. Paweł M. Idziak, Uniwersytet Jagielloński
→ prof. Grażyna Jurkowlaniec, Instytut Historii Sztuki UW,
Przewodnicząca Jury
→ prof. Maria Mittag, Institut für Allgemeine Botanik, Friedrich-Schiller-Universität Jena
→ prof. Marek Samoć, Politechnika Wrocławska

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

Do lipca 2019 r. zbierane były nominacje do ósmego konkursu
o Nagrodę COPERNICUS. Nadesłano ich 29, a 4 zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. Jury nagrody spotkało się
2 razy (w październiku 2019 r. w Warszawie i w lutym 2020 r.
w Bonn). Konkurs został rozstrzygnięty w kwietniu 2020 r.

Until July 2019, nominations for the 8th competition of the
COPERNICUS Award were gathered. 29 were submitted and
4 qualified to the second stage of the competition. Jury of the
award met twice (in October 2019 in Warsaw and in February
2020 in Bonn). The competition was decided in April 2020.

POLSKO-AMERYKAŃSKA NAGRODA NAUKOWA

POLAND-US SCIENCE AWARD

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

The Poland–US Science Award was established under an
agreement signed in 2013 between FNP and the American
Association for the Advancement of Science (AAAS). The aim
of the award is to recognize and deepen scientific cooperation
between Poland and the United States. The award is presented,
based on a competition, to leading Polish and American researchers, regardless of their field of research, for exceptional
scientific achievements resulting from their cooperation. The
award is in the amount of USD 5,000 for each recipient.

Konkurs odbywa się co dwa lata. W 2019 r. prowadzono
przygotowania do uruchomienia naboru do czwartej edycji
konkursu.

The competition is held every two years. In 2019, preparations
were conducted to launch the enrolment for the 4th edition
of the competition.
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HONOROWE STYPENDIUM
IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO

LESZEK KOŁAKOWSKI
HONORARY SCHOLARSHIP

Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego ma na
celu wyróżnienie młodych uczonych posiadających wybitny
dorobek naukowy w zakresie historii filozofii średniowiecznej
i nowożytnej do 1939 r. Udział w nim mogą wziąć osoby ze
stopniem naukowym doktora, a nagrodą jest imienne stypendium naukowe w wysokości 100 tys. zł. Środki na stypendium
pochodzą ze środków własnych FNP (50%) oraz z Funduszu
im. prof. Leszka Kołakowskiego (50%).

The Leszek Kołakowski Honorary Scholarship is designed to
recognize young scholars with distinguished achievements
in the history of medieval and modern philosophy up to 1939.
Persons holding a doctorate are eligible for the competition.
The prize is a personal research stipend in the amount of
PLN 100,000. The funds for the fellowship are from FNP’s own
funds (50%) and from the Prof. Leszek Kołakowski Fund (50%).

W skład Kapituły Honorowego Stypendium im. Leszka Kołakowskiego wchodzą:
→ dr Dmitri Levitin, All Souls College, Oxford
→ sir Noel Malcolm, All Souls College, Oxford
→ prof. Steven Nadler, University of Wisconsin-Madison, USA
→ prof. Dominik Perler, Humboldt Universität
→ prof. Bogdan Szlachta, Uniwersytet Jagielloński
→ prof. Catherine Wilson, University of York
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The committee for the Leszek Kołakowski Honorary Scholarship is made up of:
→ Dr. Dmitri Levitin, All Souls College, Oxford
→ Sir Noel Malcolm, All Souls College, Oxford
→ Prof. Steven Nadler, University of Wisconsin-Madison, USA
→ Prof. Dominik Perler, Humboldt University of Berlin
→ Prof. Bogdan Szlachta, Jagiellonian University
→ Prof. Catherine Wilson, University of York

Konkurs odbywa się co dwa lata. W 2019 r. prowadzono przygotowania do uruchomienia naboru do trzeciej edycji konkursu.

The competition is held every two years. In 2019, preparations
were conducted to launch the enrolment for the 3rd edition
of the competition.

POLSKO-FRANCUSKA NAGRODA NAUKOWA
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ I PIERRE’A CURIE

MARIA SKŁODOWSKA AND PIERRE CURIE
POLISH-FRENCH SCIENTIFIC AWARD

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej
i Pierre’a Curie jest nową wspólną inicjatywą Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej, Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Badań
Naukowych i Innowacji Republiki Francuskiej (MESRI) oraz
Francuskiej Akademii Nauk (Académie des Sciences). Została
ona ustanowiona z okazji Polsko-Francuskiego Roku Nauki.

The Maria Skłodowska and Pierre Curie Polish-French Scientific
Award is a new joint initiative of the Foundation for Polish
Science, the French Ministry of Higher Education, Research
and Innovation (MESRI), and the French Academy of Sciences.
It was established on the occasion of the Polish-French Year
of Science.

Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć naukowych będących owocem współpracy francusko-polskiej. Wysokość nagrody wynosi 15 tys. euro dla każdego z laureatów;
jest ona finansowana (po połowie) przez FNP oraz MESRI.

The aim of the award is to recognize exceptional scientific
achievements resulting from the Polish-French cooperation.
The amount of the award is EUR 15,000 for each laureate,
equally funded by the FNP and the MESRI.

Laureaci Polsko-Francuskiej Nagrody
Naukowej w 2019 r.

Laureates of the 2019 Polish-French
Scientific Award

Prof. Laurent Cohen z Instytutu Badań nad Mózgiem i Rdzeniem Kręgowym (Institut du Cerveau et de la Moelle epinière,
ICM) oraz dr hab. Marcin Szwed, prof. UJ, z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zostali wyróżnieni za
wspólne badania polegające na analizie mózgowych mechanizmów czytania: ich podstaw neuronalnych, genezy oraz
międzykulturowej i międzymodalnej natury.

Prof. Laurent Cohen from the Brain and Spine Institute (ICM)
and Prof. Marcin Szwed from the Institute of Psychology
at Jagiellonian University were recognized for their joint
research on the analysis of brain mechanisms of reading:
their neuronal foundations, genesis, and intercultural and
intermodal nature.
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Prof. Jakub Zakrzewski z Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
dr hab. Dominique Delande z Narodowego Centrum Badań
Naukowych we Francji (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS) zostali uhonorowani nagrodą za osiągnięcia
związane z badaniem zjawisk wywołanych nieporządkiem
w zimnych układach atomowych o rozmiarach odpowiednich
dla eksperymentów i przyszłych technologii kwantowych.
Uroczyste wręczenie przyznanych po raz pierwszy nagród
odbyło się 28 lutego 2020 roku w Warszawie.

Prof. Jakub Zakrzewski from the Faculty of Physics, Astronomy, and Applied Computer Science at Jagiellonian University
and Dr. Dominique Delande from the French National Centre
for Scientific Research (CNRS) were awarded for their achievements in the research on phenomena triggered by disorder in
low-temperature ensembles of atoms at dimensions relevant
for experiments and future quantum technology.
The first award ceremony was held on February 28, 2020 in
Warsaw.

KONKURS w 2019 r.
2019 COMPETITION
Termin zamknięcia przyjmowania nominacji
Nomination deadline
Liczba wniosków w pierwszym etapie konkursu
Applications in first stage
Liczba wniosków w drugim etapie konkursu
Applications in second stage
Liczba recenzentów i ekspertów
Reviewers and experts
Łączna wartość przyznanych nagród
Total value of awards

30 września 2019 r.
September 30, 2019
51
8
11
30 tys. euro
EUR 30,000

Wręczenie Polsko-Francuskich Nagród Naukowych w Warszawie |
Polish-French Scientific Award ceremony in Warsaw
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Wspieranie tworzenia
nowych instytucji
badawczych

Supporting creation
of new research
institutions

PROGRAM MIĘDZYNARODOWE
AGENDY BADAWCZE (MAB)

INTERNATIONAL RESEARCH
AGENDAS PROGRAMME (IRAP)

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

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

Powstające przy wsparciu FNP wyspecjalizowane centra doskonałości powinny stosować najlepsze światowe praktyki
w zakresie:
→ identyfikowania programów i tematów badawczych;
→ polityki personalnej oraz zarządzania pracami B+R;
→ komercjalizacji wyników prac B+R.
Łączna kwota przeznaczona na wsparcie jednostek
wyłonionych we wszystkich konkursach w programie MAB
wynosi 532 030 tys. zł.
W ramach programu MAB odbywają się konkursy skierowane
do różnych grup wnioskodawców:
1. Konkurs MAB ogólnopolski – otwarty dla wszystkich zainteresowanych planujących realizować międzynarodową
agendę badawczą na terytorium RP
2. Konkurs MAB dla beneficjentów programu Komisji Europejskiej Teaming for Excellence (działanie w ramach
programu ramowego Horyzont 2020)
3. Konkurs MAB Poza Województwem Mazowieckim (PWM) –
dla wnioskodawców, którzy zamierzają realizować agendę
badawczą na terytorium RP, z wyłączeniem województwa
mazowieckiego (realizowany od 2017 r.)
4. Konkurs MAB PLUS - dla beneficjentów programu Komisji
Europejskiej Teaming for Excellence (działanie w ramach
programu ramowego Horyzont 2020) na pozyskanie
środków na I etap tworzenia MAB-u, tzn. przeprowadzenie rekrutacji na lidera agendy badawczej (realizowany
od 2017 r.)
W 2019 r. Fundacja nie przeprowadzała konkursów dla nowych
grantobiorców.
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The centers of excellence created with the support of FNP
must apply global best practice in:
→ the identification of research programmes and topics,
→ HR policy and R&D management,
→ the commercialization of R&D results.
The total funding earmarked for support of units selected in
all competitions in the IRAP is PLN 532,030,000.
IRAP competitions are aimed at various groups of applicants:
→ Nationwide IRAP competitions open to all interested
applicants that plan to implement the international
research agenda in Poland
→ IRAP competitions for beneficiaries of the European
Commission’s Teaming for Excellence programme (in the
Horizon 2020 framework programme)
→ IRAP PWM competitions for applicants intending to pursue
their IRAP project in Poland, but outside the province of
Mazovia (implemented since 2017)
→ IRAP PLUS competitions for beneficiaries of the European
Commission’s Teaming for Excellence programme (in the
Horizon 2020 framework programme) seeking funds for
the first stage of creation of the IRA, i.e. recruitment of the
leader of the research agency (implemented since 2017)
In 2019, the Foundation did not conduct competitions for
new grant recipients.

KONKURS APARATUROWY

EQUIPMENT COMPETITION

W 2019 r. rozpatrywano złożone przez grantobiorców MAB
wnioski o dofinansowanie aparatury specjalistycznej.

In 2019, the FNP examined applications for IRAP grant for the
financing of specialist equipment.

KONKURS w 2019 r.
2019 COMPETITION
Kwota przeznaczona na konkursy
Funds earmarked for competition

50 000 tys. zł
PLN 50,000,000

Liczba wniosków złożonych w 2019 r.
Applications filed in 2019

14

Liczba wniosków skierowanych do recenzji
Applications sent for review

14

Liczba dofinansowanych projektów
Projects funded

6

Realizacja programu w roku 2019

Implementation of Programme in 2019

W 2019 r. w programie MAB zostały zawarte 3 umowy o powierzenie grantu o łącznej wartości 111 mln zł. Grantobiorcom
wszystkich edycji programu zostały przekazane środki o łącznej
wysokości 45,4 mln zł. Ponadto w 2019 r. przeprowadzonych
zostało pięć ocen śródokresowych projektów realizowanych
w ramach programu MAB. W jednym z projektów (moduł
MAB PLUS) przeprowadzono wybór dyrektora jednostki MAB.

In 2019, 3 grant agreements were signed in the IRAP programme
for the total of PLN 111 million. Grant recipients of all program
editions received funds in the amount of PLN 45.4 million. Also
in 2019, the FNP conducted 5 interim assessments of projects
implemented in the programme. In one of the projects (IRAP
PLUS module), a director of an IRAP unit was selected.

Liczba stypendystów w projektach prowadzonych w jednostkach MAB w 2019 r. wzrosła do 68; na podstawie umów
stypendialnych w 2019 r. wypłacono stypendia o łącznej
wysokości ponad 1843 tys. zł.
W 2019 r. Komisja Europejska ogłosiła wyniki drugiego konkursu Teaming for Excellence. Wśród zwycięzców są trzy polskie
projekty. Uzyskały one również finansowanie w programie MAB.
Program MAB jest współfinansowany w ramach IV osi Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), Działanie 4.3.

The number of grant recipients in projects conducted in IRAP
units increased to 68 in 2019; on the basis of stipend agreements in 2019 stipends totaling PLN 1,843.325 were distributed.
In 2019, the European Commission announced the results
of the 2nd competition of Teaming for Excellence. Among
winners are 3 Polish projects. All of them received financing
in the scope of the IRAP programme.
The International Research Agendas programme is cofinanced
under Axis IV of the Smart Growth Operational Programme
(POIR), Measure 4.3.
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Profesorowie Maciej Wojtkowski (z lewej | from the left) i Krzysztof Palczewski,
laureaci programu MAB | IRAP programme laureates
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Wspieranie projektów
badawczych

Supporting
research projects

PROGRAM HOMING

HOMING PROGRAMME

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

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

Realizacja programu w roku 2019

Implementation of Programme in 2019

W 2019 r. w programie HOMING nie organizowano nowych
naborów. Finansowaniu podlegało łącznie 51 projektów wyłonionych w latach 2016–2018.

In 2019, no new enrolments were organized in the HOMING programme. 51 projects selected in 2016–2018 received financing.

W 2019 r. w ramach programu oceniono 8 wniosków o zwiększenie dofinansowania i/lub wydłużenie okresu realizacji
projektu, złożonych zgodnie z dokumentem Uzupełnienie
dokumentacji konkursowej dla działania 4.4 POIR w zakresie
wprowadzania zmian w realizowanych projektach (wersja z dnia
23 maja 2018 r.). Zaakceptowano 3 wnioski o zwiększenie
dofinansowania projektów w związku z nowym zadaniem
badawczym na łączną kwotę 1 163 750,00 zł.
Program HOMING jest realizowany w ramach Działania 4.4
„Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś IV: Zwiększenie
potencjału naukowo-badawczego.
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In 2019, 8 applications were evaluated in the programme for
increasing the financing of projects and prolonging projects’
implementation period, submitted in accordance with the
document “Supplement to Competition Documentation for
Measure 4.4 of POIR with Regard to Introducing Changes in Implemented Projects” (version of May 23, 2018). 3 applications
were accepted for an increase in the financing of projects in
regard to a new research task totaling PLN 1,163,750.
The HOMING programme is implemented under Measure 4.4,
Increasing the human potential in the R&D sector, of the Smart
Growth Operational Programme 2014–2020, Axis IV: Increasing
R&D potential.

PROGRAM POWROTY

POWROTY/REINTEGRATION PROGRAMME

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

The aim of the POWROTY/REINTEGRATION programme is to
develop the human potential in the R&D sector by financing
innovative projects designed as postdoctoral fellowships,
carried out by postdocs (regardless of nationality) returning to
research work at scientific units or enterprises in Poland after
a break connected with parenthood or working outside science.

Realizacja programu w roku 2019

Implementation of Programme in 2019

W 2019 r. w programie POWROTY nie organizowano nowych
naborów. Finansowaniu podlegało łącznie 19 projektów wybranych w latach 2016–2018.

In 2019, no new enrolments were organized in the POWROTY/REINTEGRATION programme. 19 projects selected in
2016–2018 received financing.
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W 2019 r. w ramach programu oceniono 6 wniosków o zwiększenie dofinansowania i/lub wydłużenie okresu realizacji
projektu, złożonych zgodnie z dokumentem Uzupełnienie
dokumentacji konkursowej dla działania 4.4 POIR w zakresie
wprowadzania zmian w realizowanych projektach (wersja z dnia
23 maja 2018 r.). Zaakceptowano 2 wnioski o zwiększenie
dofinansowania projektów w związku z nowym zadaniem
badawczym na łączną kwotę 1 342 824,00 zł.

In 2019, 6 applications were evaluated in the programme for
increasing the financing of projects and prolonging projects’
implementation period, submitted in accordance with the
document “Supplement to Competition Documentation for
Measure 4.4 of POIR with Regard to Introducing Changes in Implemented Projects” (version of May 23, 2018). 2 applications
were accepted for an increase in the financing of projects in
regard to a new research task totaling PLN 1,342,824.

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

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

PROGRAM FIRST TEAM

FIRST TEAM PROGRAMME

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

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

Realizacja programu w roku 2019

Implementation of Programme in 2019

W 2019 r. w programie FIRST TEAM nie organizowano nowych
naborów. Finansowaniu podlegały łącznie 54 projekty wybrane
w latach 2016–2018.

In 2019, no new enrolments were organized in the FIRST
TEAM programme. 54 projects selected in 2016–2018 received
financing.

W 2019 r. w programie oceniono 24 wnioski o zwiększenie
dofinansowania projektów złożone zgodnie z dokumentem
Uzupełnienie dokumentacji konkursowych dla działania 4.4 POIR
w zakresie wprowadzania zmian w realizowanych projektach
oraz 13 wniosków o dofinansowanie zakupu aparatury specjalistycznej złożonych zgodnie z dokumentem Uzupełnienie
dokumentacji konkursowej w programie FIRST TEAM w zakresie
konkursu o dofinansowanie zakupu aparatury specjalistycznej.
Zaakceptowano 17 wniosków o zwiększenie dofinansowania
projektów w związku z nowym zadaniem badawczym na
łączną kwotę 8 906 650 zł. Zgodę lub częściową zgodę na
dofinansowanie zakupu aparatury specjalistycznej uzyskano
w przypadku 11 projektów, suma przyznanego dofinansowania
wyniosła 7 420 237,50 zł.

In 2019, 24 applications for increasing projects’ financing,
submitted in accordance with the document “Supplement
to Competition Documentation for Measure 4.4 of POIR with
Regard to Introducing Changes in Implemented Projects,”
and 13 applications for financing the purchase of specialist
equipment, submitted in accordance with the document
“Complement to the Competition Documentation in the FIRST
TEAM Programme with Regard to the Competition for Financing the Purchase of Specialist Equipment,” were evaluated in
the programme. 17 applications were accepted for increasing
the financing of projects in regard to a new research task totaling PLN 8,906,650. 11 projects received consent or partial
consent for financing the purchase of specialist equipment,
the amount totaling PLN 7,420,237.50.

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

The FIRST TEAM programme is implemented under Measure
4.4, Increasing the human potential in the R&D sector, of the
Smart Growth Operational Programme 2014–2020, Axis IV:
Increasing R&D potential.
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Prof. Marcin Stępień (w środku), laureat programu TEAM, z zespołem |
Prof. Marcin Stępień (in the center), TEAM programme laureate with his team
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PROGRAM TEAM

TEAM PROGRAMME

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

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

Realizacja programu w roku 2019

Implementation of Programme in 2019

W 2019 r. w programie TEAM nie organizowano nowych naborów. Finansowaniu podlegało łącznie 55 projektów wybranych
w latach 2016–2018.

In 2019, no new enrolments were organized in the TEAM programme. 55 projects selected in 2016–2018 received financing.

W 2019 r. w programie oceniono 19 wniosków o zwiększenie
dofinansowania i/lub wydłużenie okresu realizacji projektu,
złożonych zgodnie z dokumentem Uzupełnienie dokumentacji
konkursowej dla działania 4.4 POIR w zakresie wprowadzania
zmian w realizowanych projektach (wersja z dnia 23 maja
2018 r.) Zaakceptowano 9 wniosków o zwiększenie dofinansowania projektów w związku z nowym zadaniem badawczym
na łączną kwotę 9 599 500,00 zł.
Program Team jest realizowany w ramach Działania 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, Oś IV: Zwiększenie
potencjału naukowo-badawczego.
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In 2019, 19 applications were evaluated in the programme for
increasing the financing of projects and prolonging projects’
implementation period, submitted in accordance with the
document “Supplement to Competition Documentation for
Measure 4.4 of POIR with Regard to Introducing Changes in Implemented Projects” (version of May 23, 2018). 9 applications
were accepted for an increase in the financing of projects in
regard to a new research task totaling PLN 9,599,500.
The TEAM programme is implemented under Measure 4.4, Increasing the human potential in the R&D sector, of the Smart
Growth Operational Programme 2014–2020, Axis IV: Increasing
R&D potential.

PROGRAM TEAM TECH

TEAM TECH PROGRAMME

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

The aim of the TEAM TECH programme is to develop the human potential in the R&D sector by supporting team projects
managed by scientists having outstanding experience in
commercializing research results (TEAM TECH competition) or
providing research services or operating research equipment
for business customers (Core Facility and Core Facility Plus
competitions).

Wsparcie powinno umożliwić zdobycie doświadczenia osobom
rozpoczynającym karierę naukową (studentom, doktorantom
lub młodym doktorom) - w zakresie rozwoju technologii, procesu lub innowacyjnego produktu (konkurs TEAM TECH) albo
w zakresie opracowania i rozwoju usług badawczych z wykorzystaniem zaawansowanej aparatury badawczej (konkursy
Core Facility i Core Facility Plus).

The support should enable people at the start of their scientific
careers (undergraduates, PhD students and postdocs) to gain
experience in developing a technology, process, or innovative
project (TEAM TECH competition) or designing and developing
research services using advanced research equipment (Core
Facility and Core Facility Plus competitions).
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Realizacja programu w roku 2019

Implementation of Programme in 2019

W 2019 r. w programie TEAM TECH nie organizowano nowych
naborów. Finansowaniu podlegało łącznie 37 projektów
wybranych w latach 2016–2018.

In 2019, no new enrolments were organized in the TEAM TECH
programme. 37 projects, chosen in the years 2016–2018, were
altogether financed.

W 2019 r. w programie oceniono 23 wnioski o zwiększenie
dofinansowania projektów złożone zgodnie z dokumentem
Uzupełnienie dokumentacji konkursowych dla działania 4.4 POIR
w zakresie wprowadzania zmian w realizowanych projektach.
Zaakceptowano 14 wniosków o zwiększenie dofinansowania
projektów w związku z nowym zadaniem badawczym na łączną
kwotę 16 020 291,80 zł.

In 2019, 23 applications were evaluated in the programme for
increasing the financing of projects, submitted in accordance
with the document “Supplement to Competition Documentation for Measure 4.4 of POIR with Regard to Introducing Changes
in Implemented Projects” (version of May 23, 2018). 14 applications were accepted for an increase in the financing of projects
in regard to a new research task totaling PLN 16,020,291.80.

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

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

Dr Dariusz Baranowski, laureat programu HOMING | HOMING programme beneficiary
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PROGRAM TEAM-NET

TEAM-NET PROGRAMME

Celem uruchomionego w 2018 r. programu TEAM-NET jest
umożliwienie realizacji w Polsce zakrojonych na szeroką skalę
interdyscyplinarnych badań naukowych; wzmocnienie ponadregionalnej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi
oraz budowanie kompetencji dotyczących wykorzystywania
dostępnej infrastruktury badawczej lub rozwoju nowych
technologii i usług badawczych.

The aim of the TEAM-NET programme, launched in 2018, is
to enable the implementation of extensive interdisciplinary
scientific research in Poland; the strengthening of cross-regional cooperation between research units and the building
of competences regarding the use of the accessible research
infrastructure or development of new technologies and research services.

Program zapewnia kontynuację dotychczasowych działań
Fundacji w zakresie rozwoju kadr sektora B+R poprzez wsparcie
projektów zespołowych realizowanych przez doświadczonych
uczonych z całego świata, badaczy na wczesnych etapach
rozwoju kariery z uwzględnieniem staży podoktorskich, jak
również młodych doktorów zakładających swoje pierwsze
zespoły badawcze.

The programme provides for the continuation of the Foundation’s previous activities in regard to the development of the
human potential in the R&D sector by supporting team projects
implemented by experienced scientists from all over the world
and early career researchers – including postdoctoral fellowships – and postdocs who organize their first research teams.

KONKURS NR 1/4.4/2019
COMPETITION NO. 1/4.4/2019
Data ogłoszenia konkursu
Competition announcement

22.08.2018
August 22, 2018

Data rozpoczęcia naboru wniosków
Application enrolment starting date

01.10.2018
October 1, 2018

Data zakończenia przyjmowania wniosków
Application deadline
Kwota przeznaczona na konkurs
Funds earmarked for competition

31.01.2018 godz. 16.00
January 31, 2018; 4 p.m.
100 000 000 zł (zwiększona do 202 000 000 zł)
PLN 100,000,000 (increased to PLN 202,000,000)

Liczba wniosków w konkursie
Applications in the competition

39

Liczba wniosków skierowanych do oceny
Applications sent for evaluation

39

Liczba zaangażowanych ekspertów
Experts engaged

27

Liczba dofinansowanych projektów
Projects funded

11

Całkowita kwota dofinansowania
Total funding

70

201 788 826,93 zł
PLN 201,788,826.93

Realizacja programu w roku 2019

Implementation of Programme in 2019

W programie TEAM-NET w 2019 r. zostało zawartych 11 umów
o powierzenie grantu o łącznej wartości blisko 202 mln zł.

In 2019, 11 grant agreements were signed in the TEAM-NET
programme for the total amount of nearly PLN 202 million.

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

The TEAM-NET programme is implemented under Measure 4.4,
Increasing the human potential in the R&D sector, of the Smart
Growth Operational Programme 2014–2020, Axis IV: Increasing
R&D potential.
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Beneficjenci konkursu TEAM-NET w 2019

WNIOSKODAWCA
APPLICANT

KIEROWNIK
PROJEKTU
PRINCIPAL
INVESTIGATOR

Beneficiaries of the TEAM-NET competition in 2019

TYTUŁ PROJEKTU
PROJECT

KWOTA DOFINANSOWANIA
[w zł]
AMOUNT
AWARDED
[in PLN]

Wojciech Młynarski

Wyleczymy Neutropenię (FIXNET): wykorzystanie identyfikacji zaburzeń funkcji proteaz granulocytów obojętnochłonnych
jako nowych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych
Fix Neutropenia (FIXNET): focusing on neutrophil
proteases defects which serve as novel diagnostic and
therapeutic options

22 899 450,00 zł

Uniwersytet Warszawski

Ryszard Buczyński

Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów
kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań
w biodiagnostyce nowej generacji | Quantum-effect-based
nanosensing and imaging: novel glass-diamond photonic
approach for the next generation biodiagnostic applications

18 647 075,00 zł

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

Jacek Tabor

Sztuczne sieci neuronowe inspirowane biologicznie
Bio-inspired artificial neural networks

19 701 875,00 zł

Czesław Radzewicz

Platforma do szybkiego, bezznacznikowego obrazowania,
identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych
| Label-free and rapid optical imaging, detection and sorting
of leukemia cells

26 371 262,50 zł

Marek Kuś

Komputery kwantowe w najbliżej przyszłości: wyzwania,
optymalne implementacje i zastosowania praktyczne
Quantum computers in the near future: challenges,
optimal implementations and practical applications

17 770 575,00 zł

Politechnika Lubelska

Wojciech Franus

Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie | Fly ashes as the precursors of functionalized materials for applications in environmental engineering,
civil engineering and agriculture

20 998 200,00 zł

Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu

Bogusław
Buszewski

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

Marcin Szwed

NeuroSmog: wpływ zanieczyszczeń powietrza na
rozwijający się mózg | NeuroSmog: Determining the
impact of air pollution on the developing brain

15 188 967,50 zł

PORT Polski Ośrodek
Rozwoju Technologii
Sp. z o.o.

Alicja Bachmatiuk

Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych układów fotonicznych na bazie materiałów ceramicznych i polimerowych
Hybrid sensor platforms of integrated photonic systems
based on ceramic and polymer materials

13 208 000,00 zł

Politechnika Wrocławska

Andrzej
W. Trochimczuk

Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego
Multifunctional composites biologically active for applications in regenerative medicine of bone system

13 989 500,00 zł

Tomasz Szumlak

Rekonfigurowalny detektor do pomiaru przestrzennego rozkładu dawki promieniowania dla zastosowań w przygotowaniu indywidualnych planów leczenia pacjentów | Reconfigurable detector for the measurement of the spatial distribution
of radiation doses for the use in the preparation of individual
treatment plans of patients

12 125 000,00 zł

Uniwersytet Medyczny
w Łodzi

Uniwersytet Warszawski

Centrum Fizyki
Teoretycznej PAN

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie

Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET | Advanced biocomposites for tomorrow’s economy
BIOG-NET

20 898 921,93 zł
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Dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, laureatka programu FIRST TEAM | FIRST TEAM beneficiary
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Wydawnictwa

Publications

PROGRAM MONOGRAFIE

MONOGRAPHS PROGRAMME

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

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

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

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

W 2019 r. w serii ukazało się drukiem 9 nowych tytułów (w sumie do końca 2019 r. w serii ukazało się 221 tytułów). W 2019 r.
na realizację programu Monografie przeznaczono 681 261 zł.

In 2019, 9 new titles appeared in print in the series. In all,
through the end of 2019, 221 titles have been published in
the series. In 2019, PLN 681,261 was earmarked for the implementation of the MONOGRAPHS programme.

W ramach programu Monografie FNP można uzyskać także
dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii (konkurs
TRANSLACJE). Z takiego dofinansowania mogą korzystać tylko
osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii
Monografie FNP po 1 stycznia 2012 r.
W ramach programu przyznawane są także subwencje na
sfinansowanie adiustacji językowej monografii naukowych
z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanych
w wybranym spośród języków kongresowych języku obcym
(konkursu ADIUSTACJE). W 2019 roku nie przyznano subwencji
w tym konkursie.
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Under the FNP MONOGRAPHS programme, one may also obtain funding for the translation of a work previously published
in the series into a conference language (TRANSLATIONS
competition). Only authors whose books have been accepted
for publication in the FNP MONOGRAPHS series since January
1, 2012 may apply for this funding.
Under the programme, grants are also awarded for linguistic editing of scholarly monographs in the humanities and
social sciences written in a selected conference language
(EDITING competition). In 2019, no grants were awarded in
this competition.
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cielesnego odczuwania. Są raz podległe, a innym razem niepodlegające
pozostają – jak się zdaje – poza władzą obydwu czynników i kierują
się pozaświadomymi, pozadyskursywnymi intencjami ciała.

się ze wspólnotą polityczną, która próbuje odpowiedzieć na te pytania?
Badając te zagadnienia, autorka śledzi działania podejmowane w latach
wysiłek na rzecz budowania wiedzy o zasobie i możliwościach jego
wydobycia oraz o potencjalnym oddziaływaniu prac na ludzi i przyrodę.
W tym celu książka ta wykorzystuje dorobek badań nad nauką
momencie niepewności, czyli ekscytującym czasie powstawania nowych
połączeń między aktorami. Dzięki refleksji nad społecznym zarządzaniem
ryzykiem, rozważa możliwości włączania szerszych grup w proces zarządzania
technologią. Zestawiając ze sobą dynamikę tworzenia faktów przez
instytucje państwowe, samorządy oraz społeczności lokalne, pokazuje,

Kamil Pietrowiak

Świat po omacku

od warunków działania, tożsamości i interesów poszczególnych aktorów.
Dlatego autorka równocześnie bada lokalne procesy budowania faktów
aktorów. Celem rozważań jest zatem pomoc w zrozumieniu dylematów
współwytwarzania wiedzy o oddziaływaniu technologii, które wymagają
zmiany myślenia o roli obywateli, urzędników i ekspertów.
Rozważając przypadek gazu łupkowego, autorka kieruje się ku szerszym
pytaniom. Kto, w jakim momencie i w jaki sposób powinien móc zabrać głos
w dyskusji o rozwijaniu możliwych opcji technologicznych: o tym, co jest
możliwe i właściwe? W jaki sposób instytucje państwowe mogą korzystać

Mono g r a fie F N P

i,

sanatoryjnych, są umocowane zarówno w myśleniu o subiektywnych celach

Agata Stasik
Współwytwarzanie wiedzy o technologii

mi

Katarzyna Kalinowska
Praktyki flirtu i podrywu
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Michał Mokrzan
Klasa, kapitał i coaching
w dobie późnego kapitalizmu

Katarzyna Kalinowska
Praktyki flirtu i podrywu

Kamil Pietrowiak
Świat po omacku

Co się dzieje, kiedy zbiorowość próbuje zrozumieć, czym jest nowa
technologia i jak może nas zmienić? Rozważmy to pytanie w odniesieniu
do poszukiwań gazu łupkowego w Polsce. Jakiego rodzaju wiedza jest nam

ologią
życia
je się

oraz mikrospołecznym wymiarem życia uczuciowego. Prezentowana
praca zawiera także obszerne omówienie podjętych praktyk badawczych,
które składają się na projekt metodologii wrażliwej na afekt.
Flirty i podrywy to sfera rozpięta między przestrzeniami jednostkowymi
i podmiotowymi a światem społecznym i symbolicznym; między
wymiarami cielesnym i zmysłowym oraz refleksyjnym i ideowym.

Mono g r a fie F N P

Michał Mokrzan
Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu

4),

Książka stanowi eksploracyjne studium emocji miłosnych w praktykach
flirtów i podrywów. Zawarte w niej analizy są rezultatem wieloletnich
badań terenowych prowadzonych w sanatoriach, w środowisku kuracjuszy
oraz podczas imprez klubowych, w gronie młodych ludzi bawiących się
w klubach. Efektem przeprowadzonych badań jest rozpoznanie zjawisk
afektywnych w bezpośrednich interakcjach damsko-męskich o podłożu
romantycznym i erotycznym, przebiegających w kontekstach towarzyskich.
Książka łączy etnograficzną rekonstrukcję działań emocjonalnych

Agata Stasik
Współwytwarzanie wiedzy
o technologii

jak kształtować relacje między ekspertami z akademii, przemysłu i instytucji
publicznych a obywatelami, którzy chcą mieć wpływ na wspólną przyszłość?
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Laureates of the FNP MONOGRAPHS
Programme in 2019

Laureaci i laureatki programu
MONOGRAFIE FNP w 2019 r.

LAUREAT/KA
BENEFICIARY

DZIEDZINA
FIELD OF SCIENCE

INSTYTUCJA
INSTITUTION

TYTUŁ PROJEKTU
BOOK TITLE

dr Kamil Pietrowiak

antropologia kultury
cultural anthropology

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk
Historycznych i Pedagogicznych
University of Wrocław, Faculty
of History and Pedagogy

Świat po omacku. Etnograficzne studium
(nie)widzenia i (nie)sprawności | Groping
the World: An Ethnographic Study of
Blindness and (Dis)ability

filozofia | philosophy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Wydział Humanistyczny
Nicolaus Copernicus University, Toruń,
Faculty of Humanities

Pragmatyzm i radykalny liberalizm. Studium filozofii politycznej Johna Deweya
Pragmatism and Radical Liberalism: Study
of John Dewey’s Political Philosophy

historia | history

Polska Akademia Nauk, Wydział Nauk
Humanistycznych i Społecznych
Polish Academy of Sciences, Faculty
of Humanities and Social Sciences

Północna tradycja historyczna wprowadzona w nurt dziejów powszechnych.
Kronika Mnicha Teodoryka „O starożytności norweskich królów (koniec XII w.)
Northern Historical Tradition Introduced
into Universal History: The Chronicle
of Theodoricus Monachus Historia de
antiquitate regum Norwagiensium
(End of Twelfth Century)

socjologia | sociology

Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk
Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa | University
of Gdańsk, Faculty of Social Sciences,
Institute of Philosophy, Sociology
and Journalism

Aporia wolności. Krytyka teorii społecznej
Aporia of Freedom: Criticism of
social theory

historia | history

Uniwersytet Warszawski,
Wydział Historyczny | University
of Warsaw, Faculty of History

W „naszym pogrobowym położeniu”.
Kajetan Koźmian po powstaniu listopadowym | In “Our Posthumous Situation:”
Kajetan Koźmian after the November
Uprising

literaturoznawstwo
literary studies

Uniwersytet Szczeciński,
Wydział Filologiczny | University
of Szczecin, Faculty of Philology

Matki i córki. Związki rodzinne i artystyczne w autobiografiach kobiet po 1989 roku
| Mothers and Daughters: Family and
Artistic Relationships in Women’s
Autobiographies after 1989

antropologia
anthropology

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk
Historycznych i Pedagogicznych
University of Wrocław, Faculty
of History and Pedagogy

Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania | Class, Capital, and
Coaching in Late Capitalism: The Persuasion of Neoliberal Governmentality

dr Miłosz Stelmach

filmoznawstwo
film studies

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej | Jagiellonian University,
Kraków, Faculty of Management and
Social Communication

Późnomodernistyczne tendencje w polskim filmie fabularnym | Late Modernist
Tendencies in Polish Feature Film

dr Ewa Brzeska

Wiedza o teatrze
theater studies

Uniwersytet Warszawski,
Wydział Neofilologii | University of
Warsaw, Faculty of Modern Languages

Recepcja twórczości Samuela Becketta
w Polsce | Reception of Samuel Beckett’s
works in Poland

dr Maciej Kassner

dr Rafał Rutkowski

dr hab. Michał Roch
Kaczmarczyk

dr hab. Maciej Mycielski

dr Aleksandra Grzemska

dr Michał Mokrzan
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KONKURSY w 2019 r.
COMPETITIONS IN 2019
Liczba konkursów
Competitions held

4

Liczba kandydatów w konkursie
Candidates in competitions

104

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

9

Dofinansowanie tłumaczenia na języki obce
Translations funded

5

Liczba recenzentów i ekspertów
Reviewers and experts

64

Łączna wartość przyznanego dofinansowania
Total funding awarded

609 121 zł
PLN 609,121

Książki z serii MONOGRAFIE FNP dofinansowane
w ramach konkursu TRANSLACJE 2019

Books from the FNP MONOGRAPHS series
funded in the 2019 TRANSLATIONS competition

→

→

→
→
→

→

dr hab. Beata Śniecikowska, Haiku po polsku. Genologia
w perspektywie transkulturowej, tłumacz: Justyn Hunia,
język tłumaczenia: angielski, wydawnictwo Peter Lang
dr hab. Marek Węcowski, Dylemat więźnia. Ostracyzm ateński
i jego pierwotne cele, tłumaczka: Lidia Ożarowska, język tłumaczenia: angielski, wydawnictwo Oxford University Press
prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz, Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, tłumacz: Dan
Sax, język tłumaczenia: angielski, wydawnictwo Routledge
dr hab. Grzegorz Pac, Kobiety w dynastii Piastów. Rola
społeczna Piastowskich żon i córek do połowy XII wieku –
studium porównawcze, tłumaczka: Anna Kijak, język
tłumaczenia: angielski, wydawnictwo Brill
prof. dr hab. Michał Tymowski, Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty, tłumacz: Jean Jacques
Granas, język tłumaczenia: angielski, wydawnictwo Brill

→
→
→

→

Dr. Beata Śniecikowska, Haiku in Polish: Genology in the
Transcultural Perspective, translator: Justyn Hunia, language of translation: English, publisher: Peter Lang Verlag;
Dr. Marek Węcowski, Prisoner’s Dilemma: Athenian Ostracism
and its Original Purpose, translator: Lidia Ożarowska, language
of translation: English, publisher: Oxford University Press;
Prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz, Political Discourse of
the Polish-Lithuanian Commonwealth, translator: Dan Sax,
language of translation: English, publisher: Routledge;
Dr. Grzegorz Pac, Women in the Piast Dynasty: The Social
Role of the Piast Wives and Daughters until the Mid-12th
century – a comparative study, translator: Anna Kijak,
language of translation: English, publisher: Brill;
Prof. Michał Tymowski, Europeans and Africans – Mutual
Discoveries and First Encounters, translator: Jean Jacques
Granas, language of translation: English, publisher: Brill.

Nagrody i wyróżnienia dla serii

Awards and Distinctions for the Series

→

→

→

→

Nominacja do nagrody im. Jana Długosza 2019 dla Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
za książkę Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee prof. Anny Grześkowiak-Krwawicz
Nagroda JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką
za książkę Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee prof. Anny Grześkowiak-Krwawicz
1-sze miejsce w XVI konkursie „Otwarte drzwi” organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych za książkę Świat po omacku.
Etnograficzne studium (nie)widzenia i (nie)sprawności
Kamila Pietrowiaka

→

→

Nomination for the Jan Długosz Award 2019 for the
Nicolaus Copernicus University Press for Prof. Anna
Grześkowiak-Krwawicz’s book Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee (Political
Discourse of the Polish–Lithuanian Commonwealth);
Award of the Rector of Adam Mickiewicz University in
Poznań in the Competition for the Best Academic Book for
Prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz’s book Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee (Political Discourse of the Polish–Lithuanian Commonwealth);
1st place in the 16th competition “Otwarte drzwi” organized
by the State Fund for Rehabilitation of Disabled People for
Kamil Pietrowiak’s book Świat po omacku. Etnograficzne
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W 2019 r. Fundacja zorganizowała w swojej
siedzibie kilka spotkań z czytelnikami w ramach
cyklu „Wielogłos o Monografiach FNP”

→

→

→

13 lutego 2019 r. – dyskusja o książce Praktyki flirtu
i podrywu. Studium z mikrosocjologii emocji Katarzyny
Kalinowskiej pod hasłem „Gry miłosne. Flirty, podrywy
i emocje”. Goście: dr Julita Czernecka, dr hab. Mariola
Bieńko, prof. dr hab. Tomasz Szlendak
25 września 2019 r. – dyskusja o książce Współwytwarzanie wiedzy o technologii. Gaz łupkowy jako wyzwanie dla
zbiorowości Agaty Stasik pod hasłem „Nowe technologie:
fakty, mity, praktyka”. Goście: prof. Szymon Wróbel, Aleksandra Jach, dr hab. Łukasz Afeltowicz
27 listopada 2019 r. – dyskusja o książce Świat po omacku.
Etnograficzne studium (nie)widzenia i (nie)sprawności Kamila Pietrowiaka pod hasłem „Świat po omacku. Zobaczyć
(nie)widzenie”. Goście: dr hab. Agata Stanisz, Małgorzata
Szumowska, Piotr Franiek

studium (nie)widzenia i (nie)sprawności (Groping the
World: An Ethnographic Study of Blindness and (Dis)ability).

In 2019, the Foundation hosted a series of
meetings with readers at its headquarters in
the cycle “Polyphony on FNP Monographs.”

→

→

→
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February 13, 2019: a discussion of Katarzyna Kalinowska’s book Praktyki flirtu i podrywu. Studium z mikrosocjologii emocji (Flirtation and Seduction Methods: A Microsociology of Emotions) under the slogan “Gry miłosne. Flirty,
podrywy i emocje” (Love Games: Flirtations, Seduction,
and Emotions). Speakers: Dr. Julita Czernecka, Dr. Mariola
Bieńko, Prof. Tomasz Szlendak.
September 25, 2019: a discussion of Agata Stasik’s book
Współwytwarzanie wiedzy o technologii. Gaz łupkowy jako
wyzwanie dla zbiorowości (Cogeneration of Knowledge about
Technology: Shale Gas as a Challenge for the Collective)
under the slogan “Nowe technologie: fakty, mity, praktyka”
(“New Technologies: Facts, Myths, Practice”). Speakers: Prof.
Szymon Wróbel, Aleksandra Jach, Dr. Łukasz Afeltowicz.
November 27, 2019: a discussion of Kamil Pietrowiak’s book Świat po omacku. Etnograficzne studium
(nie)widzenia i (nie)sprawności (Groping the World: An
Ethnographic Study of Blindness and (Dis)ability) under
the slogan “Świat po omacku. Zobaczyć (nie)widzenie”
(“Groping the World: To See the Blindness”). Speakers:
Dr. Agata Stanisz, Małgorzata Szumowska, Piotr Franiek.
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Programy w realizacji
(bez nowych konkursów)

Ongoing programmes
(without new competitions)

PROGRAM MISTRZ

MISTRZ/MASTER PROGRAMME

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

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

W roku 2015 Rada FNP podjęła decyzję o czasowym zwieszeniu realizacji nowych konkursów w programie MISTRZ. Wraz
z końcem I kwartału 2019 r. zakończyła się realizacja ostatnich
projektów w ramach programów MISTRZ.

In 2015, the FNP Council decided to suspend the programme
temporarily. At the end of the 1st quarter of 2019, the implementation of the last projects in the MISTRZ/MASTER programme
has finished.

PROGRAMY FINANSOWANE Z PROGRAMU
OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

PROGRAMMES FINANCED FROM THE INNOVATIVE
ECONOMY OPERATIONAL PROGRAMME

W 2008 r. FNP rozpoczęła realizację programów finansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013
(Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki). Jako
beneficjent programów kluczowych PO IG Fundacja otrzymała
421 mln zł. Środki te były wydatkowane w latach 2008–2015.

In 2008, the FNP began implementing programmes financed by
the European Regional Development Fund under the Innovative
Economy Operational Programme (IEOP) 2007–2013 (Measure
1.2, Improvement of the human potential of science). As a beneficiary of key IEOP programmes, the Foundation received
PLN 421 million. These funds were disbursed in 2008–2015.

Działania FNP w zakresie POIG w 2019 r. koncentrowały się
na badaniu trwałości projektów, które uzyskały dofinansowanie. W ramach powyższych działań w roku 2019 Fundacja
przeprowadziła badanie trwałości zakończonych projektów
za rok 2018. W efekcie badania FNP uzyskała potwierdzenie
trwałości – w postaci kart monitorowania trwałości projektów – dla 412 projektów, co stanowi 99% wszystkich projektów
zrealizowanych przez FNP w ramach POIG.

In 2019, the FNP’s activities involving IEOP focused on the
examination of the durability of projects that had received
funding. In these activities, in 2019 the Foundation studied
the durability of projects completed in 2018. As a result
of the review, FNP obtained confirmation – in the form of
project durability monitoring cards – of the durability of
412 projects, constituting 99% of all projects implemented
by the FNP in IEOP.
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Projekty realizowane
w ramach działań:
1.1 PO PT, 5.1 PT POIR
i 4.3 POIR (zadanie 2)

Projects implemented
under measures:
1.1 PO PT, 5.1 PT POIR,
and 4.3 POIR (Task 2)

Od początku 2019 r. Fundacja, ze względu na pełnioną rolę
Instytucji Wdrażającej, musiała dokonać reorganizacji sposobu
rozliczania wydatków w ramach projektu Pomocy Technicznej
POIR (działanie 5.1). Do końca 2018 r. w ramach tego projektu
finansowane były wydatki związane z realizacją przez FNP
projektów w ramach działania 4.3 i 4.4 POIR. Ze względu na
podjęcie przez FNP nowej roli w procesie wdrażania działania 4.4 POIR nastąpił rozdział źródeł finansowania. W 2019 r.
wydatki ponoszone przez FNP w celu realizacji programów
finansowanych ze środków strukturalnych finansowane były z:
→ Działania 5.1 POIR (PT POIR): środki projektu przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania FNP jako
IW w ramach działania 4.4 POIR (z wyłączeniem wynagrodzeń). Projekt realizowany jest na podstawie umowy
obejmującej lata 2019–2020. Łączna kwota wydatków
kwalifikowanych w ramach projektu w 2019 r. osiągnęły
wartość 1 764 113,40 zł.
→ Działania 1.1 PO PT (PO PT): środki projektu przeznaczane są na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników
realizujących działanie 4.4 POIR w wysokości 10 etatomiesięcy (przy czym poziom zatrudnienia pracowników
realizujących działanie 4.4 POIR, na grudzień 2019 r.
wyniósł 28,15 etatomiesięcy). Projekt realizowany jest na
podstawie corocznie odnawianych umów. Łączna kwota
wydatków kwalifikowanych w ramach projektu w 2019 r.
osiągnęła wartość 1 289 506,75 zł.
→ Działania 4.3 POIR – Międzynarodowe Agendy Badawcze
(zadanie 2 MAB): środki projektu przeznaczane są na
pokrycie kosztów funkcjonowania FNP jako Beneficjenta
w ramach działania 4.3 POIR. Projekt realizowany jest
na podstawie umowy zawartej do końca 2023 r. Łączna
kwota wydatków kwalifikowanych w 2019 r. osiągnęła
wartość 2 831 627,99 zł.

Since the beginning of 2019, due to its role as the Implementing
Authority, the Foundation had to reorganize the way of settling
expenditures in the Technical Assistance POIR project (Measure
5.1). Until the end of 2018, in this project, the expenditures
were financed connected to the FNP’s implementation of
projects under Measures 4.3 and 4.4 POIR. Due to the FNP
assuming a new role in the process of implementing Measure
4.4 POIR, there was a separation of financing sources. In 2019,
the expenditures incurred by the FNP to implement the programmes financed from structural funds were financed from:
→ Measure 5.1 POIR (PT POIR): the project’s funds are to
cover the costs of FNP’s functioning as the Implementing
Authority under Measure 4.4 POIR (excluding wages and
salaries). The project is implemented on the basis of an
agreement for 2019–2020. The total amount of expenditures qualified in the project in 2019 is PLN 1,764,113.40.
→ Measure 1.1 PO PT (PO PT): the project’s funds are to cover
10 months’ worth of employment costs employees for
people who implement Measure 4.4 POIR; although, for
December 2019, the scope of employment 28.15 months’
worth of employment of people implementing Measure
4.4 of POIR. The project is implemented on the basis of annually renewed agreements. The total amount of expenditures qualified in the project in 2019 is PLN 1,289,506.75.
→ Measure 4.3 POIR: International Research Agenda (Task
2 POIR): the project’s funds are to cover the costs of the
FNP’s functioning as a Beneficiary under Measure 4.3 POIR.
The project is implemented on the basis of an agreement
concluded until the end of 2023. The total amount of
expenditures qualified in 2019 is PLN 2,831,627.99.
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Kontrole projektów
realizowanych
w ramach programów
HOMING POWROTY,
TEAM, TEAM TECH, MAB

Audits of Projects
Implemented in the HOMING,
POWROTY/REINTEGRATION,
TEAM, TEAM TECH, and
IRAP Programmes

W roku 2019 Fundacja przeprowadziła 22 kontrole w programach finansowanych z funduszy europejskich w programach
HOMING POWROTY, TEAM, TEAM TECH w ramach działania 4.4
POIR. Kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z Rocznym
Planem Kontroli 2018/2019 oraz Rocznym Planem Kontroli
2019/2020, zatwierdzonymi przez Zarząd FNP, Instytucję Pośredniczącą zaangażowaną we wdrażanie POIR oraz Instytucję
Zarządzającą POIR.

In 2019, the Foundation conducted 22 audits in programmes
financed from European funds in HOMING, POWROTY/REINTEGRATION, TEAM, and TEAM TECH programmes under Measure
4.4 of POIR. The audits were conducted in accordance with
the Annual Inspection Plan 2018/2019 and with the Annual
Inspection Plan 2019/2020, approved by the Foundation’s Executive Board, the Intermediary Institution engaged in the
implementation of POIR and the Managing Authority of POIR.

W ramach przeprowadzonych kontroli została sprawdzona
realizacja 15 projektów w programie HOMING/POWROTY
(w tym przeprowadzono 1 kontrolę doraźną), 3 projektów
w programie TEAM oraz 4 projektów w programie TEAM
TECH. Kontrole zostały przeprowadzone na terenie całego kraju w miejscach realizacji poszczególnych projektów.
W kontroli każdego projektu uczestniczyło dwóch lub trzech
pracowników Fundacji.

The audits examined the implementation of 15 projects in
the HOMING and POWROTY/REINTEGRATION programmes
(including 1 interim audit), 3 projects in the TEAM programme,
and 4 projects in the TEAM TECH programme. The audits were
conducted throughout the country on project implementation
sites. Two to three staff members of the Foundation took part
in the audit of each project.
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Dr Joanna Rak, laureatka programu START | START programme beneficiary
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Skrócona informacja finansowa
i sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta
Abridged Financial Information
and Independent Auditor’s Report

Pełne sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2019 opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji zostało złożone Ministrowi Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

The complete report on the Foundation’s activity in 2019,
drawn up in accordance with the Minister of Justice’s ordinance
of May 8, 2001, on the general scope of reports on the activity
of foundations, has been submitted to the Minister of Science
and Higher Education.

Realizując zapisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984. o fundacjach
oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, Fundacja umożliwia wszystkim
zainteresowanym zapoznanie się z pełnym sprawozdaniem
z działalności Fundacji w roku 2019, które jest dostępne
w siedzibie Fundacji w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22.

Fulfilling the provisions of the Foundations Act of April 6,
1984, and the Act on Public Benefit and Volunteer Work of
April 24, 2003, the Foundation enables anyone interested
to access the complete report on the Foundation’s activity
in 2019, which is available at the Foundation’s offices at
Krasickiego 20/22 St., Warsaw.

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego w 2019 r. zostanie umieszczone
na stronie internetowej opp.mpips.gov.pl pod numerem
KRS 0000109744.

The financial statements and merits report from the activity
of this public benefit organization in 2019 are published in the
website opp.mpips.gov under KRS 0000109744.
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
na temat streszczonego sprawozdania finansowego
Dla Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Nasza opinia
Streszczone sprawozdanie finansowe, które zawiera streszczony bilans na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz streszczony rachunek
zysków i strat, streszczone zestawienie zmian w kapitale własnym i streszczony rachunek przepływów pieniężnych sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (zwane dalej „streszczonym sprawozdaniem finansowym”), zostało
uzyskane ze zbadanego sprawozdania finansowego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (zwana dalej „Fundacją”) za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (zwane dalej „zbadanym sprawozdaniem finansowym”).
Naszym zdaniem załączone streszczone sprawozdanie finansowe Fundacji za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
jest spójne, we wszystkich istotnych aspektach, ze zbadanym sprawozdaniem finansowym Fundacji na podstawie zasad
opisanych w nocie do streszczonego sprawozdania finansowego.

Streszczone sprawozdanie finansowe
Streszczone sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich ujawnień wymaganych zgodnie z ustawą z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm. – „Ustawa o rachunkowości”). Zapoznanie się ze
streszczonym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem biegłego rewidenta na jego temat nie zastępuje zapoznania się
ze zbadanym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem biegłego rewidenta na jego temat. Streszczone sprawozdanie
finansowe oraz zbadane sprawozdanie finansowe nie odzwierciedlają skutków zdarzeń, jakie miały miejsce po dacie naszego
sprawozdania na temat zbadanego sprawozdania finansowego.

Zbadane sprawozdanie finansowe i nasze sprawozdanie na jego temat
Wyraziliśmy niezmodyfikowaną opinię na temat zbadanego sprawozdania finansowego w naszym sprawozdaniu z dnia
1 kwietnia 2020 r.

Odpowiedzialność Zarządu za streszczone sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie streszczonego sprawozdania finansowego zgodnie z zasadami opisanymi
w nocie do streszczonego sprawozdania finansowego.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Jesteśmy odpowiedzialni za wyrażenie opinii o tym, czy streszczone sprawozdanie finansowe jest spójne, we wszystkich
istotnych aspektach, ze zbadanym sprawozdaniem finansowym na podstawie naszych procedur przeprowadzonych zgodnie
z Międzynarodowym Standardem Badania 810 (zmienionym), Zlecenie sporządzenia sprawozdania na temat streszczonego
sprawozdania finansowego.
Sporządzający niniejsze sprawozdanie i przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego Fundacji w imieniu PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k., spółki wpisanej na listę firm audytorskich
pod numerem 144:
Paweł Wesołowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12150
Warszawa, 5 czerwca 2020 r.

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska, T: +48 (22) 746 4000,
F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.
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Report of the independent auditor
on the summary financial statements
To the Board of Foundation for Polish Science

Opinion
The summary financial statements, which comprise the summary balance sheet as at 31 December 2019, the summary income
statement, summary statement of changes in equity and summary cash flow statement for the year then ended, and related
notes („summary financial statements”), are derived from the audited financial statements of Foundation for Polish Science
(the „Foundation”) for the year ended 31 December 2019 („audited financial statements”).
In our opinion, the accompanying summary financial statements are consistent, in all material respects, with the audited
financial statements, in accordance with the note to the summary financial statements.

Summary Financial Statements
The summary financial statements do not contain all the disclosures required by the Accounting Act dated 29 September 1994
(“the Accounting Act” – Consolidated text: Journal of Laws of 2019, item 351, as amended). Reading the summary financial
statements and the auditor’s report thereon, therefore, is not a substitute for reading the audited financial statements and
the auditor’s report thereon. The summary financial statements and the audited financial statements do not reflect the effects
of events that occurred subsequent to the date of our report on the audited financial statement.

The Audited Financial Statements and Our Report Thereon
We expressed an unmodified audit opinion on the audited financial statements in our report dated 1 April 2020.

Management’s Responsibility for the Summary Financial Statements
Management is responsible for the preparation of the summary financial statements in accordance with the note to the
summary financial statements.

Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on whether the summary financial statements are consistent, in all material respects,
with the audited financial statements based on our procedures, which were conducted in accordance with International
Standard on Auditing (ISA) 810 (Revised), Engagements to Report on Summary Financial Statement
TRANSLATION ONLY
Paweł Wesołowski
Key Registered Auditor
No. 12150
Warsaw, 5 June 2020

TRANSLATORS’ EXPLANATORY NOTE
The English content of this report is a free translation of the registered auditor’s report of the below-mentioned Polish Foundation. In Poland statutory
accounts as well as the auditor’s report should be prepared and presented in Polish and in accordance with Polish legislation and the accounting
principles and practices generally adopted in Poland.
The accompany translation has not been reclassified or adjusted in any way to conform to the accounting principles generally accepted in countries
other than Poland, but certain terminology current in Anglo-Saxon countries has been adopted to the extent practicable. In the event of any discrepancies in interpreting the terminology, the Polish language version is binding.

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska, T: +48 (22) 746 4000,
F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.
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Streszczone sprawozdanie
finansowe za rok obrotowy
zakończony dnia
31 grudnia 2019 roku

Summary Financial Statement
as of December 31, 2019

Niniejsze streszczone sprawozdanie finansowe zawiera bilans Fundacji na rzecz Nauki Polskiej sporządzony na dzień
31 grudnia 2019 r., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian
w funduszu własnym i rachunek przepływów pieniężnych za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. i zostało sporządzone
na podstawie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego
Fundacji sporządzonego dnia 1 kwietnia 2020 r. według zasad
określonych Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 395 z późn. zm.).

This summary financial statement contains the Foundation’s for
Polish Science balance sheet as at December 31, 2019, income
statement, statement of changes in equity and cash flow statement for the period from January 1 to December 31, 2019, and
has been prepared on the basis of the Foundation’s audited
annual financial statements prepared on April 1, 2020, in accordance with the policies specified in the Accounting Act of
September 29, 1994 (uniform text – Journal of Laws of 2019,
item 395 as amended).

Streszczone sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich
ujawnień wymaganych przez Ustawę o rachunkowości i dlatego
w celu pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej i finansowej
Fundacji oraz jej wyniku finansowego za okres obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. należy zapoznać się z pełnym
sprawozdaniem finansowym Fundacji oraz ze sprawozdaniem
z badania niezależnego biegłego rewidenta dotyczącym tegoż
sprawozdania finansowego z dnia 1 kwietnia 2020 r. dostępnym w siedzibie Fundacji, ul. Ignacego Krasickiego 20/22,
02-611 Warszawa.

The summary financial statement does not contain all of the
disclosures required by the Accounting Act for full annual
financial statements and, therefore, in order to gain a full
understanding of the Foundation’s financial position and its
results of operations as at and for the year ended December 31,
2019, the Foundation’s full financial statements of April 1, 2020,
available at the Foundation’s headquarters, Ignacego Krasickiego St. 20/22, 02-611 Warsaw as well as the independent
registered auditor’s and report on the said financial statements
should be read.
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BILANS
BALANCE SHEET

31.12.2019

31.12.2018
dane porównawcze przekształcone
comparative data restated

AKTYWA | ASSETS (in thousand PLN)

315 234

301 438

A. Aktywa trwałe | Non-current assets

108 970

100 262

I. Wartości niematerialne i prawne | Intangible assets

8

26

1. Inne wartości niematerialne i prawne | Other intangible assets

8

26

II. Rzeczowe aktywa trwałe | Tangible fixed assets

20 539

21 618

1. Środki trwałe | Fixed assets

20 501

21 597

3 475

3 716

15 492

15 909

1 445

1 784

d) środki transportu | vehicles

38

55

e) inne środki trwałe | other fixed assets

51

133

2. Środki trwałe w budowie | Fixed assets under construction

38

21

0

0

IV. Inwestycje długoterminowe | Long-term investments

88 423

78 618

1. Długoterminowe aktywa finansowe | Long-term financial assets

88 423

78 618

7 925

4 098

510

10

7 415

4 088

b) w pozostałych jednostkach | in other entities

80 498

74 520

- inne papiery wartościowe | other securities

80 498

74 520

206 264

201 176

I. Zapasy | Inventories

50

54

1. Materiały | Materials

13

13

2. Towary | Goods

37

41

II. Należności krótkoterminowe | Short-term receivables

172

175

1. Należności od pozostałych jednostek | Receivables from other entities

172

175

37

32

37

32

0

38

135

105

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |
land (including right to perpetual usufruct)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
buildings, offices, apartments, civil and marine
c) urządzenia techniczne i maszyny | plant and machinery

III. Należności długoterminowe | Long-term recievables

a) w jednostkach powiązanych | in related entities
- udziały i akcje | shares
- udzielone pożyczki | loans granted

B. Aktywa obrotowe | Current assets

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
trade receivables, due:
- do 12 miesięcy | within 12 months
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych świadczeń | tax, subsidy, customs duty,
social security and health insurance and other benefits receivable
c) inne | other receivables
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BILANS
BALANCE SHEET

31.12.2019

31.12.2018
dane porównawcze przekształcone
comparative data restated

III. Inwestycje krótkoterminowe | Short-term investments

205 974

200 903

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | Short-term financial assets

205 974

200 903

163 432

173 820

26 515

29 598

136 917

144 222

b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | cash and cash equivalents

42 542

27 083

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

40 296

22 010

2 246

5 073

68

44

AKTYWA RAZEM | TOTAL ASSETS

315 234

301 438

PASYWA | LIABILITIES AND EQUITY (in thousand PLN)

315 234

301 438

A. Fundusz własny | Equity

272 306

277 984

I. Fundusz statutowy | Statutory Fund

363 225

363 225

95 000

95 000

268 225

268 225

II. Pozostałe fundusze | Other Funds

27 615

27 615

1. Fundusz rezerwowy | Reserve Fund

27 615

27 615

(112 856)

(96 336)

IV. Zysk (strata) netto | Net profit (loss)

(5 678)

(16 520)

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
Liabilities and provisions for liabilities

42 928

23 454

I. Rezerwy na zobowiązania | Provisions for liabilities

4 064

4 151

1. Rezerwa z tytułu korekty VAT | Provision for adjustment of VAT

1 087

1 304

- długoterminowa | long-term

870

1 087

- krótkoterminowa | short-term

217

217

2 977

2 847

- długoterminowa | long-term

1 296

1 301

- krótkoterminowa | short-term

1 681

1 546

0

0

0

0

0

0

a) w pozostałych jednostkach | in other entities
- udziały lub akcje | shares
- inne papiery wartościowe | other securities

- inne środki pieniężne | cash equivalents
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
Short-term prepayments and deferred costs

1. Fundusz zasadniczy | Capital Fund
2. Fundusz na działalność statutową | Statutory Fund

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | Profit (loss) from previous years

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

3. Pozostałe rezerwy | Other provisions
- krótkoterminowe | short-term
II. Zobowiązania długoterminowe | Long-term liabilities
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BILANS
BALANCE SHEET

31.12.2019

31.12.2018
dane porównawcze przekształcone
comparative data restated

III. Zobowiązania krótkoterminowe | Short-term liabilities

1 033

1 303

1. Wobec pozostałych jednostek | To other entities

1 020

1 298

744

382

744

382

267

660

c) z tytułu wynagrodzeń | cash equivalents

2

16

d) inne | cash equivalents

7

240

13

5

IV. Rozliczenia międzyokresowe | ASSETS (in thousand PLN)

37 831

18 000

1. Inne rozliczenia międzyokresowe | cash equivalents

37 831

18 000

37 831

18 000

315 234

301 438

31.12.2019

31.12.2018

A. Przychody z działalności statutowej, w tym: | Revenues
from statutory activities, including:

49 992

79 078

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego |
Revenues from unpaid public benefit activities

49 672

78 763

0

0

320

315

B. Koszty działalności statutowej, w tym: | Costs of statutory activities

58 029

86 193

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego |
Costs of unpaid public benefit activities

58 029

86 193

0

0

(8 037)

(7 115)

D. Koszty ogólnego zarządu | General and administrative exspenses

7 765

7 702

I. Amortyzacja | Depreciation and amortization

1 227

1 337

256

220

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | cash equivalents
- do 12 miesięcy | cash equivalents
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | cash
equivalents

2. Fundusze specjalne | cash equivalents

- krótkoterminowe | cash equivalents

PASYWA RAZEM | ASSETS (in thousand PLN)

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

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego |
Revenues from paid public benefit activities
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej | Revenues
from other determined statutory activities

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | Costs of paid
public benefit activities
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A–B) | Profit (loss)
on statutory activities (A - B )

II. Zużycie materiałów i energii | Consumptions of materials and energy
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tysiącach złotych)
INCOME STATEMENT (in thousand PLN)

31.12.2019

31.12.2018

2 110

1 824

IV. Podatki i opłaty | Taxes and charges

141

148

V. Wynagrodzenia | Wages and salaries

3 242

3 366

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | Social security
and other benefits

645

653

VII. Pozostałe koszty rodzajowe | Other costs by type

144

154

E. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C–D) | Proit (loss)
on statutory and administrative activities (C - D)

(15 802)

(14 817)

F. Pozostałe przychody operacyjne | Other operating income

280

240

0

1

II. Inne przychody operacyjne | Other operating income

280

239

G. Pozostałe koszty operacyjne | Other operating expenses

476

477

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | Loss on
disposal of non-financial fixed assets

0

1

476

476

H. Przychody finansowe | Financial income

10 630

5 777

I. Dywidendy | Dividends and shares in profits

1 011

767

II. Odsetki | Interests income

2 783

3 583

III. Zysk ze zbycia inwestycji | Gains on disposal of investments

2 780

0

IV. Aktualizacja wartości inwestycji | Revaluation of investments

3 509

0

V. Inne | Other

547

1 427

I. Koszty finansowe | Financial expenses

153

7 169

I. Odsetki | Interest expense

1

7

II. Strata ze zbycia inwestycji | Loss on disposal of investments

0

525

III. Aktualizacja wartości inwestycji | Revaluation of investments

0

6 414

152

223

(5 521)

(16 445)

157

74

(5 678)

(16 520)

III. Usługi obce | External services

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | Gain on
disposal of non-financial fixed assets

II. Inne koszty operacyjne | Other operating costs

IV. Inne | Other
J. Zysk (strata) brutto (E+F-G+H-I) | Loss before tax on activities
(E+F-G+H-I)
K. Podatek dochodowy | Income tax expense

L. (Strata)/Zysk netto (J-K) | Net loss (J - K)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM (w tysiącach złotych)
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (in thousand PLN)

2019

2018

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

277 984

294 504

I. Fundusz własny na początek okresu, po korektach | Equity as at the beginning
of the period, after adjustments

277 984

294 504

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

363 225

363 225

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

363 225

363 225

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

27 615

27 615

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

27 615

27 615

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | Profit (loss) from previous
years at the beginning of the period

(96 336)

(91 665)

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

(96 336)

(91 665)

7. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | Accumulated losses
at the beginning of the period, after adjustmnets

(96 336)

(91 665)

a) zwiększenie | Increase

(16 520)

(4 671)

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

(16 520)

(4 671)

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

(112 856)

(96 336)

9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | Profit (loss) from previous years
at the end of the period

(112 856)

(96 336)

10. Wynik netto | Net result

(5 678)

(16 520)

a) strata netto | Net loss

(5 678)

(16 520)

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

272 306

277 984

III. Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego (pokrycia straty)/
podziału zysku | Equity, as adjusted for the proposed offset of loss

272 306

277 984
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tysiącach złotych)
CASH FLOW STATEMENT (in thousand PLN)

2019

2018

I. Zysk (strata) netto | Net loss

(5 678)

(16 520)

II. Korekty razem | Total adjustments

10 753

(29 203)

1 227

1 337

2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | Interest and shares in profits (dividends)

(3 625)

(4 277)

3. Strata z działalności inwestycyjnej (aktualizacja wartości inwestycji) | Loss /  Profit
on financing activities

(6 687)

5 732

(11)

74

4

11

77

(98)

(39)

205

19 807

(32 186)

0

(1)

5 075

(45 723)

228 976

829 732

0

1

228 976

829 731

228 976

829 731

225 351

825 454

- dywidendy i udziały w zyskach | dividends and shares in profits

1 011

767

- odsetki | interest received

2 614

3 510

(218 516)

(847 739)

(130)

(89)

(218 236)

(847 430)

(3 826)

(2 878)

(214 410)

(844 552)

(214 410)

(844 552)

(150)

(220)

10 460

(18 007)

1. Amortyzacja | Depreciation and amortization

4. Zmiana stanu rezerw | Changes in provisions
5. Zmiana stanu zapasów | Changes in inventory
6. Zmiana stanu należności | Changes in receivables
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
Changes in short-term liabilities, except for loans and credits
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | Changes in prepayments, accruals
and deferred income
9. Inne korekty | Other adjustments
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) | Net cash flows
from operating activities (I + II)
IV. Wpływy | Cash inflows
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
Disposal of intanigible and tangible fixed assets
2. Z aktywów finansowych, w tym: | From financial assets, including:
a) w pozostałych jednostkach | In other entities
- zbycie aktywów finansowych | disposal of financial assets

V. Wydatki | Cash outflows
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
Acquisition of intangible assets and tangible fixed assets
2. Na aktywa finansowe, w tym: | On financial assets, including:
a) w jednostkach powiązanych | Related entities
b) w pozostałych jednostkach | In other entities
- nabycie aktywów finansowych | acquisition of financial assets
3. Inne wydatki inwestycyjne | Other outflows from investment activities
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (IV+V) | Net cash flows
from investing activities (IV + V)
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tysiącach złotych)
CASH FLOW STATEMENT (in thousand PLN)

2019

2018

VII. Przepływy pieniężne netto, razem (III+VI) | Net increase/(decrease) in cash
and cash equivalents (III + VI)

15 535

(63 730)

VIII. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (X-IX) | Change in cash
and cash equivalents in the balance sheet (X-IX)

15 459

(63 730)

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

27 083

90 813

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

42 542

27 083

13

5

- o ograniczonej możliwości dysponowania | of restricted cash and cash equivalents
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Suplement

O NASZYCH LAUREATACH, INICJATYWACH, PROJEKTACH

Supplement

ABOUT OUR BENEFICIARIES, INITIATIVES AND PROJECTS

Wywiady z laureatami Nagród FNP zostały opublikowane
w „Tygodniku Powszechnym”. Przedruk za zgodą redakcji.

Interviews with winners of the FNP Prize published in
Tygodnik Powszechny. Reprinted with the journal’s consent.

Chemiczna biblioteka

A Chemical Library

MARCIN BÓJKO: Otrzymał Pan nagrodę Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej za stworzenie nowej platformy technologicznej, umożliwiającej otrzymywanie związków biologicznie aktywnych, w szczególności inhibitorów enzymów
proteolitycznych. Co to za platforma i czym są enzymy
proteolityczne (proteazy)?

MARCIN BÓJKO: You received the Foundation for Polish
Science Prize for elaborating a new technological platform to obtain biologically active compounds, proteolytic
enzyme inhibitors in particular. Can you describe the
platform and define proteolytic enzymes (proteases)
for our readers?

PROF. MARCIN DRĄG: Zacznijmy od proteaz. To białka, które
są enzymami. Tych proteaz mamy u ludzi około 600–650.
Występują praktycznie w całym naszym organizmie i kontrolują wszystkie procesy życiowe. Dosłownie wszystkie. Jeśli
popatrzymy na jakikolwiek proces, jakąkolwiek ścieżkę reakcji
w organizmie żywym, to znajdziemy jakąś proteazę. Te proteazy
są dla nas użyteczne, ale kiedy zaczynają źle funkcjonować,
często prowadzi to do jakiejś choroby. Wtedy my wkraczamy
ze swoją technologią. Wykorzystujemy ją, by stworzyć narzędzia chemiczne pozwalające obserwować, co dzieje się z tymi
enzymami – czy ich poziom jest wyższy, niższy, czy może są
wyłączone, czy może zaczyna się jakieś ich niekontrolowane
działanie. Używamy do tego różnych związków chemicznych,
m.in. specjalnych markerów, które mogą np. sprawić, że enzym,
który się z nim połączy, świeci.

PROF. MARCIN DRĄG: I will begin with proteases. These are
enzymatic proteins. There are approximately 600–650 proteases in humans. They are found practically throughout
our bodies and control all life processes. Literally. If we look
at any process, any reaction pathway in a living organism,
we will find a protease. These proteases are useful, but their
malfunction often leads to diseases. That is where we come
in with our technology. We use it to create chemical tools to
observe these enzymes, determine their levels, check if they
are active, and detect any uncontrolled activity. To this end, we
use various chemical compounds, including special markers,
which can light up the enzyme that connects to the marker.

I widzimy to pod mikroskopem?
Tak. Jest mnóstwo metod diagnostycznych, pozwalających
wykryć obecność tego markera. Natomiast cała platforma
polega na tym, że te proteazy, tnąc białka, tną je na krótkie
peptydy składające się z naturalnych aminokwasów. W organizmie człowieka jest ich dwadzieścia. Problemem było
to, że kiedy chcieliśmy zrobić marker w oparciu o naturalne
aminokwasy, to się to zwykle nie udawało. Takie związki były
mało selektywne. Wpadłem na pomysł, aby w poszukiwaniu
optymalnych struktur rozszerzyć tę paletę o dziesiątki czy
nawet setki aminokwasów wytworzonych w laboratorium.
Bo obrazowo mówiąc, na marker z naturalnymi aminokwasami, oprócz badanej proteazy, rzucały się także inne proteazy?
Dokładnie tak. I dlatego zaproponowałem, żeby selektywność
uzyskać za pomocą aminokwasów nienaturalnych. Zaczęliśmy
tworzyć nasze biblioteki. W pierwszych badaniach udało się

Can we see this reaction under a microscope?
We can. There are multiple diagnostic methods to detect
the presence of this marker. However, our platform relies on
proteases that cleave proteins into short peptides consisting
of natural amino acids. There are twenty such proteases in
the human body. The problem was that when we wanted to
elaborate a marker based on natural amino acids, the process
usually failed. Such compounds were not particularly selective.
In our search for optimal structures, I came up with an idea
to expand this range by tens or even hundreds of laboratory-produced amino acids.
Figuratively speaking, along with the protease under study,
other proteases jumped at the marker based on natural
amino acids?
Exactly. That is why I proposed to achieve selectivity with unnatural amino acids, and we began to create our libraries. In our
initial studies, we obtained amino acid sequences recognized
tens, hundreds, or even thousands of times more accurately
than those consisting of natural amino acids. With the help
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uzyskać sekwencje aminokwasowe dziesiątki, setki, a nawet
tysiące razy lepiej rozpoznawane w porównaniu do tych
składających się z naturalnych aminokwasów. Za pomocą
tych pierwszych bibliotek zaczęliśmy tworzyć platformę do
badania proteaz.

Takie badania są bardzo pożądane,
bo możemy obserwować aktywność
jakiegoś enzymu, dzięki czemu
możemy zbadać, w jakie procesy
chorobowe jest zaangażowany.
Przeciętnemu człowiekowi biblioteka kojarzy się z księgozbiorem. Jak to jest w przypadku biblioteki chemicznej?
To zbiór uporządkowanych strukturalnie, syntetycznie otrzymanych związków. Trzymamy je w lodówce w temperaturze
-80 stopni Celsjusza. Gdy jakaś grupa badawcza przesyła nam
proteazę, my wyjmujemy bibliotekę z lodówki, traktujemy
przysłanym enzymem i uzyskujemy informacje na temat jego
selektywności i aktywności, a następnie na podstawie tego
syntetyzujemy optymalną cząsteczkę, która będzie z nim
działać. Kolejny etap to dokładniejsze badania biologiczne,
zwykle prowadzone przez naszych współpracowników.
Mówiąc obrazowo: tworzycie Państwo cukierki dla proteaz,
podrzucacie słodycze, na które są łase?
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of these initial libraries, we started to create a platform for
testing proteases.
An average person associates a library with a book collection. What does a chemical library look like?
A chemical library is a collection of structurally ordered, synthetically obtained compounds. We keep these compounds
refrigerated at -80° C (-112° F). When a research group sends
us a protease, we take the library out of the fridge and use it
to examine the enzyme, determine its selectivity and activity.
Based on the results, we synthesize the optimal molecule
for the protease. The next step is more thorough biological
research, usually conducted by our colleagues.
Figuratively speaking, you manufacture sweets and give
the proteases some candy that they crave?
Precisely. The sweeter the molecule, the stronger its appetite.
However, the critical aspect for us was selectivity. That is,
we managed to create incredibly selective structures, which

Such research is very desirable because we can observe the activity of
a specific enzyme. Thanks to these
observations, we can investigate which
disease processes it is involved in.

Właśnie. Im coś słodszego, tym bardziej się do tego garną. Ale
dla nas głównym aspektem była selektywność. Czyli udawało
nam się stworzyć struktury niezwykle selektywne i na tym
polega sukces metody. To spowodowało zainteresowanie
firm i ośrodków badawczych.
Trzymając się metafory cukierkowej: byliście w stanie
stworzyć słodycze, które smakują tylko jednej, konkretnej
proteazie?
Dokładnie tak.
No dobrze, proteaza złapała swój cukierek i co dalej? Skąd
wiemy, że łyknęła przynętę?
Jak już się ten cukierek przyklei do proteazy, jesteśmy w stanie
to wykryć, zarówno za pomocą standardowych metod biochemicznych, jak i za pomocą mikroskopu, bowiem marker
z enzymem tworzą bardzo trwałe wiązanie kowalencyjne.
Jeśli marker ma dołączoną grupę fluorescencyjną, to cały
taki kompleks się świeci i możemy go wykryć.
A do czego może przydać się takie wykrywanie proteaz
na życzenie?
W tej ścieżce badawczej współpracujemy z firmami, które
chcą mieć bardzo selektywne markery. Takie badania są
bardzo pożądane, bo możemy obserwować aktywność jakiegoś enzymu, dzięki czemu możemy zbadać, w jakie procesy
chorobowe jest zaangażowany.
Przykładem takiego enzymu znanego już wiele lat, a który
służy do takiej detekcji, jest kalikreina-3. Jeżeli wykryjemy ją
we krwi, to możemy powiedzieć, że u pacjenta rozwija się rak
prostaty. My w badaniach poszukujemy tego typu związków.
A coraz więcej badań mówi, że nie jeden enzym, lecz wiele
naraz jest w stanie dać informacje na temat jakiejś choroby.
I jeżeli mamy wiele takich proteaz, to trzeba zastosować
wieloparametryczną analizę pozwalającą na ich równoległe
mierzenie w jednej próbce w tym samym czasie. By móc to
robić, niedawno stworzyliśmy całą technologię od podstaw,
udało nam się stworzyć cztery markery świecące różnymi
kolorami do obrazowania czterech enzymów w neutrofilach
(rodzaju białych krwinek).
Wykorzystując to podejście, we współpracy z Uniwersytetem
Medycznym w Łodzi, z grupą prof. Wojciecha Młynarskiego
staramy się zrobić test, który na podstawie analizy krwi pozwoli sprawdzić, czy dziecko choruje na neutropenię, która
objawia się dysfunkcją neutrofili.

has led to the method’s success. It is the high selectivity that
attracted companies and research centers to collaborate
with us.
Sticking to the candy metaphor: you created sweets that
only one particular protease found tasty?
Exactly.
Well then, suppose the protease catches its candy. What
happens next? How do we know it took the bait?
Once the candy sticks to the protease, we can detect it, both
with standard biochemical methods and under a microscope.
The marker and the enzyme form a very durable covalent
bond. If the marker has a fluorescent group attached, the
whole complex lights up, and we can detect it.
Where can we use such detection of proteases on demand?
Within this research path, we cooperate with companies that
want to acquire highly selective markers. Such research is very
desirable because we can observe the activity of a specific
enzyme. Thanks to these observations, we can investigate
which disease processes it is involved in.
An example of such an enzyme is calicrein-3, known for many
years, and now used in our research. If we detect it in the
blood, we can conclude that the patient has prostate cancer.
We look for these types of compounds in our experiments.
Indeed, a growing number of studies find that not just one
enzyme, but many enzymes at a time, can inform us about
a disease. If we have many such proteases to study, we must
apply a multi-parametric analysis allowing for their simultaneous parallel measurement in a single sample. To this
end, we recently created a whole technology from scratch,
creating four markers that glow with different colors for
imaging the four enzymes found in neutrophils (a type of
white blood cell).
Using this approach, we cooperate with Prof. Wojciech Młynarski’s group at the Medical University of Łódź to make a test
that will allow us to check with blood analysis whether a child
suffers from neutropenia, a disease that manifests itself in
neutrophil dysfunction.
Will the test be used for examining a single patient or for
screening?
For now, we only speak of individual cases where a particular
disease is suspected. However, we also thought about screening, since manufacturing these markers on an industrial scale
is cheap. Incomparably cheaper than other technologies.
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Chodzi o badania konkretnego pacjenta, czy badania
przesiewowe?
Na razie mówimy o pojedynczych przypadkach, gdy podejrzewana jest konkretna choroba. Ale myśleliśmy również o tym,
żeby była to metoda przesiewowa, bowiem zrobienie tych
markerów na skalę przemysłową jest tanie. Nieporównywalnie
tańsze od innych technologii.
Natomiast kolejnym poziomem zaawansowania w badaniach
diagnostycznych jest tzw. cytometria masowa. To najnowocześniejsza obecnie metoda. By ją rozwijać w oparciu o naszą
technologię, kupiliśmy ostatnio cytometr masowy do mojego
laboratorium – jest to na razie jedyny aparat w Polsce. W oparciu o tę metodę możemy mierzyć więcej niż cztery enzymy – na
tyle mniej więcej pozwalała wcześniejsza technologia; teraz
możemy mierzyć nawet około 40 enzymów w tym samym
czasie, a teoretycznie można monitorować nawet około
120–130 niezależnych parametrów diagnostycznych.
Przygotowanie markerów do takiej diagnostyki jest kosztowne?
Cytometr kosztuje milion dolarów. Natomiast jeśli chodzi
o same markery, to obecnie stosowane przeciwciała są niebotycznie drogie. To, co my robimy, jest kilka rzędów tańsze.
Więc będziemy totalnie konkurencyjni. A najważniejszą zaletą,
którą wciąż podkreślam, jest selektywność. Jak dodamy
do badanej próbki „koktajl” markerów zrobionych według
naszej technologii, mamy pewność, że jeden marker będzie
reagował tylko z jedną proteazą.
Jak szybka jest ta metoda? Można ją stosować jako badanie śródoperacyjne w celu rozpoznawania na przykład
komórek rakowych?
To zależy, jak szybko będzie przygotowana próbka, ale tak,
myślę, że można będzie nawet stosować ją śródoperacyjnie.
Niemniej jeśli chodzi o zastosowanie w operacjach, to jest
jeszcze jeden bardzo intensywnie rozwijany sposób obrazowania. Specjalizuje się w tym grupa Matthew Bogyo na
Stanford University, z którą od wielu lat współpracujemy.
Oni przed operacją podają marker, który świeci po reakcji
z enzymami w komórkach nowotworowych. Powoduje to,
iż taki nowotwór się świeci w czasie operacji, co pozwala na
jego selektywne wycięcie. Na Stanford prowadzone są już
testy na myszach i świniach z wykorzystaniem tej technologii.
Jakich osiągnięć można się spodziewać po Pańskich badaniach?
Nas interesuje stworzenie diagnostyki dla chorób, w tym
cywilizacyjnych. Nowotwory, choroby neurodegradacyj-
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Another level of advancement in diagnostic tests is so-called
mass cytometry, the most modern method available at present. To develop mass cytometry based on our technology,
we recently bought a mass cytometer for my laboratory. It
is the only one used in Poland so far. With this method, we
can examine more than four enzymes, which is roughly the
maximum number allowed by the previous technology. Now
we can examine even about 40 enzymes simultaneously and,
theoretically, we can monitor even about 120–130 independent diagnostic parameters.
Is the preparation of markers for such diagnostics expensive?
A cytometer costs one million dollars. As for the markers, the
antibodies used today are terribly expensive. What we create
is several orders of magnitude cheaper, which allows me to
conclude that we will be fully competitive. Moreover, the most
critical advantage that I continue to highlight is selectivity. If
we add the “cocktail” of markers made with our technology
to the tested sample, we can be sure that one marker will
react with one protease only.
How fast is this method? Can we use it as an intraoperative
test to detect cancer cells, for example?
That depends on how quickly the sample will be prepared.
However, I think we will be able to use it intraoperatively.
Besides application during surgery, there is another way of
imaging, which is currently under intensive development.
Matthew Bogyo’s group at Stanford University, with whom
we have worked for many years, specializes in this imaging
method. Before the surgery, they administer a marker that
lights up after it reacts with the enzymes in cancer cells. This
reaction causes such a tumor to glow during the operation,
which allows for its selective excision. At Stanford, this technology is already tested on mice and pigs.
What can we expect from your research?
Our goal is to create diagnostics for diseases, including civilizational diseases. Namely, cancer and neurodegenerative
diseases such as Alzheimer’s and Parkinson’s, although we
also look into various types of infections. We work on enzymes
of viruses such as the dengue, MERS, SARS, or Zika, which are
completely absent in Poland but troubling around the world.
We also study parasite proteases so that infections such as
malaria can be diagnosed quickly. Our method allows us
to analyze these medically significant proteases. If we can
employ a super-selective tool to examine these proteases, we
can use them to study a specific disease. My long-term goal
is to create a diagnostic platform that will be a combination
of multiple markers for parallel imaging.

Gdy nasze badania zaczynają naśladować najlepsze grupy badawcze,
jest to dodatkowy komplement
pod adresem naszej pracy.
ne – alzheimer, parkinson, choć interesują nas też różnego
typu infekcje. Pracujemy na enzymach z wirusów całkowicie
obcych w Polsce, ale ważnych na świecie, jak denga, MERS,
SARS czy Zika. Badamy też proteazy od pasożytów, by można
było szybko diagnozować zakażenia, jak choćby malarię.
Analizujemy naszą metodą te ważne medycznie proteazy
i jeżeli jesteśmy w stanie stworzyć superselektywne narzędzie do ich badania, to możemy je wykorzystać do badania
danej choroby. Moim dalekosiężnym celem jest stworzenie
platformy diagnostycznej, czyli kompozycji wielu markerów
do równoległego obrazowania.
Można powiedzieć, że jesteście liderem światowej nauki?
W tej technologii, którą tu dysponujemy, z pewnością jesteśmy.
Sprawia ona, iż praktycznie każdy, kto ma ciekawy enzym,
chce z nami współpracować. Gdy jadę na jakąś konferencję,
zwykle kilkanaście osób podchodzi i mówi, że mają interesujące enzymy do zbadania albo że chcieliby, żeby była
zrobiona jakaś nowa biblioteka oparta na naszej technologii.
Współpracujemy z ponad trzydziestoma grupami akademickimi na świecie. Co chwilę dochodzi ktoś nowy. To przyjemna
rola, bo można powiedzieć, iż jesteśmy monopolistą. Dwa
lata temu opublikowaliśmy pełny protokół wykorzystania
naszej technologii w „Nature Protocols”. Ostatnio spotkałem
osobę z doskonałej grupy badawczej z Wielkiej Brytanii, która
powiedziała mi, że stworzyli bibliotekę według naszego przepisu i to im rewelacyjnie działa. Gdy nasze badania zaczynają
naśladować najlepsze grupy badawcze, jest to dodatkowy
komplement pod adresem naszej pracy.

When the most renowned research
groups begin to follow our studies,
we can treat it as yet another compliment to our work.
Would you say that you are a global science leader?
In the technology we discuss – yes, we definitely are a global
science leader. This position encourages virtually everyone
who has an interesting enzyme to work with us. When I attend a conference, usually a dozen or so participants come
up and tell me that they have interesting enzymes to study,
or that they would like a new library to be created based on
our technology. We cooperate with over twenty academic
groups worldwide. New partners appear by the dozens. It
is a pleasant role to play, because we may say that we have
a monopoly. Two years ago, we published a full protocol
from the use of our technology in Nature Protocols. Recently,
I met a member of a first-rate British research group, who
told me that they created a library following our recipe, with
excellent results. When the most renowned research groups
begin to follow our studies, we can treat it as yet another
compliment to our work.
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Stany splątane

Quantum Entanglement

MARCIN BÓJKO: Jak zaczęła się historia równania, którego
nazwa pochodzi m.in. od Pańskiego nazwiska?

MARCIN BÓJKO: My first question concerns the equation
named with your surname. Can you tell us how its story
began?

ANDRZEJ KOSSAKOWSKI: Zainspirowany teorią laserów
zainteresowałem się problemem ewolucji w czasie kwantowych układów otwartych, to znaczy będących podukładami
większego systemu kwantowego. Wymagało to wyjścia poza
klasyczne równanie zaproponowane przez von Neumanna
(zob. ramka). Już wcześniej, w 1972 r., podałem częściowe
rozwiązanie tego problemu w uproszczonym przypadku układu
n-poziomowego.

ANDRZEJ KOSSAKOWSKI: Inspired by the theory of lasers,
I became curious about the evolution in time of open quantum systems, that is, subsystems of larger quantum systems.
The issue required going beyond von Neumann’s classical
equation (see Box). In 1972, I provided a partial solution to
this problem for a simplified n-level system.
Did you work on your own?

Pracował Pan sam nad tymi zagadnieniami?
Podczas pobytu na uniwersytecie w Stuttgarcie przypadkowo
nawiązałem kontakt z Vittorio Gorinim z Mediolanu. Spotkaliśmy się i od razu zaprzyjaźnili.
W 1973 r. w Marburgu odbyła się bardzo ważna konferencja,
poświęcona podstawom mechaniki kwantowej, podczas
której Gorini dowiedział się, że ewolucja układu kwantowego
powinna spełniać warunek kompletnej dodatniości – warunek ten jest silniejszy niż rozważany do tej pory warunek
dodatniości. Niezwłocznie przekazał mi te informacje wraz
z materiałami konferencyjnymi.

Na miejscu okazało się, że bardzo
łatwo jest przeformułować warunki, które wcześniej znalazłem dla
dodatniości, na warunki dla kompletnej dodatniości. Zajęło nam to
jedno przedpołudnie.
Okazało się też, że Gorini współpracował z George’em Sudarshanem z Austin w Teksasie nad charakteryzacją odwzorowań zbioru macierzy gęstości (odwzorowaniami dodatnimi). W 1974 r., na zaproszenie Sudarshana, Gorini i ja
przyjechaliśmy razem do Austin. Na miejscu okazało się, że
bardzo łatwo jest przeformułować warunki, które wcześniej
znalazłem dla dodatniości, na warunki dla kompletnej dodatniości. Zajęło nam to jedno przedpołudnie. Wykorzystując
podane wcześniej warunki konieczne i dostateczne oraz
pojęcie kompletnej dodatniości, podaliśmy ogólną postać
generatora kompletnie dodatniej półgrupy dynamicznej dla
układu n-poziomowego.
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During my stay at the University of Stuttgart, I accidentally
made contact with Vittorio Gorini from Milan. We met and
immediately became friends.
In 1973, Gorini attended a major conference on the basics of
quantum mechanics in Marburg. He learned that the evolution of a given quantum system should meet the condition of
complete positivity. This prerequisite was more substantial
than the previously considered condition of positivity alone.
Gorini immediately provided me with this new knowledge,
along with the conference materials.

We found it very easy to reformulate my previous conditions for
positivity into conditions for complete positivity. It took us no more
than one morning.
Gorini also collaborated with George Sudarshan from Austin,
Texas, on describing positive maps of density matrix sets. In
1974, at Sudarshan’s invitation, Gorini and I came to Austin
together. We found it very easy to reformulate my previous
conditions for positivity into conditions for complete positivity.
It took us no more than one morning. Based on the prior necessary and sufficient conditions and the notion of complete
positivity, we elaborated the general structure of a completely
positive semi-group generator for an n-level system.
There are four surnames in your equation. Who is the
fourth author?
This is a funny story, actually. That year, the symposium took
place on December 6, and on December 10 I returned to Poland

W równaniu Panów autorstwa są cztery nazwiska. Do kogo
należy czwarte?
To zabawna historia. Tamtego roku sympozjum wypadło
6 grudnia, a ja wróciłem do Polski 10 grudnia już z preprintem naszej pracy. Dowiedziałem się, że gościem na
sympozjum był profesor Göran Lindblad ze Sztokholmu
i mówił na podobny do mojego temat. To mnie zaciekawiło,
wysłałem mu preprint, a po kilku dniach on przysłał mi
manuskrypt swojej pracy, który pieczołowicie przechowuję do dzisiaj. Jednym słowem okazało się, że w dwóch
różnych częściach świata w tym samym czasie nasza trójka
i niezależnie on pracowaliśmy nad tym samym zagadnieniem z podobnym rezultatem. Lindblad, używając innego
narzędzia matematycznego, podał nieco ogólniejsze rozwiązanie tego problemu.
Nasza praca i praca Lindblada ukazały się w tym samym,
1976 r. w dwóch czasopismach z różnicą miesiąca: nasza
w maju w „Journal of Mathematical Physics”, jego w czerwcu
w „Communication in Mathematical Physics”. Dlatego dziś
równanie nosi nazwę G
 KS-L od inicjałów naszych nazwisk.
Do tego równania doprowadziły bardzo szczególne koincydencje. My do rezultatów dochodziliśmy jako fizycy. Lindblad
doszedł do niego jako matematyk. Widać, że ta idea po prostu
przez lata dojrzewała.

with a preprint of our work. I learned that one of the symposium guests was Professor Göran Lindblad from Stockholm,
whose study was similar to mine. This piece of news aroused
my curiosity, so I sent him the preprint. A few days after, Lindblad sent me a manuscript of his work, which I carefully store
in my archive to this day. In short, we learned that the three
of us and Professor Lindblad independently investigated the
same issue, in two different parts of the world, with similar
results. Using a different mathematical tool, Lindblad provided
a slightly more general solution to the problem.
Both our and Lindblad’s works appeared in 1976, in two
separate journals, one month apart: ours in the Journal of
Mathematical Physics in May, and his in Communication in
Mathematical Physics in June. Therefore, the equation is named
GKS-L, based on our surname initials. This equation was the
work of a very peculiar coincidence. We achieved the results
as physicists, and Lindblad reached them as a mathematician.
Evidently, this idea gradually developed over the years.
What other avenues did you explore?
After the GKS-L equation, I collaborated with Stanisław Dembiński from our Institute. We worked on the theory of a saturable
absorber, that is, a simplified model of a dye laser. Such a system makes it possible to observe first-order phase transitions.

Prof. Andrzej Kossakowski

FNP ANNUAL REPORT 2019 | SUPPLEMENT

103

Czym się Pan jeszcze zajmował?
Następnie, współpracując ze Stanisławem Dembińskim
z naszego Instytutu, pracowałem nad teorią lasera z nasycalnym absorberem, będącym uproszczonym modelem
lasera barwnikowego. W takim układzie występuje przejście
fazowe pierwszego rodzaju.
Przez ponad dziesięć ostatnich lat współpracuję z Dariuszem Chruścińskim, zajmowałem się problematyką stanów
splątanych, odwzorowań dodatnich, a w szczególności
równaniami ewolucji z pamięcią, które są uogólnieniem
równań GKS-L.
Jak wyglądała współpraca między naukowcami z różnych
instytutów, gdy zaczynał Pan swoją karierę?
Trzeba pamiętać, że przed 40 laty współpraca z zagranicznymi
ośrodkami naukowymi była bardzo utrudniona, m.in. nie było
poczty elektronicznej. W związku z tym byliśmy skazani na
korespondencję listowną, co było nieefektywnym sposobem
komunikacji, wręcz koszmarem. Jestem głęboko przekonany,
że gdybyśmy się nie spotkali w Austin, to ta praca nigdy by nie
powstała i byłoby tylko równanie Lindblada lub przynajmniej
kolejność liter byłaby inna.

Wystarczy mi kilka książek,
parę prac, nieco papieru,
ołówek i trochę pomysłów.
Od kiedy jest Pan związany z Uniwersytetem Mikołaja
Kopernika w Toruniu?
Do Torunia przyjechałem na studia w 1955 r. i tu już zostałem. Moja droga naukowa od początku związana była z UMK.
Studia ukończyłem w 1960 r. i od razu zaproponowano mi
asystenturę. Pracę doktorską obroniłem w 1966, habilitowałem się w 1972, a profesorem jestem od 1979 r. Pracowałem
w Zakładzie Fizyki Statystycznej i Matematycznej kierowanym
przez Romana Stanisława Ingardena, który został dyrektorem
Instytutu i kierował przez wiele lat Zakładem Fizyki Statystycznej i Matematycznej. Prof. Ingarden był zainteresowany
m.in. fizyką matematyczną, stąd mój kontakt z tego typu
problematyką. W latach 70. duże ożywienie, jeśli chodzi
o fizykę teoretyczną, było związane z wieloma inicjatywami
Ingardena, m.in. założył on dwa czasopisma z redakcją w Toruniu: „Reports on Mathematical Physics” i „Open Systems
and Information Dynamics”. Ponadto zainicjował coroczne
toruńskie Sympozja Fizyki Matematycznej. Dzięki prof. Aleksandrowi Jabłońskiemu zaraz po doktoracie wyjechałem na
pierwszy staż do Kanady. Kolejne kontakty nawiązywałem
już dzięki swoim publikacjom.
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For over a decade, I have worked with Dariusz Chruściński
to investigate quantum entanglement, positive maps, and
especially evolution equations with memory, a generalization
of GKS-L equations.
At the beginning of your career, how did scientists from
different institutes cooperate?
We should bear in mind that forty years ago, cooperation
with foreign research centers was an arduous enterprise.
For instance, there was no electronic mail. We had to write
letters, which was an inefficient way of communication, a real
nightmare. I firmly believe that without our meeting in Austin,
this work would never exist. We would only know about the
Lindblad equation, or at least the order of the letters would
be different.

All I need is a few books, a few
works, some paper, a pencil,
and some ideas.
When did you begin working at the Nicolaus Copernicus
University in Toruń?
I came to Toruń to study Physics in 1955 and decided to stay.
From the very beginning, my academic path had strong ties
to the University. I graduated in 1960 and began to work as
an assistant lecturer. I defended my doctoral thesis in 1966,
received my habilitation in 1972, and became a professor in
1979. I worked in the Department of Statistical and Mathematical Physics headed by Professor Roman Stanisław Ingarden,
who became the director of the Institute and chaired the
Department for many years. Ingarden’s academic interests
included mathematical physics, hence my contact with this
subdiscipline. In 1970, we noted a significant revival of interest
in theoretical physics. This development was the result of
Ingarden’s many initiatives, among others, two Toruń-based
journals: Reports on Mathematical Physics and Open Systems
and Information Dynamics. Moreover, Ingarden launched the
annual Toruń Symposium of Mathematical Physics. Thanks to
Professor Aleksander Jabłoński, I visited Canada for my first
internship soon after my doctoral studies. Afterward, I met
other scientists through my publications.
What does physics mean to you?
It means a lot to me. One could say it means everything, except
for my family. I consider myself very fortunate to work on
my passion professionally. To me, physics is an intellectual
adventure. When I see results, I achieve satisfaction. Moreover,
thanks to physics, I had the opportunity to meet wonderful
people, who are my friends to this day.

Od lat 90. zacząłem częściej wyjeżdżać za granicę, m.in. do
Niemiec, Włoch, Belgii, Hiszpanii, Kanady, USA, Japonii, Chile...
W naszej dziedzinie praktycznie zmienia się tylko kraj, miasto
i pokój do pracy, ale najważniejsze są kontakty osobiste z innymi uczonymi. Dyskutuje się na tematy naukowe i czasem
udaje się rozwiązać jakiś problem.
Czym dla Pana jest fizyka?
Znaczy dla mnie bardzo dużo, można powiedzieć, że właściwie
wszystko, za wyjątkiem rodziny. Mam szczęście, że moja praca
zawodowa jest równocześnie moją pasją, jest intelektualną
przygodą, a jeżeli ma się rezultaty, to jeszcze dodatkowo ma
się satysfakcję. Dzięki fizyce miałem szczęście poznać wspaniałych ludzi, z którymi przyjaźń trwa do dziś.
Mówi Pan o pozostałej trójce z równania GKS-L?
Niestety Sudarshan już odszedł. Spotykałem się z nim często
na zjazdach, mieliśmy wspólnych znajomych. Pamiętam nasze
spotkanie na konferencji w Tokio, które nastąpiło po dłuższym
czasie niewidzenia się, a czuliśmy się, jakbyśmy rozstali się
miesiąc wcześniej. On powiedział: „Chodź, pogadamy!”. I tak
we dwóch przegadaliśmy prawie całą konferencję, nie byliśmy
na wykładach. On też przyjeżdżał kilkakrotnie do Torunia,
a ja kilka lat temu byłem na jego 75. urodzinach w Hiszpanii. Sudarshan miał duże osiągnięcia w teorii pola i cząstek
elementarnych, a przy tym był wielkim filozofem – znał całą
filozofię hinduską, sanskryt...

Do you mean the other three authors of the GKS-L equation?
Unfortunately, Sudarshan passed away. I often met him at
different gatherings since we had common friends in common.
I still remember our meeting at a conference in Tokyo. We had
not seen each other for a long time, but it felt like a month. He
said, “Come on, let’s talk!” The two of us chatted for almost
the entire conference and missed all the lectures. He also
came to Toruń several times. A few years ago, I visited him in
Spain for his seventy-fifth birthday. Sudarshan had remarkable
achievements in the field and elementary particle theories,
but he was also a great philosopher, well-read in Hindu philosophy and Sanskrit.
Gorini and I are friends to this day. He visits almost every
year. We stay at my house in the countryside. Vittorio hikes
in the forest, takes many photographs, picks mushrooms,
and prepares delicious meals. We both like to show off our
culinary talents. Luckily, all the guests are still alive. We talk
a lot, reminisce about the old times. He is a very broad-minded
man, so we are never bored.
I doubt that you ever become bored, even when Gorini
is not around.
I visit my Institute office less and less, choosing to work from
home instead. All I need is a few books, a few works, some
paper, a pencil, and some ideas. I increasingly appreciate
staying in the countryside, taking care of the garden, and
working on my research.

Z Gorinim do dziś utrzymujemy przyjacielskie relacje. On tu
przyjeżdża prawie co roku. Siedzimy sobie w moim domku,
na wsi. Vittorio spaceruje po lesie, robi dużo zdjęć, zbiera
grzyby i przygotowuje pyszne posiłki. Obaj popisujemy się
talentami kulinarnymi i na szczęście wszyscy konsumenci żyją.
Dużo rozmawiamy, wspominając dawne czasy. To człowiek
o bardzo szerokich horyzontach. Nie nudzimy się ani chwilę.
Nawet gdy go nie ma, Pan chyba też się nie nudzi?
Coraz rzadziej odwiedzam mój gabinet w Instytucie. Częściej
pracuję w domu. Wystarczy mi kilka książek, parę prac, nieco
papieru, ołówek i trochę pomysłów. Coraz chętniej przebywam
na wsi, zajmując się ogrodem... oraz pracując naukowo.
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Logika pytań

The Logic of Questions

MARCIN BÓJKO: Panie Profesorze, nie ukrywam, że czuję
pewną tremę przeprowadzając wywiad z osobą, która sporą
część kariery naukowej poświęciła badaniu logiki pytań.
Zastanawia mnie pewna sprzeczność. Jak można mówić
o logice pytań, skoro pytanie samo w sobie nie może być
ani prawdziwe, ani fałszywe, tak jak jest w przypadku zdań?

MARCIN BÓJKO: Professor Wiśniewski, I must admit that
I feel slightly nervous interviewing a person who devoted
a large part of his scientific career to studying the logic
of questions. A certain paradox immediately comes to
my mind. How can we speak about the logic of questions
when a question itself cannot be either true or false, as is
the case with sentences?

PROF. ANDRZEJ WIŚNIEWSKI: Pytania nie są prawdziwe lub
fałszywe, ale mogą być trafne lub nietrafne. Pytanie trafne to
takie, które posiada przynajmniej jedną prawdziwą odpowiedź
bezpośrednią. Bezpośrednia odpowiedź to taka możliwa odpowiedź – niekoniecznie prawdziwa!– która dostarcza dokładnie
tych informacji, o które w pytaniu chodzi. Natomiast pytanie
nietrafne to takie, które nie ma prawdziwej odpowiedzi tego
rodzaju, to znaczy wszystkie odpowiedzi bezpośrednie na to
pytanie są fałszywe.

Bezpośrednia odpowiedź to taka możliwa odpowiedź – niekoniecznie prawdziwa! – która dostarcza dokładnie tych
informacji, o które w pytaniu chodzi.
Poproszę o przykłady.
Rozważania logiczne nie dotyczą bezpośrednio języka naturalnego, trzeba przedtem formalnie opisać pytania i ich odpowiedzi bezpośrednie, dopiero wtedy można coś analizować.
Ale weźmy coś, co jest dość jasne do analizy: która liczba
naturalna jest mniejsza niż zero? Co pan myśli o tym pytaniu?
Powiedziałbym, że to nielogiczne pytanie, bo nie ma liczb
naturalnych mniejszych od zera.
Odpowiedź bezpośrednia wskazuje liczbę naturalną i stwierdza,
że jest ona mniejsza od zera. Jest wiele takich odpowiedzi.
Ponieważ każda taka odpowiedź jest fałszywa, to pytanie
jest nietrafne. Można na nie odpowiedzieć jedynie, że takiej
liczby nie ma, a więc dostarczyć odpowiedź korekcyjną, która
jest prawdziwa. Weźmy pod uwagę inne pytanie: jakie miasto
w zachodniej Polsce jest miastem uniwersyteckim?
Tu jest kilka poprawnych odpowiedzi: Poznań, Szczecin,
Wrocław...
No tak, ale pytanie może mieć więcej niż jedną prawdziwą odpowiedź bezpośrednią. Ważne jest, aby miało co
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PROF. ANDRZEJ WIŚNIEWSKI: Indeed, questions cannot be
true or false, but they can be relevant or irrelevant. A relevant question is one that has at least one true direct answer.
A direct answer is a possible – not necessarily true – answer
that provides precisely the information that the question
concerns. An irrelevant question is one that does not have
such a true direct answer; that is, all direct answers to this
question are false.
Can you give us some examples?
Logical analyses do not concern natural language directly:
you have to formally describe the questions and their direct
answers beforehand. Only then can you analyze them. However, I can give you an example that is quite easy to analyze:
which natural number is less than zero? What is your take on
this question?
I would say that the question is illogical because such
natural numbers do not exist.
A direct answer provides a natural number and states that
the number is less than zero. There are many such possible
answers. Since all of them are false, the question is irrelevant.
We can only respond to the question by saying that such
a number does not exist, which makes it a corrective answer,
which is true. Let us look at another question: which city in
western Poland is home to a university?
There are several true answers: Poznań, Szczecin, Wrocław…
That is correct. However, a question can have more than one
true direct answer: the important thing is that it must have
at least one. Therefore, the question is relevant.
Classical logic provides inference schemes leading from
truths to truths. Philosophy calls them schemes because
they do not refer to the content of premises or inferences
but their form. One may wonder if certain inference schemes
take us from true to relevant questions, which appears to

A direct answer is a possible – not
necessarily true – answer that
provides precisely the information
that the question concerns.

be the case indeed. We can also find inference schemes that
take us from relevant questions and true sentences to other
relevant questions. However, the transmission of relevance
and truthfulness into relevance alone is not enough. The
question we reach should also be cognitively useful to the
initial question.

Prof. Andrzej Wiśniewski

najmniej jedną taką odpowiedź. To pytanie jest więc trafne.
Logika klasyczna dostarcza schematów wnioskowań prowadzących od prawd do prawd. Schematów – bo nie odwołujemy się do treści przesłanek czy wniosków, lecz do ich
formy. Można się zastanawiać, czy istnieją jakieś schematy
wnioskowań prowadzących od zdań prawdziwych do pytań
trafnych. Okazuje się, że tak. Można też znaleźć schematy
wnioskowań prowadzących od pytań trafnych i prawdziwych zdań do kolejnych pytań trafnych. Sama transmisja
trafności i prawdziwości w trafność to jednak za mało; pytanie, do którego dochodzimy, powinno być też w pewnym
sensie użyteczne poznawczo względem pytania wyjściowego.
Można to uściślić i w efekcie otrzymać schematy przechodzenia od pytań trafnych do pytań nie tylko trafnych, ale
i użytecznych. Z kolei w przypadku wnioskowań prowadzących od zdań oznajmujących do pytań można znaleźć
schematy gwarantujące nie tylko transmisję prawdziwości
przesłanek w trafność pytania-wniosku, ale i informatywność
takiego pytania: każda odpowiedź bezpośrednia niesie informację, która nie jest zawarta w przesłankach. Znalezienie
prawdziwej odpowiedzi będzie więc zyskiem poznawczym.
Inferencyjna logika pytań dostarcza takich schematów. To są
podstawowe cegiełki, których można dalej używać.
Czy Pańskie prace można wykorzystać do automatyzacji
zadawania pytań, eksploracji wiedzy i nauczenia maszyn
rozumienia pytań i odpowiedzi?

We can make these schemes even more specific and obtain
schemes that will lead us from relevant questions to not only
relevant but also useful questions. As for inferences that
take us from statements to questions, certain schemes do
not only guarantee the transmission of premise truthfulness
into question-interference truthfulness. They also ensure
the informative value of such a question: each direct answer
contains information that we cannot find in the premises.
Thus, finding a true answer will constitute a cognitive benefit.
The inferential logic of questions provides us with such
schemes. They are a foundation on which we can build.
Can your work be used to automate the posing of questions and the exploration of knowledge in order to teach
machines to comprehend questions and answers?
To call it comprehension is rather daring. However, such
work has been used in the past, albeit not on a commercial
level. Erotetic scenarios were applied to selected cognitive situations. The word “erotetic” comes from the Greek
“erotema,” which means “question.” Erotetic scenarios enabled people to describe ways of solving certain types of
problems, although I would not go so far as to call them
algorithms. There were formal models of dialog scenarios,
and the question was how to formally describe cooperative
problem-solving. Cooperative problem-solving assumes that
information leading to a solution is dispersed among many
sources, not entirely available in any single one of them, and
thus, to reach the solution, we must make the partial pieces
of information “meet.” We can model such “meetings” with
erotetic scenarios.
And we have cooperative answering. In such a scenario,
I query a database, and it provides me with answers that
are not only correct but also assume a useful non-misleading form. These criteria are particularly significant in
negative answers.
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Pojęcie rozumienia jest tu dosyć ryzykowne. Ale było to wykorzystywane, chociaż nie na poziomie rozwiązań komercyjnych. Tak zwane scenariusze erotetyczne (nazwa pochodzi
od greckiego erotema, czyli pytanie) przykładano do pewnych sytuacji poznawczych. Można było opisać pewne, nie
powiem algorytmy, ale sposoby rozwiązywania pewnego
typu problemów. Modelowano formalnie przebiegi dialogów,
a ponadto zastanawiano się nad tym, jak można formalnie
opisać kooperatywne rozwiązywanie problemów. Chodzi
w nim o to, że informacja prowadząca do rozwiązania jest
rozproszona w wielu źródłach, nie jest w całości dostępna
w żadnym z nich, a więc żeby dojść do rozwiązania, trzeba
spowodować, aby te cząstkowe informacje się „spotkały”.
To można modelować za pomocą scenariuszy erotetycznych.
Albo takie kooperatywne odpowiadanie. Polega ono na tym, że
zwracam się z pytaniem do bazy danych, a ta baza dostarcza odpowiedzi, która jest nie tylko poprawna, ale i podana w postaci
użytecznej dla mnie, a ponadto niewprowadzającej mnie w błąd.
To jest szczególnie ważne w przypadku odpowiedzi negatywnych.
Mówiąc ogólnie, efekt kooperatywności uzyskujemy w ten
sposób, iż podana odpowiedź jest uzupełniona o wyjaśnienie, w oparciu o jakie fakty i reguły została ona udzielona.
Mamy również kooperatywne stawianie pytań. Np. system
może odpowiedzieć pytaniem na zapytanie użytkownika,
a odpowiedź użytkownika ułatwi systemowi znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego tego użytkownika. Modelując
te zjawiska, także używamy scenariuszy erotetycznych. To
są rzeczy opisane na poziomie formalnym i są to pomysły
architektur. Jest taka książka, nagrodzona zresztą, „Logic of
Questions in the Wild”, jednego z moich współpracowników,
profesora Pawła Łupkowskiego, która o tym wszystkim mówi.
Druga sprawa to pewne nowe metodydowodzenia twierdzeń.
Tutaj polecam książkę „From Questions to Proofs” autorstwa
profesor Doroty Leszczyńskiej-Jasion.

Zacząłem o tym wszystkim myśleć,
próbując rozwiązać zagadkę, jak powstają pytania, a później, jak miałem
to pierwsze rozwiązanie, zacząłem
zastanawiać się nad rozumowaniami,
wnioskowaniami, i tak poszło.
Skąd się u Pana wzięła fascynacja badaniem logiki pytań?
Zaczęło się oczywiście od filozofii, którą studiowałem,
i zainteresowała mnie kwestia zależności logicznych między problemami filozoficznymi. Które problemy są ważniejsze, które mniej ważne, które zależą od rozwiązań innych
problemów. To z kolei wymagało podszkolenia się w logice.
I zaczęło mnie coraz bardziej wciągać. A były lata 80., gdy
panował taki paradygmat, że w zasadzie pytania poddają
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Generally speaking, the effect of cooperativity results from
supplementing a given answer with an explanation of the
facts and rules on which it bases.
We can also speak of cooperative posing of question. For instance, the system can answer user query with another question.
The user’s subsequent response will allow the system to find
a satisfying solution. When we model these phenomena, we also
use erotetic scenarios. These scenarios have formal descriptions
and they are ideas for architectures. For more information on
the subject, I recommend a prize-winning book by my colleague
Professor Paweł Łupkowski, Logic of Questions in the Wild.
I should also mention certain novel ways of theorem proving,
for which I consider particularly noteworthy the book by Professor Dorota Leszczyńska-Jasion’s, From Questions to Proofs.
How did you become fascinated the logic of questions?
It all began with my philosophy studies, of course. I became
curious about the logical relationships between philosophical problems, their level of significance and dependence on
the solutions to other problems. To answer these questions,
I needed a course in logic, which made me grow increasingly
fascinated with the subject. That was in the 1980s, when the
dominant paradigm believed questions can undergo logical
analysis, their structure can be described, and the relationships
between questions and answers also allow for description. The
paradigm regarded as true that we may describe relationships
of questions in questions and characterize the assumptions of
questions. However, reasoning processes in which questions
play an important role could not be described fully. But these
were the subject of research within psychology, heuristics,
and other fields.

I began to contemplate the matter,
trying to solve the puzzle of how
questions arise. When I had my first
solution, I moved on to reasoning,
inferences, and so on.
Nevertheless, we still had an issue to solve: what does it mean
for a question to appear? Only partial solutions existed. I began
to contemplate the matter, trying to solve the puzzle of how
questions arise. When I had my first solution, I moved on to
reasoning, inferences, and so on.
Thirty years ago, when somebody mentioned inferences that
led to questions or had premises that led to questions, their
claims were considered very suspicious. Recently, when I went
to Brussels, I decided to check if that was still the case. I asked

się analizie logicznej, można ich strukturę opisać, można
opisać związki między pytaniem a odpowiedzią. Można
opisać związki zawierania się pytań w pytaniach. Można
scharakteryzować założenia pytań. Natomiast rozumowania,
w których pytania pełnią istotną rolę, to coś, czego nie da
się ściśle opisać. To już kwestia psychologii, heurystyki itd.
A z drugiej strony był taki otwarty problem: co to znaczy,
że pytanie powstaje? Były znane tylko cząstkowe rozwiązania. Zacząłem o tym wszystkim myśleć, próbując
rozwiązać zagadkę, jak powstają pytania, a później, jak
miałem to pierwsze rozwiązanie, zacząłem zastanawiać
się nad rozumowaniami, wnioskowaniami, i tak poszło.
Efekt jest taki, że jak 30 lat temu ktoś mówił o wnioskowaniach
prowadzących do pytań, albo mających przesłanki będące
pytaniami, było to bardzo podejrzane. A niedawno, gdy byłem
w Brukseli, tak testowo zapytałem kolegę (oczywiście nie-Polaka), czy istnieją takie wnioskowania poddające się analizie
logicznej. Odpowiedział: „przecież to oczywiste, że istnieją”.
Czyli obudziła się w Panu przekora naukowa – słyszał Pan,
że się nie da, to postanowił Pan sprawdzić, czy faktycznie
tak jest?
Czasem warto nie wiedzieć, że się nie da... Niewątpliwie był to
ciekawy i wtedy nowy problem. Współcześnie mamy również
inne podejścia do tego zagadnienia, ale gdy patrzymy na daty
moich publikacji, to nie muszę się wstydzić.

my, non-Polish, friend whether there were inferences that
could yield themselves to logical analysis. He answered, “Of
course there are.”
Could we say that this paradigm awakened your scientific
defiance? You heard that this was impossible and decided
to check whether that was indeed the case?
Sometimes it is worth knowing that something is impossible.
Undoubtedly, it was a curious and novel issue at the time. We
approach this matter differently today. Still, considering the
dates of my publications, I do not think I have any reason to
be ashamed.
Can we speak of international success in this context?
Let us take an external criterion: are the results discussed
and comprehensively presented in various handbooks or
encyclopedias? I have a lot to show in this matter: Routledge
Encyclopedia of Philosophy, Handbook of Philosophical Logic,
Handbook of Epistemology, Handbook of Logic and Language,
Handbook of Contemporary Semantic Theory, Encyclopaedia
of Proof Systems, and many more. You can see that there are
numerous publications in which my solutions and analyses
are presented, discussed, and commented. I consider these
publications to be a sign that my work is by no means strictly
limited to Poland.

Czy możemy w tym kontekście mówić o międzynarodowym sukcesie?
Weźmy zewnętrzne kryterium: czy wyniki są omawiane, przedstawiane w miarę obszernie w różnych handbookach czy encyklopediach? W tym momencie jest się czym pochwalić. Mamy
„Routledge Encyclopedia of Philosophy”, mamy też „Handbook
of Philosophical Logic”, „Handbook of Epistemology”, „Handbook of Logic and Language”, „Handbook of Contemporary
Semantic Theory”, „Encyclopaedia of Proof Systems” itd. Jest
więc trochę publikacji, w których te rozwiązania i analizy są
przedstawiane, omawiane, komentowane. Myślę, że jest to
jakaś oznaka, iż rzecz nie jest czysto lokalna.
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Wespół w zespół,
czyli lotne popioły,
tajemnice ADHD
i nowatorska
terapia genowa

A Team Effort,
or Fly Ash,
Secrets of ADHD,
and Innovative
Gene Therapy

Sławomir Zagórski

Sławomir Zagórski

W marcu 2019 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu TEAM-NET. Spośród 39 zgłoszonych
projektów finansowanie otrzymało 11. Rok później pytamy
kierowników trzech nagrodzonych projektów o ich zamierzenia, pierwsze postępy, trudności. Dopytujemy też, czy
łatwo im się zgrać w ramach wielu zespołów, wreszcie, co
sami uznają w przyszłości za sukces całego przedsięwzięcia.

In March 2019, the Foundation for Polish Science (FNP)
announced the results of the TEAM-NET competition. Of
the 39 submitted projects, 11 received funding. A year later,
we ask the principal investigators of three awarded projects
about their plans, first developments, and difficulties. We
also ask whether it is easy for them to become part of many
teams and, finally, what they themselves will consider in the
future to be the success of the whole undertaking.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Franus zarządza wielodyscyplinarnym
konsorcjum, w którym działa aż 6 zespołów. „Wszystkich nas
połączyła miłość do lotnych popiołów, stąd nasza nazwa –
FUNash” – śmieje się.

Professor Andrzej Franus manages a multidisciplinary consortium, in which operate as many as six teams. “We all share
a love of fly ashes, hence our name: FUNash,” he laughs.
At first, I thought the term “fly ash” means a type of gas.

W pierwszej chwili termin „popiół lotny” skojarzył mi się z gazem.
„Nie, tu nie o chodzi o gaz” – tłumaczy naukowiec. „Jeżeli
spala pan węgiel, to trzeba pamiętać, że zawartość węgla
w tym surowcu nigdy nie wynosi 100 proc. Zawsze znajdą
się w nim jakieś domieszki czy fragmenty rożnych skał, które
są niepalne i nie dostarczają kalorii. W momencie, gdy taki
‘zanieczyszczony’ węgiel trafia do kotła elektrowni, to jego
‘czysta’, organiczna część zostanie spalona i zamieniona w energię, natomiast reszta ulegnie wyłącznie termicznej obróbce,
tworząc wspomniany popiół lotny”.
Jego cząstki mają bardzo niewielkie rozmiary, dlatego strumień spalin porywa je i bez trudu wynosi z komory paleniska.
Następnie wychwytywane są przez specjalne filtry, ale potem
trzeba coś z nimi zrobić.
Składować na otwartych przestrzeniach nie bardzo można, bo
zaraz porwie je wiatr. Dziś elektrownie zwracają na to baczną
uwagę, zmuszają je zresztą do tego przepisy, ale dawniej zieleń
w okolicy każdej większej elektrowni była dosłownie zszarzała
od drobnych cząstek popiołu.
Teraz część z nich nadal ulatuje do atmosfery, przyczyniając
się do tworzenia smogu, stara się jednak temu przeciwdzia-
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“No, this is not about gas,” explains Franus. “If you burn coal,
you should remember that the carbon content in this raw
material is never 100%. It will always contain some admixtures
or fragments of various rocks that are non-flammable and do
not provide calories. When such ‘contaminated’ coal goes to
the power plant’s boiler, then its ‘clean’ organic part will be
burned and converted into energy, while the rest will undergo
only thermal treatment, which will form fly ash.”
Fly ash particles are very small in size, which is why exhaust
fumes gas stream entrains them and easily lifts out of the
furnace chamber. Then they are captured by special filters,
but this is when you have to do something with them.
They cannot be stored in open spaces, because they will be
blown away by the wind. Today, power plants pay close attention to this – and they are forced to do so by law – but in
the past, greenery in the vicinity of every major power plant
was literally grayed out from fine ash particles.
Now some particles still escape into the atmosphere, contributing to the formation of smog, but the power plants try
to counteract this by enclosing the ash in specially designed
hangars or water tanks. It is best when a company immediately

łać, zamykając popiół w specjalnie do tego przeznaczonych
hangarach lub składując go w zbiornikach wodnych. Najlepiej,
by ktoś go od razu odbierał i wykorzystywał. W ten sposób
można by upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej
strony chronić środowisko, z drugiej wykorzystywać taki
odpad z pożytkiem dla gospodarki.
I taki właśnie cel stoi przed konsorcjum FUNash.

500 METRÓW KWADRATOWYCH
Z JEDNEGO GRAMA
Dwa wchodzące skład FUNash zespoły pracują w Politechnice
Lubelskiej.
Pierwszy, pod kierunkiem szefa całego konsorcjum, zajmuje się syntezą materiałów, które potem posłużą wszystkim
pozostałym ekipom jako baza wyjściowa do otrzymywania
bardziej wyspecjalizowanych produktów.
Naukowcy odbierają popioły z różnego rodzaju elektrowni i elektrociepłowni, a następnie w procesie chemicznym
zmieniają ich właściwości. Prof. Franus ma w tej mierze spore
doświadczenie. Już jego doktorat pisany na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dotyczył zeolitów, czyli minerałów
powstających w wyniku transformacji pyłów wulkanicznych,
które po erupcji wulkanów przedostają się do atmosfery
(zapewne każdy z nas pamięta, jak kilka lat temu skutecznie
spowodowały ograniczenie lotów nad Islandią), a następnie,
opadając na powierzchnię mórz i lądów, dają początek skałom
o nazwie tufy i tufity.

picks up and utilizes fly ash. Hence, we can kill two birds with
one stone. On the one hand, protect the environment; on the
other, use such waste for the benefit of the economy.
And this is the purpose of the FUNash consortium.

500 SQUARE METERS FROM ONE GRAM
Two of FUNash teams work at the Lublin University of Technology. The first one, under Franus’s direction as the head of
the entire consortium, deals with the synthesis of materials,
which will then be used by all the other teams as a starting
base for obtaining more specialized products.
Scientists collect ashes from various types of power plants and
combined heat and power plants so as to change their properties in a chemical process. Franus has a lot of experience in this
area. His doctoral thesis at the AGH University of Science and
Technology in Krakow concerned zeolites – minerals formed
as a result of transformations in volcanic ash – which get into
the atmosphere after volcanic eruptions (probably each of
us remembers how a few years ago they effectively reduced
flight over Iceland), and when they fall to the surface of the
sea and land, they give rise to rocks called tuffs and tufites.
Prof. Wojciech Franus

„Przeniosłem się na Politechnikę Lubelską i wspólnie z kolegami
z Krakowa zaczęliśmy opracowywać technologię otrzymywania
materiałów zeolitowych z odpadów pochodzących z energetyki” – tłumaczy naukowiec. „Podpatrywaliśmy w tym celu
to, co dzieje się z pyłami wulkanicznymi zamieniającymi się
w zeolity. Tyle że w przyrodzie proces ten trwa miliony lat,
a my chcieliśmy uzyskać je jak najszybciej, poddając popiół
z elektrowni stosownej obróbce chemicznej”.
Porowate materiały, jakie otrzymuje zespół prof. Franusa,
mają zadziwiające własności. Gdyby gram takiej substancji
rozłożyć jak kartkę, miałaby ona 300–500 metrów kwadratowych. „Najlepsze materiały, jakie do tej pory udało się nam
uzyskać – nawet 1000 metrów kwadratowych!” – dodaje
naukowiec.
„Są w nich różnego rodzaju pory, których wielkością możemy
sterować podczas reakcji otrzymywania tych materiałów” –
tłumaczy prof. Franus. „I potem działają jak sita. Dokładnie
na tej samej zasadzie co sitko do przesypywania piasku

FNP ANNUAL REPORT 2019 | SUPPLEMENT

111

w piaskownicy. Tylko że pory w naszym sitku mają rozmiar “I moved to the Lublin University of Technology and – together
kilku czy kilkunastu nanometrów i dzięki temu możemy
with colleagues from Krakow – we began to develop a techoddzielić np. atomy rtęci od cząsteczek dwutlenku węgla” – nology for obtaining zeolite materials from the energy sector
ciągnie badacz.
waste,” explains Franus. “To that end, we observed what
happens with volcanic ash when it turns into zeolites. It’s
just that in nature, this process takes millions of years, and
BIOCEMENTY, SORBENTY, BIONAWOZY
we wanted to get it as soon as possible by subjecting the ash
from the power plant to appropriate chemical treatment.”
Drugi zlokalizowany na Politechnice Lubelskiej zespół dopiero się zawiązuje – trwa rekrutacja jego przyszłego lidera. The porous materials received by Franus’s team have amazing
Ta grupa będzie się zajmować możliwościami wykorzystania
properties. If I spread such a substance like a piece of paper, it
porowatych materiałów w budownictwie.
would have 300 to 500 square meters. “The best materials we
have obtained so far can give up to even 1000 square meters!”
Budownictwo to tradycyjnie największy odbiorca popiołów
adds the scientist.
lotnych. Popiół wykorzystuje się do produkcji betonu i cementu,
do wypełnienia różnego rodzaju wyrobisk pogórniczych, stabi- “There hold various types of pores in them, whose size can be
controlled during the chemical reaction in which we receive
lizacji gruntów przy budowie dróg. Coraz bardziej restrykcyjne
przepisy dotyczące spalania węgla w elektrowniach skutkują
these materials,” explains Franus. “And then they act as sieves.
jednak tym, że coraz więcej powstających tam popiołów
Exactly on the same principle as a sand sieve in a playground
ma skład mineralny wykluczający ich wykorzystanie jako
sandbox. Only that the pores in our sieve have a few or dozen
dodatku do betonu czy cementu. I tu jest pole do popisu dla
nanometers in size, which allows us to separate mercury atoms
konsorcjum prof. Franusa.
from carbon dioxide particles,” continues Franus.
W tym momencie dochodzimy do sedna pomysłu na jego
zawiązanie. Szef całego przedsięwzięcia – jak już była mowa –
od lat współpracował z kolegami z krakowskiej AGH. Ale
potrzebny był jeszcze ktoś o zupełnie innym doświadczeniu,
kto poszerzyłby pole badawcze, a także – mówiąc bardziej
przyziemnie – pomógł spełnić wymagany przez FNP wymóg
interdyscyplinarności.

I to właśnie połączenie
doświadczenia jego oraz
naukowców z Lublina i Krakowa
pozwoliło na stworzenie
pomysłu na powstanie zupełnie
nowych produktów, w których
obok porowatych materiałów
uzyskanych z popiołów lotnych
będą pracowały bakterie.
Tym kimś okazał się młody, prężny naukowiec – prof. Łukasz
Drewniak z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego,
biotechnolog środowiskowy, mikrobiolog. I to właśnie połączenie doświadczenia jego oraz naukowców z Lublina i Krakowa
pozwoliło na stworzenie pomysłu na powstanie zupełnie
nowych produktów, w których obok porowatych materiałów
uzyskanych z popiołów lotnych będą pracowały bakterie.
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BIOCEMENTS, SORBENTS, BIOFERTILIZERS
The second team located at the Lublin University of Technology is just forming: it currently recruits its future leader.
This group will look into the possibilities of using porous
materials in construction.
Construction is traditionally the largest recipient of fly ashes.
Ash is used for the production of concrete and cement, to fill
various types of post-mining excavations, and stabilize land
during road construction. However, increasingly stringent
regulations on coal burning in power plants result in the fact
that more and more ashes generated there have a mineral
composition that precludes their use as an additive to concrete or cement. Hence, there is room for Franus’s consortium.
At this point, we reach the heart of the idea for the consortium’s establishment. The head of the entire undertaking – as
mentioned above – has cooperated with colleagues from
AGH Krakow for many years. However, someone else with
a completely different experience was needed to broaden their
research field and – more down-to-earth – to meet the interdisciplinary requirement of the FNP TEAM-NET programme.
This someone turned out to be a young, energetic scientist:
prof. Łukasz Drewniak from the Faculty of Biology of the
University of Warsaw, an environmental biotechnologist and
microbiologist. It was the combination of his experience and
that of the scientists from Lublin and Krakow that created an

W budownictwie takimi materiałami są m.in. biocementy,
mieszanki bioasfaltowe czy samonaprawiający się beton. Owa
samonaprawa to efekt działania namnażających się bakterii
wytwarzających węglan wapnia, który wypełnia pory, pęknięcia, a tym samym „leczy” różnego rodzaju niedociągnięcia
strukturalne w materiałach. Biocementy nadają się m.in. do
leczenia uszkodzeń na powierzchniach kamiennych i stąd
jego szczególna przydatność choćby w konserwacji zabytków.
Dwa zespoły z UW (jeden kierowany przez dr. Tomasza Kamińskiego, drugi – przez lidera zespołu, którego poznamy wkrótce) – zajmą się wykorzystaniem synergii bakterii i porowatych
materiałów do oczyszczania gleb i gazów, a także produkcją
bionawozów. Biolodzy z UW liczą, że specjalnie dobrane szczepy
bakterii namnażane na podłożach wytworzonych z popiołów
przyspieszą wzrost i rozwój roślin, będą wspomagać proces
kompostowania lub zahamują rozwój roślinnych patogenów.
To ostatnie pozwoliłoby na ograniczenie używania groźnych
dla środowiska pestycydów.
Dwa kolejne zespoły badawcze działają na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pierwszy, kierowany przez dr Monikę Mierzwa-Hersztek,
będzie badał możliwości otrzymywania innowacyjnych nawozów
mineralno-organicznych. Zadaniem drugiego, którego kierownikiem jest prof. Tomasz Bajda, będzie poszukiwanie specjalnych
sorbentów służących do usuwania ze środowiska naturalnego
różnego rodzaju zanieczyszczeń. Chodzi tu m.in. o farmaceutyki,
pestycydy, metale ciężkie czy substancje ropopochodne.

DŁUGA LISTA CHORÓB
Popioły lotne przyczyniają się m.in. do powstawania smogu,
dlatego też prace konsorcjum prof. Franusa mogą pomóc
w naszych zmaganiach z tym zjawiskiem.
Kwestią smogu, choć w zupełnie innym aspekcie, zajęła się
grupa naukowców z konsorcjum NeuroSmog pod wodzą
prof. Marcina Szweda z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badaczy
zaintrygowało niekorzystne działanie smogu na dziecięce mózgi, a konkretnie jego ewentualny wpływ na rozwój zaburzeń
układu nerwowego takich jak ADHD.

It was the combination of his experience and that of the scientists from
Lublin and Krakow that created an
idea for the creation of completely
new products in which – next to
porous materials obtained from fly
ash – the main agent will be bacteria.
idea for the creation of completely new products in which –
next to porous materials obtained from fly ash – the main
agent will be bacteria.
In construction, such materials include biocements, bioasphalt mixtures, or self-healing concrete. This self-healing is
the effect of the proliferation of bacteria that produce calcium
carbonate, which fills pores, cracks, and thus heals various
types of structural deficiencies in the materials. Biocements
are suitable, among other things, for the treatment of damage
to stone surfaces and hence their particular usefulness, for
example, in the conservation of monuments.
Two teams from the University of Warsaw – one headed by
Dr. Tomasz Kamiński, the other one by the team leader under
recruitment – will use the synergy of bacteria and porous materials for soil and gas purification, but also for the production
of biofertilizers. Biologists from the University of Warsaw
hope that specially selected bacterial strains propagated on
substrates made of ashes will accelerate plant growth and
development, support the composting process, or inhibit the
growth of plant pathogens. The latter would limit the use of
environmentally hazardous pesticides.
Two further research teams operate at the AGH University
of Science and Technology. The first, headed by Dr. Monika
Mierzwa-Hersztek, will explore the possibilities of obtaining
innovative mineral-organic fertilizers. The task of the second
one, headed by Prof. Tomasz Bajda, will search for special
sorbents to remove various types of pollution from the environment. It means pharmaceuticals, pesticides, heavy metals,
or petroleum substances.

„Nie od dziś wiadomo, że smog towarzyszy nam od narodzin
do starości” – mówi prof. Szwed. Lista chorób cywilizacyjnych,
do których się przyczynia, jest już bardzo długa: począwszy
od obniżenia płodności, zwiększenia ryzyka poronień, wcześniactwa, depresji, miażdżycy, zaburzeń hormonalnych, chorób układu oddechowego, nowotworów, a skończywszy na
chorobie Alzheimera i Parkinsona.

Among other issues, fly ashes contribute to smog formation,
which is why Franus’s consortium can help us to combat this
phenomenon.

„Być może do tej listy trzeba będzie jeszcze dopisać działanie
smogu na rozwijający się dziecięcy mózg” – mówi naukowiec.

The issue of smog – although in a completely different aspect –
was addressed by a group of scientists from the NeuroSmog

A LONG LIST OF DISEASES
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„Autorzy kilku badań sugerowali już, że zanieczyszczenie powietrza może opóźniać dojrzewanie niektórych połączeń w mózgu, a w konsekwencji wywoływać problemy z opanowaniem
impulsywnych zachowań, utrzymaniem uwagi, zdolnością
samokontroli” – dodaje prof. Szwed. „My te podejrzenia chcemy
sprawdzić i jeśli je potwierdzimy, zrozumieć, jak to się dzieje”.
Do prowadzenia tego typu badań potrzebne jest współdziałanie naukowców z kilku dziedzin: psychologów, którzy ocenią
stan zdrowia dzieci, specjalistów zajmujących się ochroną
środowiska, którzy tworzą mapy zanieczyszczeń powietrza,
neurobiologów oglądających dziecięce mózgi za pomocą
rezonansu magnetycznego, wreszcie epidemiologów środowiskowych, którzy potrafią to wszystko scalić i obliczyć.
„W poprzednich badaniach zawsze czegoś brakowało” – zaznacza prof. Szwed. „Albo nie było psychologów i kwestionariusz dotyczący zdrowia dziecka wypełniał nauczyciel, albo
decydowano się na bardzo proste obrazowanie mózgu. My
podchodzimy do sprawy kompleksowo, multidyscyplinarnie,
a wszystkie elementy mają być na najwyższym poziomie”.

consortium led by Prof. Marcin Szwed from the Jagiellonian
University. Researchers were intrigued by the adverse effects
of smog on children’s brains, specifically, its possible effects on
the development of nervous system disorders such as ADHD.
“It is widely known that smog accompanies us from birth to
old age,” says prof. Szwed. The list of civilization diseases to
which it contributes is already very long: from lowering fertility,
increasing the risk of miscarriages, and prematurity through
depression, atherosclerosis, and hormonal disorders to respiratory diseases, cancer, and Alzheimer’s and Parkinson’s diseases.
“Perhaps it will be necessary to add the harmful influence of
smog on the development of a child’s brain,” says Szwed. “The
authors of several studies already suggest that air pollution
may delay the maturation of some connections in the brain
and, consequently, cause problems with controlling impulsive
behavior, maintaining attention, and the ability to self-control,” adds Szwed. “We want to check these suspicions and,
if confirmed, understand how this happens.”
This type of research requires the cooperation of scientists
from several fields: psychologists who assess children’s health,
specialists in environmental protection who create maps of
air pollution, neurobiologists who observe children’s brains
with magnetic resonance imaging, and finally environmental
epidemiologists merge and calculate all this data.

„Udało nam się ściągnąć z Niemiec świetną szefową zespołu
epidemiologii” – mówi kierownik konsorcjum. „W Polsce,
a przynajmniej w Krakowie, epidemiologia środowiskowa
jest w tej chwili stosunkowo mało rozwijana. Mamy też na
pokładzie dobrych konsultantów w zakresie psychologii
dziecka. W Polsce jest niewielu wybitnych specjalistów od
ADHD, jedną z nich – prof. Małgorzatę Lipowską z Gdańska – “Something was always missing in previous studies,” says
udało się nam pozyskać do projektu” – dodaje prof. Szwed.
Szwed. “Either there were no psychologists, and the child

PODPIS MÓZGOWY ADHD
Czego jak czego, ale smogu w Polsce nie brakuje. A już na pewno
w Krakowie, jednym z miejsc, z którego będą pochodzić dzieci
poddane badaniom w ramach prac konsorcjum NeuroSmog.
Naukowcy będą porównywać obrazy mózgów dzieci mieszkających w mocno zanieczyszczonych miejscach i takich, gdzie
oddycha się w miarę czystym powietrzem. Na liście tych miejsc,
obok Krakowa, są Częstochowa, Bielsko-Biała, Jaworzno,
a także mniejsze miasta, takie jak Skawina, Bochnia, Trzebinia, Ustroń, Głubczyce czy Prudnik. „W Krakowie mamy dużo
smogu, a w Bielsku czy Częstochowie relatywnie mniej. Mówię
‘relatywnie’, bo nadal jest go dużo. Dotychczasowe tego typu
badania były prowadzone w Rotterdamie i Barcelonie, gdzie
smog jest 10 razy mniejszy niż w Bielsku” – mówi prof. Szwed.
Wielkość miasta, w jakim rozwija się dziecko, również ma
wpływ na rozwój jego mózgu. I dlatego dzieci biorące udział
w badaniach będą pochodzić z większych i mniejszych miast,
charakteryzujących się mniejszym i większym zanieczyszczeniem powietrza. Cała próba obejmie aż 800 dzieci.
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prof. Marcin Szwed

Naukowcy będą porównywać
obrazy mózgów dzieci
mieszkających w mocno
zanieczyszczonych miejscach
i takich, gdzie oddycha się
w miarę czystym powietrzem.
Prof. Marcin Szwed kieruje całym projektem, natomiast jego
zespół będzie zajmował się neuroobrazowaniem mózgu.
Pytam, czy ADHD widać za pomocą rezonansu magnetycznego?
„Tak. Ta choroba ma dość wyraźny ‘podpis mózgowy’” – mówi
badacz. „U dzieci, u których zdiagnozowano ADHD, widać
mniej rozwinięte i bardziej chaotyczne połączenia pomiędzy
regionami kory mózgowej związanymi z uwagą a czołowymi
płatami kory, które tą uwagą kierują. Widać także nieprawidłowe połączenia pomiędzy korą a ośrodkami korowymi” –
tłumaczy prof. Szwed.
„Mamy bardzo konkretne hipotezy dotyczące pytania, w co
ten smog uderza. Właśnie w siłę połączeń w mózgu między
wymienionymi regionami. Początkowo te mózgowe ‘kable’
są połączone bardzo chaotycznie, każdy z każdym. W czasie
rozwoju trzeba – po pierwsze – je trochę uporządkować, czyli
poodłączać to, co zbędne, a po drugie – wzmocnić istotne
połączenia, zaizolować je. To wszystko u dzieci z ADHD
dzieje się wolniej”.

health questionnaire was filled out by the teacher, or the
brain imaging was very simple. We propose a comprehensive,
multidisciplinary approach with all the necessary elements
at the highest level.”
“We were able to draw a great head of the epidemiology team
from Germany,” explains Szwed. “In Poland, or at least in
Krakow, environmental epidemiology is currently relatively
underdeveloped. We also have good consultants on child
psychology on board. There are few outstanding specialists
in ADHD in Poland, but we managed to recruit one of them
for the project: Prof. Małgorzata Lipowska from Gdańsk,”
adds Szwed.

ADHD BRAIN SIGNATURE
There certainly is no shortage of smog in Poland. Especially in
Krakow, one of the places where the NeuroSmog consortium
wants to examine children. Researchers will compare brain
images of children who live in heavily polluted places and
such in which air is reasonably clean. On the list of the former
are, besides Kraków, Częstochowa, Bielsko Biała, Jaworzno,
but also smaller cities such as Skawina, Bochnia, Trzebinia,
Ustroń, Głubczyce, and Prudnik. “We have a lot of smog in
Krakow while relatively less in Bielsko Biała or Częstochowa.
I say ‘relatively’ because there is still a lot of smog there. Previous studies of this type have been conducted in Rotterdam
and Barcelona, w
 here smog is ten times less intense than in
Bielsko Biała,” explains Szwed.
The size of the city in which a child grows also affects the
development of the child’s brain. Hence why the children
participants in the research will come from larger and smaller
cities with less and more air pollution. The whole test will
include 800 children.

Researchers will compare brain
images of children who live in
heavily polluted places and such
in which air is reasonably clean.
Szwed manages the entire project, while his team will deal
with brain neuroimaging.
I ask him whether he can see ADHD using magnetic resonance
imaging?
“Yes. This disease has a fairly clear “brain signature,” answers
Szwed. “Children diagnosed with ADHD show less developed
and more chaotic connections between the cortical regions
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A czy oglądając mózg dziecka, może Pan stwierdzić, jaki jest
stopień zaawansowania choroby? – dopytuję.
„Tak dobrze już nie jest. Smog to nie wypadek samochodowy.
Na skutek wypadku ktoś np. łamie sobie nogę, co od razu
świetnie widać na zdjęciu rentgenowskim. Tymczasem smog
wywołuje raczej drobne efekty, które sumując się, przekładają
się na wiele ludzkiego cierpienia i problemów. Z powodu
mniejszej dokładności metody musimy przebadać więcej
dzieci, a nasz cały program badawczy to poważna operacja
poszukiwawczo-logistyczno-psychologiczna”.
Dlaczego mózg nie jest chroniony przed pyłami, chociażby
dzięki barierze krew-mózg?
„Badania post mortem u mieszkańców Londynu i Mexico City
dowodzą, że drobinki pyłu dostają się do wnętrza mózgu być
może przez nerw węchowy” – tłumaczy prof. Szwed. „Nie
wiadomo, czy szkodzą one same, czy raczej cały ten koktajl
przyczepiony do nich, np. benzopireny. Wydaje się, że to, co
koniec końców dzieje się w mózgu, to stałe podrażnienie,
permanentny stan zapalny. A jak się ma stan zapalny, to trzeba
z nim walczyć i trudniej się uczyć i myśleć”.

WYLECZYMY NEUTROPENIĘ
Prof. Wojciech Młynarski z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
jest onkologiem i hematologiem dziecięcym, a jedna z jego
pasji to ultrarzadka choroba zwana neutropenią wrodzoną.
Polega na tym, że we krwi dziecka jest zdecydowanie za mało
pewnego rodzaju białych krwinek zwanych granulocytami
obojętnochłonnymi, inaczej neutrofilami. W konsekwencji dzieci takie mają bardzo niską odporność, zapadają na
ciężkie infekcje już w pierwszych latach życia. Stosunkowo
łatwo może rozwinąć się u nich sepsa będąca bezpośrednim
zagrożeniem życia.
Istnieją dwie postacie neutropenii: wrodzona, uwarunkowana
genetycznie (to właśnie ta ultrarzadka postać, na którą choruje
ok. 200 osób w Polsce) i druga, związana z reakcją immunologiczną, znacznie częstsza, ale bardziej łagodna w przebiegu.
Lekarzom trudno odróżnić te dwie postaci. Badanie krwi w obu
wypadkach wykazuje bardzo niewielką liczbę neutrofili, ale
co jest tego przyczyną?
Pierwszym celem konsorcjum „Wyleczymy neutropenię FIXNET” jest właśnie próba rozróżnienia genetycznej i immunologicznej odmiany choroby. I tu dochodzimy do udziału
w projekcie zespołu badaczy pod kierunkiem dr inż. Pauliny
Kasperkiewicz i opieką naukową prof. Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej. Prof. Drąg od lat zajmuje się (z wielkim
sukcesem, czego dowodem jest m.in. zeszłoroczna Nagroda
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associated with attention and the frontal lobes of the cortex
that direct that attention. There are also incorrect connections
between the cortex and cortical centers,” explains Szwed.
“We have very specific hypotheses about which regions of the
brain does smog strike. It is the strength of connections in the
brain between these regions. Initially, these brain ‘cables’ are
connected very chaotically, each with every other one. During
development – first of all – the brain must organize these cables
a little, that is disconnect what is unnecessary, and – secondly –
it must reinforce the important connections, insulate them. It’s
all happening more slowly in children with ADHD.”
So, I ask, when you look at a child’s brain, can you tell how
advanced the disease is?
“We can’t say that much. Smog is not a car accident. As a result
of an accident, someone breaks a leg, for example, which can
be clearly seen in an X-ray image. Meanwhile, smog produces
minor effects that – when added together – translate into a lot
of human suffering and problems. Because our method is less
accurate than such an X-ray image, we must test more children,
and our entire research programme is a major operation in
exploration, logistics, and psychology.”
Why is the brain not protected from dust, even though there is
the blood-brain barrier?
“Post mortem studies on the inhabitants of London and Mexico
City prove that dust particles enter the brain perhaps through
the olfactory nerve,” e xplains Szwed. “We do not know whether
all particles are harmful or, rather, all this cocktail attached
to them, like benzopyrene. It seems that what ultimately
happens in the brain is permanent irritation and permanent
inflammation. If you have inflammation, you have to fight it,
so it’s harder to learn and think.”

WE WILL CURE NEUTROPENIA
Professor Wojciech Młynarski from the Medical University of Lodz
is a pediatric oncologist and hematologist; one of his passions is
an ultra-rare disease called congenital neutropenia. If in the baby’s blood, there are too few of a type of white blood cell – called
neutrophils – such children have very low immunity, so they
develop severe infections in the first years of life. It is relatively
easy for them to develop sepsis, which is a direct threat to life.
There are two forms of neutropenia: the congenital, genetically
determined one – this is the ultra-rare form that affects about
200 people in Poland – and the other one, associated with an
immune response, which is much more frequent but milder
in its course. Doctors find it difficult to distinguish between

FNP) proteazami. Jedną z intensywnie badanych przez niego
proteaz jest elastaza, obecna właśnie w neutrofilach.

these two forms. A blood test in both cases shows a very small
number of neutrophils, but what is the reason?

Prof. Młynarski i prof. Drąg wspaniale się uzupełniają. Ten
sam zapał do pracy, rozmach, optymizm, no i chyba podobne
szczęście, które jednak w nauce też jest bardzo potrzebne.

The first goal of the consortium FIXNET “We will cure neutropenia” is to distinguish between the genetic and the immunological variation of the disease. The team of researchers in the
project that deals with this matter is the one headed by Dr. Eng.
Paulina Kasperkiewicz and supervised by Prof. Marcin Drąg
from the Wrocław University of Technology. Drąg has dealt with
proteases for years, with great success, as evidenced by, among
other things, his last year’s FNP Award. One of the intensively
studied proteases is elastase, which is present in neutrophils.

Spotkali się na konferencji naukowej. Błyskawicznie zorientowali się, że jeden z nich jako chemik prowadzi ściśle teoretyczne prace, które mogą od razu przydać się w badaniach
drugiego – medyka, który ma na co dzień kontakt z pacjentami.
Wystarczyła potem jedna wizyta Wrocławian w Łodzi, by siąść
do pisania wspólnego projektu badawczego. Zaproszono
do niego jeszcze trzeciego „udziałowca – pomysłodawcę” –
prof. Jana Potempę (biochemika i mikrobiologa) z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt zgłoszono na konkurs FNP.

NIEINTUICYJNY FENOMEN
Test diagnostyczny w kierunku neutropenii wrodzonej będzie
opierać się na obserwowaniu świecenia specjalnych sond
molekularnych (opracowanych przez zespół z Politechniki

Młynarski and Drąg perfectly complement each other’s work.
They share the same drive to work, momentum, optimism, and
probably similar luck, which is also very much needed in science.
The two met at a scientific conference and quickly realized
that one’s theoretical work in chemistry could be immediately
useful in the research of the other one, a medic who has daily
contact with patients.
Afterward, they only needed one visit of Wrocław residents
to Łódź so as to sit down and write a joint research project.

prof. Wojciech Młynarski
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Wrocławskiej) wprowadzonych do krwinek pobranych od
młodych pacjentów dwóch zespołów z uniwersytetu medycznego. Przy lżejszej postaci neutropenii w neutrofilach
widać wyraźnie świecące granularne struktury. Gdy choroba
jest skutkiem wady genetycznej, cała krwinka świeci w sposób rozmyty.

The third “shareholder and originator” of the idea is Prof. Jan
Potempa, a biochemist and microbiologist from the Jagiellonian University. The project was submitted to the FNP
TEAM-NET competition.

A NON-INTUITIVE PHENOMENON
Ale na samym teście naturalnie się nie skończy.
Naukowców interesuje bowiem podłoże molekularne neutropenii. Wiadomo, że choroba ta jest efektem nie jednej
konkretnej, lecz różnych mutacji w genie elastazy neutrofilowej (ELANE). Niektóre z nich powodują poważne zmiany,
np. to, że komórki w ogóle nie wytwarzają elastazy. Efektem
innych są np. zamiany kilku tylko aminokwasów w długiej
cząsteczce białka.
„Ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że chorzy z poważną
mutacją mają się dużo lepiej niż ci, u których zmiana w genomie
jest bardzo nieznaczna” – mówi prof. Młynarski. „To zupełnie
nieintuicyjne” – dodaje naukowiec.
Osoby chorujące najciężej na domiar złego nie reagują na
podawanie czynników wzrostu granulocytów. Te leki u lżej
chorych potrafią zmusić szpik do produkcji brakujących granulocytów. Jeśli jednak pacjent nie reaguje na czynnik wzrostu,
jedyną nadzieją pozostaje przeszczep szpiku. Gorzej, gdy nie
można znaleźć dla niego dawcy.
„Chcemy wyjaśnić ten nieintuicyjny fenomen” – mówi prof. Młynarski. „Mamy już pewne podejrzenia. Dotyczą one tzw. stresu
reticulum endoplazmatycznego (system błon wewnątrzkomórkowych). To modny w dzisiejszej biologii molekularnej
temat. W tym wypadku polega na tym, że zmutowane białko
gromadzi się w reticulum, wskutek czego komórka dostaje
sygnał, że powinna popełnić samobójstwo. W efekcie granulocyty umierają i nie ma ich we krwi”.

MOLEKULARNE NOŻYCZKI
To nie koniec ambitnych zamierzeń grupy łódzko-wrocławsko-krakowskich naukowców. Kolejnym celem jest szukanie
nowych genów odpowiedzialnych za neutropenię. „U ok.
30 proc. pacjentów z wrodzoną postacią choroby, mimo
szczegółowego przebadania całego genomu, nie udaje się
nam zidentyfikować żadnej mutacji. Tymczasem wiemy, że
to na pewno postać dziedziczna, bo występuje rodzinnie” –
tłumaczy prof. Młynarski. „Mamy np. taką rodzinę, w której
jedno z dzieci zmarło z powodu białaczki (ta groźna choroba
jest pewnym następstwem neutropenii), a drugie z rodzeństwa
ma już 20 lat, czuje się dobrze, ale musi dostawać czynnik
wzrostu granulocytów. Nie możemy znaleźć w tej rodzinie
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The diagnostic test for congenital neutropenia will be based on
observing the glow of special molecular probes – developed
by a team from the Wrocław University of Technology – introduced into blood cells taken from young patients of two teams
from a medical university. The lighter form of neutropenia
shows neutrophils with clearly shining granular structures.
When the disease is the result of a genetic defect, the entire
blood cell glows in a blurry manner.
But the test itself is just the beginning.
After all, scientists are interested in the molecular basis of
neutropenia. It is known that this disease is the result of not
one specific but different mutations in the neutrophil elastase
gene (ELANE). Some of them cause serious changes, such as
that cells do not produce elastase at all. The effect of other
mutations is, for example, the replacement of only a few amino
acids in a long protein molecule.
“To our surprise, it turned out that patients with a serious
mutation are doing much better than those with a very small
change in the genome,” says Młynarski. “It’s completely unintuitive,” he adds.
The most severely sick do not respond to the administration
of granulocyte growth factors. In the less sick patients, these
drugs can force bone marrow to produce the missing granulocytes. However, if a patient does not respond to the growth
factor, bone marrow transplantation remains the only hope.
Then, the main worry is to find a proper donor for the patient.
“We want to explain this non-intuitive phenomenon,” says
prof. Młynarski. “We already have some suspicions. They relate
to the so-called stress of endoplasmic reticulum (an intracellular membrane system). This is a popular subject of today’s
molecular biology. In our case, it consists in the fact that the
mutated protein accumulates in the reticulum, which results
in the cell receiving a signal that it should commit suicide.
Hence, granulocytes die, and they are absent from the blood.”

MOLECULAR SCISSORS
There is more to the ambitious intentions of the group of
Łódź-Wrocław-Kraków scientists. Their next goal is to look

żadnej mutacji. Prawdopodobnie zmiana ta jest w części DNA,
która nie koduje białek” – dodaje naukowiec.
„Z jednej strony mamy więc proteazy i ich znaczniki (to zadanie zespołu z Wrocławia), z drugiej – prawidłowe albo
genetycznie zmienione granulocyty (to zapewniają zespoły
z Łodzi), a takim elementem spinającym jest laboratorium
prof. Potempy (w ramach którego działają dwa zespoły, jeden
pod kierunkiem dr. Floriana Veillarda, drugi – dr. Tomasza
Prajznera), który ma wielkie doświadczenie w badaniach
funkcjonalnych granulocytów” – tłumaczy szef konsorcjum.
„Projekt trwa zaledwie pół roku, a my chyba już znaleźliśmy
kolejny gen na neutropenię” – cieszy się prof. Młynarski. „Na
razie jesteśmy na etapie testowania, ale wygląda to obiecująco”.
I ostatnie – najbardziej chyba spektakularne i najtrudniejsze zadanie konsorcjum: próba wyleczenia tego, co zostało
uszkodzone przez naturę. Wykorzystując nowoczesną technologię edycji genów, tzw. CRISP-CAS9, naukowcy postarają
się naprawiać mutacje występujące u konkretnych pacjentów.
Będą to robić na dwóch modelach. Jeden stanowić będą
komórki pobrane z moczu od chorych po przeszczepie szpiku.
W tym wypadku szpik jest już naprawiony, pacjent produkuje
zdrowe granulocyty, ale mutacja z reszty ciała nie znikła. A z moczu można pobrać zmutowane komórki, cofnąć je w rozwoju
do tzw. iPS-ów (indukowanych pluripotencjalnych komórek
macierzystych), zróżnicować do granulocytów, badać, na
czym polega dysfunkcja, i wreszcie próbować naprawić błąd.
Drugi model to komórki macierzyste krwi ze szpiku pacjenta,
a więc takie, z których powstają białe i czerwone krwinki, a także płytki krwi. Komórki te będą naprawiane w laboratorium
za pomocą edycji genów, odróżnicowane do granulocytów
i podane pacjentowi. To bardzo nowoczesna technologia,
która nie została jeszcze przez żadną agencję medyczną zaakceptowana do leczenia ludzi.
„Ale proszę sobie wyobrazić, że wstrzeliliśmy się dokładnie
w punkt” – mówi prof. Młynarski. „Na ostatnim zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego w grudniu 2019 r.
Agencja ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration,
w skrócie FDA) zorganizowała specjalną sesję poświęconą temu,
jak wprowadzić do leczenia metodę CRISP-CAS9, i jednym
z omawianych modeli była właśnie wrodzona neutropenia” –
dodaje lekarz.
„Jeżeli FDA zaakceptuje protokół takiej terapii, zaczniemy
natychmiast rekrutować pacjentów” – mówi prof. Młynarski.
„Przede wszystkim takich, dla których nie ma alternatywy, tzn.
nie reagują oni na czynnik wzrostu i nie ma dla nich dawcy
szpiku. Prawdopodobnie na początku będzie to tylko jeden

for new genes responsible for neutropenia. “Despite a thorough examination of the entire genome, we are unable to
identify any mutation in about 30 percent of patients with
the congenital form of the disease. Meanwhile, we know that
this is definitely the congenital form because they appear in
the same family,” explains Młynarski. “For example, we have
a family in which one of the children died of leukemia – which
may be a consequence of neutropenia – and the other sibling
is already twenty-years-old, he feels good, but he needs to
receive granulocyte growth factor. We can’t find any mutations
in this family. This change probably is in the part of DNA that
does not encode proteins,” adds the scientist.
“On the one hand, we have proteases and their markers [tackled by the Wrocław team], while on the other hand, we have
normal or genetically changed granulocytes [tackled by the
teams from Łódź], and the binding element is Potempa’s
laboratory [in which two teams operate, one under the direction of Dr. Florian Veillard, the other one under Dr. Tomasz
Prajzner], which has extensive experience in functional studies
of granulocytes,” explains Młynarski.
“The project develops for only half a year now, and we have
probably already found another gene for neutropenia,” says
Młynarski. “We are currently testing this gene, but it looks
promising.”
The last and probably the most spectacular and difficult task
of the consortium will be the attempt to heal what has been
damaged by nature. Using modern gene-editing technology,
the so-called CRISP-CAS9, scientists will try to fix the mutations
found in specific patients.
They will do this on two models. One will be cells taken from
the urine of patients after a bone marrow transplant. In this
case, the bone marrow is already repaired, the patient produces healthy granulocytes, but the mutation from the rest
of the body has not disappeared. Meanwhile, scientists may
take mutated cells from the urine, turn them back in development to so-called iPSs (induced pluripotent stem cells),
differentiate them into granulocytes, study the dysfunction,
and finally try to fix the error.
The second model is blood stem cells from the patient’s bone
marrow, hence such that form white and red blood cells, but
also platelets. These cells will be repaired in the laboratory
by gene editing, differentiated into granulocytes, and given
back to the patient. This is a very modern technology that
has not yet been approved by any medical agency for the
treatment of people.
“But imagine that we hit exactly the mark,” says Młynarski.
“At the last congress of the American Hematology Society in
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pacjent z drobną mutacją w genie kodującym elastazę neutrofilową, któremu za pomocą molekularnych nożyczek precyzyjnie
wytniemy cały uszkodzony gen. Zanim jednak podamy mu
jego własne naprawione komórki, musimy się upewnić, czy
nasza interwencja jest bezpieczna, że nie popełniliśmy przy
okazji żadnego niezamierzonego błędu”.

KONKURS ZA KONKURSEM
Realizacja projektów TEAM-NET trwa 3–4 lata. Po rozstrzygnięciu
konkursu przez Fundację znamy organizatorów sieci współpracujących ze sobą jednostek, w tym kierownika całego projektu.
I to same jednostki działające w ramach konsorcjów – na podstawie otwartych międzynarodowych konkursów – wyłaniają
liderów poszczególnych zespołów. Oni z kolei – znów metodą
konkursową – rekrutują badaczy do własnych zespołów. Rekrutacja jest więc dość długim i skomplikowanym procesem.

December 2019, the Food and Drug Administration (FDA) organized a special session on how to introduce the CRISP-CAS9
method into treatment, and one of the models discussed was
precisely congenital neutropenia,” he adds.
“If the FDA accepts the protocol for such a therapy, we will
immediately begin to recruit patients,” says Młynarski. “First
of all, those for whom there is no alternative, who do not respond to growth factor, and there is no bone marrow donor for
them. In the beginning, it will probably be just one patient with
a small mutation in the gene coding for neutrophil elastase,
from whom we will precisely cut out the entire damaged gene
with molecular scissors. However, before we give this patient
his own repaired cells, we must carefully check that our intervention is safe and that we did not commit any unintentional
error in the procedure.”

ONE COMPETITION AFTER ANOTHER

Fundacji zależało, by do realizacji
projektów wybierać osoby,
z którymi się na co dzień w danej
jednostce nie współpracuje,
stąd wymóg organizowania
konkursów i poszukiwanie ludzi
z zewnątrz, także spoza Polski
Warto tu podkreślić jeszcze dwie kwestie. Po pierwsze, Fundacji
zależało, by do realizacji projektów wybierać osoby, z którymi
się na co dzień w danej jednostce nie współpracuje, stąd wymóg organizowania konkursów i poszukiwanie ludzi z zewnątrz,
także spoza Polski. Pomagają w tym fachowcy z całego świata
w zawiązanych dla każdego projektu osobno komitetach
naukowo gospodarczych. Ich rolą jest także wspieranie osób
zarządzających projektami TEAM-NET w planowaniu badań.
To umożliwia podejmowanie nowych tematów badawczych,
które w lokalnych środowiskach czy nawet w Polsce były
dotąd nieobecne albo mało wspierane. Dzięki współpracy
z komitetami, ich wsparciu merytorycznemu oraz pozyskaniu
lidera/-ów zespołu spoza danej jednostki czy nawet spoza
kraju, takie nowe ścieżki badawcze stają się realne.
Z drugiej strony TEAM-NET jest nastawiony na młodych badaczy – doktorantów, osoby po doktoracie, a w niektórych
konsorcjach także studentów.
Prof. Franus: „Założyliśmy, że w każdym zespole zostanie
zatrudnionych dwóch studentów, dwóch doktorantów i dwie
osoby po doktoracie. Fundacja sugerowała, by jeden z doktorów uzyskał stopień maksimum 5, drugi zaś od 6–9 lat temu.
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The implementation of TEAM-NET projects lasts from three
to four years. After the FNP settles the competition, we know
the organizers of the network of cooperating units, including
the principal investigator. The units in consortia select the
leaders of individual teams on the basis of open international
competitions. Again through a competition, team leaders recruit researchers to their own teams. Therefore, recruitment
is a considerably long and complicated process.
We should note two main issues here. First, the FNP emphasizes that the projects should select people with whom one
does not cooperate within a given unit on a daily basis, hence
the requirement for competitions and the search for people
from outside, also from outside of Poland. Professionals from
around the world help in this task by operating in – established
separately for each project – scientific-economic committees.
Their role is also to support TEAM-NET principal investigators’
research planning. This allows scientists to undertake new
research topics, which in local communities or even in Poland were previously absent or hardly supported. Such new
research paths become real thanks to the cooperation with
the committees, their substantive support, and acquiring
team leader(s) from outside a unit or even Poland.
On the other hand, TEAM-NET is focused on young researchers
– graduate students, postgraduate researchers, and in some
consortia also students.
Franus explains: “We assumed that each team would employ
two students, two graduate students, and two postgraduate
researchers. The FNP suggested that one of the postgraduates
obtained his doctoral degree not later than five years ago and
the other from six to nine years ago.

Prof. Szwed: „Mamy świetnych magistrantów. Piszą testy,
którymi będziemy badać dzieci, programują je. Szefowa zespołu epidemiologów – Iana Markevych ma fantastycznego
magistranta, który liczy z nią wszystkie stężenia zanieczyszczeń związane z miejscem zamieszkania dzieci. Z wielką
przyjemnością patrzyłem, jak sprawdzali np. zanieczyszczenie
powietrza w rejonie Jaworzna. Przy pierwszych podejściach
wydawało się, że to czyste miasto. Ostatecznie okazało się, że
czysta część Jaworzna to las koło miasta, a samo Jaworzno
ma smog jak trzeba”.
Niestety pandemia utrudnia nie tylko rekrutacje oraz przyjazdy
naukowców do grup, a są to czasem bardzo odległe geograficznie miejsca, ale spowodowała też zamknięcie niektórych
laboratoriów. „Wirus rzuca nam trochę kłody pod nogi, bo
samo spotkanie z psychologiem jest już narażaniem dzieci,
a co dopiero wycieczka do Krakowa na skaner MRI, który stoi
zamknięty – mówi prof. Szwed.
Prof. Franusa ten przestój tak bardzo nie zmartwił. „Wreszcie możemy spokojnie i możliwie szeroko przeanalizować
wyniki badań”.

MOGĘ LEŻEĆ NA KANAPIE
Łatwo zarządzać taką dużą grupą badaczy o różnych specjalnościach, z różnych ośrodków? – pytam kierowników konsorcjów
(w przypadku np. FUNash będzie ich blisko 50).
Prof. Franus nie narzeka. „Jak się wokół wiele dzieje, są odpowiednio dobrani ludzie, to nawet jak jest ich duża liczba,
to jest sama przyjemność współpracy z takimi zespołami”.
Prof. Młynarski świetnie zdaje sobie sprawę, że większość prac
w jego konsorcjum jest niemożliwa do wykonania w pojedynkę. Zresztą to przekonanie podzielają wszyscy trzej szefowie.
Prof. Młynarski trafił na wspaniałego partnera naukowego. „Rozmawiamy z Marcinem [Drągiem] kilka razy dziennie
przez telefon. A w ogóle to mogę spokojnie leżeć na kanapie
i słuchać o tym, co robią inni. Naturalnie żartuję, ale wszyscy
w zespole są bardzo zaangażowani w cały projekt – znów
miałem szczęście!” – mówi prof. Młynarski.
Prof. Szwed zauważa, że scalanie działań różnych zespołów z różnych dyscyplin w jego przypadku to jednak spore
wyzwanie. „Psychologowie zwykle badali dzieci wyłącznie
w celu postawienia diagnozy, a my potrzebujemy testów,
które będą narzędziem badawczym. Z kolei modelowanie
zanieczyszczeń powietrza pod kątem ich użycia w badaniach
epidemiologicznych było dotąd w Polsce dość zaniedbaną
dziedziną, wypadliśmy z kilku projektów unijnych tego typu.

The FNP emphasizes that the
projects should select people
with whom one does not cooperate within a given unit on
a daily basis, hence the requirement for competitions and the
search for people from outside,
also from outside of Poland.
Szwed adds: “We have great students. They prepare and
programme tests that will examine children. The head of the
epidemiologists’ team – Iana Markevych – has a fantastic
student who counts with her all the concentrations of pollution associated with the place of residence of children. It was
with great pleasure that I watched how they checked, say, air
pollution in the Jaworzno area. At first view, it seemed like
a clean city. Ultimately, it turned out that the clean part of
Jaworzno is a forest near the city, while Jaworzno itself has
the same smog as other cities in Poland.”
Unfortunately, the coronavirus pandemic not only hinders the
recruitment and arrival of scientists to research groups – and
these are sometimes large geographical distances – but also
resulted in the closure of some laboratories. “The virus puts
obstacles in our way because even meeting with a psychologist
means exposing children, let alone a trip to Krakow for an
MRI scanner, which is not operating right now,” says Szwed.
Franus is not worried so much about this pause: “Finally, we
can calmly and exhaustively analyze the test results.”

I CAN RELAX
I ask the consortia managers whether it is easy to manage
such a large group of researchers with different specialties
from different centers? After all, in the case of FUNash, there
will be nearly fifty researchers.
Franus keeps a positive outlook: “Even if the number of collaborators is large, it is a pleasure to work with such teams
when there happens so much, and there are properly selected
people.”
Młynarski is well aware that most of the work in his consortium
is unachievable alone. All three managers share this belief.
Młynarski found a great scientific partner: “We talk to Marcin
[Drąg] several times a day by phone. Besides, I can relax and
listen to others about what they are doing. Of course, I’m
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Ci, którzy modelują smog, wolą robić modele nieco innego
typu niż te, których potrzebujemy”.

joking; I mean that everyone in the team is very involved in
the whole project. I was lucky again!” says Młynarski.

„Nie ma Pan czasem dosyć i nie myśli ‘Po co ja się za to wziąłem?’.
Nie lepiej byłoby dłubać coś w spokoju samemu?” – dopytuję.

Szwed notes that merging the activities of different teams from
different disciplines is a big challenge in his case: “Psychologists usually examine children for the sole purpose of making
a diagnosis, but we need tests that will be a research tool. On
the other hand, modeling of air pollution in terms of their use
in epidemiological studies has been a rather neglected field
in Poland so far, as we left several EU projects of such kind.
Those who model smog prefer to prepare slightly different
types of models than those we need.”

„No oczywiście” – przyznaje prof. Szwed. „Ale jak się naobiecywało, to trzeba zrobić”.

MIARA POWODZENIA
Prof. Szwed w chwilach trudności myśli jednak od razu o tym,
co go nakręca do pracy i jak ważny jest społeczny sens jego
badań. W samym Krakowie sytuacja ze smogiem trochę się już
poprawiła, ale tzw. obwarzanek krakowski i przedmieścia dalej
kopcą. „Zresztą szkoda, która się zdarzyła w życiu płodowym
dzieci i później w pierwszych latach ich rozwoju, już się nie odstanie” – mówi naukowiec. „Dobrze, że coś się ruszyło, ale jest
dużo do zrobienia, m.in. kwestia norm jakości węgla, kwestia
zakazu palenia węglem nie tylko w Krakowie, ale i dookoła”.

I ask him whether he does not want to take a break sometimes
or question why he became involved in the project in the first
place. Would it not be easier to work on something individually?
“Of course,” admits Szwed and smiles. “But if I promised so
many people to get the job done, I will get it done.”

THE MEASURE OF SUCCESS
Prof. Szwed i wszyscy badacze biorący udział w pracach jego
konsorcjum mają nadzieję, że decydenci wezmą sobie do serca
wyniki ich badań. „Ludzie, którzy bagatelizują szkodliwość
smogu, mówiąc, że na coś i tak trzeba umrzeć, zaczynają
się zwykle nad tym głębiej zastanawiać, gdy w grę wchodzi
zdrowie dzieci. I na to właśnie liczymy” – mówi prof. Szwed.

Ludzie, którzy bagatelizują
szkodliwość smogu, mówiąc,
że na coś i tak trzeba umrzeć,
zaczynają się zwykle nad tym
głębiej zastanawiać, gdy w grę
wchodzi zdrowie dzieci. I na
to właśnie liczymy.
Dla szefa konsorcjum FUNash miarą powodzenia będą z jednej strony świeżo wypromowani doktorzy (ma być ich trzech
w czasie trwania projektu i trzech nieco później), publikacje
z tzw. listy filadelfijskiej (36) i patenty (12), a z drugiej sukces
rynkowy przynajmniej niektórych z opracowywanych produktów. Prof. Franus liczy m.in. na celowane sorbenty do usuwania
zanieczyszczeń, masy do usuwania pęknięć w materiałach na
bazie cementów, a także specjalne farby i spreje z bakteriami
do konserwacji zabytków.
Opracowanie testu pozwalającego odróżnić neutropenię wrodzoną od immunologicznej pozwoliłoby m.in. na kwalifikowanie do szczepień dzieci z tą drugą, łagodniejszą formą choroby.
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However, in difficult moments Szwed immediately thinks
about the social significance of his research and what drives
him to work. In his city of Krakow itself, the situation with smog
has already improved a little, but more distant districts and
the suburbs still smoke. “Besides, the damage that occurred
in the fetal life of children and later in the first years of their
development cannot be undone,” says Szwed. “It’s good that
something has slightly changed [in the perception of smog in
Poland], but there still is a lot to be done, including the issue
of coal quality standards, the banning on coal-burning not
only in Krakow but also around the city.”
Szwed and all researchers who participate in the work of
his consortium hope that decision-makers will take the results of their research to heart. “People who underestimate
the harmful effects of smog by saying that one has to die of
something anyway, usually begin to think more deeply about
it when it comes to children’s health. And that’s what we hope
to highlight,” says Szwed.

People who underestimate the
harmful effects of smog by saying
that one has to die of something
anyway, usually begin to think more
deeply about it when it comes to
children’s health. And that’s what
we hope to highlight.

Dziś lekarze, nie wiedząc, z którą z nich mają do czynienia,
na wszelki wypadek rezygnują ze szczepień, co odbija się na
zdrowiu nawet kilku tysięcy dzieci w Polsce rocznie (a także
na zdrowiu całej populacji, bo jeśli odpowiednio duża liczba
dzieci poddanych jest szczepieniom ochronnym, chorobotwórcze zarazki przestają krążyć w populacji).
Dzięki projektowi FIXNET pewna grupa dzieci zmagających
się z neutropenią wrodzoną będzie poddana szczegółowym
badaniom genetycznym, które – przy okazji – mogą wykryć
zagrożenie białaczką i umożliwić odpowiednio wczesną
interwencję.
A jeśli w trakcie projektu doszłoby do podjęcia próby leczenia
neutropenii przy pomocy nowatorskiej terapii genowej i ta
próba by się powiodła, oznaczałoby to trwałe wyleczenie
chorego za pomocą jego własnych, naprawionych w laboratorium, komórek. Byłby to naprawdę duży sukces.
Trzymamy kciuki.

For the head of the FUNash consortium, Franus, the measure
of success will be, on the one hand, freshly promoted doctors –
there are to be three of them during the project and three
slightly later – publications in journals from the ISI Index (36),
and patents (12), while on the other hand, the market success
of at least some of the products under development. Among
other things, Franus counts for targeted sorbents for removing impurities, masses for removing cracks in cement-based
materials, but also special paints and sprays with bacteria for
the conservation of monuments.
The development of a test to distinguish between congenital
and autoimmune neutropenia would allow, among other
things, to qualify for vaccination of children with the latter,
milder form of the disease. Today, not knowing which one of
them they are dealing with, doctors give up vaccination just
in case, which affects the health of even several thousand
children in Poland every year; and, also, the health of the
entire population, because if a sufficiently large number of
children are subjected to vaccinations, pathogenic germs stop
circulating in the population.

Maj 2020
Thanks to the FIXNET project, a group of children who struggle
with congenital neutropenia will undergo detailed genetic
testing which, by the way, can detect the risk of leukemia and
allow for a timely intervention.
Moreover, if the project would attempt to treat neutropenia
with the help of innovative gene therapy, and this attempt
was successful, it would mean the permanent cure of the
patient using his own cells repaired in the laboratory. It would
be a big success.
We keep our fingers crossed.
May 2020
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