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Zdjęcie na okładce
Głowa Danio rerio 24 godziny po mikroiniekcji embrionu
przy użyciu podwójnie znakowanego mRNA. Molekularne
narzędzie do jednoczesnej wizualizacji in vivo integralności
oraz translacji mRNA.
Zdjęcie wykonała dr Aleksandra Siekierska z Laboratory
for Molecular Biodiscovery, KU Leuven w Belgii podczas
realizacji projektu badawczego kierowanego przez prof. Jacka
Jemielitego w ramach programu FNP TEAM.

The cover photo
Head of zebrafish 24 hours after microinjection of embryos
with dually labelled mRNA. Molecular tool for simultaneous
in vivo visualization of mRNA integrity and translation.
The photo was taken by Dr. Aleksandra Siekierska from the
Laboratory for Molecular Biodiscovery, KU Leuven in Belgium
during a research project led by prof. Jacek Jemielity within
the FNP TEAM 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

→
→

→
→

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).

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.

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

5

→

→

→

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.

→

→

→

In 2003–2004 the Foundation received additional
funds under the Act of 29 March 2000 Amending the
Act on Commercialization of Enterprises, in the form
of PLN 51.7 million in proceeds from the privatization
of State Treasury companies.
As a public benefit organization, FNP is entitled to
receive assignments of 1% of individuals’ personal income tax. The funds from this source are used to augment the stipends of the winners of competitions for
young researchers:
• In 2006–2009, stipends for young scientists returning from abroad (POWROTY/HOMING programme)
• Since 2010, stipends for the most outstanding winners in the START programme.
Private donations

Siedziba Fundacji na rzecz Nauki Polskiej / FNP Headquarters

280
mln zł

Wartość funduszy własnych
(stan na 31 grudnia 2020 r.)

280

PLN
million
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Value of the Foundation’s own
funds (as of 31 December 2020)
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521,1
mln zł

Wysokość środków przekazanych z tego
źródła na wspieranie nauki do końca 2020 r.

521.1

PLN
million

Total funds from this source disbursed for the
support of science through the end of 2020

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

EUROPEAN FUNDS

→

→

→

→

→

Innovative Economy Operational Programme (POIG)
2000-2013, 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).
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 742 million) and Measure 4.3 “International Research Agendas” (budget: PLN 532.0 million).
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→

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki”:
jako beneficjent POIG 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).
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020: Od
2016 r. FNP realizuje programy w ramach działania 4.4
„Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” (budżet:
742 mln zł) oraz działania 4.3 „Międzynarodowe Agendy
Badawcze” (budżet: 532 mln zł).
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SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

FINANCIAL REPORTING

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

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

Siedziba Fundacji na rzecz Nauki Polskiej / FNP Headquarters

RAPORT ROCZNY FNP 2020 | O FUNDACJI

Należymy do
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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 powiązania w ramach
ekosystemu innowacji

We are
a member of
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
Polish 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

List Przewodniczącego
Rady Fundacji

Letter from the Chairman
of the Foundation’s Council

Szanowni Państwo,

Dear Readers,

rok 2020 był wyjątkowy. Pomimo wielu wyzwań, trudności
i niedogodności zapisze się on w historii jako rok triumfu nauki.
W ciągu 12 miesięcy pokonaliśmy drogę od pierwszych doniesień o nowej, nieznanej, śmiertelnej chorobie do skutecznego
wdrożenia programu szczepień o niespotykanej skuteczności,
wykorzystującego nowatorskie technologie. Wprowadzenie
nowych leków do praktyki klinicznej zajmowało dotychczas ok.
10-20 lat. Tak dynamiczny postęp stał się możliwy dzięki bezprecedensowej współpracy między ośrodkami akademickimi,
przemysłem, rządami wielu krajów i organizacjami pożytku
publicznego, co pokazało, jak ważny jest sprawny model
tworzenia i wdrażania odkryć naukowych. Stało się to w momencie, gdy filozofia postprawdy (post-truth society) charakteryzująca się gwałtowną dewaluacją wartości, którym hołduje
nauka, rozprzestrzenia się w świecie społeczno-politycznym.
Miniony rok pokazał, jak wielką wartością społeczną jest
nauka, jednocześnie jasno przypominając uczonym na całym
świecie, co nas do nauki przyciągnęło – potrzeba odważnego
odkrywania nowych prawd, tworzenia i wdrażania nowych
technologii. Jest to szczególnie istotne w czasie, gdy przepisu
na uzdrowienie polskiej nauki poszukuje się w subiektywnej,
punktowej parametryzacji wykorzystującej zawiły i subiektywny system oceny promujący ilość, a nie jakość. Konieczność weryfikacji i porównywania osiągnięć naukowców jest

The year 2020 was, in many respects, unique. Despite numerous challenges, difficulties, and pitfalls, it will go down
in history as the year of the triumph of science. In twelve
months, we have moved from the first reports of a new, unknown, deadly disease to the successful implementation of
an unprecedently efficient vaccine programme that draws
on technological developments. Until recently, it has taken
approximately ten to twenty years to uptake new medicines
into clinical practice. This rapid progress would have been
impossible if it was not for the unprecedented collaboration
between academia, industry, governments, and non-profit and
public benefit organizations, which proved how important it
is to have an efficient model for creating and implementing
scientific discoveries.
Moreover, it happened when post-truth politics, characterized
by a rapid devaluation of the values espoused by science,
proliferated across the socio-political landscape. The past
year has shown how great is the social value of science, while
at the same time reminding scientists around the world what
drew us to science in the first place: the need to boldly discover new truths, to create and implement new technologies.
This acquires particular importance when the formula for the
growth of Polish science is being sought in the subjectivized,
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Prof. dr hab. Tomasz Guzik
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oczywista i potrzebne są do tego odpowiednie narzędzia
naukometryczne. Jednakże twórcy systemu oceny nie mogą
zapominać, iż tajemnicą sukcesu w nauce jest stawianie na
nowatorskie osiągnięcia i odkrycia, a nie na punkty. To właśnie
takie podejście leży u podstaw rozwoju nauki w czołowych
instytucjach naukowych świata. Analiza dorobku naukowego
laureatów nagród Nobla wskazuje, iż większość z nich w okresie prowadzącym do uzyskania stopnia doktora publikowała
zaledwie jedną, dwie publikacje. Były one już jednak, na tym
wczesnym etapie rozwoju, pracami wybitnymi. Tymczasem
zmorą nauki w Polsce stają się publikacje w „czasopismach
drapieżnych” (predatory journals), szczególnie że bardzo
skutecznie, choć krótkotrwale, umieją się one przebierać
w piękne szaty punktów naukometrycznych. Miliony złotych
przepływają z polskiej nauki do wydawnictw drukujących
te czasopisma, podczas gdy w krajach o wysokim poziomie
naukowym publikacja w tego typu tytułach jest uważana za
szkodliwą dla rozwoju naukowego.
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Miniony rok pokazał, jak wielką
wartością społeczną jest nauka,
jednocześnie jasno przypominając uczonym na całym świecie,
co nas do nauki przyciągnęło –
potrzeba odważnego odkrywania nowych prawd, tworzenia
i wdrażania nowych technologii.
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Tym ważniejsza jest rola i odpowiedzialność Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej, która od lat pozostaje wierna dewizie „Wspierać
najlepszych, aby stawali się jeszcze lepsi” podkreślającej, iż
wartość polskiej nauki stanowią uczeni. Ma to odzwierciedlenie
w programach Fundacji, które od lat zmieniają oblicze nauki
w Polsce, propagując nowe idee i wyznaczając standardy.
W roku 2020 postawienie przed uczonymi jasnej potrzeby
dokonania odkrycia sprawiło, iż tak wielu badaczy połączyło
siły, aby zrozumieć i pokonać wirusa SARS-CoV-2. Wielu badaczy odłożyło na chwilę swe główne projekty naukowe, aby
wspólnie poszukiwać rozwiązań problemów biologicznych,
technologicznych czy społecznych, jakie przyniosła pandemia. Prezentowany Państwu Raport pokazuje, iż również
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej bardzo aktywnie zaangażowała się w ten wysiłek. Naukowcy wspierani przez Fundację
otrzymali niemal 15 mln zł na rozwinięcie nowych tematów
badawczych w ramach już realizowanych projektów wspierających walkę z COVID-19. O sukcesie tej inicjatywy świadczą
odkrycia opublikowane przez naszych beneficjentów w tym
krótkim czasie w wiodących periodykach światowych, takich

points-based parametrization, which relies on a complicated
and subjective evaluation system that promotes quantity
rather than quality. Naturally, there is a necessity to verify
and compare scientific achievements, so we need to develop
appropriate scientometric tools. However, creators of any
evaluation system cannot forget that the secret of success in
science is to focus on innovative discoveries and achievements
rather than points. It is this approach that informs the development of science at the world’s leading scientific centres. An
analysis of the academic achievements of Nobel prize winners
shows that most of them published only one or two papers
in the whole period before they earned a doctoral degree.
Nevertheless, even at this early stage of development, these
were already outstanding works. Still, increasing pressure on
publishing in “predatory journals” is becoming a nightmare
of science – especially since they can disguise themselves
very effectively, albeit for a short time, in the beautiful robes

The past year has shown how
great is the social value of science, while at the same time
reminding scientists around the
world what drew us to science in
the first place: the need to boldly
discover new truths, to create and
implement new technologies.
of scientometric points. Millions of zlotys flow from Polish
science to publishers who print these journals. In contrast,
in countries with the highest level of scientific achievements,
such a publishing practice is considered harmful to the very
development of science.
Against this backdrop, the role and responsibility of the Foundation for Polish Science appear all the more critical. After
all, the Foundation has for years remained true to its motto:
“Supporting the best, so that they can become even better,”
which stresses that the value of Polish science hinges precisely
on the Scientists themselves. This conviction finds expression
in the Foundation’s programs that have long changed the
face of science in Poland, promoting new ideas and setting
standards in various fields. In 2020, science faced a clear – and
pressing – need for discovery, which prompted so many scientists to join forces to understand and defeat the SARS-CoV2
virus. Many researchers have put aside their main scientific
projects for a while and cooperated with others to find solutions to the biological, technological, or social problems

Inwestycje w infrastrukturę budowlaną i aparaturową uczelni
oraz przemiany w strukturach
poszczególnych instytucji są
bardzo ważną częścią rozwoju,
lecz nie należy zapominać, że jedynymi w świecie nauki ulepszeniami, które nie tracą na wartości, są inwestycje w ludzi.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w swojej ocenie osiągnięć,
zarówno młodych, jak i doświadczonych naukowców, nie
kieruje się jako głównym kryterium dorobkiem naukometrycznym, lecz oceną peer review: recenzenci należący do najwybitniejszych uczonych w Polsce i na świecie proszeni są o ocenę
odkrycia lub osiągnięć naukowych kandydatów. To podejście
rozpoczyna się już od recenzji wniosków o stypendia START
dla młodych badaczy, a kończy na wieloetapowym procesie
przyznawania Nagrody FNP, najważniejszego wyróżnienia
naukowego w Polsce. Dalszy rozwój stypendystów START,
z których wielu w kolejnych latach staje się dumą polskiej
nauki, jest świadectwem skuteczności takiego podejścia.
Inwestycje w infrastrukturę budowlaną i aparaturową uczelni
oraz przemiany w strukturach poszczególnych instytucji są
bardzo ważną częścią rozwoju, lecz nie należy zapominać,
że jedynymi w świecie nauki ulepszeniami, które nie tracą na
wartości, są inwestycje w ludzi. Zmiany organizacyjne można
odwrócić, aparatura naukowa staje się przestarzała już w roku
jej zakupu, ale dobrze ukształtowani uczeni będą wychowywać kolejne pokolenia badaczy głodnych nowych odkryć. To
właśnie program START, finansowany ze środków własnych
Fundacji, odgrywa kluczową rolę w identyfikacji talentu naukowego i dalszym wspieraniu rozwoju naukowców na wszystkich
etapach rozwoju.
Jeden z moich mentorów naukowych, Sir Richard Peto z Uniwersytetu w Oksfordzie, powtarzał, iż tajemnica dojścia do
sukcesu w nauce jest jedna i prosta: „umieć zadawać ważne
pytania i odpowiadać na nie jedynie wiarygodnymi metodami”. W tych słowach zawarta jest tajemnica nauki, która
zmienia świat. Nie wystarczy więc wskazać utalentowanych
naukowców. Trzeba stworzyć im warunki pracy i stymulować

caused by the pandemic. As this year’s report shows, the
Foundation for Polish Science has been actively involved in
these efforts. Scientists supported by the Foundation received
almost PLN 15 million to develop new research topics within

Investments in research infrastructure and equipment, let alone in
the transformations in the structures of individual institutions, are
an essential part of development.
Nonetheless, we should never forget that the only improvements in
science that do not become obsolete are investments in people.
their ongoing projects to join in the fight against COVID-19.
How successful this initiative was is evidenced by the number
of discoveries published by our beneficiaries in this short period in the world’s leading journals, such as Nature Chemical
Biology, Science Advances, and others. Furthermore, what this
demonstrates is, among others, the unique ability of experts
working with the Foundation to identify and select research
projects in which it is worth investing.
In its evaluation of achievements of both young and experienced scientists, the Foundation for Polish Science is not
guided by the sheer volume of scientific outputs but by detailed and individualized peer review assessment. Reviewers,
some of the most distinguished scientists in Poland and the
world, are always asked to evaluate the candidates’ discoveries or their scientific achievements. This approach informs
the Foundation’s main activities: it begins with the START
programme for young scientists when several peers carefully
scrutinize each application and ends in the multi-level process of awarding the Foundation for Polish Science Award,
the most prestigious scientific award in Poland. The further
development of winners of the START programme, who often
become the pride of Polish science, proves the effectiveness
of this approach.
Investments in research infrastructure and equipment, let
alone in the transformations in the structures of individual
institutions, are an essential part of development. Nonetheless, we should never forget that the only improvements
in science that do not become obsolete are investments in
people. Organizational changes can be reversed, and scientific
equipment becomes outdated the very year it is purchased.
However, well-formed scholars will raise the next generation
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jak: „Nature Chemical Biology”, „Science Advances” i innych.
Pokazuje to wyjątkową zdolność współpracujących z Fundacją
ekspertów do identyfikacji i wyboru projektów badawczych,
w które warto inwestować.
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ich do podejmowania ważnych wyzwań zgodnie z brzmiącą
od wieków myślą Stanisława Staszica: „Talent jest jak kawałek
szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go
obrobi i wartość mu wielką nada”. Celem takiego działania
jest duży wybór programów Fundacji, w tym największy zainicjowany w 2016 roku program tworzenia Międzynarodowych
Agend Badawczych (MAB). Poprzez proponowaną w nowej
perspektywie finansowej UE kontynuację programu Fundacja
pragnie stworzyć oraz zapewnić trwanie najlepszych już powstałych centrów doskonałości naukowej w Polsce, w których
są lub będą prowadzone badania zmieniające świat.
Kolejnym aspektem aktywności, do którego Fundacja na
rzecz Nauki Polskiej przywiązuje szczególną wartość, jest
finansowanie nauki w sposób odpowiedzialny i weryfikowalny,
lecz pozbawiony niepotrzebnych i czasochłonnych obciążeń administracyjnych. Przez lata działalności skuteczność
w realizacji tego celu ma swoje odzwierciedlenie w zaufaniu,
jakim Fundację obdarzają narodowe i europejskie instytucje
finansowania nauki. W 2020 roku FNP pozyskała i przekazała
naukowcom pracującym w Polsce 253 mln zł z funduszy europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).
W kolejnych latach planowana jest dalsza współpraca z instytucjami europejskimi i krajowymi nadzorującymi dystrybucję
środków unijnych w Polsce. Plany te, o których pisze obszernie
prezes Fundacji, prof. Maciej Żylicz, podkreślają kolejną kluczową cechę FNP – zdolność identyfikacji i dostosowywania
działalności do zmieniających się warunków i potrzeb nauki
w Polsce i na świecie.
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Obok roli w finansowaniu nauki i kształtowaniu polityki naukowej Fundacja pragnie brać czynny udział w procesie jakościowej poprawy polskiej nauki, m.in. poprzez wskazywanie
i wdrażanie najlepszych praktyk stosowanych z powodzeniem
na całym świecie. Fundacja zarówno w procesie oceny i realizacji projektów, jak i przyznawania nagród przywiązuje
ogromną wagę do etycznych standardów postępowania,
unikania konfliktu interesów i do transparentności w nauce.
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W tym miejscu pragnę bardzo pogratulować Zarządowi i pracownikom Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pod przewodnictwem prezesa prof. Macieja Żylicza wyjątkowo owocnego roku
2020. Pomimo zastoju w wielu obszarach życia społecznego
i gospodarczego Fundacja osiągnęła dynamiczny rozwój, co
jasno wynika z przedstawionego Raportu. Codzienne wysiłki
Zarządu Fundacji i jej pracowników były tego gwarantem.
Fundacja, pracując w warunkach ograniczeń i rygoru epidemiologicznego, nie spowolniła tempa pracy na rzecz polskich
naukowców. Przez cały czas wysokiej zachorowalności na
COVID-19 wspierała naukowców w realizacji grantów, przeprowadziła zaplanowane i dodatkowe konkursy w ramach
realizowanych programów, wprowadzała wiele ułatwień
i mechanizmów wsparcia zespołów naukowych w obliczu

of researchers craving for discoveries. The START programme,
funded from the Foundation’s resources, plays a crucial role in
identifying scientific talents and further supporting scientists
at all stages of their development.
One of my science mentors, Sir Richard Peto of Oxford University, used to say that the road to success in science is quite
simple: “to be able to ask important questions and answer
them using only reliable methods.” These words express the
secret of science, which changes the world. Thus, it is not
enough to identify talented scientists. It is necessary to create
an environment where they can thrive that will stimulate
them to take up important challenges. Along the lines of
Stanisław Staszic’s maxim that has resounded for centuries:
“Talent is like a piece of precious but rugged metal: only hard
work can shape it and give it a great value.” This is also what
guides the Foundation’s wide range of programs, including
the largest - International Research Agendas, initiated in 2016.
By continuing the program proposed within the new EU financial perspective, the Foundation aims to create and ensure
the sustainability of the best, already established centres of
scientific excellence in Poland, which are or will be engaged
in world-changing research.
Another principle to which the Foundation of Polish Science
attaches particular importance is to finance science in a responsible and verifiable way without unnecessary and time-consuming administrative burdens. Its effectiveness in achieving this
goal has been reflected in the trust placed in the Foundation
by both national and European science funding institutions
throughout the years. In 2020 alone, the Foundation has raised
and transferred to scientists working in Poland PLN 253 million
from the EU’s Smart Growth Operational Programme (POIR). In
the following years, the Foundation plans to further cooperate
with both European and national institutions overseeing the
distribution of EU funds in Poland. These plans – which Professor Maciej Żylicz, President of the Foundation, has described
extensively – highlight another critical feature of the Foundation:
identifying and adjusting its activity to the changing conditions
and needs of science in Poland abroad.
In addition to funding science and shaping scientific policy,
the Foundation also aims to improve the quality of Polish
science through, among others, the identification and implementation of the best practices applied successfully all over
the world. The Foundation is strongly committed to following
ethical standards, avoiding conflicts of interest, and ensuring
complete transparency in evaluating and executing scientific
projects. These are also principles that guide the process of
awarding the Prize of the Foundation for Polish Science.
At this point, I would like to congratulate both the Board of
the Foundation, with Professor Maciej Żylicz as President

W roku 2020, zgodnie ze Statutem Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej, zakończyła się kadencja Rady FNP 2016-2020. Trzech
członków Rady: prof. Leon Gradoń, który Radzie przewodniczył,
prof. Wojciech Tygielski i prof. Karol Wysokiński, zakończyło
aktywny ośmioletni okres pracy w Radzie Fundacji. Bardzo
dziękujemy im za wieloletnią współpracę. W kwietniu 2020 roku
zostali wybrani nowi członkowie Rady: prof. Grażyna Jurkowlaniec (która na pierwszym posiedzeniu Rady kadencji 2020-2024
została wybrana na wiceprzewodniczącą), prof. Tomasz Łuczak
i prof. Piotr Garstecki. Pracę w Radzie kontynuują prof. Maria
Nowakowska, prof. Aleksandra Łuszczyńska, prof. Jan Kotwica
oraz piszący te słowa. Kadencja nowej Rady FNP rozpoczęła
się we wrześniu 2020. Bardzo dziękuję zarówno ustępującej,
jak i nowej Radzie FNP za zaangażowanie i intensywną pracę na
rzecz kształtowania Fundacji w obliczu licznych wyzwań i potrzeb dynamicznie zmieniającego się systemu nauki w Polsce.
Współpraca wewnątrz Rady, a także z Zarządem i zespołem
Fundacji jest źródłem satysfakcji dla nas wszystkich.
W imieniu Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pragnę raz
jeszcze podziękować Zarządowi Fundacji oraz pracownikom
wszystkich szczebli programowych i administracyjnych, a także
naszym beneficjentom, polskim uczonym, za tak skuteczne
pokonanie wyzwań, przed jakimi wszyscy stanęliśmy w tym
trudnym roku 2020. Prowadzi nas on ku trzydziestej rocznicy
istnienia Fundacji, która przypada na rok 2021. Jest to dobry
moment, aby podsumować ogromny wkład Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej w rozwój polskiej nauki i zadbać o jej dalszy
dynamiczny rozwój.
Kraków, czerwiec 2021

and its whole team on the exceptionally fruitful year 2020.
As this report makes more than evident, the Foundation has
dynamically developed despite the stagnation in many social
and economic life areas. Indeed, this was possible thanks to
the everyday efforts of both the Board and employees of the
Foundation. Even in the conditions of the epidemiological
restrictions, the Foundation did not slow down the pace of
its work for Polish scientists. The Foundation continued to
support scientists in their ongoing grant projects throughout
the highest coronavirus infection rates and carried out all
competitions planned within its programs and additional ones.
Moreover, it introduced many improvements and solutions
to facilitate the work of research teams in the face of difficulties caused by the pandemic. The Foundation’s employees
worked primarily remotely and benefited from the innovative
screening programme developed by Polish scientists. This
helped protect not only Foundation’s employees but also
- their families. The report also shows successes in raising
funds from private sources to finance the START programme.
In 2020, based on the Statute of the Foundation for Polish
Science, the term of office of the Foundation’s Council for
2016–2020 ended. Thus, three members of the Council: Professor Leon Gradoń (Chair), Professor Wojciech Tygielski, and
Professor Karol Wysokiński, ended their active eight-year
period of work. We are very grateful for their long-term cooperation. In April 2020, new council members were elected:
Professor Grażyna Jurkowlaniec (who became its Deputy Chair
for 2020–2024), Professor Tomasz Łuczak, and Professor Piotr
Garstecki. In turn, Professor Maria Nowakowska, Professor
Aleksandra Łuszczyńska, Professor Jan Kotwica, and the
author of these words continue their work in the Council.
The new Council’s term of office began in September 2020.
I would like to thank all present and former members of the
Council for their commitment and intense efforts to shape
the Foundation’s activity in the face of numerous challenges
and needs of the dynamically changing system of science in
Poland. Cooperation within the Council and with the Foundation’s Board and broad administrative team has been a continuing source of satisfaction for all of us.
On behalf of the Council of the Foundation for Polish Science,
I would like to express deep gratitude to the Executive Board
members, employees from all programme and administrative
levels, and our beneficiaries – Polish scientists – for successfully overcoming the challenges that we have all faced in 2020.
This problematic year has led us toward 2021, which is the
thirtieth anniversary of the creation of the Foundation for
Polish Science. Therefore, it is a perfect moment to sum up
the Foundation’s enormous contribution to the advancement
of Polish science and ensure its further dynamic development.
Krakow, June 2021
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trudności związanych z pandemią. Pracownicy Fundacji realizowali swoje zadania w dużej mierze zdalnie, mając też
możliwość korzystania z nowatorskiego programu badań
przesiewowych opracowanego przez polskich naukowców,
co pomagało chronić ich oraz ich rodziny. Prezentowany
Raport pokazuje też sukcesy w zakresie zbierania funduszy
(fundraisingu), które opierały się na pozyskiwaniu środków
finansowych ze źródeł prywatnych, a zasilających przede
wszystkim finansowanie programu stypendialnego dla młodych uczonych START.
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Szanowni Państwo,

Dear Readers,

oddajemy w Państwa ręce Raport roczny z działalności Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej w 2020 roku. W roku tym przekazaliśmy naszym beneficjentom na wspieranie nauki uprawianej
w Polsce niemal 260 mln zł (z czego ok. 253 mln zł stanowiły
wydatki na programy finansowane z pozyskanych przez FNP
funduszy europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój (POIR), zaś ok. 5,75 mln zł pochodziło ze środków
własnych Fundacji).

we present you with the Annual Report on the activity of the
Foundation for Polish Science (FNP) in 2020. This year, we
gave almost PLN 260 million to our beneficiaries to support
science in Poland; of which ca. PLN 253 million were expenses
financed from European funds of Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (Smart Growth Operational Programme; POIR)
obtained by the FNP and ca. PLN 5.75 million came from the
Foundation’s own resources.

Rok 2020, naznaczony pandemią COVID-19, był dla Fundacji, podobnie jak dla całego społeczeństwa, bardzo trudny.
Pomimo to w pierwszej połowie roku przeprowadziliśmy
konkurs dla beneficjentów naszych programów realizowanych
w ramach działania 4.4 POIR na dodatkowe środki przeznaczone na rozwinięcie nowych tematów badawczych w ramach
już realizowanego projektu, które mogłyby pomóc w walce
z pandemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 (na ten cel
przeznaczyliśmy prawie 15 mln zł, dodatkowe dofinansowanie
uzyskało 14 projektów). Przeprowadziliśmy również osobny
konkurs na realizację dodatkowych tematów w ramach już
prowadzonych projektów FIRST TEAM, HOMING, POWROTY,
TEAM-NET, które mogą pomóc we wdrożeniu uzyskanych
w ramach badań wyników (dodatkowe finansowanie w wys.
20 mln zł). Wyłoniliśmy laureatów Nagród FNP oraz Nagrody
COPERNICUS (przyznawanej wspólnie z DFG). Uroczystości

The year 2020, marked by the COVID-19 pandemic, was very
difficult for the Foundation and society. Nevertheless, in the
first half of 2020, we organized a competition for the beneficiaries of our programs conducted within Measure 4.4 of POIR
to provide additional finances for the development of new research subjects within already running projects that could help
in the fight against the pandemic caused by the SARS-CoV-2
virus (for this purpose, we allocated almost PLN 15 million;
fourteen projects received additional funding). Moreover, we
conducted a separate competition for the implementation of
additional subjects in ongoing projects (FIRST TEAM, HOMING,
POWROTY/REINTEGRATION, TEAM-NET) that may help to implement the results obtained in research (additional funding of
PLN 20 million). We selected the winners of the FNP Prize and
the COPERNICUS Award (granted together with the German
Research Foundation). For the first time in history, we must

Zdajemy sobie sprawę, że dodatkowe utrudnienia po stronie
Fundacji w czasie pandemii były tylko niewielką częścią
problemów, z którymi musieli się zmierzyć w ciągu ubiegłego roku nasi laureaci, szczególnie ci pracujący w naukach
eksperymentalnych – w sytuacji, gdy laboratoria w pierwszych miesiącach pandemii były zamknięte, a później tylko
częściowo „odmrażane”. Dlatego wszystkie projekty finansowane przez FNP w ramach POIR zostały automatycznie
przedłużone o 3 miesiące, a następnie w wielu przypadkach
(szczególnie w zakresie nauk eksperymentalnych) uzyskiwały
kolejne przedłużenia (do 6 miesięcy). W wielu przypadkach
nie doszło do zaplanowanych wizyt w zagranicznych laboratoriach, wykonania eksperymentów, zatrudnieni w zespołach
naszych beneficjentów pracownicy naukowi z zagranicy
mieli problemy z przyjazdem do Polski. Staraliśmy się w tych
sprawach pomagać, ale zdajemy sobie sprawę, że pandemia
spowodowała znaczące opóźnienia w realizacji projektów
badawczych.
Wielu naszych laureatów aktywnie włączyło się w poszukiwanie sposobów na pokonanie koronawirusa SARS-CoV-2.
O niektórych z nich mogą Państwo przeczytać w artykule
zamieszczonym w dodatku do naszego raportu (s. 86). Te przykłady w namacalny sposób pokazują, jak ważne dla każdego
z nas są nauka i ludzie, których wiedza, przygotowanie, pasja
i wysiłek pomagają nam nie tylko lepiej rozumieć świat, lecz
także w tak kryzysowych sytuacjach dostarczają rozwiązania,
dzięki którym możemy przetrwać.
Nasze społeczeństwo w bardzo różny sposób reagowało na
niezbędne restrykcje związane z funkcjonowaniem w pandemii (choć trzeba przyznać, że były one wprowadzane
chaotycznie i niekonsekwentnie). W tak trudnym dla świata

have held the award ceremonies online. Furthermore, we
selected the START scholarship recipients. Unfortunately, we
had to postpone the traditional diploma awarding for those
young researchers at the Royal Castle until 2021. We managed
to implement these initiatives regardless of remote working
conditions that we began in mid-March as only a small team
remained in the office. We introduced electronic workflow and
document signing; in fact, the pandemic accelerated the process we planned for a long time. One of the greatest challenges
was to implement a yearly plan for expenses certification of
beneficiaries of our programs realized under Measure 4.4 of
POIR (i.e. their final approval in the European Commission in
terms of eligibility and compliance with legal provisions and
selection criteria). Thanks to our team’s mobilization and
effort, we managed to submit the declarations to the EC with
approved expenses incurred in the implemented research
projects, which amounted to more than PLN 170 million (the
certification plan assumed PLN 130 million).
We know that additional difficulties the FNP experienced
during the pandemic created only a minor part of the problems that the winners of our programmes had to face last
year, especially those operating in experimental sciences.
Suffice it to mention that laboratories were closed in the first
months of the pandemic and then only gradually reopened.
Therefore, we automatically prolonged all projects funded by
the FNP under the POIR programme by three months, and in
many cases (especially in the field of experimental sciences)
later added further extensions (up to six months). In many
cases, planned visits to foreign laboratories never happened,
experiments were never implemented, and foreign researchers employed in our beneficiaries’ teams had problems with
coming to Poland. We tried to help in such cases but knew that
the pandemic caused significant delays in the implementation
of research projects.
Many of our grantees actively engaged in research to fight
against the SARS-CoV-2 coronavirus. You may read about
some of them in the article in the appendix to our report
(p. 86). These examples tangibly demonstrate how crucial
science is to all of us and how important are the people whose
knowledge, preparation, passion, and efforts not only help
us to better understand the world but also provide us with
solutions to survive in such crises.
Our society reacted to the necessary restrictions very differently (although, admittedly, restrictions were introduced
chaotically and inconsistently). In such a difficult moment for
the whole world, we should ask whether we deal with a crisis in
the public perception of science when we witness the growing
popularity of groups that deny or ignore scientific achievements by claiming e.g. that the Earth is flat, vaccinations are
harmful, or that there is no COVID-19 pandemic.
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wręczenia tych nagród po raz pierwszy w historii musiały się
odbyć online. Wyłoniliśmy stypendystów programu START,
niestety tradycyjne wręczenie dyplomów młodym badaczom
na Zamku Królewskim musieliśmy przełożyć na 2021 rok.
Udało się zrealizować te inicjatywy, chociaż od połowy marca
zaczęliśmy pracować zdalnie, tylko niewielka część zespołu
dyżurowała w biurze. W możliwie największym obszarze
spraw wprowadziliśmy elektroniczny obieg i podpisywanie
dokumentów – pandemia przyspieszyła proces, który planowaliśmy od dawna. Jednym z większych wyzwań była realizacja
rocznego planu certyfikacji wydatków beneficjentów naszych
programów realizowanych w ramach działania 4.4 POIR (tj. ich
ostatecznego zatwierdzenia w Komisji Europejskiej pod kątem
kwalifikowalności i zgodności z przepisami prawa i kryteriami
wyboru). Dzięki mobilizacji i wysiłkowi naszego zespołu udało
się przekazać do KE deklaracje z zatwierdzonymi wydatkami
poniesionymi w ramach realizowanych projektów badawczych
w wysokości ponad 170 mln zł (plan certyfikacyjny zakładał
130 mln zł).
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momencie nasuwa się pytanie, czy w sytuacji, gdy coraz większą popularność zyskują środowiska negujące lub ignorujące
osiągnięcia nauki, twierdzące np. że Ziemia jest płaska, głoszące szkodliwość szczepień lub negujące istnienie pandemii
COVID-19, mamy do czynienia z kryzysem postrzegania nauki
przez społeczeństwo?

RAPORT ROCZNY FNP 2020 | O FUNDACJI

Myślę, że jest wręcz przeciwnie – nauka, szczególnie w erze
pandemii, jest postrzegana przez znaczącą część społeczeństwa jako fundament zaufania i pewien drogowskaz ukazujący
sposób, w jaki powinniśmy racjonalnie podejmować decyzje.
Mamy jednak problem z edukacją i przepływem informacji między nauką a społeczeństwem oraz mediami, które w ostatnich
latach informowanie coraz bardziej zastępują spektaklem. Jak
powiedział prof. Andrzej Białas, wieloletni prezes PAU: liczy
się przedstawienie, które ma przede wszystkim wywoływać
emocje. Merytoryczna wymiana argumentów nie sprzedaje
się tak dobrze jak konfrontacja skrajnych opinii i zestawianie
ze sobą rzeczywistych autorytetów naukowych z pseudonaukowcami, których motywacją jest chęć zaistnienia. Media nie
pokazują nauki jako procesu dochodzenia do prawdy poprzez
dyskusję naukową. Część z nich kreuje raczej sytuację, w której,
jak mówi prof. Andrzej Białas, szalbierze zastępują uczonych,
a złudzenia – fakty.
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I believe the opposite is true. A significant part of society
considers science the foundation of trust and a signpost that
tells how to make rational decisions, especially during the
pandemic. However, we have a problem with education and
information flow between science and society, but also the
media, which in recent years increasingly replace information
with a spectacle. As Professor Andrzej Białas, the long-time
president of the Polish Academy of Sciences said, “what
counts is the show that first of all evokes emotions.” A substantive exchange of arguments does not sell so well as the
confrontation of extreme opinions and the juxtaposition of
real scientific authorities with pseudo-scientists motivated
by the desire to gain prominence. The media do not show
science as a process of finding truth through scientific discussion. Instead, some of them create a situation in which,
as Professor Białas explained, “madmen replace scientists
and illusions replace facts.”
We, the scientists, must not forget about our duty to educate
society. We must substantively show that almost everything
that makes our lives easier – and sometimes even possible
at all, as in the case of vaccines – is indirectly and sometimes
very directly possible thanks to science. In some cases, we
may test even the most abstract scientific theories on our own

Nauka, szczególnie w erze pandemii, jest postrzegana przez
znaczącą część społeczeństwa
jako fundament zaufania i pewien drogowskaz ukazujący
sposób, w jaki powinniśmy racjonalnie podejmować decyzje.

A significant part of society
considers science the foundation of trust and a signpost
that tells how to make rational
decisions, especially during
the pandemic.

My, naukowcy, nie możemy zapominać o powinności edukowania społeczeństwa. Musimy w sposób merytoryczny
pokazywać, że prawie wszystko, co obecnie ułatwia nam życie
(a czasami nawet je umożliwia, jak w przypadku szczepionek),
w sposób pośredni, a niekiedy bezpośredni, zawdzięczamy
nauce. Nieraz nawet najbardziej abstrakcyjne teorie naukowe da się sprawdzić na własną rękę, one działają w życiu
codziennym. Nie musimy czegoś przyjmować na wiarę, daną
teorię naukową możemy przetestować sami. Szczególną
i ogólną teorię względności Alberta Einsteina bardzo trudno
jest zrozumieć laikowi. Znacznie łatwiej możemy sobie jednak
na przykład uświadomić fakt, że współczesne GPS-y są tak
dokładne właśnie dzięki Einsteinowi. Każdego dnia testujemy
to, co zaproponował Einstein – i to działa! Po synchronizacji
zegarów molekularnych na Ziemi z zegarami na satelitach błąd,
który popełniamy przy określaniu naszej pozycji na Ziemi,

as they work in everyday life. We do not have to believe in
anything but instead test a scientific theory ourselves. Albert
Einstein’s special and general relativity theory are very difficult to understand for a regular person. However, it is much
easier to realize, for instance, that modern GPS technology
is so accurate thanks of Einstein. Every day we test what Einstein proposed – and it works! After synchronizing molecular
clocks on Earth with the clocks on the satellites, the error
we make when determining our position on Earth is several
meters. If we did not include Einstein’s special and general
relativity theory, the accuracy of GPS would decrease to about
11 kilometers after a day or so, and thus the technology would
prove completely useless. The example of Einstein’s special
and general relativity theory also teaches us humility toward
scientific discoveries. Sometimes we cannot predict what
a discovery might be useful for in the future. The driving force

W globalnym świecie, żeby
móc cokolwiek wdrożyć, trzeba
przedtem odkryć coś nowego –
coś, co zmienia naszą wiedzę
o świecie. Polityka finasowania
nauki w Polsce powinna zmierzać w kierunku wspierania nauki z konsekwencjami (science
with consequences).
Niektórzy politycy, w tym także w Polsce, niesłusznie uważają,
że z publicznych pieniędzy należy finansować tylko naukę,
która ma doprowadzić do ściśle określonych, bezpośrednich wdrożeń. Taka polityka naukowa wypycha nasz kraj na
peryferie nauki światowej. Stajemy się odtwórcami wiedzy,
a nie jej kreatorami. W globalnym świecie, żeby móc cokolwiek wdrożyć, trzeba przedtem odkryć coś nowego – coś, co
zmienia naszą wiedzę o świecie. Polityka finasowania nauki
w Polsce powinna zmierzać w kierunku wspierania nauki
z konsekwencjami (science with consequences). Mogą być
to zarówno konsekwencje społeczne (nowa wiedza czy rozwiązania użyteczne dla instytucji, organizacji pozarządowych,
sektora edukacji lub usług), jak i dla rozwoju gospodarki.
XX-wieczny podział nauki na podstawowe i wdrożeniowe
stracił na aktualności. Pamiętając, jakie konsekwencje dla
nas wszystkich miały na przykład szczególna i ogólna teoria
względności, powinniśmy wspierać także badania nazywane
przez Anglików blue sky research, czyli takie, dla których dziś
nie wystarcza nam wyobraźni, by przewidzieć, jak można
będzie je wykorzystać w praktyce albo skomercjalizować.
Nauka dzieli się na dobrą i byle jaką, a nie na badania podstawowe i stosowane.
Jeśli chcemy, żeby społeczeństwo wywierało wpływ na polityków, aby ci przeznaczali publiczne pieniądze na dobrą
naukę, ludzie muszą mieć zaufanie do nauki i naukowców.
Jak to osiągnąć?

of scientists is scientific curiosity and the pursuit of truth, and
this is sufficient motivation.
Some politicians, including Polish ones, wrongly believe that
public money should only cover science that will lead to strictly
defined, direct implementations. Such a policy pushes our
country to the fringes of world science. We become reproducers of knowledge and not its creators. In the rest of the world,
to implement anything, one must first discover something new

In the rest of the world, to implement anything, one must
first discover something new
that changes our knowledge.
Science funding policy in Poland
should strive to support science
with consequences.

that changes our knowledge. Science funding policy in Poland
should strive to support science with consequences. Those
may be social consequences – such as new knowledge or solutions useful for institutions, non-governmental organizations,
the education sector, or services – and economic development
consequences. The twentieth-century division of science into
basic and applied is no longer relevant. Remembering what
consequences special and general relativity theory had for all
of us, we should also support what the English call blue sky
research. This is research for which our current imagination
is unable to predict its usefulness in practice or commerce.
We divide science into good and shoddy, and not into basic
and applied.
If we want the public to influence politicians so that they spend
public money on good science, people must trust science and
scientists. How to achieve this?
We must speak honestly and clearly about our scientific discoveries but, at the same time, as Richard Feynman says, “stand
against untruths and half-truths, take nothing on faith, doubt
constantly.” Let us not speak about subjects we know not.
Feynman says: “I believe that a scientist looking at non-scientific problems is just as dumb as the next guy.” Feynman
also says: “Within the scope of your competence, express your
opinion boldly [the Code of Ethics of the Polish Academy of
Sciences also mentions this] … sometimes this can be seen as
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jest rzędu metrów. Gdybyśmy nie uwzględniali szczególnej
i ogólnej teorii względności Einsteina, dokładność GPS-ów
zmalałaby do ok. 11 km po mniej więcej dobie i byłby on
całkowicie bezużyteczny. Przykład ze szczególną i ogólną
teorią względności Einsteina uczy nas także pokory względem
odkryć naukowych. Czasami nie da się przewidzieć, do czego
odkrycie może się w przyszłości przydać. Motorem działania
uczonych jest ciekawość naukowa i dążenie do prawdy, i to
wystraczająca motywacja.
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Musimy uczciwie, a jednocześnie w sposób zrozumiały opowiadać o naszych odkryciach naukowych, ale przy tym, jak
mówi Richard Feynman: Występować przeciwko nieprawdzie
i półprawdzie, nie przyjmować niczego na wiarę, ciągle wątpić.
Nie wypowiadajmy się na tematy, na których się nie znamy.
Feynman mówi: Uważam, że naukowiec stojący w obliczu
problemów nienaukowych lub na których się nie zna, jest tak
samo głupi jak każdy inny człowiek. I inny cytat z Feynmana:
W zakresie swojej kompetencji wyrażajcie odważnie swoją opinię
(o tym także mówi Kodeks Etyczny PAN) …czasami może być
to traktowane jako wchodzenie w politykę, ale taka reakcja
pochodzi od ludzi, którzy chcą coś ukryć lub boją się prawdy.
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Badacze zajmujący się fizyką, chemią czy biologią rzadziej
poruszają się w obszarach, w których wypowiadają się politycy. Ale gdy prowadzi się badania dotyczące na przykład
nauk społecznych, etyki, filozofii, prawa czy najnowszej
historii, takie sytuacje są pewnie bardzo częste. Dlatego powinniśmy pamiętać o słowach twórcy szkoły filozofii zwanej
lwowsko-warszawską, prof. Kazimierza Twardowskiego, który
przeszło 80 lat temu w swoim dziele Dostojeństwo Uniwersytetu wyraził niezwykle ważne i szczególnie aktualne obecnie
myśli: [Uniwersytet] musi odgrodzić się od wszystkiego, co
nie służy zdobywaniu prawdy naukowej, musi przestrzegać
należytego dystansu miedzy sobą a… zgiełkiem ścierających
się poglądów społecznych, ekonomicznych, politycznych
i wszystkich innych… Ten wybitny filozof, mówił o „poglądach” w rozumieniu sądu, opinii na określony temat. Nie
każdy pogląd był lub jest weryfikowany (lub nawet może być
weryfikowany) przez naukę. Wielu ludzi myli dziś poglądy
z faktami a fakty z poglądami. Mam nadzieję, że ludzie uprawiający naukę tych pojęć nie mylą. Chciałbym podkreślić,
że to, co piszę, nie oznacza, że naukowiec nie może mieć
swoich poglądów, ale że uniwersytet nie jest miejscem ich
eksponowania. Dyskutując na temat wolności uprawiania
nauki na uniwersytetach, trzeba sobie uzmysłowić skrajną
hipotetyczną sytuację – wykładowcę, który wbrew weryfikacjom naukowym, zdjęciom satelitarnym i innym dowodom
naukowym uczy studentów fizyki zgodnie ze swoim osobistym
poglądem, że Ziemia jest płaska! W prawdziwej dyskusji naukowej oczywiście przedstawia się różne hipotezy badawcze.
Czasami w języku potocznym nazywa się je poglądami lub
opiniami, nie są to jednak równoznaczne pojęcia. Ważne
jest to, że hipoteza badawcza zostaje poddana weryfikacji
naukowej, której częścią jest falsyfikacja (metodologia mająca na celu wykazanie fałszywości twierdzenia, hipotezy
lub teorii). Etyka nauczyciela akademickiego wymaga, aby
przedstawiać studentom wszystkie hipotezy badawcze dotychczas niesfalsyfikowane w danym zakresie, a nie jedną
„jedynie słuszną”. Inteligentny student będzie mógł w takim przypadku wyrobić sobie własną opinię na ten temat,
a nawet jeśli nie jest do tego intelektualnie przygotowany,
przynajmniej otrzyma informację, że poglądy na ten temat

getting into politics, but such a reaction comes from people
who want to hide something or are afraid of truth.”
Researchers studying physics, chemistry, or biology less frequently enter areas of political discourse. However, when
researching social sciences, ethics, philosophy, law, or recent
history, such situations can be very common. Hence, we should
remember the words of the Lwów-Warsaw philosophy school
creator, Professor Kazimierz Twardowski, who expressed a particularly significant and currently relevant thought more than
eighty years ago in his work Dostojeństwo Uniwersytetu (The
Dignity of the University): “[The university] must separate itself
from anything that does not serve the purpose of acquiring
scientific truth. It must keep a proper distance between itself
and … the noise of clashing social, economic, political, and
all other views.” Twardowski wrote of “views” understood as
judgments or opinions on a particular subject. Not every view
was or is verified (or even can be verified) by science. Many
people today confuse views with facts and facts with views.
I hope that people who practice science do not confuse these
terms. I mean not that a scientist cannot have views, but
I mean that the university is not the place to present them.
When discussing the freedom to practice science at universities, we must imagine an extreme hypothetical situation:
a lecturer who teaches physics to students according to own
view that the Earth is flat, contrary to scientific verification,
satellite images, and other scientific evidence! Obviously, in
a real scientific discussion, various research hypotheses come
forward. Sometimes people call it views or opinions, yet those
are not synonymous terms. What is important is that a research
hypothesis must undergo scientific verification, part of which
is its falsification, which is a methodology designed to demonstrate the fallacy of a claim, hypothesis, or theory. Academic
ethics requires the presentation to students of all research
hypotheses that were not yet falsified in a given area, rather
than just “the only right one.” Then, intelligent students will be
able to form own opinion on the subject, and even if they are
not intellectually prepared to do so, they will at least receive
the information that views on the subject remain divided and
the scientists argue. Great discoveries would not occur without
disagreement. A dispute is an immanent part of a scientific
discussion, which leads to truth. Should we not distinguish
scientific discussion from public debate, we may end with
science being treated as a propaganda arena for religious or
political beliefs, to which we cannot apply the methodological
strictures proper to individual scientific disciplines.
In 2020, the FNP’s work focused not only on minimizing the
losses caused by the pandemic. Already in 2019, the Ministry
responsible for Structural Funds invited the FNP to prepare
programme proposals for the new EU operational programme
that will run in the new EU financial perspective of 2021–2027,
which will be called Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej

są podzielone, naukowcy się spierają. Bez sporu w nauce
nie dokonywano by wielkich odkryć. Spór jest immamentną
częścią dyskusji naukowej prowadzącej do dochodzenia do
prawdy. Konsekwencją nieodróżniania dyskusji naukowej
od debaty obywatelskiej może być traktowanie nauki jako
propagandowej areny przekonań religijnych lub politycznych,
do których nie można zastosować metodologicznych rygorów właściwych dla poszczególnych dyscyplin naukowych.

Gospodarki (European Funds for Modern Economy; FENG).
Since October 2020, we have been working intensively to
fine-tune our proposals in conversation with the Ministry of
Development Funds and Regional Policy.

Wielu ludzi myli dziś poglądy
z faktami, a fakty z poglądami.
Mam nadzieję, że ludzie uprawiający naukę tych pojęć nie mylą.

Many people today confuse views
with facts and facts with views.
I hope that people who practice
science do not confuse these terms.

W 2020 roku praca Fundacji nie ograniczała się do minimalizowania strat spowodowanych pandemią. Już w 2019 roku
Fundacja została zaproszona przez ministerstwo odpowiedzialne za fundusze strukturalne do przygotowania naszych
propozycji programowych do nowego unijnego programu
operacyjnego, który będzie realizowany w nowej perspektywie
finansowej UE 2021-2027 (program ten będzie nosił nazwę
FENG: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki).
Od października 2020 roku do chwili obecnej intensywnie
pracujemy nad uściśleniem naszych propozycji, rozmawiając
na ten temat z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

The new programme is to create centers of scientific excellence
in Poland that would conduct the highest-end research: on
the one hand, this would mean high-risk research, but on the
other hand, in the case of success and achieving assumed
objectives, such a research would largely influence the global
market and the development of society and economy. The
IRAP centers will employ outstanding scientists, including
those who previously worked abroad. Thanks to cooperation
and synergy of actions, teams working in IRAP centers will
achieve better results than separate research teams. This will
not be a direct continuation of the currently implemented IRAP.
New competitions will be open to all interested in establishing centers of excellence in Poland and also – under general
rules – to IRAP units established under the current financial
perspective whose funding ends in 2023. The IRAP will favor
the centers of excellence that received additional EU funds
under the Teaming of Excellence programme. Moreover, we
will introduce a mechanism encouraging scientific units to
seek funds while participating in the IRAP.
In the upcoming financial perspective, we would also like to
run the TEAM programme, yet with slightly different rules
than before. The programme will aim to conduct scientific
research that has application potential at the highest world
level. However, this programme will primarily support the
stage of creation or development of the first scientific team.
The programme will be addressed to team leaders: researchers
with significant scientific accomplishments and no more than
nine years after their doctoral dissertation. This support should
help them to submit high-quality applications for ERC Starting
Grant or Consolidator competitions. The submitted application
should concern original research works with a high potential
of application: implemented within four years of initiation with
a possibility of a one-year extension in the case of obtaining
an ERC grant or a very good score in an ERC competition but
without funding (the Seal of Excellence procedure).
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Nasze propozycje to m.in. kontynuacja Międzynarodowych
Agend Badawczych (MAB), w wersji przygotowanej na podstawie doświadczenia zebranego podczas realizacji programu
MAB rozpoczętej w 2016 roku. Celem nowego programu ma być
tworzenie centrów doskonałości naukowej w Polsce, w których
będą prowadzone badania na najwyższym poziomie (z jednej
strony chodzi o badania o wysokim ryzyku, ale z drugiej – w razie powodzenia i uzyskania założonych celów – mające mieć
duży wpływ na globalny rynek i rozwój społeczeństwa oraz
gospodarki). W centrach MAB znajdą pracę wybitni naukowcy,
także ci pracujący wcześniej za granicą. Zespoły pracujące
w tych ośrodkach, dzięki wzajemnej współpracy (i synergii
działania), będą osiągać lepsze wyniki niż pojedyncze zespoły
badawcze działające w rozproszeniu. Nie będzie to prosta
kontynuacja obecnie realizowanego projektu MAB. Nowe
konkursy będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych
tworzeniem centrów doskonałości w Polsce, w tym także, na
ogólnych zasadach, dla jednostek MAB stworzonych w ramach
obecnej perspektywy finansowej, które kończą swoje finansowanie w 2023 roku. W programie będą preferowane centra
doskonałości, które otrzymały dodatkowe fundusze unijne
w ramach programu Teaming of Excellence. Wprowadzimy też
mechanizm zachęty, aby w trakcie uczestnictwa w programie
MAB jednostki dążyły do pozyskania tych środków.

Our proposals include, among other things, the continuation
of International Research Agendas programme (IRAP) based
on the experience gained during the IRAP started in 2016.
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W nadchodzącej perspektywie finansowej chcielibyśmy prowadzić także program TEAM, jednak na trochę innych zasadach niż
dotychczas. Celem będzie, podobnie jak obecnie, prowadzenie
badań naukowych z potencjałem aplikacyjnym na najwyższym
światowym poziomie. Program ten będzie jednak przede wszystkim wsparciem na etapie tworzenia lub rozwoju pierwszego
zespołu naukowego. Adresatami programu mają być liderzy
zespołów – badacze o znaczącym dorobku naukowym, maksymalnie 9 lat po doktoracie. Wsparcie to ma służyć także pomocy
w złożeniu przez nich bardzo dobrych wniosków do konkursów
ERC Starting Grant lub Consolidator. Wniosek składany w konkursie powinien dotyczyć oryginalnych prac badawczych o dużym
potencjale aplikacyjnym (realizowanych do 4 lat, z możliwością
przedłużenia o jeden rok w przypadku uzyskania grantu ERC lub
bardzo dobrej oceny w konkursie ERC, jednak bez przyznania
funduszy (tzw. procedura Seal of Excellence).
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Proponujemy także nową odsłonę programu TEAM-NET, w którym konsorcjum naukowe będzie realizować oryginalne
badania mające prowadzić do odkryć naukowych możliwych
do skomercjalizowania. Celem programu jest transfer tych
odkryć naukowych do podmiotów mogących dokonać ich
wdrożenia. Konsorcja złożone będą z nie więcej niż trzech
zespołów naukowych, wśród których co najmniej jeden partner
ma pracować w innym regionie Polski niż pozostali (członkiem konsorcjum może być też partner zagraniczny, którego
działalność w projekcie będzie finansowana). Program nie
będzie narzucać tematyki projektów (podejście bottom-up).
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Kolejnym programem zaproponowanym przez FNP jest TEAM-NET PLUS. W tym przypadku konkursy będą ogłaszane w zakresie
strategicznych priorytetów naukowych (podejście top-down).
Celem programu jest komercjalizacja unikatowych osiągnięć
naukowych w ramach nowych zasad współpracy między organizacjami badawczymi w Polsce oraz komercjalizacja w formie
bezpośredniej i pośredniej wyników prac B+R finansowanych
we wcześniejszych programach operacyjnych (POIG, POIR) oraz
w FENG lub z innych źródeł. W pierwszym etapie w skład konsorcjum będą wchodziły minimum trzy zespoły badawcze, wśród
których co najmniej jeden ma pracować w innym regionie Polski
niż pozostałe oraz jeden z nich może (ale nie musi) pracować
poza granicami Polski. Nie później niż po 12 miesiącach realizacji
rozpocznie się drugi etap, w którym do konsorcjum dołączać
będzie spółka odpowiedzialna za komercjalizację wyników,
spełniająca definicję organizacji badawczej. W dalszym etapie
realizacji projektu konsorcjum może być rozszerzone o inny
zespół badawczy niezbędny do wykonania projektu.
W ramach przyszłej perspektywy finansowej UE chcemy także zaproponować nowy program: INNOWATOR 2.0. W latach
2006-2010 Fundacja realizowała już pogram INNOWATOR (finansowany z funduszy własnych FNP), w ramach którego pomagała
tworzyć niezależne firmy komercjalizujące osiągnięcia naukowe

Moreover, we propose a new edition of the TEAM-NET programme, in which a scientific consortium will perform original research leading to scientific discoveries suitable for
commercialization. The goal of the programme will be to
transfer these scientific discoveries to subjects capable of their
implementation. Consortia will consist of no more than three
scientific teams, among which at least one partner should
work in a different region of Poland than the other two; this
can also be a foreign partner, whose activities in the project
will be funded. The programme will not impose the topics of
projects (bottom-up approach).
Another opportunity proposed by the FNP is the TEAM-NET
PLUS programme. In this case, we will announce competitions
concerning strategic scientific priorities (top-down approach).
The aim of the programme is to commercialize unique scientific achievements under new rules of cooperation between
research organizations in Poland and to commercialize in
a direct and indirect form the results of R&D works financed
with previous operational programmes (POIG, POIR) and FENG
or with other sources. During the first stage, the consortium
will consist of at least three research teams, of which at least
one should work in a different region of Poland than the other
two; one of the teams may work outside Poland. No later than
after twelve months, the second stage will begin, in which
a company meeting the definition of a research organization
and responsible for the commercialization of the results will
join the consortium. At a later stage of the project implementation, the consortium may be expanded with another research
team necessary for the project’s execution.
We would also like to propose a new programme within the future EU financial perspective called INNOWATOR 2.0. Between
2006 and 2010, the FNP already implemented the INNOWATOR
programme (financed from FNP’s own funds), which helped to
establish independent enterprises commercializing scientific
achievements of Polish teams. In the INNOWATOR programme,
we selected several teams which we supported in the initial
stages of creating high-tech companies that later successfully
entered international markets. This is how some of the most
successful companies like Voice Lab, Apeiron Synthesis, or
Medicalgorythmics were established.
The main obstacle for the instruments supporting the development of start-ups in Poland is the small number of projects
that have research results ready for commercialization (or
licensing) and with significant market potential, international
scope, or breakthrough significance. On the other hand, Poland
has plenty of outstanding scientists and innovative scientific
projects, but their research is accompanied neither by the
development of its application nor competent support for the
process of commercialization and transfer of knowledge and
technology (e.g. the choice of strategy or mode of commer-

Słabością blokującą działanie instrumentów wspierających
rozwój start-upów w Polsce jest mała liczba projektów dysponujących gotowymi do komercjalizacji (lub licencjonowania)
wynikami badań, które miałyby istotny potencjał rynkowy,
międzynarodowy zasięg czy przełomowe znaczenie. Z drugiej
strony w Polsce nie brakuje wybitnych uczonych ani innowacyjnych projektów naukowych, jednak prowadzone badania
nie idą w parze z opracowywaniem ich zastosowań ani z kompetentną obsługą procesu komercjalizacji i transferu wiedzy
i technologii (wyborem strategii, trybu komercjalizacji, ochroną
własności intelektualnej). Dlatego proponujemy, aby program
INNOWATOR 2.0 obejmował procesy inkubacji i akceleracji
nowych innowacyjnych przedsiębiorstw. Jego oferta będzie
obejmować wsparcie w stworzeniu profesjonalnego zespołu,
który po przeprowadzeniu proof of concept doprowadzi do
powstania start-upu zdolnego po pewnym czasie do uzyskania
finansowania z funduszy venture capital.

Mamy nadzieję, że w nadchodzących latach Fundacja będzie mogła pozostać znaczącym źródłem
finansowania badań naukowych
kierującym się przy wyborze beneficjentów wsparcia kryterium
doskonałości naukowej.
Wszystkie wymienione programy będą miały ponadto wspólny
komponent edukacyjny – dodatkowe fundusze na stypendia
i prowadzenie badań dla doktorantów w ramach modułu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie o Znaczeniu Aplikacyjnym.
Jego założeniem będzie wymóg kształcenia przyszłych doktorów z udziałem partnera zagranicznego i przedsiębiorstwa
działającego w Polsce.
Mamy nadzieję, że nasze plany dotyczące wykorzystania funduszy strukturalnych i przekazania ich bezpośrednio naukowcom
pracującym w Polsce zostaną zatwierdzone przez właściwe
instytucje krajowe i europejskie i że w nadchodzących latach
Fundacja będzie mogła pozostać znaczącym źródłem finansowania badań naukowych kierującym się przy wyborze beneficjentów wsparcia kryterium doskonałości naukowej. Zgodnie

cialization, the protection of intellectual property). Therefore,
we propose that the INNOWATOR 2.0 programme includes the
processes of incubation and acceleration for new innovative
enterprises. The programme’s offer will include support in
creating a professional team, which after conducting a proof
of concept, will lead to the creation of a start-up able to – after
some time – obtain funding from venture capital funds.
All the above-described programs will also have a common
educational component: additional funds for stipends and
doctoral research within the International Graduate Projects
of Applicable Importance module. The module will assume
that future graduates will have to be educated with a foreign
partner and a Poland-based enterprise.
We hope that the relevant national and European institutions
will approve our plans concerning the use of structural funds
and their direct transfer to scientists working in Poland. Moreover, we hope that in the following years the FNP will remain
a significant source of funding for scientific research guided in
beneficiaries’ selection by the criterion of scientific excellence.
According to the current schedule of negotiations and the implementation of the new operational program, we will announce
new competitions in late 2021 or the turn of 2021 and 2022.

We hope that in the following
years the FNP will remain a significant source of funding for
scientific research guided in
beneficiaries’ selection by the
criterion of scientific excellence.
Finally, I want to sincerely thank everyone who very tangibly
supports our activities. In 2020, our donors – friends of the
FNP – supported us with small one-time and recurring donations, thus helping young scientists and START programme
scholarship holders to spread their wings. Many people also
decided to donate 1% of their income tax to our FNP. The
FNP received PLN 81,930 from these contributions, which is
approximately three scholarships in the START programme.
Institutions like the National Bank of Poland (within the economic education programme) and the PZU Foundation also
co-funded scholarships in the START programme.
The FNP was included in the will of Professor Wacław Szybalski,
an outstanding geneticist and founder of synthetic biology
who contributed to the development of biotechnology in
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polskich zespołów naukowych. W ramach tego programu
wyłoniliśmy kilka zespołów, które wspieraliśmy w pierwszych
etapach tworzenia wysokotechnologicznych firm, które następnie skutecznie weszły na rynki międzynarodowe. Tak powstały
miedzy innymi odnoszące później spektakularne sukcesy firmy:
Voice Lab, Apeiron Synthesis czy Medicalgorythmics.
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z obecnym harmonogramem negocjacji i wprowadzania nowego programu operacyjnego nowe konkursy będziemy mogli
ogłosić pod koniec 2021 lub na przełomie 2021 i 2022 roku.

Poland and authored pioneering discoveries that changed
the knowledge of molecular biology. Professor Szybalski died
on December 16, 2020.

Na zakończenie chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim,
którzy wspierają nasze działania w bardzo wymierny sposób.
W 2020 roku darczyńcy – przyjaciele Fundacji – wspierali nas
drobnymi datkami jednorazowo i cyklicznie, pomagając młodym naukowcom, stypendystom programu START, rozwijać
skrzydła. Wiele osób zdecydowało się także przekazać 1%
swojego podatku dochodowego naszej Fundacji. Z tych wpłat
Fundacja otrzymała 81 930 zł, czyli równowartość ok. 3 stypendiów w programie START. Stypendia w tym programie
dofinansowały również Narodowy Bank Polski w ramach
programu edukacji ekonomicznej oraz Fundacja PZU.

The FNP was the only organization from Poland to receive
a grant of €125 thousand from the European Investment
Bank Institute to support research work related to COVID-19.
We transferred these funds to the research conducted by
the team of an FNP winner, Professor Marcin Drąg from the
Faculty of Chemistry at the Wrocław University of Science
and Technology.

Nasza organizacja została uwzględniona w testamencie
prof. Wacława Szybalskiego, wybitnego genetyka, twórcy
biologii syntetycznej, który przyczynił się do rozwoju biotechnologii w Polsce, autora pionierskich odkryć, które zmieniły
wiedzę w dziedzinie biologii molekularnej. Profesor Szybalski
zmarł 16 grudnia 2020 roku.
Fundacja, jako jedyna organizacja z Polski, otrzymała od
Instytutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego grant w wysokości 125 tys. euro na wsparcie prac badawczych związanych
z koronawirusem. Środki te zostały przekazane na badania
prowadzone przez zespół laureata FNP, prof. Marcina Drąga
z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

In 2020, we introduced the possibility of donating to the FNP
for donors living in the United States of America. For this
purpose, we opened a special fund in cooperation with the
King Baudouin Foundation USA, an organization that is an
American intermediary between donors from the USA and
organizations in Europe.
We are glad that in this difficult pandemic year so many Poles
believed in young scientists, the START programme scholarship holders, whose research may significantly contribute
to improving the quality of our life in the future. Some of our
grantees also actively participated in the research on SarsCoV-2 coronavirus last year. I would like to ask you to support
the winners of the next START competition by donating (e.g. by
visiting start.fnp.org.pl/wesprzyj). Let us help these young
people change the world. We need science now more than ever.
Warszawa, March 2021
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W 2020 roku uruchomiliśmy możliwość przekazywania datków dla FNP przez darczyńców mieszkających w Stanach
Zjednoczonych. W tym celu został otwarty specjalny fundusz
w ramach współpracy z King Baudouin Foundation USA,
organizacją będącą amerykańskim pośrednikiem między
darczyńcami – obywatelami USA – a organizacjami w Europie.
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Cieszymy się, że w trudnym roku pandemii tak wielu Polaków
uwierzyło w młodych naukowców – stypendystów programu
START, których badania mogą w przyszłości istotnie przyczynić
się do poprawy jakości życia każdego z nas. Wśród naszych
stypendystów także są badacze, którzy aktywnie włączyli się
w ubiegłym roku w badania nad koronawirusem Sars-CoV-2.
Chciałbym gorąco poprosić o wsparcie laureatów kolejnego
konkursu START poprzez ofiarowanie im darowizny (np. przez
stronę start.fnp.org.pl/wesprzyj). Pomóżmy tym młodym ludziom zmieniać świat. Nauka jest nam teraz bardzo potrzebna.
Warszawa, marzec 2021

Prof. dr hab. Maciej Żylicz

Władze Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej
ZARZĄD FUNDACJI

The FNP
Authorities

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
od lewej / from the left: T. Perkowski, M. Żylicz, W. Bolecki

RADA FUNDACJI

THE FOUNDATION’S COUNCIL

kadencja od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.
term of office from 1 September 2016 to 31 August 2020

kadencja od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r.
term of office from 1 September 2020 to 31 August 2024

Przewodniczący | Chair

Przewodniczący | Chair

Prof. dr hab. inż. Leon Gradoń

Prof. dr hab. Tomasz Guzik

Wiceprzewodniczący | Deputy Chair

Wiceprzewodniczący | Deputy Chair

Prof. dr hab. Wojciech Tygielski

Prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec

Członkowie | Members

Członkowie | Members

Prof. dr hab. Tomasz Guzik
(od marca 2018 / from March 2018)

Prof. dr hab. Piotr Garstecki

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

Prof. dr hab. Jan Kotwica
Prof. dr hab. Tomasz Łuczak
Prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska
Prof. dr hab. Maria Nowakowska

Prof. dr hab. Karol I. Wysokiński

od lewej / from the left:
P. Garstecki, M. Nowakowska, T. Łuczak, J. Kotwica,
T. Guzik, A. Łuszczyńska, G. Jurkowlaniec
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Zespół Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej

The FNP
Staff

stan na 31 grudnia 2020 r.

status as of December 31, 2020

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

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

ZESPÓŁ DS. KOORDYNACJI PROGRAMÓW

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
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PROGRAMME COORDINATION SECTION

ZESPÓŁ DS. MIĘDZYNARODOWYCH
AGEND BADAWCZYCH

INTERNATIONAL RESEARCH
AGENDAS SECTION

Jagoda Brewczak

Marta Mikuła-Zdańkowska

Anna Długołęcka

Dorota Sierak

dr Marcelina Firkowska

dr Judyta Węgrzyn

Karolina Jędrzejewska

dr Wiktoria Wojtyra

Monika Machnikoska

ZESPÓŁ DS. NAGRÓD I STYPENDIÓW

AWARDS AND FELLOWSHIPS SECTION

Justyna Motrenko
kierownik zespołu / head of section

Krystyna Frąk

dr Karolina Marcinkowska

Agnieszka Kubik

Lidia Rachocka

PROGRAMME PROMOTION AND
EXTERNAL COOPERATION SECTION

Anna Bilska

Ada Kuczyńska

Agnieszka Kossakowska

Dominika Wojtysiak-Łańska

FUNDRAISING

Zofia Matejewska

FUNDRAISING

Katarzyna Pronobis
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ZESPÓŁ DS. PROMOCJI
I WSPÓŁPRACY
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PION KOORDYNACJI FINANSOWEJ

FINANCIAL COORDINATION DIVISION

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

ZESPÓŁ DS. KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ

EXTERNAL AUDIT SECTION

Irmina Sitnicka
kierownik zespołu / head of section

Katarzyna Lechicka

ZESPÓŁ DS. KOORDYNACJI FINANSOWEJ

Marcin Marcinków

FINANCIAL COORDINATION SECTION

Paweł Kulesza
kierownik zespołu / head of section

Monika Machnikowska

ZESPÓŁ DS. OBSŁUGI FINANSOWEJ PROJEKTÓW

Magdalena Sordyl

PROJECT FINANCIAL SUPPORT SECTION

Ewa Janota
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kierownik zespołu / head of section
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Dariusz Chmiel

Elżbieta Tenderenda

Małgorzata Goryszewska

Agnieszka Syryczyńska

Ksenia Kempa

Julia Wójcik-Górska

ZESPÓŁ DS. BAZ DANYCH

Jarosław Jurczyk

DATABASE SECTION

Mirosław Serwaczyński

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

Monika Wolińska

Dorota Komosa

Jakub Rytka

Iwona Pachnowska

Katarzyna Siemieńczuk

Małgorzata Pieńkowska

Małgorzata Zawłocka
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zastępca dyrektora ds. finansowo-księgowych / deputy director of finance and accounting
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KANCELARIA FUNDACJI

FOUNDATION OFFICE

Elżbieta Marczuk
kierownik kancelarii / head of foundation office

Marta Kozłowska

ADMINISTRACJA

Kaja Lemlich

ADMINISTRATION

Piotr Urbaniak
kierownik administracji / head of administration

Hubert Choma
ZESPÓŁ DS. EWALUACJI
I ANALIZ PROGRAMOWYCH

Wojciech Jerzy Stępień
PROGRAMME EVALUATION
AND ANALYSIS SECTION

dr Marta Łazarowicz-Kowalik
kierownik zespołu / head of section

dr Aleksandra Czerniawska
ZESPÓŁ DS. PERSONALNYCH
Joanna Antas (koordynator/coordinator)

RAPORT ROCZNY FNP 2020 | O FUNDACJI

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PRAWNYCH
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
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Andrzej Czajka

HR SECTION
Anna Lechowicz

LEGAL AND PUBLIC PROCUREMENT
SPECIALIST

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
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 use 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 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.
Ważnymi aspektami monitoringu są troska o bezstronną

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
also considered. An important aspect of monitoring is concern
for impartial evaluation, that is, eliminating conflicts of interest
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Standardy etyczne
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ocenę, czyli eliminację konfliktu interesów, oraz równe traktowanie kandydatów. Przedmiotem obserwacji są również
sposób oceny dorobku kandydatów, możliwość polemiki
kandydatów z uzyskanymi recenzjami, a także z panelistami
oraz poszanowanie kandydatów. Choć Fundacja nie zatrudnia
bezpośrednio naukowców, dba o to, by finansowane przez
nią zespoły badawcze były prowadzone, a ich członkowie
rekrutowani zgodnie z najlepszymi praktykami. Szczegółowe zasady w tym zakresie są zapisane w dokumentacji
poszczególnych programów, a ich przestrzeganie podlega
ewaluacji. 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).

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. Aby umożliwić ocenę stosowania zasad Kodeksu etycznego beneficjentów i kandydatów
w programach FNP, przyjęty został Regulamin postępowania
w FNP w sytuacji potencjalnego naruszenia zasad etycznych
lub niestosowania dobrych praktyk w działalności naukowej.

Documents “Code of Ethics of the Foundation for Polish Science” and “Code of Ethics for Beneficiaries and Candidates in
Programmes of the Foundation for Polish Science” define the
principles and values obligatory for FNP employees, winners,
beneficiaries, and candidates participating in FNP competitions, along with the reviewers who evaluate grant applications. To enable the evaluation of the application of “Code
of Ethics for Beneficiaries and Candidates in Programmes of
the Foundation for Polish Science,” the Foundation adopted
the “Rules of Procedure at the Foundation for Polish Science
in the Event of a Possible Violation of Ethical Rules or Failure
to Apply Good Practice in Science.”

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

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

Powołana została także Komisja Etyki i Dobrych Praktyk, która
wydaje opinie w takich sprawach.

Moreover, we established the Ethics and Good Practice Committee to issue opinions in such matters.

KOMISJA ETYKI I DOBRYCH PRAKTYK W 2020 R.

ETHICS AND GOOD PRACTICE COMMITTEE IN 2020
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prof. Jan Albrecht,
prof. Andrzej Członkowski,
prof. Grażyna Jurkowlaniec (rezygnacja w lipcu 2020, powołanie do Rady FNP /
resignation in July 2020, appointment to the FNP Council),
prof. Irena Kotowska (Przewodnicząca / Chairwoman),
prof. Ewa Łętowska (rezygnacja w lipcu 2020 / resignation in July 2020),
prof. Adam Proń
prof. Kazimierz Stępień

O możliwości naruszenia zasad etycznych Fundację powinna
poinformować 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. Komisja rozpatruje sprawy w zespole
co najmniej trzyosobowym, wskazanym każdorazowo przez
Przewodniczącego, który zawsze jest także jego członkiem.

The Foundation should be notified of a possible breach of
ethical rules by anyone with such information who is involved
in the process of evaluating applications for funding or opining
projects funded by the FNP. This may also be done by persons
not involved in the process of evaluating applications or
projects. The Committee considers cases in a team of at least
three members, each time appointed by the Chairperson, who
is always also a member of the team.

W 2020 r. do FNP wpłynęło jedno zgłoszenie o potencjalnym naruszeniu zasad etycznych. Decyzją Przewodniczącej
skierowano je do rozpatrzenia przez Komisję Etyki i Dobrych
Praktyk. Na podstawie opinii Komisji Zarząd FNP nie stwierdził
naruszenia zasad etycznych Fundacji.

In 2020, FNP received one report of a potential breach of ethical rules. By the decision of the Chairwoman, the matter was
referred to the Ethics and Good Practice Committee for consideration. Based on the Commission’s opinion, the FNP Board
did not find any violation of the Foundation’s ethical principles.

Działania ewaluacyjne
Fundacji

Foundation’s evaluation
activities

W 2020 r. przeprowadzono następujące działania ewaluacyjne:

In 2020, the FNP conducted the following evaluation activities:

Identyfikacja największych trudności w obsłudze grantów
finansowanych ze środków działania 4.4 POIR – badanie opinii
beneficjentów Team, Team-Tech, First Team, Homing, Powroty
Celem badania była analiza trudności, z jakimi borykają się
beneficjenci realizujący projekty w ramach działania 4.4
POIR. Badanie miało formę anonimowego kwestionariusza.
Odpowiedzi otrzymano od 101 osób. W tym gronie znaleźli się
laureaci konkursów, pracownicy administracyjni zajmujący się
obsługą grantów FNP oraz osoby zatrudnione w projekcie na
stanowisku naukowym, ale zajmujące się również w pewnym
zakresie obsługą grantu.
Zebrane odpowiedzi są dla Fundacji cennym źródłem rekomendacji – zarówno do działań podejmowanych w przyszłości, jak
i rozwiązywania bieżących problemów. W raporcie z badania
przedstawiono najważniejsze uwagi i wątpliwości beneficjentów, starając się udzielić odpowiedzi na część zadanych pytań,
wyjaśnić źródła i uzasadnienia stosowanych rozwiązań, a tam,
gdzie to możliwe – proponując wsparcie.
Rekrutacja członków zespołów tworzonych w ramach programów finansowanych ze środków działania 4.4 POIR (First
Team, Homing, Powroty, Team, Team-Tech, Team-Tech Core
Facility, Team-Tech Core Facility Plus)
Właściwa rekrutacja członków zespołów badawczych była
jednym z podstawowych założeń programów finansowanych

EVALUATION STUDIES OF MEASURE 4.4 POIR
Identification of major difficulties in handling grants financed
from Measure 4.4 POIR: a survey of beneficiaries in programs
Team, Team-Tech, First Team, Homing, Powroty
The survey sought to analyze the difficulties faced by beneficiaries who implement projects under Measure 4.4 POIR. This
exploratory survey was an anonymous questionnaire that
received replies from 101 persons. The respondents included
winners of competitions, administrative staff handling FNP
grants, and persons employed in the projects as researchers,
but also partly dealing with grant processing.
The collected responses are a valuable source of recommendations for the Foundation: both for future actions and for
solving current problems. The survey report presents the
most important comments and doubts of the grantees while
trying to provide answers to some questions, explaining the
sources and justifications of applied solutions, and – where
possible – offering support.
Team members recruitment created in programmes financed
from Measure 4.4 POIR (First Team, Homing, Powroty, Team,
Team-Tech, Team-Tech Core Facility, Team-Tech Core Facility Plus)
Proper recruitment of research team members was one of the
basic guidelines of POIR-funded programs. The survey checked
if the recruitments were open, transparent, and conducted
in accordance with the programmes’ guidelines. Moreover,
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ze środków POIR. Celem badania było sprawdzenie, czy rekrutacje przebiegają zgodnie z założeniami programów, czy
są otwarte i transparentne. Chcieliśmy się także dowiedzieć,
z jakim zainteresowaniem spotkały się organizowane konkursy i na ile przyciągnęły one kandydatów spoza instytucji,
w których realizowane były projekty, w tym z zagranicy. Istotne
było również poznanie trudności, z jakimi się ona wiązała,
z punktu widzenia osób rekrutujących.
W badaniu zastosowano kombinację kilku metod badawczych. Przeprowadzono wywiady z losowo wybranymi
laureatami konkursów. Informacje zdobyte w wywiadach
posłużyły do skonstruowania badania kwestionariuszowego.
Oprócz tego analizie poddano protokoły z rekrutacji przesłane przez laureatów konkursów. W analizie protokołów
wzięto pod uwagę wszystkie dostępne dokumenty, czyli
protokoły dotyczące 979 konkursów, w których łącznie
wzięło udział 5979 osób.
Analiza procesu rekrutacji w programie Team-Net
Badanie stanowiło uzupełnienie analizy rekrutacji zespołów
tworzonych w ramach pozostałych programów finansowanych
ze środków działania 4.4 POIR. Oparte było na analizie protokołów z rekrutacji i dotyczyło zgłoszeń na poszczególne typy
stanowisk oraz wyników rekrutacji, z uwzględnieniem płci,
wcześniejszej afiliacji oraz kraju pochodzenia kandydatów.
Monitoring rozwoju karier stypendystów FNP
W 2020 r. przeprowadzono kolejną fazę monitoringu rozwoju
karier stypendystów FNP. Tym razem badaniem objęto stypendystów w programach POIR, zbierając dane na temat takich
zagadnień, jak status na rynku pracy, miejsce i charakter pracy,
mobilność respondentów, satysfakcja z życia zawodowego
oraz ocena sytuacji materialnej.

BADANIA EWALUACYJNE DOTYCZĄCE
DZIAŁANIA 4.3 POIR
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W ramach bieżącego monitoringu realizacji programu MAB
w 2020 r. przeprowadzono analizę struktury zespołów utworzonych w ramach poszczególnych agend. Celem było sprawdzenie postępów w rozwoju jednostek MAB, dla których
znalezienie odpowiedniej kadry naukowej było kluczowym
warunkiem sukcesu. Szczególnie istotne było również zbadanie, w jakim stopniu jednostki MAB są w stanie przyciągać
naukowców z „zewnątrz”, w tym z zagranicy. Przeprowadzono także analizę SWOT poszczególnych jednostek MAB,
identyfikując największe bariery w ich rozwoju oraz mocne
i słabe strony.

we wanted to find what interest the organized competitions
garnered and to what extent they attracted candidates from
outside the institutions that implemented the projects, including from abroad. It was also important for us to learn
about recruiters’ perspectives on the difficulties they faced.
The study used a combination of several research methods. Interviews were conducted with randomly selected competition
winners. The information from the interviews was then used
to construct a questionnaire survey. Moreover, we analyzed
recruitment protocols sent by competition winners. Protocols’
analysis considered all available documents, i.e. protocols for
979 competitions with a total of 5979 participants.
Team-Net recruitment process analysis
The study supplemented the analysis of teams’ recruitment
in other programmes financed from Measure 4.4 POIR. It
based on the analysis of recruitment protocols and concerned
applications for particular positions and recruitment results,
including a candidate’s gender, previous affiliation, and country of origin.
Monitoring FNP grantees’ career development
In 2020, we conducted another phase of monitoring FNP
grantees’ career development. This time, the survey covered
grantees in POIR programs, collecting data on issues such as
respondents’ status on the labor market, place and nature of
work, mobility, satisfaction with professional life, and assessment of material situation.

EVALUATION RESEARCH OF MEASURE 4.3 POIR
Team structure analysis and SWOT analysis of IRAP units

As part of the ongoing monitoring of the implementation of
the IRAP programme in 2020, we analyzed the structure of
the teams created under each agenda. The aim was to check
the development progress of IRAP units, for which the key
condition for success was finding the right scientific staff.
We especially focused on the extent to which IRAP units can
attract researchers from “outside,” including from abroad.
Moreover, we conducted a SWOT analysis of each IRAP unit,
identifying the biggest barriers to their development, along
with their strengths and weaknesses.
Analysis of IRAP units’ cooperation with foreign institutional
partners
The goal of the IRAP programme is to establish new research
units in Poland, which are to be distinguished not only by
the quality of research but also by the application of best

Celem programu MAB jest utworzenie w Polsce nowych jednostek badawczych, które mają nie tylko wyróżniać się jakością
prowadzonych badań, ale też stosować najlepsze światowe
praktyki w zakresie: (1) identyfikowania programów i tematów
badawczych; (2) polityki personalnej i zarządzania pracami
B+R oraz (3) komercjalizacji wyników prac B+R. Aby ułatwić
nowym jednostkom realizację tak ambitnych celów, założenia
programu przewidują współtworzenie ich we współpracy
strategicznej z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych krajów. Wymóg, by partnerem jednostki MAB był nie
pojedynczy zespół badawczy, ale cała instytucja, wynikał
właśnie z założenia, że współpraca ma mieć charakter nie tyle
personalny i naukowy, co instytucjonalny. Przeprowadzone
badanie miało służyć zebraniu informacji na temat rzeczywistej współpracy jednostek MAB z zagranicznymi jednostkami
partnerskimi. W tym celu przeprowadzono wywiady z kierownikami siedmiu spośród dziewięciu jednostek działających
już minimum 1,5 roku.

BADANIA EWALUACYJNE PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH FNP
Badanie realizacji stypendium START przez laureatów
wspieranych przez Narodowy Bank Polski
Badanie było poświęcone ewaluacji pierwszej edycji projektu
prowadzonego z dofinansowaniem ze środków Narodowego
Banku Polskiego pt. „Stypendium naukowe dla młodych naukowców – ekonomistów i matematyków w ramach programu
START”. Do ewaluacji wykorzystano różne źródła i kilka metodologii: analizowano dokumentację konkursu, wcześniejsze
prace badawcze dotyczące programu START, dane statystyczne
dotyczące danej edycji konkursu, informacje zebrane w ramach
monitoringu, dane z badań kwestionariuszowych obejmujących laureatów konkursu START z 2019 r. oraz recenzentów
zaangażowanych w ocenę wniosków.
Badanie bibliometryczne stypendystów START
Celem badania było porównanie dorobku laureatów START
uzyskujących stypendium w latach 2010, 2014 i 2018. Porównanie to miało pomóc w odpowiedzi na pytanie, czy program
START z upływem czasu przyciąga równie dobrych naukowców,
biorąc pod uwagę pojawienie się innych, konkurencyjnych
wobec programu START możliwości stypendialnych. Aby
sprawdzić, czy pula zgłaszających się kandydatów pozwala na
wybór równie dobrych naukowców, przeprowadzono analizę
dorobku naukowego stypendystów z okresu 3 lat (włącznie)
poprzedzających uzyskanie stypendium. W badaniu posłużono
się danymi bibliometrycznymi, w szczególności wskaźnikiem

world practices in (1) the identification of research programs
and topics, (2) personnel policy and R&D management,
and (3) the commercialization of R&D results. To make it
easier for the new units to achieve such ambitious goals,
the programme guidelines provide for their co-development
in strategic cooperation with renowned research centers
from other countries. The requirement that a partner of
IRAP unit should not be a single research team but a whole
institution resulted precisely from the assumption that the
cooperation should not have a personal and scientific – but
an institutional character. The aim of the survey was to gather
information on the actual cooperation of IRAP units with
foreign institutions. For this purpose, we interviewed the
managers of seven out of nine IRAP units that have operated
for at least 1.5 years.

EVALUATION STUDIES OF PROGRAMS FINANCED
FROM FNP’S OWN FUNDS

Implementation study of the START grant laureates supported
by the National Bank of Poland
The study evaluated the first edition of the project conducted
with funding from the National Bank of Poland entitled “Scholarship for Young Scientists in Economics and Mathematics
in the START Programme.” We applied different sources and
several methodologies: competition documentation, previous
research papers on the START programme, statistical data on
the particular edition of the competition, information collected
during monitoring, and data from questionnaire surveys that
involved the 2019 START competition winners and reviewers
who evaluated applications.
Bibliometric study of START grantees
The study compared the output of START winners who obtained the scholarship in 2010, 2014, and 2018. This comparison was intended to help answer the question of whether
the START programme is attracting equally good researchers
over time, given the emergence of other fellowship opportunities that compete with the START programme. To test
whether the pool of applicants allows for the selection of
equally good scientists, we scrutinized the grantees’ research
output from the three years preceding the scholarship. The
study used bibliometric data, in particular the Field-Weighted
Citation Impact Index. Due to the unreliability of such indices
for many areas of science, the analysis only considered the
achievements of grantees from the fields of biology, chemistry,
physics, and medicine.

FNP ANNUAL REPORT 2020 | ABOUT THE FOUNDATION

Analiza współpracy jednostek MAB z zagranicznymi partnerami
instytucjonalnymi

33

FWCI (Field-Weighted Citation Impact). Z uwagi na zawodność
tego rodzaju wskaźników dla wielu obszarów nauki w analizie
uwzględniono jedynie dorobek stypendystów z obszaru nauk
biologicznych, chemicznych, fizycznych i medycznych.
Badanie opinii stypendystów programu START oraz ekspertów
oceniających wnioski w tym programie
Celem badania było poznanie opinii stypendystów programu
START na temat jego przydatności i cech wyróżniających.
W szczególności chcieliśmy się dowiedzieć, jakie znaczenie
miało stypendium dla osób, które je otrzymały, oraz jakie
cechy, ich zdaniem, wyróżniają je spośród innych programów
stypendialnych. Zapytaliśmy także stypendystów, jakie działania mogłyby, według nich, podnieść atrakcyjność stypendium.
W drugiej części zebraliśmy informacje na temat rozwoju
karier „Startowców” i ich ambicji, obaw i dalszych planów
zawodowych. Badanie zostało przeprowadzone w formie
anonimowej ankiety. Spośród 200 zaproszonych osób na
zadane w badaniu pytania odpowiedziało 127 z nich.

Opinion survey of START grantees and experts who evaluated
applications
The survey overviewed opinions of START programme grantees
about its usefulness and distinctive features. In particular, we
wanted to learn how important the scholarship was for its
recipients and what – in their opinion – distinguished it from
other scholarship programs. Moreover, we asked the grantees
what activities they thought would make the scholarship more
attractive. In the second part of the survey, we gathered information on grantees’ career development and their ambitions,
fears, and future professional plans. The survey had the form
of an anonymous questionnaire. Of the 200 people invited,
127 responded to the survey questions.

Reports from some of the surveys mentioned are available at:
https://www.fnp.org.pl/o_fundacji/ewaluacja-programow-fundacji/
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Raporty z niektórych z wymienionych badań są dostępne na
stronie: https://www.fnp.org.pl/o_fundacji/ewaluacja-programow-fundacji/
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Działania
fundraisingowe

Fundraising
Activities

W 2020 r. Fundacja kontynuowała działalność na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł prywatnych, głównie
na finansowanie programu stypendialnego dla młodych
uczonych START.

In 2020, the Foundation continued its fundraising activities
from private sources, primarily to fund the START scholarship program for young scholars.

W pierwszym kwartale 2020 r. przeprowadzono kampanię zachęcającą do przekazywania 1% podatku od osób
fizycznych na cel wsparcia stypendystów programu START.
Kampania odbyła się pod hasłem: „Cała nadzieja w nauce.
Teraz bardziej niż kiedykolwiek”. W wyniku tych działań FNP
uzyskała z wpłat 1% podatku 81 930 zł, czyli równowartość
ok. 3 stypendiów START.
Realizowana była współpraca z partnerami, którzy w roku
poprzednim zadeklarowali chęć wsparcia konkursu START
2020: Fundacją PZU, Narodowym Bankiem Polskim oraz
firmami Neuro Device Group S.A., SensDx i Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej. Do grona darczyńców
instytucjonalnych dołączyła Fundacja Zdrowie-Rozum-Serce.

In the first quarter of 2020, we campaigned to encourage people to donate 1% of their personal income tax to
support START scholarship recipients under the slogan:
“All hope in science. Now more than ever.” As a result of
these activities, the FNP received PLN 81,930 from 1% tax
payments, i.e. the equivalent of approximately 3 START
scholarships.
We continued cooperation with partners who in the previous year declared their will to support the START 2020
competition: the PZU Foundation, the National Bank of
Poland, the Neuro Device Group S.A., SensDx, and the
Institute of Biotechnology and Molecular Medicine. The
Health-Reason-Heart Foundation joined the group of institutional donors.

Program START w 2020 r. wspierali również darczyńcy indywidualni, dokonując wpłat jednorazowych i cyklicznych.
W wyniku aktywnych działań fundraisingowych zarówno
liczba darczyńców indywidualnych, jak i suma przekazanych
darowizn zwiększyły się w porównaniu z rokiem ubiegłym.

The 2020 START program was also supported by individual
donors making one-time and recurring contributions. As
a result of active fundraising efforts, the number of individual
donors and the amount of donations increased compared to
the previous year.

W 2020 r. uruchomiona została możliwość przekazywania
datków dla FNP przez darczyńców mieszkających w Stanach
Zjednoczonych. W tym celu został otwarty specjalny fundusz
w King Baudouin Foundation USA, organizacji będącej amerykańskim pośrednikiem między darczyńcami – obywatelami
USA – a organizacjami w Europie.

In 2020, we launched the option for donors who live in the
USA to give to the FNP. For this purpose, we opened a special
fund at the King Baudouin Foundation USA, an American
intermediary organization between US donors and organizations in Europe.

Efekty dotychczasowych działań fundraisingowych FNP były
prezentowane na forum międzynarodowym, m.in. w Charities
Aid Foundation w Londynie.
Łączna kwota pozyskana ze źródeł zewnętrznych na działalność
programową Fundacji wyniosła niemal 322 000 zł.
Dodatkowo, w związku z pandemią koronawirusa, w kwietniu 2020 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, jako jedyna
organizacja z Polski, otrzymała od Instytutu Europejskiego
Banku Inwestycyjnego grant w wysokości 125 tys. euro na
wsparcie prac badawczych związanych z COVID-19. Środki
te zostały przekazane na badania prowadzone przez zespół
laureata FNP, prof. Marcina Drąga z Wydziału Chemicznego
Politechniki Wrocławskiej.

prawie

In the year under review, the FNP was also active in testamentary gifts. We handled two legacy cases regarding the
Foundation’s programs. Moreover, the FNP was a member
of a network of leading foundations in Poland that run the
Write a Will campaign, actively involved in educating and
encouraging Poles to include NGOs in their legacies.
The effects of FNP’s fundraising efforts so far were presented
at international forums, including the Charities Aid Foundation in London.
The total amount raised from external sources for the Foundation’s program activities amounted to nearly PLN 322,000.
Moreover, in connection with the coronavirus pandemic, in
April 2020 the FNP – as the only organization from Poland –
received a grant of EUR 125,000 from the European Investment
Bank Institute to support research work related to COVID-19.
These funds were transferred to the research team of the FNP
laureate Prof. Marcin Drąg from the Department of Chemistry
of Wrocław University of Technology.

nearly

322 tys. zł

PLN 322,000

Łączna kwota pozyskana ze źródeł
zewnętrznych na działalność
programową Fundacji

The total amount raised from
external sources for the Foundation’s
program activities
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W omawianym roku Fundacja prowadziła również działania
wokół fundraisingu testamentowego. Prowadzone były dwie
sprawy spadkowe na rzecz programów Fundacji. Ponadto
FNP była członkiem sieci wiodących fundacji w Polsce, które
prowadzą kampanię Napisz Testament, aktywnie włączając
się w edukację Polaków ukierunkowaną na zachęcenie do
uwzględniania organizacji pozarządowych w zapisach testamentowych.
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FNP w 2020 roku –
w liczbach

FNP in 2020
in figures

prawie

nearly

mln zł

PLN
million

16

16

260
wydatki programowe

zrealizowanych programów

35

260

programme expenditures

programmes implemented

35

mln zł

PLN
million

dodatkowe środki pozyskane na nowe
konkursy FNP w ramach POIR

Additional resources obtained for new FNP
competitions under POIR

prawie

nearly

82

tys. zł

PLN

82,000

Contributions donated to the FNP
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125

tys. euro
grant dla FNP z Instytutu Europejskiego Banku
Inwestycyjnego na wsparcie prac badawczych
związanych z koronawirusem

EUR

125,000

A grant for the FNP from the European Investment Bank
Institute to support research work related to Covid-19

162

indywidualnych laureatów konkursów

individua competition winners

845

845

najwięcej kandydatów w jednym konkursie
(program START)

most candidates in a single competition
(START programme)

1114

1114

badaczy zatrudnionych w projektach laureatów

researchers employed on laureates’ projects

1331

1331

stypendystów zatrudnionych w projektach laureatów

stipend recipients employed on laureates’projects

468

468

zagranicznych partnerów naukowych
w projektach laureatów

foreign scientific partners for
laureates’ projects

95

95

partnerów gospodarczych w projektach laureatów

commercial partners for laureates’ projects
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Recenzenci i opiniodawcy
Fundacji w 2020 r.

Foundation’s reviewers
and experts in 2020
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David Amabilino, Filipe E. Antunes, Magdalena Bąk, Gary Beckman, Joanna Bednarek, Antonio Bertoletti, Paul
Blackledge, Daniel D. Blatman, Tomasz Bocheński, Anna Brożek, Carl R. Brune, Jerzy Brzozowski, Anna Burzyńska,
Elwira J. Buszewicz, Dariusz Butrymowicz, Christophe Caloz, Xiaodong Chen, Adam J. Chmielewski, Andrzej Chmielewski,
Andrzej Chwojnowski, John Cunningham, Michał Cyrański, Roman Dąbrowski, Stefano De Martino, Tomasz Feliks
de Rosset, Ingrid Jolanda Monique de Vries, Tadeusz Domański, Marcin Drąg, Adam Dziadek, Krzysztof Fedorowicz,
Krzysztof Fic, Maciej Forycki, Irena Fryc, Barbara Fryzeł, Piotr Garstecki, Patrick Geary, Anna Giza-Poleszczuk, Simon
Goldhill, Ariel Goobar, Dixie Goss, Patrycja Grzebyk, Joan Guinovart, Piotr Gutowski, Anna Hájková, Christopher A.
Hartwell, Andreas Haungs, Dorota Heck, Simon Holdaway, Edward Holmes, Maite Huarte, Manuel Ricardo Ibarra,
Piotr Jaworski, Agnieszka Jelewska, Elżbieta Jung, Jolanta Jura, Grażyna Jurkowlaniec, Marc Kamionkowski, Hugon
J. Karwowski, Robert Kennicutt, Tomasz Klimczuk, Leszek Koczanowicz, Eiichiro Komatsu, Shyamasundaran Kottilil,
Jan Kotwica, Elias P. Koumoulos, Piotr M. Kowalczyk, Thomas Krauss, Grzegorz Króliczak, Jakub Kubieniec, Cezary
Kuklo, Reiko Kuroda, Dominika Kwaśnicka, Małgorzata Latałowa, Janelle Lauer, Włodzimierz Lengauer, Hartmut
Leppin, Agnieszka Zofia Leszczyńska, Marek Lewandowski, Kazimierz Lewartowski, Adam Lipszyc, Tom Lubensky,
Tomasz Łuczak, Włodzimierz Ługowski, Paweł Łuków, Magdalena Machowska, Mark MacLachlan, Piero Madau,
Jarosław Marszałek, Jean Martinez, Ronan McGrath, Wojciech Michera, Manfred Milinski, Jacek Młynarski, Mehdi
Mollapour, Alice Mouton, Lech Jacek Mróz, Gabriele Multhoff, Maria Musielak, Richard T. Neer, Alina Nowicka-Jeżowa,
Cezary Obracht-Prondzyński, Maciej Ogorzałek, Justyna Agnieszka Olko, Jacek Józef Otlewski, Szymon Paczkowski,
Laure Pantalacci, Przemysław Parszutowicz, Jerzy Paszkowski, Katarzyna Pernal, Kirk Peterson, Lionel Pichon, Anna
Pietranik, Krzysztof Polit, Dorota Praszałowicz, Sotiris E. Pratsinis, Barbara Przewłocka, Francisco X Real, Antonios
Rengakos, Andrea Rentmeister, Dariusz Rott, Adam Rycerz, Arzu Sadykhova, Piotr Sankowski, Jacek Schmidt, Marco
Sebastiani, Henryk Siewierski, Enrico Silva, Timothy Snyder, Krzysztof Sobczak, Grzegorz Soboń, Tim Softley, Gabriele
Sorci, Krzysztof Spalik, David Spergel, Jerzy Sperka, Peter B. Stetson, Tadeusz Stryjakiewicz, Andrzej Szahaj, Tadeusz
Szubka, Roman Szul, Zuzanna Szymańska, Jan R. E. Taylor, Norah Terrault, Sarah Thompson, John Trowsdale, Piotr
Trzonkowski, Irena Tsermegas, Andrzej Turowski, Michal Unger, Simon Usherwood, Paweł Valde-Nowak, Pierre
Vermeersch, Andrew Wachtel, Jerzy Wasilewski, Aleksander Welfe, Marzenna Weresa, Paweł Wielgosz, Jacek Wijaczka,
Stefan Willitsch, Wojciech Włodarczyk, Bogdan Wojciszke, Adam Woźniak, Arkadiusz Wudarski, Natasha Wunsch,
Harald Wydra, Wiesław Jan Wysocki, Radosław Zagożdżon, Paweł Zajas, Tomasz Paweł Zarębski, Tomasz Zarycki,
Michał Zelechower, Dorota Zięba-Przybylska, Maria Zmierczak, Jerzy Żak
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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
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Działalność
programowa
The Foundation’s
Programmes

W 2020 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizowała 16 programów, w tym 12, w ramach których została przeprowadzona
procedura konkursowa. Wśród tych ostatnich 6 było finansowanych ze środków własnych FNP, również 6 – z funduszy
strukturalnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Unii Europejskiej.
Szczegółowe informacje o konkursach i rozstrzygnięciach poszczególnych programów zamieszczamy w dalszej części Raportu.
Poniższe zestawienie prezentuje koszty realizacji poszczególnych
zadań określone w programie działalności Fundacji na 2020 r.
PROGRAM
PROGRAMME

In 2020, the Foundation for Polish Science implemented
16 programmes, and competitions were held in 12. Of those,
6 were financed out of FNP’s own funds and 6 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 2020.

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

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej | Costs of unpaid statutory activity

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa COPERNICUS
COPERNICUS Polish-German Scientific Award
Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa
Poland-US Science Award
Polsko-Francuska Nagroda Naukowa
French-Polish Scientific Award
Program START – stypendia dla młodych uczonych
START programme – stipends for young researchers
Polskie Honorowe Stypendium im. A. von Humboldta
A. von Humboldt Polish Honorary Research Fellowship
Honorowe stypendium im. L. Kołakowskiego
Leszek Kołakowski Honorary Fellowship
Program MONOGRAFIE
MONOGRAPHS programme

1.021
519
36
381
3.490
342
50
662

Projekt PT POIR
Smart Growth Operational Programme Technical Assistance

3.099

Projekt POPT
Operational Programme Technical Assistance

1.596

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze
– MAB (działanie 4.3. POIR)
IRAP programme (Measure 4.3 POIR)

71.324

Współpraca zewnętrzna
External cooperation

30

Pozostałe wydatki programowe
Other programme expenses

588

Rezerwa programowa
Programme reserve

693

RAZEM DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA NIEODPŁATNA
TOTAL UNPAID STATUTORY ACTIVITY
Zestawienie kosztów realizacji poszczególnych zadań wg stanu na
31 grudnia 2020 r.

83.831
Implementation costs of specific tasks as of December 31, 2020.
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W związku ze statusem Instytucji Wdrażającej Fundacji w działaniu 4.4. POIR w roku 2020 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 portalu BGK Zlecenia bezpośrednio z rachunku Ministerstwa Finansów na łączną kwotę
ponad 200 685 tys. zł. Certyfikacja wydatków beneficjentów
przekazana przez Fundację za pośrednictwem Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej osiągnęła za 2019 r. (tj. za
okres 1.07.2019-30.06.2020) poziom ponad 150 520 tys. zł.

Due to the Foundation’s status of an Implementing Institution
in Measure 4.4 POIR, in 2019, the FNP implemented payment
orders for beneficiaries of Measure 4.4 POIR – TEAM-NET programme and increased funding in implemented TEAM, FIRST
TEAM, TEAM-TECH, HOMING, and POWROTY/REINTEGRATION
programmes – through the BGK Zlecenia portal directly from
the account of the Ministry of Finance for the total amount of
more than PLN 200,685,000. The certification of beneficiaries’ expenditures transferred by the Foundation through the
Certifying Institution to the European Commission reached
in 2019 (i.e. for the period 01.07.2019–30.06.2020) more than
PLN 150,520,000.

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 2020
Nagrody FNP przyznane zostały po raz 29. Każdy z laureatów
otrzymał nagrodę w wysokości 200 tys. zł. Grono laureatów
liczy obecnie 106 osób.

The FNP Prize has been awarded since 1992. In 2020, FNP
Prizes were presented for the 29th time. Each laureate received a prize of PLN 200,000. To date, there have been 106
laureates of the FNP Prize.

KONKURS W 2020 R.
2020 COMPETITION
Termin zamknięcia przyjmowania nominacji
Nomination deadline
Liczba kandydatów w pierwszym etapie konkursu
Candidates in first stage

28 stycznia 2020 r.
January 23, 2019
69 kandydatów , 78 nominacji
69 candidates, 78 nominations

Liczba kandydatów w drugim etapie konkursu
Candidates in second stage

15

Liczba recenzentów i ekspertów
Reviewers and experts

57

Liczba laureatów
Winners
Łączna wartość przyznanych nagród
Total value of awards

4
800 tys. zł
PLN 800,000

LAUREACI NAGRODY FNP 2020 R.

THE WINNERS OF THE FNP PRIZES IN 2020

w obszarze nauk o życiu i o Ziemi:
in the field of Life Sciences:
Prof. Jacek Radwan z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wykazanie
roli ewolucyjnego mechanizmu optymalizacji zmienności genetycznej w kształtowaniu
odporności na patogeny i tolerowaniu własnych antygenów.
Professor Jacek Radwan from the University of Adam Mickiewicz in Poznań for
demonstrating the role of evolutionary mechanism for optimizing genetic variability in
shaping resistance to pathogens and tolerating own antigens.

w obszarze nauk chemicznych i o materiałach:
in the field of Chemical and Materials Sciences:
Prof. Ewa Górecka z Uniwersytetu Warszawskiego za otrzymanie materiałów ciekłokrystalicznych o strukturze chiralnej zbudowanych z niechiralnych molekuł.
Professor Ewa Górecka from the University of Warsaw for obtaining liquid crystal
materials with a chiral structure made of non-chiral molecules.

w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich:
in the field of Mathematical, Physical and Engineering Sciences:
Prof. Krzysztof M. Górski z Uniwersytetu Warszawskiego i NASA Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology (Caltech) za opracowanie i wdrożenie metodologii
analizy map promieniowania reliktowego, kluczowych dla poznania wczesnych etapów

Professor Krzysztof M. Górski from the University of Warsaw and NASA Jet Propulsion
Laboratory, California Institute of Technology (Caltech) for the development and implementation of the methodology of analysis of the relic radiation maps, crucial for understanding the early stages of evolution of the universe.

w obszarze nauk humanistycznych i społecznych:
in the field of the Humanities and Social Sciences:
Prof. Romuald Schild z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie za wskazanie klimatycznych i środowiskowych uwarunkowań procesów społeczno-kulturowych
w epoce kamienia na obszarach Afryki Północnej i Niżu Europejskiego.
Professor Romuald Schild from the Institute of Archeology and Ethnology of the Polish
Academy of Sciences in Warsaw for explaining the climatic and environmental determinants of sociocultural processes during the Stone Age in North Africa and the Great
European Plain.
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Z powodu pandemii COVID-19 uroczystość wręczenia Nagród
FNP w 2020 r. po raz pierwszy w swojej historii została zorganizowana w formule online. Internetowa gala, podczas której
laureaci symbolicznie odebrali statuetki, odbyła się w czasie
rzeczywistym 2 grudnia 2020 r. na kanale FNP na portalu
YouTube (i jest tam dostępna przez cały czas).

Due to the Covid-19 pandemic, the 2020 Foundation for Polish Science Prize ceremony was organized online for the first
time in its history. The online gala happened in real time on
December 2, 2020, on the FNP channel on YouTube, where it
is still available. During the ceremony, the winners received
their statuettes in a symbolic manner.

WYJAZDOWE STYPENDIA NAUKOWE

SABBATICAL FELLOWSHIPS

Oferta wyjazdowych stypendiów naukowych była skierowana
wyłącznie do laureatów programu MISTRZ (jego realizacja
została zawieszona w 2015 r.). Mogli oni, po zakończeniu realizacji projektu finansowanego z subsydium MISTRZ, ubiegać
się o Wyjazdowe Stypendium Naukowe (sabbatical leave).
Stypendia te były przyznawane w drodze konkursu i można
je było otrzymać tylko jeden raz.

These outgoing research fellowships were available only to
beneficiaries of the MISTRZ/MASTER programme, which was
suspended in 2015. The beneficiaries could have applied for
a sabbatical leave after the completion of the project financed
by their FNP research grant. The fellowships were awarded
through a competition and could have been received only once.
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W 2019 r. zakończyła się realizacja ostatnich projektów w ramach programu MISTRZ, w związku z tym program Wyjazdowych Stypendiów Naukowych został zakończony. Ostatni
konkurs w ramach tego programu odbył się w 2019 r.
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In 2019, the Foundation ended the implementation of the last
projects within the MISTRZ/MASTER programme, which resulted in the closure of the Sabbatical Fellowships programme.
The last competition within that program was held in 2019.

Laureaci ostatniego konkursu powinni byli, zgodnie z regulaminem programu, wyjechać na stypendia najpóźniej we wrześniu
2020 r. Z powodu pandemii COVID-19, która uniemożliwiła
laureatom wyjazdy za granicę w zaplanowanych terminach
oraz ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznych
warunków realizacji stypendiów wyjazdowych, termin realizacji
stypendiów został wydłużony do końca 2021 r.

According to the programme regulations, the winners of the
last competition should have left for their fellowships no later
than in September 2020. Due to the Covid-19 pandemic, which
prevented the laureates from going abroad on the scheduled
dates, and due to the need to ensure safe conditions for the
implementation of the travel grants, the deadline for the
implementation of the scholarships was extended to the
end of 2021.

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 i mają umożliwić im pełne poświęcenie
się pracy badawczej. W latach 1993-2020 przeprowadzono
28 konkursów. Grono laureatów wszystkich edycji konkursu
liczy już 3100 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 1993–2020, 28 competitions have been
held in this programme. The total number of winners of all competitions in the START programme now includes 3,100 people.

W ramach programu finansowane są również stypendia wyjazdowe na krótkie naukowe wyjazdy do zagranicznych instytutów
badawczych służące nawiązaniu współpracy i zapoznaniu się
z metodami pracy w tych ośrodkach, a także poszukiwaniu
najlepszego miejsca na odbycie stażu podoktorskiego.

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.

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

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 2020, the total value of stipends awarded

W 2020 r. Fundacja przyznała 100 stypendiów, w tym sześć
z wyróżnieniami w wysokości 36 tys. zł: cztery stypendia dla
kandydatów, których dorobek naukowy został uznany w konkursie za wybitny, jedno stypendium im. prof. Barbary Skargi
za badania, które wyróżniają się odważnym przekraczaniem
granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe
perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce, a także jedno stypendium finansowane z Funduszu im. prof. A. Sobiczewskiego dla najwyżej ocenionych laureatów programu
START zajmujących się dziedzinami bliskimi zainteresowaniom
Fundatora – fizyką teoretyczną, matematyką i astronomią.

was PLN 3,074,500, including PLN 226,500 for study visits
(for 20 winners).
In 2020, the Foundation awarded 100 stipends, including six
distinctions, that is stipends of PLN 36,000): four are wholly
covered by funds received by the FNP from assignments of 1%
of individuals’ personal income taxes, for candidates whose
research accomplishments were considered outstanding; one
Barbara Skarga Stipend for research distinguished by boldly
crossing the boundaries between various fields of inquiry,
opening up new research perspectives, and creating new values
in science; and one funded by the Prof. A. Sobiczewski Fund for
the highest-ranking laureates of the START programme active
in fields close to the Founder’s interests: theoretical physics,
mathematics, and astronomy.

dr Magdalena Migalska z Wydziału Biologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie;
mgr Rafał Muda z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
mgr inż. Krzysztof Ptaszyński z Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk;
mgr Monika Żukowska z Wydziału Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Distinctions were awarded to:
→ Dr. Magdalena Migalska from the Faculty of Biology,
Jagiellonian University in Krakow;
→ Rafał Muda M.Econ. from the Faculty of Economics, Marii
Curie-Skłodowska University in Lublinie;
→ Krzysztof Ptaszyński M.Eng. from the Institute of Molecular Physics, Polish Academy of Sciences;
→ Monika Żukowska M.Sc. from the Faculty of Biochemistry,
Biophysics, and Biotechnology , Jagiellonian University
in Krakow.

Stypendium im. Barbary Skargi otrzymała:
→ mgr Katarzyna Chyl z Instytutu Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie.

The Barbary Skarga Stipend was awarded to:
→ Katarzyna Chyl M. Sc. from the Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences in Warsaw.

Stypendium im. prof. Adama Sobiczewskiego otrzymał:
→ mgr Marcin Karczewski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Stipend from Prof. A. Sobiczewski Fund was awarded to:
→ Marcin Karczewski M.Sc. from the Faculty of Physics,
Adam Mickiewicz University in Poznań.

Stypendia w konkursie 2020 zostały sfinansowane ze środków
własnych Fundacji oraz dzięki wkładowi finansowemu partnerów programu: Narodowego Banku Polskiego (w ramach
programu edukacji ekonomicznej) i Fundacji PZU, jak też ze
środków przekazanych przez indywidualnych darczyńców,
w tym z wpłat 1% podatku dochodowego oraz firm założonych
przez laureatów Fundacji: SensDX, Instytut Biotechnologii
i Medycyny Molekularnej - Dawida Nidzworskiego oraz Neuro
Device – Pawła Solucha.

The stipends in the 2020 competition were 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 firms founded by the Foundation’s beneficiaries: Dawid Nidzworski’s SensDX and the Institute of Biotechnology and
Molecular Medicine and Paweł Soluch’s Neuro Device. 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

Stypendia z wyróżnieniami otrzymali:

→
→
→
→
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stypendiów przyznanych w 2020 r. wynosi 3 074 500 zł, w tym
na stypendia wyjazdowe przeznaczono 226 500 zł (otrzymało
je 20 laureatów).
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START PROGRAMME LAUREATES IN 2020

STYPENDYSTA/-TKA
LAUREATE

DZIEDZINA
FIELD OD SCIENCE

INSTYTUCJA
INSTITUTION

Wacław M.

Adamczyk

medycyna przedkliniczna
preclinical medicine

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice

Maciej

Bagiński

inżynieria materiałowa
materials engineering

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Dominik

Banat

mechanika
mechanics

Politechnika Łódzka
Technical University of Lodz

Wojciech

Bańczyk

nauki prawne
law studies

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University in Krakow

Anna

Bar

biologia medyczna
medical biology

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University in Krakow

Łukasz

Baran

chemia fizyczna
physical chemistry

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

Maciej

Bik

inżynieria materiałowa
materials engineering

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

Grzegorz

Bogdan

telekomunikacja
telecommunications

Politechnika Warszawska
Warsaw University of Technology

Aleksandra

Bogusz

kształtowanie środowiska
environmental engineering

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

Marcin

Braun

medycyna kliniczna
clinical medicine

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Medical University of Łódź

Grzegorz

Bury

geodezja i kartografia
geodesy and cartography

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Stanisław

Bury

ekologia
ecology

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University in Krakow

Joanna

Chmielewska

neurobiologia
neurobiology

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Medical University of Warsaw

Łukasz

Chrobok

neurobiologia
neurobiology

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University in Krakow

Katarzyna

Chyl

psychologia
psychology

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

Krzysztof

Czamara

biofizyka
biophysics

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University in Krakow

Robert

Czarnota

górnictwo i geologia inżynierska
mining and engineering geology

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

Juliusz

Dąbrowa

inżynieria materiałowa
materials engineering

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

Sylwia

Dąbrowska

biologia medyczna
medical biology

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie
Mossakowski Medical Research Centre of the
Polish Academy of Sciences

Tomasz

Dębiec

matematyka
mathematics

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Klaudia

DębiecAndrzejewska

biotechnologia
biotechnology

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Anna Elżbieta

Drożdż

biocybernetyka i inżynieria
biomedyczna
biocybernetics and biomedical
engineering

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University in Krakow

Joanna

Drzeżdżon

chemia
chemistry

Uniwersytet Gdański
University of Gdańsk

Andrzej

Dzienia

chemia
chemistry

Uniwersytet Śląski w Katowicach
University of Silesia in Katowice

DZIEDZINA
FIELD OD SCIENCE

INSTYTUCJA
INSTITUTION

Rami

Faraj

mechanika
mechanics

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
Institute of FundamentalTechnological Research at the Polish
Academy of Sciences in Warsaw

Łukasz

Fiedeń

geografia społeczna
social geography

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University in Krakow

Bartłomiej

Gajos

historia
history

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie
The Tadeusz Manteuffel Institute of History at the Polish
Academy of Sciences in Warsaw

Piotr

Gąsiorek

zoologia
zoology

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University in Krakow

Krzysztof

Giergiel

fizyka
physics

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University in Krakow

Urszula

Górska

psychologia
psychology

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University in Krakow

Marcin

Gradowski

bioinformatyka
bioinformatics

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Warsaw University of Life Sciences

Agnieszka

Grajewska

hydrologia i oceanologia
hydrology and oceanology

Uniwersytet Gdański
University of Gdańsk

Adam

Hogendorf

nauki farmaceutyczne
pharmaceutical science

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie
Institute of Pharmacology at the Polish Academy
of Sciences in Krakow

Kinga

Jaworska

medycyna przedkliniczna
preclinical medicine

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Medical University of Warsaw

Joachim

Jelisiejew

matematyka
mathematics

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Karolina

Jurkiewicz

inżynieria materiałowa
materials engineering

Uniwersytet Śląski w Katowicach
University of Silesia in Katowice

Patrycja

Kałamała

psychologia
psychology

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University in Krakow

Marcin

Karczewski

fizyka
physics

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

Adam

Karczmarz

informatyka
computer science

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Renata

Kasprzyk

chemia
chemistry

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Joanna

Kaźmierczak

chemia
chemistry

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

Agata

Kleczkowska

nauki prawne
law studies

Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie
Institute of Law Studies at the Polish Academy
of Sciences in Warsaw

Kornelia

Kliś

medycyna kliniczna
clinical medicine

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University in Krakow

Jakub

Konieczny

matematyka
mathematics

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University in Krakow

Karolina

Kordek-Khalil

inżynieria materiałowa
materials engineering

Politechnika Wrocławska
Wrocław University of Science and Technology

Anna

Kotrys

biologia molekularna
molecular biology

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

Emilia

Kozłowska

matematyka/medycyna
mathematics/medicine

Politechnika Śląska w Gliwicach
Silesian University of Technology in Gliwice

Rościsław

Krutyhołowa

biochemia
biochemistry

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University in Krakow

Klaudia

Kwiatkowski

biologia medyczna
medical biology

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie
Institute of Pharmacology at the Polish Academy
of Sciences in Krakow
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LAUREATE

DZIEDZINA
FIELD OD SCIENCE

INSTYTUCJA
INSTITUTION

Sebastian

Kwiatkowski

biochemia
biochemistry

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Michał

Lesiuk

chemia fizyczna
physical chemistry

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Małgorzata

LubelskaSazanów

prawo
law

Uniwersytet Śląski w Katowicach
University of Silesia in Katowice

Mateusz

Maciejczyk

stomatologia
dentistry

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Medical University of Białystok

Mariusz

Maziarz

filozofia
philosophy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University in Krakow

Krzysztof

Mączka

socjologia
sociology

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

Magdalena

Migalska

biologia środowiska
environmental biology

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University in Krakow

Michał

Misiak

psychologia
psychology

Uniwersytet Wrocławski
University of Wrocław

Jagna

Mucha

prawo
law

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Rafał

Muda

ekonomia
economics

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

Henryka

Netzel

astronomia
astronomy

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie
Nicolaus Copernicus Astronomical Center at the Polish Academy
of Sciences

Konrad

Niemira

historia sztuki
art history

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Krzysztof

Nowicki

informatyka
computer science

Uniwersytet Wrocławski
University of Wrocław

Igor

Obuchowski

biologia molekularna
molecular biology

Uniwersytet Gdański
University of Gdańsk

Michał

Ociepa

chemia
chemistry

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Institute of Organic Chemistry at the Polish Academy of Sciences
in Warsaw

Katarzyna

Owczarek

wirusologia
virology

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University in Krakow

Orest

Pavlosiuk

fizyka
physics

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im.
Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu
Włodzimierz Trzebiatowski Institute of Low Temperature and
Structure Research at the Polish Academy of Sciences in Wrocław

Kamila

Pawłuszek

geodezja i kartografia
geodesy and cartography

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Maciej

Pieczarka

fizyka
physics

Politechnika Wrocławska
Wrocław University of Science and Technology

Karolina

Pierzynowska

biologia medyczna
medical biology

Uniwersytet Gdański
University of Gdańsk

Aleksandra

Pilch-Wróbel

inżynieria materiałowa
materials engineering

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu
Włodzimierz Trzebiatowski Institute of Low Temperature and
Structure Research at the Polish Academy of Sciences in Wrocław

Krzysztof

Popek

historia
history

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University in Krakow

Oleksandr

Pshyk

inżynieria materiałowa
materials engineering

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

Krzysztof

Ptaszyński

fizyka
physics

Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
Institute of Molecular Physics at the Polish Academy of Sciences
in Poznań

Katarzyna

Ratajczak

biologia medyczna
medical biology

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Warsaw University of Life Sciences

DZIEDZINA
FIELD OD SCIENCE

INSTYTUCJA
INSTITUTION

Oskar Jacek

Rojewski

historia sztuki
art history

Uniwersytet Śląski w Katowicach
University of Silesia in Katowice

Bartłomiej

Sadowski

chemia
chemistry

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Institute of Organic Chemistry at the Polish Academy of Sciences
in Warsaw

Piotr

Sierant

fizyka
physics

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University in Krakow

Marta

Skowron

ekologia
ecology

Uniwersytet w Białymstoku
University of Białystok

Anton

Slyvka

biologia molekularna
molecular biology

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

Jakub

Sorocki

elektronika
electronics

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

Anna

Sosnowska

medycyna przedkliniczna
preclinical medicine

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Medical University of Warsaw

Damian

Stefaniuk

budownictwo
building engineering

Politechnika Wrocławska
Wrocław University of Science and Technology

Adrian

Stencel

filozofia
philosophy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University in Krakow

Marta

Sylla

kształtowanie środowiska
environmental engineering

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Żaneta

ŚwiderskaChadaj

biocybernetyka i inżynieria
biomedyczna
biocybernetics and biomedical
engineering

Politechnika Warszawska
Warsaw University of Technology

Mariusz

Tomaszewski

inżynieria środowiska
environmental engineering

Politechnika Śląska w Gliwicach
Silesian University of Technology in Gliwice

Agnieszka

Uryga

biocybernetyka i inżynieria
biomedyczna
biomedical engineering

Politechnika Wrocławska
Wrocław University of Science and Technology

Małgorzata

Walerych

ekonomia
economics

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Warsaw School of Economics

Adrian

Wesołowski

historia
history

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Karol

Węgrzycki

informatyka
computer science

Uniwersytet Warszawski
University of Warsaw

Miłosz

Wieczór

biofizyka
biophysics

Politechnika Gdańska
Gdańsk University of Technology

Paulina

Wietrzyk-Pełka

gleboznawstwo
soil science

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University in Krakow

Samanta

Witomska

inżynieria materiałowa
materials engineering

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

Małgorzata

WolskaPietkiewicz

chemia
chemistry

Politechnika Warszawska
Warsaw University of Technology

Marta

WoźniakKarczewska

ekologia
ecology

Politechnika Poznańska
Poznań University of Technology

Maciej

Zaranek

chemia
chemistry

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

Piotr

Zdankowski

budowa i eksploatacja maszyn
mechanical engineering

Politechnika Warszawska
Warsaw University of Technology

Szymon

Zelewski

inżynieria materiałowa
materials engineering

Politechnika Wrocławska
Wrocław University of Science and Technology

Ewelina

Zielińska

technologia żywności i żywienia
food and nutrition technology

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
University of Life Sciences in Lublin

Monika

Żukowska

biologia medyczna
medical biology

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University in Krakow
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KONKURS START W 2020 R.
2020 START COMPETITION
Termin zamknięcia przyjmowania wniosków
Application deadline
Liczba kandydatów w pierwszym etapie konkursu
Candidates in first stage

845

Liczba kandydatów w drugim etapie konkursu
Candidates in second stage

300

Liczba recenzentów i ekspertów
Reviewers and experts

103

Liczba laureatów
Winners

100
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Łączna wartość przyznanych stypendiów
Total value of stipends awarded
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31 października 2019 r.
October 31, 2019

3.074.500 zł
PLN 3,074,500

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.

W 2020 r. został rozstrzygnięty 23. konkurs w ramach programu, przeprowadzony w roku 2019 (spośród zgłoszonych
5 wniosków Fundacja wyłoniła 3 laureatów).

The FNP held the 23rd competition in 2020 as part of the programme. The Foundation decided to award stipends to 3 out
of 5 applications.

LAUREACI STYPENDIÓW IM. AVH W 2020 R.

WINNERS OF ALEXANDER VON HUMBOLDT
POLISH FELLOWSHIPS IN 2020

LAUREAT/KA
BENEFICIARY

INSTYTUCJA MACIERZYSTA
HOME INSTITUTION

INSTYTUCJA GOSZCZĄCA
HOST INSTITUTION

CZAS TRWANIA
STYPENDIUM
FELLOWSHIP
DURATION

Prof. Hermann Ehrlich

Technische Universität
Bergakademie Freiberg

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

6 miesięcy
6 months

Prof. Hans Geissel

GSI Helmholtzzentrum für
Schwerionenforschung

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
National Centre for Nuclear Research

6 miesięcy
6 months

Prof. Carola Hilmes

Goethe Universität Frankfurt
am Main

Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
Faculty of Philology, University of Łódź

6 miesięcy
6 months

KONKURS W 2019 R. (ROZSTRZYGNIĘTY W 2020 R.)
2019 COMPETITION (DECIDED IN 2020)

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

30 września 2019 r.
September 30, 2019
5
15
3
72 tys. EUR
EUR 72,000

Na konkurs w roku 2020 wpłynęło 10 wniosków. Rozstrzygnięcie planowane jest w I kwartale 2021 r.

10 applications were submitted for the 2020 competition.
The competition will be decided in the first quarter of 2021.

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 (rezygnacja w związku z powołaniem
do Rady FNP),
→ 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 (resigned due to
her appointment to the FNP Executive Board),
→ prof. Maria Mittag, the Institute of General Botany and
Plant Physiology, University of Jena,
→ prof. Marek Samoć, Wrocław University of Science and
Technology

W 2020 r. został rozstrzygnięty konkurs w programie rozpoczęty w 2019 r. (nadesłano 29 nominacji, a 4 zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu). Laureatami zostali:
prof. Stefan Dziembowski z Uniwersytetu Warszawskiego
oraz
prof. Sebastian Faust z Politechniki w Darmstadt.

In 2020, the competition in the program launched in 2019 was
settled (29 nominations were submitted and 4 were qualified
for the second stage of the competition). The laureates were:
Prof. Stefan Dziembowski from the University of Warsaw and
Prof. Sebastian Faust of the Darmstadt University of Technology.
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Application deadline
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Laureaci zostali wyróżnieni za prowadzone wspólnie badania
w dziedzinie kryptografii i bezpieczeństwa IT, koncentrujące
się na zastosowaniu technik matematycznych w informatyce. Za wybitne zostały uznane ich osiągnięcia w zakresie
metod obrony przed tzw. atakami typu „side-channel” oraz
technologii blockchain.

The laureates were recognised for their joint research in the
field of cryptography and IT security, which focus on the
application of mathematical techniques in computer science.
Their achievements in the field of defense methods against
side-channel attacks and blockchain technology were recognised as outstanding.

KONKURS W 2020 R.
2020 COMPETITION
Termin zamknięcia przyjmowania nominacji
Application deadline
Liczba wniosków w pierwszym etapie konkursu
Candidates in first stage
Liczba wniosków w drugim etapie konkursu
Candidates in second stage
Liczba recenzentów i ekspertów
Reviewers and experts
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9 lipca 2019 r.
July 9, 2019
29
4
12
100 tys. euro
EUR 100,000

Ze względu na sytuację sanitarną w Polsce i w Niemczech
związaną z pandemią COVID-19 zaplanowana na 12 października 2020 r. uroczystość wręczenia nagrody odbyła się
w formule online.

Due to the health situation in Poland and Germany related to
the Covid-19 pandemic, the award ceremony scheduled for
October 12, 2020, was held in an online format.

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 współpracy. Wysokość nagrody wynosi równowartość 5 tys. USD dla każdego z wyróżnionych
naukowców.

The Poland – U.S. Science Award was established in 2013
based on an agreement between the FNPand the American
Association for the Advancement of Science (AAAS). The distinction seeks to appreciate and deepen scientific collaboration between Poland and the USA. The organizations give the
award to the Polish and American scientists – regardless of
their field – for outstanding scientific achievements that result
from such a collaboration. The Award is worth USD 5000 for
each of the rewarded scientists.

W 2020 roku nie odbył się zaplanowany konkurs o Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową. Fundacja przygotowuje
nową formułę programu.

In 2020, the planned competition for the Poland – U.S. Science
Award did not take place. The Foundation currently prepares
a new formula for the program.

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 z Funduszu im. prof. Leszka Kołakowskiego (50%) oraz
z innych środków Fundacji (50%). Konkurs odbywa się co dwa lata.

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 the Prof. Leszek Kołakowski Fund (50%) and from other
FNP’s funds (50%). The competition is biennial.

W skład Kapituły Honorowego Stypendium im. Leszka
Kołakowskiego wchodzą:
→ dr Dmitri Levitin, All Souls College, Oxford,
→ prof. Steven Nadler, University of Wisconsin-Madison, USA,
→ prof. Dominik Perler, Humboldt Universität,
→ prof. Bogdan Szlachta, Uniwersytet Jagielloński,
→ dr Caterina Tarlazzi, Uniwersytet Wenecki,
→ prof. Catherine Wilson, City Univeristy of New York.

The committee for the Leszek Kołakowski Honorary Scholarship is made up of:
→ Dr. Dmitri Levitin, All Souls College, Oxford
→ Prof. Steven Nadler, University of Wisconsin-Madison,
USA,
→ Prof. Dominik Perler, Humboldt University of Berlin,
→ Prof. Bogdan Szlachta, Jagiellonian University,
→ Dr. Caterina Tarlazzi, Ca’Foscari University of Venice,
→ Prof. Catherine Wilson, City University of New York.

W 2020 r. rozstrzygnięto trzeci konkurs o stypendium. Otrzymała je dr Julia Borcherding z Uniwersytetu w Cambridge
specjalizująca się w filozofii nowożytnej XVII wieku, z naciskiem
na epistemologię, etykę, metafizykę.
Uroczystość wręczenia stypendium połączona z wykładem
laureatki odbyła się 11 marca 2021 r. w formule online.

In 2020, the committee decided on the third competition
for the Scholarship. The winner was Dr. Julia Borcherding
from Cambridge University who specializes in early modern
seventeenth-century philosophy, with a particular interest in
epistemology (theory of cognition), ethics, and metaphysics
and the points at which they intersect.

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). 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 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.
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.

Nagroda została ustanowiona z okazji Polsko-Francuskiego
Roku Nauki i przyznana po raz pierwszy w 2019 r. Kolejne
konkursy będą ogłaszane w rytmie dwuletnim.

The Award was established on the occasion of the Polish-French Year of Science and was first granted in 2019. Future
competitions will occur biennially
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The ceremony of awarding the fellowship and the winner’s lecture was held online on March 11, 2021.
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Wspieranie tworzenia
nowych instytucji
badawczych

Supporting creation
of new research
institutions

PROGRAM MIĘDZYNARODOWE
AGENDY BADAWCZE (MAB)

INTERNATIONAL RESEARCH AGENDAS
PROGRAMME (MAB)

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.
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Łączna kwota przeznaczona na wsparcie jednostek wyłonionych we wszystkich konkursach w programie MAB wynosi
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W ramach programu MAB odbywają się konkursy skierowane
do różnych grup wnioskodawców:
→ Konkurs MAB ogólnopolski – otwarty dla wszystkich zainteresowanych planujących realizować międzynarodową
agendę badawczą na terytorium RP
→ Konkurs MAB dla beneficjentów programu Komisji Europejskiej Teaming for Excellence (działanie w ramach
programu ramowego Horyzont 2020)
→ Konkurs MAB Poza Województwem Mazowieckim (PWM) –
dla wnioskodawców, którzy zamierzają realizować agendę
badawczą na terytorium RP, z wyłączeniem województwa
mazowieckiego (realizowany od 2017 r.)
→ 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 2020 r. Fundacja nie przeprowadzała konkursów dla nowych
grantobiorców.

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 agenda (implemented since 2017).
In 2019, the Foundation did not conduct competitions for
new grant recipients.

IMPLEMENTATION OF PROGRAMME IN 2020

W 2020 r. w programie MAB została zawarta jedna umowa
o powierzenie grantu o wartości 45,46 mln zł. Grantobiorcom zostały przekazane środki w łącznej wysokości niemal
46,88 mln zł. Ponadto w 2020 r. przeprowadzono trzy oceny
śródokresowe projektów realizowanych w ramach programu
MAB. W dwóch projektach (moduł MAB PLUS) przeprowadzono wybór dyrektorów jednostek MAB. Liczba stypendystów
zatrudnionych w jednostkach MAB wzrosła w 2020 r. do 77.
Na podstawie umów stypendialnych wypłacono stypendia
w łącznej wysokości niemal 2,43 mln zł.

In 2020, one grant agreement was signed in the IRAP for the
total of PLN 45.46 million. Funds totaling PLN 46.88 million
were transferred to grant recipients. Also in 2020, the FNP
conducted three interim assessments of projects implemented in the programme. In two of the projects (the IRAP PLUS
module), directors of IRAP units were selected. The number
of grant scholarship holders employed in IRAP units in 2020
grew to 77, who as a group received nearly PLN 2.43 million
based on scholarship agreements.

Program MAB jest współfinansowany w ramach IV osi Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), działanie 4.3.

The International Research Agendas programme is cofinanced
under Axis IV of the Smart Growth Operational Programme
(POIR), Measure 4.3.

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 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 2020

IMPLEMENTATION OF PROGRAMME IN 2020

W 2020 r. w programie HOMING nie organizowano nowych
naborów. Finansowaniu podlegały łącznie 32 projekty wyłonione w latach 2016-2018.

In 2020, no new enrolments were organized in the HOMING
programme. The number of financed projects was the 32 selected in 2016–2018.

W ramach programu oceniono 4 wnioski o wprowadzenie
zmian w projektach realizowanych w ramach działania 4.4 POIR
dotyczących nowych zadań badawczych związanych z pandemią COVID-19 oraz 15 wniosków o dodatkowe dofinansowanie
nowych zadań badawczych związanych z zastosowaniem
wyników projektów w praktyce na podstawie Uzupełnienia
Dokumentacji Konkursowych/Regulaminu Konkursu dla działania 4.4 POIR w zakresie wprowadzania zmian w realizowanych
projektach z dn. 25.08.2020 r.

The programme evaluated four applications for changes in
projects implemented within Measure 4.4 of POIR regarding
new research tasks that emerged with the Covid-19 pandemic,
along with 15 applications for increasing the financing of projects
regarding their implementation, which were 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 August 28, 2020).

Zaakceptowano jeden wniosek o zwiększenie dofinansowania
projektu w związku z realizacją nowego zadania badawczego
dotyczącego pandemii COVID-19 na kwotę 198 959,83 zł. Zgodę
na dofinansowanie nowych zadań badawczych związanych

One application was accepted to receive an increase in the
financing of projects in regard to a new research task linked
to the Covid-19 pandemic totaling PLN 198,959.83. Five applications received were accepted for increasing the financing of
projects regarding their implementation totaling PLN 1,315,580.
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z zastosowaniem wyników projektów w praktyce uzyskano
w przypadku 5 projektów, suma przyznanego dofinansowania
wyniosła 1 315 580,00 zł.

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.

RAPORT ROCZNY FNP 2020 | DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA

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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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 2020

IMPLEMENTATION OF PROGRAMME IN 2020

W 2020 r. w programie POWROTY nie organizowano nowych
naborów. Finansowaniu podlegało łącznie 14 projektów
wybranych w latach 2016-2018.

In 2020, no new enrolments were organized in the POWROTY/
REINTEGRATION programme. The number of financed projects
was the 14 selected in 2016–2018.

W 2020 r. w ramach programu oceniono jeden wniosek
o wprowadzenie zmian w projektach realizowanych w ramach
działania 4.4 POIR dotyczących nowych zadań badawczych
związanych z pandemią COVID-19 oraz 4 wnioski o dodatkowe dofinansowanie nowych zadań badawczych związanych
z zastosowaniem wyników projektów w praktyce na podstawie
Uzupełnienia Dokumentacji Konkursowych/Regulaminu Konkursu dla działania 4.4 POIR w zakresie wprowadzania zmian
w realizowanych projektach z dn. 25.08.2020 r.

In 2020, the programme evaluated one application for introducing changes to projects implemented within Measure 4.4
POIR linked to new research tasks resulting from the Covid-19
pandemic and four applications for increasing the financing of
projects regarding their implementation, 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 August 28, 2020).

Zaakceptowano jeden wniosek o zwiększenie dofinansowania
projektu w związku z realizacją nowego zadania badawczego
dotyczącego pandemii COVID-19 na kwotę 199 750,00 zł. Zgodę
na dofinansowanie nowych zadań badawczych związanych
z zastosowaniem wyników projektów w praktyce uzyskano
w przypadku 2 projektów, suma przyznanego dofinansowania
wyniosła 377 090,00 zł.
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.

One application was accepted for an increase in financing
regarding a new research task linked to the Covid-19 pandemic
totaling PLN 199,750. Two applications were accepted for
increasing the financing of projects regarding their implementation totaling PLN 377,090.
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.

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 2020

IMPLEMENTATION OF PROGRAMME IN 2020

W 2020 r. w programie FIRST TEAM nie organizowano nowych
naborów. Finansowaniu podlegały łącznie 53 projekty wybrane
w latach 2016-2018.

In 2020, no new enrolments were organized in the FIRST
TEAM programme. The number of financed projects was the
53 selected in 2016–2018.

W 2020 r. w ramach programu oceniono 15 wniosków o wprowadzenie zmian w projektach realizowanych w ramach działania 4.4 POIR dotyczących nowych zadań badawczych związanych z pandemią COVID-19 oraz 33 wnioski o dodatkowe
dofinansowanie nowych zadań badawczych związanych
z zastosowaniem wyników projektów w praktyce na podstawie
Uzupełnienia Dokumentacji Konkursowych/Regulaminu Konkursu dla działania 4.4 POIR w zakresie wprowadzania zmian
w realizowanych projektach z dn. 25.08.2020 r.

In 2020, the programme evaluated 15 applications for introducing changes to projects implemented within Measure
4.4 POIR linked to new research tasks resulting from the
Covid-19 pandemic and 33 applications for increasing the
financing of projects regarding their implementation, 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 August 28, 2020).

Zaakceptowano jeden wniosek o zwiększenie dofinansowania
projektu w związku z realizacją nowego zadania badawczego
dotyczącego pandemii COVID-19 na kwotę 1 227 500 zł. Zgodę
na dofinansowanie nowych zadań badawczych związanych
z zastosowaniem wyników projektów w praktyce uzyskano
w przypadku 16 projektów, suma przyznanego dofinansowania
wyniosła 12 681 908,75 zł.

One application was accepted for an increase in financing
regarding new research tasks linked to the Covid-19 pandemic totaling PLN 1,227,500. Whereas 16 applications were
accepted for increasing the financing of projects regarding
their implementation totaling PLN 12,681,908.75.

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.

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, Ph.D. students, and postdocs) to gain experience.
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REALIZACJA PROGRAMU W ROKU 2020

IMPLEMENTATION OF PROGRAMME IN 2020

W 2020 r. w programie TEAM nie organizowano nowych naborów. Finansowaniu podlegały łącznie 52 projekty wybrane
w latach 2016-2018.

In 2020, no new enrolments were organized in the TEAM
programme. The number of financed projects was the 52 selected in 2016–2018.

W 2020 r. w ramach programu oceniono 22 wnioski o wprowadzenie zmian w projektach realizowanych w ramach działania
4.4 POIR dotyczących nowych zadań badawczych związanych z pandemią COVID-19 oraz 8 wniosków o dodatkowe
dofinansowanie nowych zadań badawczych związanych
z zastosowaniem wyników projektów w praktyce na podstawie
Uzupełnienia Dokumentacji Konkursowych/Regulaminu Konkursu dla działania 4.4 POIR w zakresie wprowadzania zmian
w realizowanych projektach z dn. 25.08.2020 r.

In 2020, the programme evaluated 22 applications for introducing changes to projects implemented within Measure 4.4
POIR linked to new research tasks resulting from the Covid-19
pandemic and eight applications for increasing the financing
of projects regarding their implementation, 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 August 28, 2020).

Zaakceptowano 7 wniosków o zwiększenie dofinansowania
projektu w związku z realizacją nowego zadania badawczego dotyczącego pandemii COVID-19 na łączną kwotę 10 553 665,17 zł.
Zgodę na dofinansowanie nowych zadań badawczych związanych z zastosowaniem wyników projektów w praktyce
uzyskano w przypadku 4 projektów, suma przyznanego dofinansowania wyniosła 2 068 715 zł.
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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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Seven applications were accepted for an increase in financing
regarding new research tasks linked to the Covid-19 pandemic
totaling PLN 10,553,665.17. Four applications were accepted
for increasing the financing of projects regarding their implementation totaling PLN 2,068,715.
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, Ph.D. 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).

REALIZACJA PROGRAMU W ROKU 2020

IMPLEMENTATION OF PROGRAMME IN 2020

W 2020 r. w programie TEAM-TECH nie organizowano nowych
naborów. Finansowaniu podlegało łącznie 37 projektów
wybranych w latach 2016-2018.

In 2020, no new enrolments were organized in the TEAMTECH programme. The number of financed projects was the
37 selected in 2016–2018.

W 2020 r. w ramach programu oceniono 10 wniosków o wprowadzenie zmian w projektach realizowanych w ramach działania 4.4 POIR dotyczących nowych zadań badawczych związanych z pandemią COVID-19 oraz 6 wniosków o dodatkowe
dofinansowanie nowych zadań badawczych związanych
z zastosowaniem wyników projektów w praktyce na podstawie
Uzupełnienia Dokumentacji Konkursowych/Regulaminu Konkursu dla działania 4.4 POIR w zakresie wprowadzania zmian
w realizowanych projektach z dn. 25.08.2020 r.

In 2020, the programme evaluated 10 applications for introducing changes to projects implemented within Measure 4.4
POIR linked to new research tasks resulting from the Covid-19
pandemic and six applications for increasing the financing of
projects regarding their implementation, 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 August 28, 2020).

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.

Four applications were accepted for an increase in financing
regarding new research tasks linked to the Covid-19 pandemic
totaling PLN 2,795,909.50. Two applications were accepted
for increasing the financing of projects regarding their implementation totaling PLN 984,375.
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.

PROGRAM TEAM-NET

TEAM-NET PROGRAMME

Celami uruchomionego w 2018 r. programu TEAM-NET są
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 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.

REALIZACJA PROGRAMU W ROKU 2020

IMPLEMENTATION OF PROGRAMME IN 2020

W 2020 r. w ramach programu TEAM-NET nie organizowano
nowych naborów. Finansowaniu podlegało 11 projektów

In 2020, no new enrolments were organized in the TEAMNET programme. The number of financed projects was the
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Zaakceptowano 4 wnioski o zwiększenie dofinansowania projektu w związku z realizacją nowego zadania badawczego dotyczącego pandemii COVID-19 na łączną kwotę 2 795 909,50 zł.
Zgodę na dofinansowanie nowych zadań badawczych związanych z zastosowaniem wyników projektów w praktyce
uzyskano w przypadku 2 projektów, suma przyznanego dofinansowania wyniosła 984 375 zł.
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wybranych w ramach naboru POIR.04.04.00-IW.04-00-TN1/18
rozstrzygniętego w 2019 r.

11 selected in the 2019 recruitment POIR.04.04.00-IW.0400-TN1/18.

W 2020 r. w programie oceniono 8 wniosków młodych liderów i liderów zespołów badawczych (w sumie z 3 projektów
TEAM-NET) o wprowadzenie zmian w projektach realizowanych w ramach działania 4.4 POIR dotyczących nowych
zadań badawczych związanych z zastosowaniem wyników
projektów w praktyce na podstawie Uzupełnienia Dokumentacji
Konkursowych/Regulaminu Konkursu dla działania 4.4 POIR
w zakresie wprowadzania zmian w realizowanych projektach
z dn. 25.08.2020 r. Zaakceptowano 3 wnioski o zwiększenie
dofinansowania projektu w związku z realizacją nowych zadań
badawczych na kwotę 2 572 331, 25 zł.

In 2020, the programme evaluated eight applications by young
research team leaders (in sum from three TEAM-NET projects) for
introducing changes to projects implemented within Measure
4.4 POIR regarding their results implementation, 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 August 28, 2020). Three
applications were accepted for an increase in financing regarding new research tasks totaling PLN 2,572,331.25.
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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.
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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.

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 the 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 (Chairman)
→ prof. Szymon Wróbel (Vice-Chairman)
→ prof. Andrzej Borowski
→ prof. Michał Buchowski
→ prof. Antoni Ziemba

W 2020 r. ukazało się drukiem 6 nowych tytułów (w sumie do
końca 2020 r. w serii ukazało się 227 tytułów).

In 2020, six new titles appeared in print in the series. In all,
through the end of 2020, 227 titles have been published in
the series.

W ramach programu przyznawane są także subwencje na
sfinansowanie adiustacji językowej monografii naukowych
z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanych
w wybranym spośród języków kongresowych języku obcym
(konkurs ADIUSTACJE). W roku 2020 do tego konkursu wpłynął jeden wniosek, który został rozpatrzony negatywnie na
podstawie zewnętrznych recenzji.

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. To apply for a grant, one
must document the interest in publishing and distributing
of the work from a recognized foreign publisher. In 2020, no
grants were awarded in this competition.
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 2020, the competition received one application, which external reviewers assessed negatively.
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W ramach programu MONOGRAFIE FNP można uzyskać także
dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii (konkurs
TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest
udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją
dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z takiego dofinansowania mogą korzystać tylko osoby, których
książki zostały przyjęte do publikacji w serii po 1 stycznia
2012 r. W 2020 r. nie przyznano dofinansowania w ramach
konkursu TRANSLACJE.
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Katarzyna Setkowicz
Romans rycerski a początki zawodu pisarza w Hiszpanii

m

Katarzyna Setkowicz
Romans rycerski a początki
zawodu pisarza w Hiszpanii

Mono g r a fie F N P

Aleksandra Grzemska
Matki i córki

oktorską
ziałania ciał
nowszych
nnymi

Sabina Macioszek
Opera, ciała, technologie

przypadku
pracy
i, a także
owych,
e
nego.

Najnowsze opery to interesujący materiał do badań nad relacjami
zachodzącymi między ciałami a technologiami cyfrowymi. Charakteryzuje
je otwartość formy, niejednolitość, eksperymentalność oraz wykraczanie
poza instytucjonalne ramy tradycyjnie rozumianej sztuki operowej, a także
nierzadko spekulowanie na temat przyszłości człowieka i technologii.
Pisząc o najnowszych operach, nie można jednak pominąć znaczenia
typowych rozwiązań estetycznych i dramaturgicznych, właściwych
operze rozumianej jako tradycyjny gatunek, instytucja lub zbiór praktyk
kształtujących zachowania jej wykonawców i odbiorców. W trzech
głównych częściach książki autorka omawia wszystkie te zagadnienia,
zestawiając rozmaite zjawiska artystyczne, społeczne i naukowe, które
są analizowane przez specjalistów zajmujących się różnymi obszarami
wiedzy. Na konkretne opery spogląda przez pryzmat teorii performatyków,
kulturoznawców oraz badaczy technonauki i technokultury.

Mono g r a fie F N P

upiają się
wokół
ki sprawczości
ęnieludzkich

Aleksandra Grzemska
Matki i córki

k humanistycz-

Sabina Macioszek
Opera, ciała, technologie

LAUREAT/KA
BENEFICIARY

WINNERS OF THE FNP MONOGRAPHS
PROGRAMME IN 2020

DZIEDZINA
FIELD OF SCIENCE

INSTYTUCJA
INSTITUTION

TYTUŁ PROJEKTU
BOOK TITLE

filmoznawstwo
film studies

Uniwersytet Jagielloński, Instytut
Sztuk Audiowizualnych oraz Wydział
Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jagiellonian University, Institute
of Audiovisual Arts; Faculty
of Management and Social
Communication

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

literaturoznawstwo
literary studies

Uniwersytet Warszawski, Instytut
Romanistyki, Université de Poitiers,
Faculté de Lettres et Langues
University of Warsaw, Institute of Romance Studies; Université de Poitiers,
Faculté de Lettres et Langues

Recepcja twórczości Samuela Becketta
w Polsce
The Reception of Samuel Beckett’s Works
in Poland

dr Jacek Jarocki

filozofia
philosophy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II, Katedra Historii Filozofii
Nowożytnej i Współczesnej
John Paul II Catholic University of
Lublin, Department of Early Modern
and Contemporary Philosophy

Świadomość, wolna wola, jaźń.
Metafizyka Galena Strawsona
Consciousness, Free Will, Self: Galen
Strawson’s Metaphysics

dr Katarzyna Setkowicz

literaturoznawstwo,
filologia hiszpańska
literary studies,
Spanish philology

Uniwersytet Wrocławski, Wydział
Filologiczny
University of Wroclaw, Faculty of
Philology

Romans rycerski a początki zawodu
pisarza w Hiszpanii. Przypadek Feliciano
de Silva (ca. 1489-1554)
Chivalric Romance and the Origins of the
Writer’s Profession in Spain: The Case of
Feliciano de Silva (ca. 1489–1554)

dr Sabina Macioszek

muzykologia
musicology

Uniwersytet Wrocławski, Wydział
Filologiczny
University of Wroclaw, Faculty of
Philology

Opera, ciała, technologie. Strategie
współdziałania w XXI wieku
Opera, Bodies, Technologies: Cooperation
Strategies in the 21st Century

dr Wojciech Sawala

literaturoznawstwo,
filologia portugalska
Literary studies,
Portuguese philology

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Wydział Neofilologii
Adam Mickiewicz University in Poznań,
Faculty of Neophilology

Ekstaza, horror, solidarność. Wymiary
bezosobowości w prozie Clarice Lispector
Ecstasy, Horror, Solidarity: Dimensions
of Impersonality in the Prose of Clarice
Lispector

dr Miłosz Stelmach

dr Ewa Brzeska
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LAUREACI I LAUREATKI PROGRAMU
MONOGRAFIE FNP W 2020 R.
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KONKURSY W 2019 R.
COMPETITIONS IN 2019
Liczba konkursów
Competitions held

4

Liczba kandydatów w konkursie
Candidates in competitions

103

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

6

Dofinansowanie tłumaczenia na języki obce
Translations funded

0

Liczba recenzentów i ekspertów
Reviewers and experts

47

Łączna wartość przyznanego dofinansowania
Total funding awarded

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA SERII

AWARDS AND DISTINCTIONS FOR THE SERIES

→

→

→

→
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240 877 zł
PLN 240,877

Nagroda im. Jana Długosza za książkę Aporia wolności.
Krytyka teorii społecznej Michała Rocha Kaczmarczyka.
Nagroda w IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesor
Elżbiety Tarkowskiej za książkę Świat po omacku. Etnograficzne studium (nie)widzenia i (nie)sprawności Kamila
Pietrowiaka.
Nagroda im. Stanisława Ossowskiego przyznana przez
Polskie Towarzystwo Socjologiczne za książkę Praktyki
flirtu i podrywu. Studium z mikrosocjologii emocji dla
Katarzyny Kalinowskiej.
Wyróżnienie – Nagroda Dziennikarzy w Konkursie na
Najlepszą Książkę Akademicką za książkę Aporia wolności.
Krytyka teorii społecznej Michała Rocha Kaczmarczyka.

→
→

→

Jan Długosz Award for the book The Aporia of Freedom:
A Critique of Social Theory by Michał Roch Kaczmarczyk;
IV Elżbieta Tarkowska Award for the book The World Without
Sight: An Ethnographic Study of (Non)Vision and (Dis)Ability
by Kamil Pietrowiak;
Stanisław Ossowski Award by the Polish Sociological
Association for the book Flirting and Hookup Practices:
A Study in the Microsociology of Emotions by Katarzyna
Kalinowska;
Honorable Mention – Press Award in the Best Academic
Book Competition for The Aporia of Freedom: A Critique of
Social Theory by Michał Roch Kaczmarczyk.

SPOTKANIA AUTORSKIE W RAMACH CYKLU
WIELOGŁOS O MONOGRAFIACH FNP
ORGANIZOWANE PRZEZ FNP

MEETINGS WITH READERS IN THE CYCLE POLYPHONY
ON FNP MONOGRAPHS ORGANIZED BY THE FNP

→

→

→

→

29 stycznia 2020 r. – dyskusja o książce Aporia wolności.
Krytyka teorii społecznej Michała Rocha Kaczmarczyka
pod hasłem „Być wolnym – źródła i drogi do wolności”.
Goście: dr Katarzyna Iwińska, dr hab. Marzenna Barbara
Jakubczak, dr hab. Andrzej Gniazdowski.
23 września 2020 r. – dyskusja online o książce Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja
neoliberalnego urządzania Michała Mokrzana pod hasłem
„Reżimy samodoskonalenia. Coaching w dobie późnego
kapitalizmu”. Goście: dr hab. Paweł Krzyworzeka, dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, prof. dr hab. Monika Kostera.
25 listopada 2020 r. – dyskusja online o książce Matki i córki.
Relacje rodzinne i artystyczne w autobiografiach kobiet po
1989 roku Aleksandry Grzemskiej pod hasłem „Matki i córki –
autoportret podwójny”. Goście: prof. dr hab. Inga Iwasiów,
dr Elżbieta Korolczuk, prof. dr hab. Bogdan de Barbaro.

→

→

June 29, 2020: debate about The Aporia of Freedom:
A Critique of Social Theory by Michał Roch Kaczmarczyk
entitled “To Be Free: Sources and Ways to Freedom.” Guests:
Dr. Katarzyna Iwińska , Dr. Marzenna Barbara Jakubczak,
Dr. Andrzej Gniazdowski;
September 23, 2020: online debate about Class, Capital,
and Coaching in Late Capitalism: The Persuasion of the
Neoliberal Order by Michał Mokrzan entitled “Regimes
of Self-Betterment.” Guests: Dr. Paweł Krzyworzeka, Dr.
Mirosława Huflejt-Łukasik, Prof. Monika Kostera;
November 25, 2020: online debate about Mothers
and Daughters: Family and Artistic Relations in
Women’s Autobiographies after 1989 by Aleksandra
Grzemska entitled “Mothers and Daughters: A Double SelfPortrait.” Guests: Prof. Inga Iwasiów, Dr. Elżbieta Korolczuk,
Prof. Bogdan de Barbaro.

SPOTKANIA AUTORSKIE REALIZOWANE
PRZEZ WYDAWNICTWO UMK

MEETINGS WITH READERS ORGANIZED BY THE
NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY PRESS

→

→

Programy w realizacji
(bez nowych
konkursów)
PROGRAMY FINANSOWANE Z PROGRAMU
OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA
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 POIG Fundacja
otrzymała 421 mln zł. Środki te były wydatkowane w latach
2008-2015.
Działania FNP w zakresie POIG w 2020 r. koncentrowały się
na badaniu trwałości projektów, które uzyskały dofinansowanie. W ramach powyższych działań w roku 2020 Fundacja
przeprowadziła badanie trwałości zakończonych projektów
za rok 2019. W wyniku badania FNP uzyskała potwierdzenie
trwałości – w postaci kart monitorowania trwałości projektów –
dla 413 projektów, co stanowi 100% wszystkich projektów
zrealizowanych przez FNP w ramach POIG.

January 14, 2020: promotional meeting of Theodoric the
Monk’s Norwegian Chronicle by Rafał Rutkowski, Faculty
of Humanities at the University of Silesia in Katowice.
Guests: Dr. Rafał Rutkowski, Prof. Rafał Borysławski, Prof.
Jakub Morawiec.

Currently implemented
programs (without new
competitions)
PROGRAMMES FINANCED FROM THE INNOVATIVE
ECONOMY OPERATIONAL PROGRAMME
In 2008, the FNP began implementing programmes financed
by the European Regional Development Fund under the Innovative Economy Operational Programme (POIG) 2007–2013
(Measure 1.2, Improvement of the human potential of science).
As a beneficiary of key POIG programmes, the Foundation
received PLN 421 million. These funds were disbursed in
2008–2015.
In 2020, the FNP’s activities involving POIG focused on the
examination of the durability of projects that had received
funding. In these activities, in 2020 the Foundation studied
the durability of projects completed in 2019. As a result
of the review, FNP obtained confirmation – in the form of
project durability monitoring cards – of the durability of
413 projects, constituting 100% of all projects implemented
by the FNP in POIG.
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14 stycznia 2020 r. – spotkanie promocyjne o książce Rafała Rutkowskiego Norweska kronika Mnicha Teodoryka,
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego. Dyskutanci: dr Rafał Rutkowski, prof. Rafał Borysławski,
prof. Jakub Morawiec.
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Projekty realizowane w ramach Projects Implemented Under
Measures: 1.1 PO PT, 5.1 PT
działań: 1.1 POPT, 5.1 PT POIR
POIR, and 4.3 POIR (Task 2)
i 4.3 POIR (zadanie 2)
Na początku 2019 r. FNP, 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 działań 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 2020 r.
wydatki ponoszone przez FNP w celu realizacji programów
finansowanych ze środków strukturalnych finansowane były z:

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:

→

→

→
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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 dwuletniego projektu z końcem 2020 roku
osiągnęła wartość 3 409 760,89 zł.
działania 1.1 POPT (POPT): środki projektu przeznaczane
są na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących działanie 4.4 POIR – od stycznia do kwietnia
2020 r. w wysokości 10 etatomiesięcy, w pozostałej części
roku 11 etatomiesięcy (przy czym poziom zatrudnienia
pracowników realizujących działanie 4.4 POIR na grudzień
2020 r. wyniósł 29,60 etatomiesięcy). Projekt realizowany
jest na podstawie corocznie odnawianych umów. Łączna
kwota wydatków kwalifikowanych w ramach projektu
w 2020 r. osiągnęła wartość 1 531 000,00 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 2020 r. osiągnęła
wartość 3 703 886,38 zł.

→

→

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 two-year-long project in
2020 is PLN 3,409,760.89.
Measure 1.1 POPT (POPT): the project’s funds are to cover
10 months’ worth of employment costs employees for
people who implement Measure 4.4 POIR, from January to
April 2020 the scope of employment was 10 months’ worth
of employment – and 11 from May to December – of people
implementing Measure 4.4 of POIR; although, for December
2020, the scope of employment totaled 29.6 months’
worth of employment. The project is implemented on
the basis of annually renewed agreements. The total
amount of expenditures qualified in the project in 2019
is PLN 1,531,000.
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 2020 is PLN 3,703,886.38.

W roku 2020 Fundacja przeprowadziła 18 kontroli w programach finansowanych z funduszy europejskich w ramach
działania 4.4 POIR: HOMING, POWROTY, TEAM, TEAM-TECH.
Kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z Rocznym Planem Kontroli 2019/2020 oraz Rocznym Planem Kontroli
2020/2021, zatwierdzonymi przez Zarząd FNP, Instytucję
Pośredniczącą zaangażowaną we wdrażanie POIR oraz Instytucję Zarządzającą POIR.
W ramach przeprowadzonych kontroli sprawdzono realizację 11 projektów w programie HOMING/POWROTY,
5 projektów w programie TEAM oraz 2 projekty w programie TEAM-TECH. Kontrole zostały przeprowadzone w jednostkach naukowych całego kraju, w miejscach realizacji
poszczególnych projektów (do marca 2020 r.), a w czasie
zagrożenia epidemicznego COVID-19 były prowadzone „zza
biurka”. W kontroli każdego projektu uczestniczyło dwóch
lub trzech pracowników Fundacji.

Audits of Projects
Implemented in the HOMING,
POWROTY/REINTEGRATION,
TEAM, TEAM-TECH, and IRAP
Programmes
In 2020, the Foundation conducted 18 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 2019–2020 and with
the Annual Inspection Plan 2020–2021, approved by the
Foundation’s Executive Board, the Intermediary Institution
engaged in the implementation of POIR, and the Managing
Authority of POIR.
The audits examined the implementation of 11 projects in
the HOMING and POWROTY/REINTEGRATION programmes,
five projects in the TEAM programme, and two projects in
the TEAM-TECH programme. The audits were conducted
throughout the country on project implementation sites until
March 2020, and during the statewide lockdown resulting
from the Covid-19 pandemic, the audits were continued
online. Two to three staff members of the Foundation took
part in the audit of each project.
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Kontrole projektów
realizowanych w ramach
programów: HOMING
POWROTY, TEAM,
TEAM-TECH, MAB
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Streszczone
sprawozdanie
finansowe
i sprawozdanie
niezależnego
biegłego rewidenta
The Summary
Financial Statement
and Report of the
Independent Auditor

Fulfilling the provisions of the Foundations Act of 6 April 1984
and the Act on Public Benefit and Volunteer Work of 24 April
2003, the Foundation enables anyone interested to access
the complete report on the Foundation’s activity in 2020,
which is available at the Foundation’s offices at Krasickiego
20/22 St., Warsaw.

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego w 2020 r. zostanie umieszczone
na stronie internetowej https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl
pod numerem KRS 0000109744.

The financial statements and merits report from the activity
of this public benefit organization in 2020 are published
in the website https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl under
KRS 0000109744.
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Realizując zapisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, Fundacja umożliwia wszystkim
zainteresowanym zapoznanie się z pełnym sprawozdaniem
z działalności Fundacji w roku 2020, które jest dostępne
w siedzibie Fundacji w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22.
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
na temat streszczonego sprawozdania finansowego
Dla Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone streszczone sprawozdanie finansowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (zwanej dalej „Fundacją”)
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. jest spójne, we wszystkich istotnych aspektach, ze zbadanym sprawozdaniem finansowym Fundacji, na podstawie zasad opisanych w nocie do streszczonego sprawozdania finansowego.
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Przedmiot naszego badania
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Streszczone sprawozdanie finansowe, które zawiera streszczony bilans na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 r. (zwane dalej „streszczonym sprawozdaniem finansowym”)
zostało uzyskane ze zbadanego sprawozdania finansowego Fundacji za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
(„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 2021 r. poz. 217 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 datowanym
25 marca 2021 r.

Odpowiedzialność Zarządu za streszczone sprawozdanie finansowe
Zarząd Fundacji 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 ewidencyjny 12150
Warszawa, 24 maja 2021 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.

Report of the independent auditor
on the summary financial statements
To the Board of Foundation for Polish Science

Opinion
In our opinion, the accompanying summary financial statements of Foundation for Polish Science (the „Foundation”) for the
year ended 31 December 2020 are consistent, in all material respects, with the audited financial statements of Foundation,
in accordance with the note to the summary financial statements.

The subject of our opinion

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 2021, item 217, 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 25 March 2021.

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
Preparer of this report and auditor of Foundation’s financial statements on behalf of PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., a company entered on the list of Registered Audit Companies with the
reference number 144:
TRANSLATION ONLY
Paweł Wesołowski
Key Registered Auditor
No. 12150
Warsaw, 24 May 2021

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
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The summary financial statements, which comprise the summary balance sheet as at 31 December 2020, the summary income
statement, summary statement of changes in equity and summary cash flow statement for the financial year from 1 January
to 31 December 2020 („summary financial statements”), are derived from the audited financial statements of Foundation
for the financial year from 1 January to 31 December 2020 („audited financial statements”).

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 2020

The Summary Financial
Statement as at
31 December 2020

Niniejsze streszczone sprawozdanie finansowe zawiera bilans Fundacji na rzecz Nauki Polskiej sporządzony na dzień
31 grudnia 2020 r., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian
w funduszu własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. i zostało
sporządzone na podstawie zbadanego rocznego sprawozdania
finansowego Fundacji sporządzonego dnia 25 marca 2021 r.
według zasad określonych Ustawą o rachunkowości z dnia
29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 217).

This summary financial statement contains the Foundation’s for
Polish Science balance sheet as at 31 December 2020, income
statement, statement of changes in equity and cash flow statement for the period from 1 January 2020 to 31 December 2020
and has been prepared on the basis of the Foundation’s audited annual financial statements prepared on 25 March 2021
in accordance with the policies specified in the Accounting
Act of 29 September 1994 (uniform text – Journal of Laws of
2021, item 217).

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 2020 r. należy zapoznać się z pełnym
sprawozdaniem finansowym Fundacji oraz ze sprawozdaniem
z badania niezależnego biegłego rewidenta dotyczącymi
tegoż sprawozdania finansowego z dnia 25 marca 2021 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 31 December
2020 the Foundation’s full financial statements of 25 March
2021, 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.

Warszawa, maj 2021

Warsaw, May 2021

31.12.2020

31.12.2019

124 178

108 970

Wartości niematerialne i prawne | Intangible assets

7

8

Inne wartości niematerialne i prawne | Other intangible assets

7

8

Rzeczowe aktywa trwałe | Tangible fixed assets

19 563

20 539

Środki trwałe | Fixed assets

19 563

20 501

3 234

3 475

15 127

15 492

1 142

1 445

środki transportu | vehicles

21

38

inne środki trwałe | other fixed assets

39

51

Środki trwałe w budowie | Fixed assets under construction

0

38

Należności długoterminowe | Long-term recievables

0

0

Inwestycje długoterminowe | Long-term investments

104 608

88 423

Długoterminowe aktywa finansowe | Long-term financial assets

104 608

88 423

10 520

7 925

960

510

9 560

7 415

94 088

80 498

94 088

80 498

204 688

206 264

Zapasy | Inventories

53

50

Materiały | Materials

13

13

Towary | Goods

40

37

Należności krótkoterminowe | Short-term receivables

198

172

Należności od pozostałych jednostek | Receivables from other entities

198

172

74

37

74

37

0

0

124

135

BILANS
BALANCE SHEET

AKTYWA TRWAŁE | NON-CURRENT ASSETS

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

w jednostkach powiązanych | in related entities
- udziały i akcje | shares
- udzielone pożyczki | loans granted
w pozostałych jednostkach | in other entities
- inne papiery wartościowe | other securities
AKTYWA OBROTOWE | CURRENT ASSETS

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
trade receivables, due:
- do 12 miesięcy | within 12 months
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
inne | other receivables
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AKTYWA (w tysiącach złotych) | ASSETS (in thousand PLN)
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31.12.2020

31.12.2019

Inwestycje krótkoterminowe | Short-term investments

204 358

205 974

Krótkoterminowe aktywa finansowe | Short-term financial assets

204 358

205 974

155 006

163 432

23 952

26 515

131 054

136 917

49 352

42 542

49 067

40 296

- inne środki pieniężne | cash equivalents

285

2 246

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
Short-term prepayments and deferred costs

79

68

328 866

315 234

Fundusz własny | Equity

280 341

272 306

Fundusz statutowy | Statutory Fund

363 225

363 225

95 000

95 000

268 225

268 225

27 615

27 615

0

0

27 615

27 615

(118 534)

(112 856)

8 035

(5 678)

48 525

42 928

3 950

4 064

869

1 087

- długoterminowa | long-term

652

870

- krótkoterminowa | short-term

217

217

3 081

2 977

- długoterminowa | long-term

1 403

1 296

- krótkoterminowa | short-term

1 678

1 681

Pozostałe rezerwy | Other provisions

0

0

Zobowiązania długoterminowe | Long-term liabilities

0

0

BILANS
BALANCE SHEET

w pozostałych jednostkach | in other entities
- udziały lub akcje | shares
- inne papiery wartościowe | other securities
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | cash and cash equivalents
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- środki pieniężne w kasie i na rachunkach | cash in hand and at banks
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AKTYWA RAZEM | TOTAL ASSETS

PASYWA (w tysiącach złotych) | LIABILITIES AND EQUITY (in thousand PLN)

Fundusz zasadniczy | Capital Fund
Fundusz na działalność statutową | Statutory Fund
Pozostałe fundusze | Other Funds
Fundusz z aktualizacji wyceny | Reserve Fund
Fundusz rezerwowy | Reserve Fund
Zysk (strata) z lat ubiegłych | Profit (loss) from previous years
Zysk (strata) netto | Net profit (loss)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
Liabilities and provisions for liabilities
Rezerwy na zobowiązania | Provisions for liabilities
Rezerwa z tytułu korekty VAT | Provision for adjustment of VAT

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

31.12.2019

Zobowiązania krótkoterminowe | Short-term liabilities

1 574

1 033

Wobec pozostałych jednostek | To other entities

1 563

1 020

775

744

775

744

670

267

z tytułu wynagrodzeń | wages and salaries payable

37

2

inne | other

81

7

Fundusze specjalne | special Funds

11

13

Rozliczenia międzyokresowe | Accruals and deferred income

43 001

37 831

Inne rozliczenia międzyokresowe | Other accruals
and deferred income

43 001

37 831

43 001

37 831

328 866

315 234

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | cash equivalents
- do 12 miesięcy | within 12 months
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń |
tax, customs duty, social security and other benefits payable

- krótkoterminowe | short-term
PASYWA RAZEM | TOTAL LIABILITIES
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31.12.2020

BILANS
BALANCE SHEET
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31.12.2020

31.12.2019

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

76 926

49 992

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego |
Non chargeable statutory activities

76 625

49 672

0

0

301

320

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

83 831

58 029

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

83 831

58 029

0

0

(6 905)

(8 037)

Koszty ogólnego zarządu | Administrative expenses

7 062

7 765

Amortyzacja | Depreciation and amortization

1 181

1 227

252

256

2 114

2 110

Podatki i opłaty | Taxes and charges

142

141

Wynagrodzenia | Wages and salaries

2 734

3 242

598

645

41

144

(13 967)

(15 802)

248

280

0

0

Inne przychody operacyjne | Other operating income

248

280

Pozostałe koszty operacyjne | Other operating expenses

489

476

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

0

0

19

0

470

476

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

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego |
Chargeable statutory activities
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Przychody z pozostałej działalności statutowej | Other revenues
determined statutes

76

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | Costs of paid
public benefit activities
Zysk/(Strata) z działalności statutowej | Profit/(loss) on
statutory activities

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

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | Social security
and other benefits
Pozostałe koszty rodzajowe | Other costs by type
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej | Profit/(loss)
on statutory and administrative activities
Pozostałe przychody operacyjne | Other operating income
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | Gain on
disposal of non-financial fixed assets

Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych |
Revaluation of non-financial fixed assets
Inne koszty operacyjne | Other operating costs

31.12.2019

22 498

10 630

277

1 011

1 719

2 783

0

2 780

20 012

3 509

Inne | Other

490

547

Koszty finansowe | Financial expenses

142

153

10

1

126

0

Aktualizacja wartości inwestycji | Revaluation of investments

0

0

Inne | Other

6

152

8 148

(5 521)

Podatek dochodowy | Income tax expense

113

157

Zysk/(Strata) netto | Net profit / net (loss)

8 035

(5 678)

Przychody finansowe | Financial income
Dywidendy | Dividends and shares in profits
Odsetki | Interests income
Zysk ze zbycia inwestycji | Gains on disposal of investments
Aktualizacja wartości inwestycji | Revaluation of investments

Odsetki | Interest expense
Strata ze zbycia inwestycji | Loss on disposal of investments

Zysk/(Strata) brutto | Profit /(loss) before tax
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31.12.2020

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tysiącach złotych)
INCOME STATEMENT (in thousand PLN)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM (w tysiącach złotych)
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (in thousand PLN)

31.12.2020

31.12.2019

272 306

277 984

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

95 000

95 000

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

95 000

95 000

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

268 225

268 225

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

268 225

268 225

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

27 615

27 615

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

27 615

27 615

(112 856)

(96 336)

(5 678)

(16 520)

(5 678)

(16 520)

(118 534)

(112 856)

Wynik netto | Net result

8 035

(5 678)

zysk/(strata) netto | profit net (loss)

8 035

(5 678)

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

280 341

272 306

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

280 341

272 306
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Fundusz własny na początek okresu | Equity as at the beginning of the period

78

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | Accumulated (losses)
at the beginning of the period
zwiększenie | Increase
- z przeniesienia zysku/straty z lat ubiegłych do pokrycia | accumulated profit/losses
brought forward to offset
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | Accumulated (losses)
at the enf of the period

2020

2019

Zysk (strata) netto | Net profit/(net loss)

8 035

(5 678)

(15 452)

10 677

1 181

1 227

(1 772)

(3 625)

(20 376)

(6 687)

(114)

(87)

Zmiana stanu zapasów | Changes in inventory

(2)

4

Zmiana stanu należności | Changes in receivables

(6)

77

459

(39)

5 159

19 807

19

0

(7 417)

4 999

106 082

228 976

0

0

106 082

228 976

Korekty razem | Total adjustments
Amortyzacja | Depreciation and amortization
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | Interest and shares in profits (dividends)
Strata z działalności inwestycyjnej (aktualizacja wartości inwestycji) | Loss/Profit on financing activities
Zmiana stanu rezerw | Changes in provisions

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | Changes in
short-term liabilities, except for loans and credits
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | Changes in prepayments, accruals and deferred income
Inne korekty | Other adjustments
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | Net cash flows from operating activities
Wpływy | Cash inflows
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | Disposal of
intanigible and tangible fixed assets
Z aktywów finansowych, w tym: | From financial assets, including:
w pozostałych jednostkach | In other entities
    - zbycie aktywów finansowych | disposal of financial assets
    - dywidendy i udziały w zyskach | dividends and shares in profits
    - odsetki | interest received
Inne wpływy inwestycyjne | Other inflows from investment activities
Wydatki | Cash outflows
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | Acquisition of
intangible assets and tangible fixed assets
Na aktywa finansowe, w tym: | On financial assets, including:
w jednostkach powiązanych | Related entities
    - udzielone pożyczki długoterminowe | loans granted
    - nabycie udziałów | shares

106 082

228 976

104 310

225 351

277

1 011

1 495

2 614

0

0

(91 855)

(218 516)

(223)

(130)

(91 632)

(218 236)

(2 595)

(3 826)

(2 145)

(3 326)

(450)

(500)

(89 037)

(214 410)

    - nabycie aktywów finansowych | acquisition of financial assets

(89 037)

(214 410)

Inne wydatki inwestycyjne | Other outflows from investment activities

0

(150)

14 227

10 460

Przepływy pieniężne netto, razem | Change in cash and cash equivalents in the balance sheet

6 810

15 459

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | Cash and cash equivalents as at the beginning
of the period

6 810

15 459

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

42 542

27 083

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

49 352

42 542

11

13

w pozostałych jednostkach | In other entities

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

- o ograniczonej możliwości dysponowania | of restricted cash and cash equivalents
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Suplement.
O naszych
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inicjatywach,
projektach
Supplement.
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Gazeta Wyborcza, 04.11.2020

Nagrody Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej 2020

Foundation for Polish Science
Awards in 2020

Piotr Cieśliński
Joanna Grabowska

Piotr Cieśliński
Joanna Grabowska

Dziś przyznano najważniejsze wyróżnienia naukowe w Polsce:
za najstarszą mapę kosmosu, ciekłe kryształy, odporność na
patogeny i pradzieje Sahary. Laureaci dostaną po 200 tys. zł.
Nagrody przyznano w czterech kategoriach:

Today, the Foundation for Polish Science awarded the most
important scientific distinctions in Poland: for the oldest map
of the universe, liquid crystals, resistance to pathogens, and
the prehistory of the Sahara Desert. The winners will receive
PLN 200 thousand each.

→

The Prizes were awarded in four categories:

Nauki humanistyczne

Nagrodę dostał prof. Romuald Schild za „wskazanie klimatycznych i środowiskowych uwarunkowań procesów
społeczno-kulturowych w epoce kamienia na obszarach
Afryki Północnej i Niżu Europejskiego”.
W roku 1962 prof. Fred Wendorf, amerykański archeolog z Muzeum Nowego Meksyku w Santa Fe rozpoczął werbowanie
międzynarodowej ekipy złożonej ze znawców epoki kamienia.
Miała zająć się poszukiwaniem pradawnych zabytków na
ogromnym obszarze po obu stronach sudańsko-egipskiej
granicy, który miał być zalany w wyniku budowy Wysokiej
Tamy Asuańskiej. W tym czasie już od dwóch lat trwała tam
pod patronatem UNESCO wielka międzynarodowa akcja
ratowania zabytków starożytnej Nubii, w której uczestniczyli także Polacy pod kierownictwem prof. Kazimierza
Michałowskiego.
Jednym z polskich naukowców, którzy włączyli się do akcji
prof. Wendorfa, był dr Schild. Combined Prehistoric Expedition uznawana jest teraz za największą oraz najdłużej nieprzerwanie działającą na świecie ekspedycję prehistoryczną
w Afryce. Prof. Schild był jej wiceszefem w latach 1970-1999
i szefem w latach 1999-2007. To m.in. za odkrycia w Egipcie,
Sudanie i Etiopii otrzymuje teraz Nagrodę FNP.
Badacze udowodnili m.in., że ok. 11,5 tys. lat temu na terenach dzisiejszej Pustyni Zachodniej osiedlili się pasterze
z późnej epoki kamienia. Sprzyjał temu klimat wówczas dużo
wilgotniejszy niż teraz. W pobliżu pustynnego sezonowego
jeziora Nabta Playa odkryli założone około 9 tys. lat temu
neolityczne Centrum Ceremonialne, w którym składane
były ofiary, oraz niezwykłe „pola pamięci przodków” sprzed
6,5-6,1 tys. lat, na których ówcześni mieszkańcy tych ziem

→

Humanities and Social Sciences

The Prize was awarded to Prof. Romuald Schild for “explaining
the climatic and environmental determinants of sociocultural
processes during the Stone Age in North Africa and the Great
European Plain.”
In 1962, Prof. Fred Wendorf, an American archaeologist at
the Museum of New Mexico in Santa Fe, began to recruit an
international team of Stone Age experts. The team’s task
was to search for ancient monuments in a vast area on
both sides of the Sudanese-Egyptian border, which was
to be flooded as a result of the construction of the Aswan
High Dam. At that time, the great international initiative
under the patronage of UNESCO to save the monuments
of ancient Nubia had been taking place for two years. Poles
also participated in this engagement under the lead of Prof.
Kazimierz Michałowski.
One of the Polish scientists who took part in Prof. Wendorf’s initiative was Romuald Schild. The Combined Prehistoric Expedition is now considered the largest and longest continuously
operating expedition to learn about prehistoric Africa. Schild was
the Expedition’s Vice-President in 1970–1999 and President in
1999–2007. It is for his discoveries in Egypt, Sudan, and Ethiopia,
among other places, that he now receives the Foundation for
Polish Science Award.
The scientists proved that about 11,500 years ago shepherds
of the late Stone Age settled in the area of today’s Western
Desert. This was fostered by the climate, which at that time
was much more humid than it is today. Near the seasonal
desert lake Nabta Playa, the scientists discovered a Neolithic
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stawiali antropomorficzne stele kamienne w grupach symbolizujących klany lub rozszerzone rodziny. Wznosili również
zbudowane ze steli tzw. ciągi menhirów, które skierowane
były na ważne w ich kosmogonii jasne gwiazdy. Około 6 tys.
lat temu, gdy sawanna zaczęła wysychać, prahistoryczni
pasterze porzucili swoje niewielkie osady i wyruszyli do
doliny Nilu.
To prawdopodobnie oni w znacznym stopniu przyczynili się
do powstania cywilizacji starożytnego Egiptu, wnosząc do
niej wierzenia istotne w religii starożytnego Egiptu.
W Polsce prof. Schild badał głównie wydobywanie i dystrybucję czerwonej ochry i górnictwa krzemienia w epoce
kamienia. Prowadził badania m.in. we wsi Całowanie koło
Warszawy, na stanowiskach w Rydnie niedaleko Skarżyska-Kamiennej oraz w Wilczycach blisko Sandomierza.

→

Nauki chemiczne

Nagrodzona została prof. Ewa Górecka z Uniwersytetu Warszawskiego „za otrzymanie materiałów ciekłokrystalicznych
o strukturze chiralnej zbudowanych z niechiralnych molekuł”.
Ciekłe kryształy stanowią fazę pośrednią między cieczą a kryształem – podstawowymi stanami skupienia materii. Z jednej
strony są płynne tak jak ciecze, a z drugiej tworzą uporządkowane struktury, co jest charakterystyczne dla kryształów.
Zbudowane z nich wyświetlacze są dziś powszechnie stosowane
w telewizorach, komputerach i telefonach.
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Fundacja na rzecz Nauki Polskiej doceniła polską uczoną za
odkrycie nowego typu uporządkowania w ciekłych kryształach.
Udało się jej otrzymać struktury, które są lewo- lub prawoskrętne (tj. mają własność zwaną chiralnością), chociaż tworzące je
molekuły same nie wykazują tego typu asymetrii. Te nietypowe
ciekłe kryształy są zbudowane z nanokulek metalu lub molekuł
o silnie wygiętym rdzeniu.

82

Chiralność to cecha obiektów, których lustrzane odbicia nie
mogą być nałożone na siebie. Chiralne są np. nasze dłonie –
lewa jest lustrzanym odbiciem prawej i nie da się rękawiczki
zdjętej z lewej dłoni nałożyć na prawą.
Chiralna jest większość cząsteczek o znaczeniu biologicznym:
aminokwasów, białek, cukrów. Cecha ta ma ogromne znaczenie
np. przy projektowaniu leków, bo nierzadko cząsteczki będące
lustrzanymi odbiciami, mimo identycznej budowy chemicznej,
mają zupełnie inne właściwości.
Struktury, które mają określoną skrętność (chiralność), można
zbudować z molekuł, które same takie nie są. Ale do niedawna
uważano, że można je otrzymać tylko w stanie krystalicznym,

Ceremonial Center established about 9,000 years ago, where
sacrifices were offered, and the extraordinary “ancestor memorial fields” from about 6,500–6,100 years ago, where the
then inhabitants of these lands erected anthropomorphic
stone stelae in groups symbolizing clans or extended families.
They also erected “alignments of menhirs” built of stelae,
directed at bright stars important to their cosmogony. About
6,000 years ago, when the savannah began to dry out, the
prehistoric shepherds abandoned their small settlements
and headed for the Nile valley.
It was probably they who greatly contributed to the emergence
of the ancient Egyptian civilization, introducing beliefs relevant
to ancient Egyptian religion.
In Poland, Prof. Schild mainly studied the exploitation and
distribution of red ochre and flint mining in the Stone Age.
He conducted research, among other locations, in the village
Całowanie near Warsaw, at the sites in Rydno near Skarżysko-Kamienna, and in Wilczyce near Sandomierz.

→

Chemical and Materials Sciences

The Prize was awarded to Prof. Ewa Górecka from the University
of Warsaw “for obtaining liquid crystal materials with a chiral
structure made of non-chiral molecules.”
Liquid crystals constitute an intermediate phase between liquid
and crystal – the main states of matter. On the one hand, they
are fluid just like liquids, and on the other hand, they form
ordered structures, which is the characteristic of crystals. The
screens made of liquid crystals are commonly used today in
television sets, computers, and phones.
The Foundation for Polish Science distinguished Prof. Ewa
Górecka for the discovery of a new type of ordering in liquid
crystals. She managed to obtain structures that are left- or
right-handed (they have a property called chirality), even
though the molecules that form them do not exhibit this
type of asymmetry themselves. These unusual liquid crystals
are built of metal nanospheres or molecules with a strongly
curved core.
Chirality is a property of objects whose mirror images cannot
be superimposed onto each other. As an example, our hands
are chiral: the left hand is a mirror image of the right one and
a left-handed glove cannot be placed on the right hand.
Most molecules of biological significance are chiral: amino acids,
proteins, sugars. This feature is essential, for instance, in drug
design, as often molecules that are mirror images of each other
have completely different properties, despite having identical
chemical structures.
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wyżej, od lewej / up, from the left: profesorowie Ewa Górecka, Krzysztof M. Górski, Jacek Radwan, Romuald Schild
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w którym molekuły silnie z sobą oddziałują. Dzięki odkryciom
prof. Góreckiej wiemy, że również mniej zorganizowana materia,
jaką są ciekłe kryształy, może tworzyć struktury chiralne zbudowane z molekuł achiralnych. Na razie są to pionierskie badania
podstawowe, ale ich wyniki w przyszłości mogą posłużyć do
stworzenia materiałów ciekłokrystalicznych nowej generacji,
które znajdą zastosowanie w zakresie nowatorskich materiałów
optycznych czy urządzeń przechowujących informacje.

→

Nauki o życiu i o Ziemi

Nagrodę dostał prof. Jacek Radwan z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu za „wykazanie roli ewolucyjnego mechanizmu optymalizacji zmienności genetycznej w kształtowaniu
odporności na patogeny i tolerowaniu własnych antygenów”.
Nagrodzone przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej badania
dotyczą ewolucji głównego układu zgodności tkankowej
(MHC), dzięki któremu układ odpornościowy może odróżniać
komórki organizmu od atakujących go patogenów. Molekuły
MHC wystawiają na zewnątrz komórek organizmu fragmenty
różnych białek, jakie znajdują się w środku. Zarówno własne
białka komórki, jak i białka – antygeny – patogenów, które
ją zaatakowały. Po to, aby komórki odpornościowe (limfocyty T) mogły rozpoznać agresorów za pomocą specjalnych
receptorów (TCR) i unicestwić zainfekowaną komórkę lub
stymulować produkcję przeciwciał.
Receptory TCR występują w naszych organizmach w milionach
wariantów, dzięki czemu limfocyty mogą rozpoznawać większość białek prezentowanych przez molekuły MHC.
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Jednak jesteśmy często podatni na choroby, bo nasz zestaw molekuł MHC nie jest w stanie zaprezentować limfocytom T wszystkich
antygenów atakujących nas patogenów. Dlaczego tak się dzieje?
Dlaczego nasz organizm postawił na mniejszą liczbę MHC?
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Zespół kierowany przez prof. Radwana jako pierwszy doświadczalnie zbadał hipotezę, że istnieje ewolucyjny kompromis
pomiędzy liczbą genów MHC a liczbą antygenowych receptorów
limfocytów T (TCR) umożliwiających likwidację patogenów.
Dzięki posiadaniu bardzo dużej liczby wariantów molekuł MHC
komórki mogłyby prezentować więcej białek patogenów, ale
też jednocześnie więcej prawidłowych białek organizmu. Te
ostatnie nie wywołują zwykle reakcji odpornościowej, ponieważ
limfocyty z receptorami TCR, które mogłyby się z nimi wiązać
i powodować autoagresję, są usuwane z organizmu na wczesnych etapach rozwoju układu odpornościowego. Hipoteza
mówiła więc, że dobór naturalny powstrzymuje dodawanie do
naszych genomów kolejnych wariantów genów MHC, ponieważ prowadziłoby to do usuwania zbyt wielu limfocytów, a to
w konsekwencji – zamiast poprawić – ograniczyłoby reakcję
odpornościową i osłabiało nasze organizmy.

Structures that have a certain helicity (chirality) can be formed
from molecules that do not have one of their own. However,
until recently, most believed that they can be only obtained
in the crystalline state, in which molecules strongly interact
with each other. Thanks to Prof. Górecka’s discovery, we now
know that also less organized matter like liquid crystals can
form chiral structures built of achiral molecules. For now, it
is pioneering basic research, but in the future, its results may
be used to create a new generation of liquid crystal materials
that will find application in innovative optical materials or
information storage devices.

→

Life Sciences

The Award was given to Prof. Jacek Radwan of the Adam Mickiewicz University in Poznań “for demonstrating the role of
evolutionary mechanism for optimizing genetic variability in
shaping resistance to pathogens and tolerating own antigens.”
The research awarded by the Foundation for Polish Science
concerns the evolution of major histocompatibility complex
(MHC), which enables the immune system to distinguish body
cells from attacking pathogens. The function of MHC molecules
is to expose fragments of various proteins – both cell’s own
proteins and the proteins (antigens) of the pathogens that
attacked it – contained inside the body cells to the outside. All
this happens so that immune cells (T-cells) can recognize the
aggressors with special T-cell receptors (TCR) and either destroy
the infected cell or stimulate the production of antibodies.
In our bodies, TCRs come in millions of variants, allowing T-cells
to recognize most proteins presented by MHC molecules.
However, we are often prone to disease because our set of
MHC molecules cannot present to T-cells all the antigens of
pathogens that attack us. Why does this happen? Why do our
bodies rely on a lower number of MHC molecules than necessary
to fully protect us?
The team led by Professor Radwan was the first one to experimentally test the hypothesis regarding the existence of an
evolutionary compromise between the number of MHC genes
and that of TCRs capable of eliminating pathogens. By having
many variants of MHC molecules, cells could present more
pathogens but also more normal body proteins at the same
time. The latter do not usually trigger an immune response
because the T-cells with TCRs that could bind to them and cause
autoaggression are removed from the body at the early stages
of immune system development. Thus, the hypothesis stated
that natural selection inhibits the addition of more MHC gene
variants to our genomes because this would lead to the removal
of too many T-cells and – instead of improving – consequently
reduce the immune response and weaken our bodies.

Zespół prof. Radwana po raz pierwszy empirycznie potwierdził
tę hipotezę na nornicach: im więcej dany osobnik miał genów
MHC, tym mniejszy repertuar receptorów na limfocytach T.

The team of Prof. Radwan first confirmed this hypothesis on
voles: the more MHC genes an individual vole had, the smaller
the repertoire of receptors on T cells.

→

→

Mathematics, Physics, and Engineering Sciences

Laureatem został prof. Krzysztof M. Górski z Uniwersytetu Warszawskiego i NASA za „opracowanie i wdrożenie metodologii
analizy map promieniowania reliktowego, kluczowych dla
poznania wczesnych etapów ewolucji Wszechświata”.

The winner was Prof. Krzysztof M. Górski of the University of Warsaw
and NASA, distinguished for “the development and implementation of the methodology of analysis of relic radiation maps, crucial
for understanding the early stages of evolution of the universe.”

Mikrofalowe promieniowanie tła, zwane promieniowaniem
reliktowym, to najstarszy znany nam rodzaj promieniowania we
Wszechświecie, bezpośrednie cieplne echo Wielkiego Wybuchu.

Cosmic microwave background radiation, called relic radiation,
is the oldest known type of radiation in the universe, a direct
thermal echo of the Big Bang.

Mapa temperatury promieniowania tła na niebie to niemowlęce zdjęcie Wszechświata sprzed blisko 14 mld lat. Pokazuje
pierwotne niejednorodności przestrzennego rozkładu materii,
z których z upływem czasu powstały galaktyki i całe zoo współczesnych obiektów niebieskich. Prof. Górski przyczynił się do
jej stworzenia. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej nagrodziła
go za opracowanie metod konstrukcji, wizualizacji i analizy
map sygnałów astronomicznych rozłożonych na całej sferze
niebieskiej. Naukowiec jest autorem rewolucyjnej metody
formatowania liczbowego i analizy danych astronomicznych
z przeglądów całego nieba – HEALPix (Hierarchical Equal Area
isoLatitude Pixelization of the Sphere).

The map of the sky background radiation temperature is a picture
of an infant universe nearly 14 billion years ago. It depicts the
original heterogeneity of the spatial distribution of matter from
which galaxies and the entire zoo of celestial objects were formed
over time. Górski greatly contributed to the map’s creation. The
Foundation for Polish Science awarded him for developing
methods of construction, visualization, and analysis of maps
of astronomical signals distributed across the entire celestial
sphere. Górski authored a revolutionary method of numerical
formatting and analysis of astronomical data from surveys of
the entire sky – HEALPix (Hierarchical Equal Area isoLatitude
Pixelization of the Sphere).

Z tego algorytmu korzystano w wielu wielkoskalowych przeglądach całego nieba, takich jak WMAP, Planck, Fermi LAT czy
Gaia. Artykuł opisujący algorytm był cytowany już 3,1 tys. razy,
a oparta na nim biblioteka oprogramowania została pobrana
przez blisko 60 tys. użytkowników na całym świecie.

The algorithm was used in many large-scale observations of the
entire sky, such as WMAP, Planck, Fermi LAT, or Gaia. The article
describing this algorithm has already been cited 3.1 thousand
times, and the software library based on it was downloaded by
about 60 thousand users from around the world.

Prof. Górski był kluczowym członkiem amerykańskiego zespołu
misji Planck zrealizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną
przy udziale NASA. Satelita został wystrzelony w 2009 r. i w ciągu
czterech lat pomiarów przesłał na Ziemię najbardziej kompletny zbiór danych pomiarowych rozkładu mikrofalowej emisji
na całym niebie w dziewięciu pasmach częstotliwości. Na ich
podstawie naukowcy skonstruowali najbardziej precyzyjne mapy
kosmicznego promieniowania tła dochodzącego do nas z epoki
około 380 tys. lat po Wielkim Wybuchu. Prof. Górski kierował grupą odpowiedzialną za opracowywanie algorytmów stosowanych
w procesie analizy danych, zajmował się m.in. eliminacją szumów
mikrofalowych pochodzących z naszej Galaktyki. Kierował też badaniami globalnej geometrii i topologii Wszechświata, precyzyjnej
statystyki anizotropii (czyli zależności od kierunku obserwacji)
promieniowania tła, oraz analizą anomalnych aspektów jego
obserwowanego rozkładu przestrzennego.

Prof. Górski was a key member of the US team responsible for
the Planck mission, conducted by the European Space Agency
with the participation of NASA. The satellite was launched in
2009 and, during four years of measurements, it sent to Earth the
most complete dataset measuring the distribution of microwave
emission across the sky in nine frequency bands. On this basis,
the scientists prepared the most precise maps of the cosmic
microwave background radiation, which reaches us from the
era of about 380 thousand years after the Big Bang. Prof. Górski
headed a group responsible for the development of algorithms
used in the process of data analysis and dealt with the elimination of microwave noise from our galaxy. Moreover, he directed
the study on the global geometry and topology of the universe,
precise statistics of cosmic background radiation anisotropy –
that is the dependence on the direction of observation – and the
analysis of anomalous aspects of its observed spatial distribution.

Przedruk artykułu z „Gazety Wyborczej” (4.11.2020), za zgodą wydawcy.

Reprint of an article from Gazeta Wyborcza (04.11.2020), with permission
of the publisher.
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Nauki matematyczno-fizyczne
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Nauka w epoce
COVID

Science in the
COVID Era

Sławomir Zagórski

Sławomir Zagórski

Naukowcy od dawna ostrzegali, że wybuch pandemii wywołanej najprawdopodobniej przez jakiś nowy wirus nie
jest kwestią „czy”, tylko „kiedy”. Mimo to na takie zdarzenie
trudno się przygotować.

Scientists have long warned that the outbreak of a pandemic
most likely caused by a new virus is not a matter of “if” but
“when.” Nevertheless, no one can properly prepare for such
an event.

Jednak już wkrótce po pierwszych niepokojących doniesieniach
z Chin z końca 2019 r. nastąpiła ogromna mobilizacja świata
naukowego. Genom wirusa SARS-CoV-2 został odczytany w imponującym tempie. Badacze w bezprecedensowy sposób zaczęli
dzielić się wynikami badań. Zaczął się wyścig mający na celu
jak najszybsze opracowanie szczepionek i leków na COVID-19.

However, soon after the first alarming news from China in
late 2019, we witnessed a huge mobilization of the scientific
world. Researchers read the genome of the SARS-CoV-2 at
an impressive pace and began sharing their findings in an
unprecedented way. A race began to develop vaccines and
drugs for COVID-19 as quickly as possible.

W tym międzynarodowym wysiłku nie zabrakło naturalnie
badaczy pracujących w Polsce. Fundacja na rzecz Nauki
Polskiej w czerwcu 2020 r. zorganizowała konkurs dla swoich
dotychczasowych beneficjentów (programów TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, POWROTY, HOMING), w którym można
było zdobyć dodatkowe środki na prowadzenie badań służących walce z COVID-19. Pytamy niektórych z nich, co stało
za decyzją starania się o te fundusze, czy musieli w tym celu
mocno zmienić swoje dotychczasowe plany naukowe. Jakiego
zadania się podjęli, czy są zadowoleni z postępu prac, wreszcie,
czy nauka w czasach pandemii stanęła na wysokości zadania.

Naturally, Polish-based researchers took part in this international effort. In June 2020, the Foundation for Polish Science
(FNP) organized a competition for its current beneficiaries
(TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, REINTEGRATION, HOMING
programs), which offered the possibility of obtaining additional funds for conducting research to combat COVID-19.
We ask some of them about the idea behind the decision to
apply for the funds and whether it required them to drastically
change previous scientific plans to do so. What project did
they undertake? Are satisfied with the progress of their work?
And has science risen up to the challenge in the era of COVID?

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

JACKPOT

Prof. Marcin Drąg z Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Politechniki Wrocławskiej nad tym, czy stanąć do konkursu,
nie zastanawiał się ani chwili. I tak dosłownie od pierwszego
dnia pandemii zajmował się nią naukowo. A konkretnie, proteazami wirusowymi, którymi pasjonuje się już od 15 lat.

Professor Marcin Drąg from the Department of Chemical
Biology and Bioimaging of the Wrocław University of Science and Technology did not hesitate to take part in the
competition. After all, he was scientifically preoccupied
with the epidemic literally from day one. Specifically, he
worked on viral proteases, which he has been passionate
about for fifteen years.

Prof. Drąg pracował m.in. z proteazami SARS-CoV-1, MERS,
wirusa Zika, dengi, wirusa gorączki Zachodniego Nilu, czarnej
ospy. Szczególnie istotne okazało się tu jego doświadczenie
związane z bliskimi kuzynami SARS-CoV-2, tj. SARS-CoV-1 i MERS.
– Byłem chyba jedynym w Polsce badaczem, który pracował
nad SARS-CoV-1 i jego proteazą – mówi w rozmowie z Fundacją.
– Byłem też bardzo zawiedziony, kiedy uznano, że SARS-CoV-1
i MERS to nieistotne zagrożenie i nie ma sensu inwestować
w te prace – ciągnie naukowiec. – Tymczasem my już wtedy
wspólnie z prof. Rolfem Hilgenfedlem przewidywaliśmy, że coś

Among many studies, Professor Drąg worked with the SARSCoV-1 protease, the MERS protease, the Zika virus protease,
the dengue protease, the West Nile virus protease, the black
pox protease. His experience with SARS-CoV-1 and MERS –
close cousins of SARS-CoV-2 – proved particularly important
in this case.
“I was probably the only scientist in Poland working on SARSCoV-1 and its protease,” said Professor Drąg in an interview
with the FNP.

– To było niesamowite zrządzenie losu. Strzał w dziesiątkę,
dzięki temu byliśmy gotowi z biblioteką dwa miesiące przed
wybuchem pandemii. W rezultacie wygraliśmy ze wszystkimi,
bo taką bibliotekę robi się miesiącami. A my mieliśmy narzędzie do badań w ręku. I jak tylko dostaliśmy proteazę nowego
koronawirusa, dosłownie za chwilę mieliśmy gotowe wyniki.

W POSZUKIWANIU WŁAŚCIWEGO FLUOROFORU
SARS-CoV-2 jest wyposażony w dwie proteazy. Wspomnianą
Mpro i drugą oznaczaną symbolem PLpro. Prof. Drąg, dzięki
swoim bibliotekom, rozpracował obydwa te białka w błyskawicznym tempie.
Do badania proteaz potrzebne są tzw. sondy, które mogą
wykrywać te enzymy np. w zainfekowanych komórkach. Nad
opracowaniem takiej nowoczesnej sondy fluorescencyjnej pracuje grupa prof. Daniela Gryko z Instytutu Chemii Organicznej
PAN w Warszawie, która już od jakiegoś czasu współpracuje
z zespołem Marcina Drąga. Cały wic polega na znalezieniu
właściwego fluoroforu, czyli cząsteczki pochłaniającej i emitującej światło.
– Aby metoda detekcji była wystarczająco czuła, fluorofor musi
mieć odpowiednią jasność – tłumaczy prof. Gryko. – Jasność
to, najprościej mówiąc, moc emisji, którą rozpoznaje nasze
oko, gdy patrzymy na zakreślacz fluorescencyjny, który można
kupić w sklepie papierniczym. Bardziej naukowo to produkt
mnożenia wydajności kwantowej fluorescencji i molowego
współczynnika absorpcji – ciągnie naukowiec.
– Wydajność kwantowa fluorescencji ma naturalne ograniczenie, którym jest 100 proc. i tego nie pokonamy. Natomiast
molowy współczynnik absorpcji jest nieograniczony – może
wynosić 10 tysięcy, 20 tysięcy, milion. Jasność fluoroforów
używanych wcześniej przez prof. Drąga wynosiła ok. 10 tys.
A cel naszego grantu jest taki – i wydaje mi się to bardzo realistyczne – żeby osiągnąć 50 tys., czyli 5 razy więcej – mówi
prof. Gryko.
– Teoretycznie można by taki fluorofor kupić gotowy. Tylko że
ta cząsteczka nie może być za duża, a wyższy współczynnik
absorpcji najłatwiej uzyskać, zwiększając rozmiar fluoroforu.
W tym przypadku to nie przejdzie. Po pierwsze dlatego, że po

“I was also very disappointed when it was decided that SARSCoV-1 and MERS were considered an insignificant threat and
that investing in this work would be pointless. Meanwhile,
together with Professor Rolf Hilgenfedel, we had already predicted that something like a pandemic could come. Therefore,
I decided to invest a lot of time and money in developing
a library of chemical compounds for the purpose of research
on the so-called Mpro protease of the SARS-CoV-1 and MERS
viruses. I took the risk that the next dangerous virus of this
kind could appear in thirty years, but it could also happen
literally tomorrow. As it turned out, we did not have to wait
long…,” concludes Professor Drąg.
“It was an exceptional stroke of fate. We hit the jackpot and –
thanks to this – the library was ready two months before
the outbreak of the pandemic. As a result, we won against
everyone else, because a library like this takes months of
preparations. Meanwhile, we had the research tool in our
hands. Thus, as soon as we obtained the protease of the new
coronavirus, we had the results ready in literally no time.”

SEEKING THE CORRECT FLUOROPHORE
SARS-CoV-2 is equipped with two proteases: the Mpro and
another one, designated PLpro. Thanks to his libraries, Professor Drąg worked out both of these proteases in no time.
Studying proteases requires “probes” that can detect these
enzymes, for instance, in infected cells. Professor Daniel
Gryko’s group from the Institute of Organic Chemistry of
the Polish Academy of Sciences in Warsaw, which has been
cooperating with Marcin Drąg’s team, works on the development of such a modern fluorescent probe. The trick is to
find the right fluorophore, that is a molecule that absorbs
and emits light.
“In order for the detection method to be sensitive enough,
the fluorophore must have sufficient brightness,” explains
Professor Gryko. “Brightness is, to put it simply, the power of
emission that our eye recognizes when we look at a fluorescent
highlighter that we can buy in a paper store. More scientifically,
it is the product of multiplying the fluorescence quantum
yield and the molar absorption coefficient,” continues Gryko.
“Naturally, the fluorescence quantum yield has its limits,
which is 100 percent, and we cannot overcome it. However, the molar absorption coefficient is unlimited – it can
reach 10 thousand, 20 thousand, a million. The brightness
of fluorophores used earlier by Professor Drąg was about
10 thousand. The goal of our grant is – and I think it is very
realistic – to reach 50 thousand, meaning five times more,”
says Professor Gryko.
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takiego jak pandemia może nadejść. Dlatego zdecydowałem
się zainwestować bardzo dużo czasu i pieniędzy w opracowanie biblioteki związków chemicznych służącej do badań nad
tzw. proteazą Mpro wirusów SARS-CoV-1 i MERS. Ryzykowałem,
że następny groźny wirus tego typu może się pojawić za 30 lat,
ale może się też to zdarzyć dosłownie jutro. Okazało się, że
nie trzeba było długo czekać… – kwituje prof. Drąg.
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doczepieniu do tetrapeptydu (4 połączone aminokwasy) na
końcu proteazy fluorofor musi się w miarę dobrze rozpuszczać.
Ale co ważniejsze, nie może zakłócać procesu rozpoznawania
proteazy, czyli dużego białka, jakim jest ten enzym, przez krótki
peptyd z dołączonym fluoroforem. A to oznacza, że musimy
zwiększyć współczynnik absorpcji, nie zwiększając znacząco
rozmiaru cząsteczki. I to jest właśnie nasze wyzwanie naukowe.

JAK ZAHAMOWAĆ METYLOTRANSFERAZĘ
Mówi się, że wirus to porcja złych wiadomości opakowana
w białko. W przypadku SARS-CoV-2 wiadomości zapisane
są w postaci RNA i zawierają informacje potrzebne do wytworzenia 29 wirusowych białek. Dwoma z nich zajmują się
profesorowie Drąg i Gryko. Dwa kolejne białka enzymatyczne
SARS-CoV-2 to przedmiot intensywnych badań prof. Jacka
Jemielitego z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Marcina Nowotnego z Międzynarodowego
Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
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Prof. Marcin Nowotny: – Nasze plany nie uległy jakiejś dramatycznej modyfikacji. Podjęliśmy się dodatkowych zadań
w ramach tych zespołów, którymi obecnie kierujemy. Uznaliśmy, że jesteśmy obaj w bardzo korzystnym punkcie wyjściowym do rozpoczęcia badań nad metylotransferazami
wirusa SARS-CoV-2. Parę lat temu badaliśmy już wspólnie
tę klasę enzymów i to było naturalne, żeby teraz podjąć ten
temat. Szczególnie w czasach, kiedy wszyscy rozumiemy, że
koronawirus to najbardziej aktualny problem naukowy, z jakim
mamy do czynienia.
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Prof. Jacek Jemielity: – W sumie to był zbieg okoliczności.
Ale muszę zacząć od mRNA, czyli od przepisu na białko. Jeśli
w ludzkiej komórce ma powstać jakieś białko, musi najpierw
powstać mRNA, a następnie zostać wyposażone w strukturę zwaną kapem (czapeczką), w czym uczestniczą właśnie
metylotransferazy. Jeżeli z kolei wirus chce się namnażać
w naszym organizmie, też musi zsyntetyzować własne mRNA,
a dodatkowo sprawić, by było podobne do naszego. Inaczej
nasz układ immunologiczny go zniszczy. SARS-CoV-2 ma dwie
metylotransferazy: nsp14 i nsp16. Ta pierwsza bierze udział
przy tworzeniu kapu, druga w oszukiwaniu naszego układu
odpornościowego”.
– Tuż przed pandemią udało się nam stworzyć metodę pozwalającą szybko odpowiedzieć, czy dana cząsteczka jest w stanie
zahamować biosyntezę struktury kapu na końcu mRNA, czy nie.
Praca na ten temat ukazała się dokładnie w momencie, kiedy
FNP ogłosiła konkurs na dodatkowe środki. A ponieważ znamy
się z Marcinem jeszcze z czasów studenckich i współpracowaliśmy już – z powodzeniem – w innych projektach, postanowiliśmy
połączyć siły. Wykorzystać naszą metodę i jednocześnie duże

“Theoretically, it is possible to buy a ready-made fluorophore.
However, this molecule cannot be too big, and the easiest way
to obtain a higher absorption coefficient is to increase the size
of the fluorophore. In this case, it will not work. First, because
the fluorophore must dissolve reasonably well when attached
to a tetrapeptide (four joined amino acids) at the end of the
protease. However, more importantly, the fluorophore must
not interfere with the recognition of the protease – a large
protein that makes this enzyme – by the short peptide with
the attached fluorophore. And that means we must increase
the uptake rate without significantly increasing the size of
the molecule. And that’s our scientific challenge.”

HOW TO INHIBIT METHYLTRANSFERASE
A virus is said to be a portion of bad messages packed into
a protein. In the case of SARS-CoV-2, the bad messages are
stored as RNA and contain the information needed to produce 29 viral proteins. A couple of those are addressed by
Professors Drąg and Gryko. Another couple of SARS-CoV-2
enzyme proteins are the subject of intensive research by
Professor Jacek Jemielity from the Center of New Technologies of the University of Warsaw and Professor Marcin
Nowotny from the International Institute of Molecular and
Cell Biology in Warsaw.
Professor Marcin Nowotny: “Our plans were not modified
in any dramatic way. We undertook additional tasks within
the teams we currently lead. In fact, we both felt that we
are at a very advantageous starting point to begin research
on SARS-CoV-2 viral methyltransferases. We had already
jointly studied the class of enzymes a few years back, so it
was easy to approach the subject now. Especially at a time
when we all realized that the coronavirus is the most pressing
scientific problem we face.”
Professor Jacek Jemielity: “Actually, it was a coincidence.
But I ought to start with mRNA, that is the recipe for protein.
In order for a protein to form in a human cell, an mRNA must
first be formed, and then it must be equipped with a structure referred to as a cap, which is what methyltransferases
are involved in. In turn, if a virus wants to multiply in our
bodies, it too must synthesize its own mRNA and make it
similar to ours. Otherwise, our immune system will destroy
it. SARS-CoV-2 has two methyltranferases: nsp14 and nsp16.
The former is involved in the creation of the cap, while the
latter in the fooling of our immune system.”
“Right before the pandemic, we managed to develop a method
allowing us to quickly answer whether a given molecule is
able to inhibit the biosynthesis of the cap structure at the end
of the mRNA. The paper on this topic was published exactly

prof. Daniel Gryko

Prof. Jacek Jemility 					

prof. Marcin Nowotny
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doświadczenie Marcina w rozwiązywaniu struktur architektury
białek. A wszystko po to, by szukać związków, które hamują
metylotransferazy koronawirusa i tym samym mogłyby w przyszłości stać się lekami na COVID-19 – tłumaczy prof. Jemielity.

STRUKTURA KRYSZTAŁU
Czy jest już jakiś przeciwwirusowy lek na rynku, którego
działanie polegałoby na hamowaniu metylotransferazy? –
dopytuję autorów badania.
– Nie ma. Jeśli by się nam udało, byłby to pierwszy inhibitor
wymierzony w ten cel – mówi prof. Nowotny. – Tworzenie
leków jest bardzo trudne. Trzeba znaleźć nie tylko aktywną
cząsteczkę, która specyficznie zahamuje konkretne białka,
ale musi być ona także bezpieczna dla człowieka. Dlatego to
bardzo długotrwały proces. Obecna pandemia daje jednak
ogromny impuls, żeby te działania zintensyfikować. Dziś
mówi się coraz częściej, że potrzebujemy stworzyć bardziej
uniwersalne cząsteczki, które byłyby w stanie hamować wiele
różnych rodzin wirusów – dodaje naukowiec.
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– Metylotransferazy jako cel terapeutyczny to zadanie bardzo
ambitne. Podobne enzymy są w komórkach człowieka, więc
musimy znaleźć taki związek, który będzie hamował wyłącznie
metylotransferazy wirusowe. Skrining (przesiew), który zrobiliśmy, pokazuje, że jest to możliwe. Bo pierwszym etapem
realizacji tego projektu było przesianie bibliotek związków
chemicznych zsyntetyzowanych już wcześniej. Spośród 7 tys.
związków wybraliśmy 93, które okazały się wystarczająco
aktywne. A potem, we współpracy z laboratorium belgijskim
sprawdzającym ich działanie już na samym wirusie, zawęziliśmy
tę liczbę do pięciu – mówi prof. Jemielity.
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– Ale to dopiero początek – zastrzega badacz. – Metylotransferaza nsp14 jest bodajże jedynym białkiem SARS-CoV-2, którego
nie udało się wykrystalizować. Marcin próbuje uzyskać tę
strukturę krystalograficzną. Umożliwiłoby to lepsze poznanie
właściwości tych związków, które już badamy. Chcielibyśmy
następnie je tak przekształcić, żeby były jeszcze bardziej
aktywne i selektywne.

SZTUCZNE EGZOSOMY I NATURALNE LIMFOCYTY T
Prof. Jonathan Heddle pracuje w Małopolskim Centrum
Technologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego pasja to nanobionauka. Kiedy jakiś czas temu prosiłem go, by zdefiniował
to pojęcie, powiedział, że chodzi o budowanie sztucznych
struktur z naturalnych, biologicznych cząsteczek takich jak
białka czy DNA. W jakim celu się to robi? – Natura sama
stworzyła wiele mikroskopijnych, precyzyjnych nanomaszyn,

when the FNP announced the competition for additional
funding. Since Marcin [Nowotny] and I have known each
other since our student days and we have already successfully
cooperated in other projects, we decided to join forces. To
use our method and Marcin [Nowotny]’s big experience in
solving protein architecture structures. All this to search for
compounds that inhibit coronavirus methyltransferases, and
which thus could become the future drugs to treat COVID-19.”

CRYSTAL STRUCTURE
“Is there already an antiviral drug on the market that works
by inhibiting methyltransferase?”, I asked the authors of
the study.
“There is none. And if we succeeded, it would be the first
inhibitor to target that,” says Professor Nowotny. “Drug
development is very difficult. It does not suffice to find an
active molecule that will specifically inhibit specific proteins.
It must also be safe for humans, which is the reason why this
process takes so long. However, the current pandemic gives
a fresh impetus to intensify these efforts. Today it is more
and more often said that we need to create more universal
molecules, which would be able to inhibit many different
families of viruses,” adds the scientist.
“Methyltransferases as a therapeutic target is a very challenging task. Similar enzymes are found in human cells, so we
must find a compound that only inhibits viral methyltransferases. The screening we did proves that this is possible. The
first stage of our project was to screen libraries of already
synthesized chemical compounds. Out of 7000 compounds,
we selected 93 that proved to be active enough. Then, in cooperation with a Belgian laboratory responsible for checking
the compounds’ effectiveness on the virus itself, we reduced
this number to five,” says Professor Jemielity.
“This is just the beginning,” warns the researcher. “The nsp14
methyltransferase is perhaps the only SARS-CoV-2 protein
that has not been successfully crystallized. Marcin is trying
to obtain its crystallographic structure. This would allow us
to better understand the properties of the compounds that
we already analyze. We would then like to transform them
so that they are even more active and selective.”

ARTIFICIAL EXOSOMES AND NATURAL
T-LYMPHOCYTES
Professor Jonathan Heddle works at the Małopolska Centre
of Biotechnology of the Jagiellonian University. Nanobioscience is his passion. When asked to define this term

dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak

Dr hab. Justyna Olko					

dr hab. Marcin Bilewicz
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choćby enzymów, które sterują poszczególnymi procesami
w żywych komórkach. A nanobionauka to próba wytwarzania
sztucznych wersji biologicznych nanomaszyn, potencjalnie
lepszych, wydajniejszych – tłumaczył naukowiec.
Tym razem prof. Heddle wraz z dr hab. Danutą Gutowską-Owsiak z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
podjęli współpracę na styku nanobionauki i immunologii.
– Postanowiliśmy stanąć do konkursu ogłoszonego przez FNP,
żeby zająć się technologią, która w przyszłości potencjalnie
mogłaby się okazać przydatna w opracowywaniu szczepionek,
także przeciw COVID – mówi Heddle.
– Próbujemy w sztuczny sposób pobudzić odpowiedź organizmu przeciwko wirusowi – tłumaczy dr hab. Gutowska-Owsiak.
– Celujemy nie w produkcję przeciwciał, lecz w tzw. odpowiedź
komórkową. Interesują nas konkretnie limfocyty T, których
funkcja polega na zabijaniu komórek zainfekowanych wirusem. Chcemy odpowiednio pobudzić limfocyty T, żeby w razie
natrafienia na zakażone ludzkie komórki były od razu gotowe
efektywnie je niszczyć.
Jak tego dokonać? Poprzez stworzenie sztucznych egzosomów – małych pęcherzyków występujących powszechnie
w naturze, pośredniczących w wymianie informacji między
komórkami. Egzosomy mogą informować sąsiednie komórki
np. o niebezpieczeństwie. Komórki wymieniają się nimi między sobą. Praktycznie każda z nich jest w stanie je wytwarzać.
– Wiemy, że ten system komunikacji jest używany w różnych
procesach fizjologicznych – mówi Gutowska-Owsiak. – Jest on
istotny także w przypadku różnych chorób. My chcemy użyć
tego systemu, żeby nauczyć limfocyty T, by odpowiedziały
na infekcję wirusową.
Czy ktokolwiek używał już tej techniki w tym celu?

RAPORT ROCZNY FNP 2020 | SUPLEMENT

– Nie. Nikt inny nie próbował konstruować egzosomów w taki
sposób, jak my to robimy, żeby uzyskać efekt mobilizacji tych
komórek – odpowiada badaczka.
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COVID JAKO PRZYCZYNA DYSKRYMINACJI
Badania dotyczące COVID-19 to przede wszystkim domena
lekarzy, biologów, chemików, fizyków. To jednak również ważny temat dla humanistów i przedstawicieli nauk społecznych.
W gronie beneficjentów FNP znalazły się także takie osoby,
z czego Fundacja nie kryje zadowolenia.
Dr hab. Justyna Olko z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego wraz z dr. hab. Michałem Bilewiczem

some time ago, he said that it is about building artificial
structures from natural, biological molecules such as proteins or DNA. For what purpose scientists do this? “Nature
itself has created many microscopic, precise nanomachines,
such as the enzymes that control particular processes in
living cells. Nanobioscience is an attempt to produce artificial versions of the biological nanomachines, which are
potentially better, more efficient,” explained the scientist.
This time Professor Heddle together with Dr. Danuta Gutowska-Owsiak from the Intercollegiate Faculty of Biotechnology
of the University of Gdańsk and the Medical University of
Gdańsk decided to cooperate at the intersection of nanobioscience and immunology. “We decided to enter the
competition announced by the FNP to pursue a technology
that in the future could potentially prove useful for developing vaccines, including those against COVID,” Heddle says.
“We seek to artificially stimulate the body’s response against
the virus,” explains Dr. Gutowska-Owsiak. “We target not
the production of antibodies but the so-called cellular
response. We are specifically interested in T-lymphocytes
whose function is to kill virus-infected cells. We want to
properly stimulate T-lymphocytes so that when they come
across infected human cells, they are immediately ready
to effectively destroy them.”
How can this be done? By creating artificial exosomes: small
vesicles commonly found in nature that mediate the exchange
of information between cells. Exosomes can inform adjacent
cells of danger, for example. Cells exchange them with each
other. Virtually every cell is capable of producing exosomes.
“We know that this system of communication is used in various
physiological processes,” says Gutowska-Owsiak. “It is also
critical in the case of various diseases. We want to use this
system to teach T-lymphocytes to respond to a viral infection.”
Has anyone used this technique for this purpose before?
“No. No one else has ever tried to construct exosomes the
way we do to receive the effect of mobilizing these cells,”
the researcher answers.

COVID AS A CAUSE OF DISCRIMINATION
Research on COVID-19 is primarily the domain of medical
doctors, biologists, chemists, and physicists. However, this
is also an important subject for the humanities and the
social sciences. Scholars in these fields are also included
in the list of beneficiaries of the FNP, to the satisfaction of
the Foundation.

z Wydziału Psychologii tej samej uczelni badają już od jakiegoś czasu skutki dyskryminacji i stygmatyzacji mniejszości
etnicznych oraz imigrantów, a zarazem także pozytywne dla
zdrowia i dobrostanu efekty zachowania języków rdzennych.
COVID-19 odmienił życie nas wszystkich, ale wspomniane
społeczności dotknął ze szczególną siłą.
Justyna Olko: – Pominięcie skutków pandemii w odniesieniu
do tych grup było po prostu niemożliwe. Nawet jeśli nie
otrzymalibyśmy dodatkowych funduszy ani nie przedłużyli
projektu, musielibyśmy i tak uwzględnić ten aspekt w naszych
badaniach. Inaczej pominęlibyśmy fundamentalny czynnik,

Dr. Justyna Olko from the Faculty of “Artes Liberales” of
the University of Warsaw together with Dr. Michał Bilewicz
from the Faculty of Psychology of the same university have
been studying for some time the effects of discrimination
and stigmatization of ethnic minorities and immigrants and
at the same time the positive health and welfare effects of
preserving indigenous languages. COVID-19 changed the
lives of all of us, but it affected these communities with
particular force.
Justyna Olko: “Neglecting the effects of the pandemic on
these groups was simply impossible. Even if we had not

od lewej / from the left: kampania informacyjna nt. COVID-19
w lokalnych wariantach języka nahuatl / The Covid-19 information
campaign in local variants of the Nahuatl language. (1. Chicontepec,
Veracruz, 2. San Miguel Tenango, Puebla, 3. Huejutla, Hidalgo)
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który wpłynął na funkcjonowanie tych grup i uwydatnił szereg
nierówności i problemów, które wcześniej były częściowo
ukryte, zamaskowane pod powierzchnią. W kontekście pandemii to wszystko się uwypukliło.
Dr hab. Michał Bilewicz: – Efekty pandemii koronawirusa
wtargnęły do naszego projektu zupełnie niezależnie od możliwości rozszerzenia projektu przez FNP. Byliśmy w trakcie
realizacji dużego badania grup mniejszościowych w Polsce
i Meksyku oraz migrantów z Ukrainy w Polsce, w którym
badaliśmy konsekwencje różnych form dyskryminacji dla ich
funkcjonowania, dobrostanu psychicznego. I w trakcie realizacji tego projektu nagle uderzyła w nas pandemia. Było to
o tyle problematyczne, że część próby po prostu nam zniknęła.
Znaczna część imigrantów z Ukrainy musiała bowiem wrócić
do swojego kraju – opowiada Michał Bilewicz.
– Znaleźli się w sytuacji niezwykłej niepewności. Nie wiedzieli,
jak długo to potrwa, czy nastąpi taki lockdown, który uniemożliwi im pracę, pojawiały się napięcia etniczne. Zarówno
członkowie mniejszości, jak i emigranci mówili, że nie czują
się bezpiecznie i w związku z tym wiedzieliśmy, że musimy
uwzględnić kwestię pandemii w naszych badaniach. Uznaliśmy,
że zbadamy ten problem, bo mieliśmy konkretne hipotezy na
ten temat. Wiadomo, że ludzie w sytuacji zagrożenia zamykają
się w swoich wspólnotach, zaczynają traktować obcych jako
zagrożenie. Nawet wtedy, kiedy biologicznie nie ma do tego
racjonalnych podstaw, takie lęki się pojawiają i powodują
nagłe zmiany w relacjach grupowych między ludźmi – konkluduje badacz.

ZATRZYMAĆ SERCE WIRUSA
Dopytuję o postęp prac związanych z COVID i o poziom zadowolenia badaczy, którzy je prowadzą.
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Prof. Daniel Gryko jest optymistą. Przypomnijmy, że jego
cel to znalezienie pięciokrotnie jaśniejszego fluoroforu do
sondy wykrywającej wirusowe proteazy. Jest mniej więcej
w połowie drogi.
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– Mamy w tej chwili dwa związki, których molowy współczynnik
absorpcji wynosi ok. 30 tys. Czyli trzy razy więcej, niż było
do tej pory, ale wciąż dwa razy mniej, niż trzeba – zaznacza
naukowiec.

received additional funding and extended the project, we
would still include this aspect in our research. Otherwise,
we would have missed a fundamental factor that affected
the functioning of these groups and brought out a whole
range of inequalities and problems that had previously been
partly hidden, masked under the surface. The pandemic only
amplified the problems.”
Michał Bilewicz: “The effects of the coronavirus pandemic
intruded into our project completely independently of the
possibility offered by the FNP to expand the project. We were
in the midst of a large study investigating minority groups
in Poland and Mexico and migrants from Ukraine in Poland,
in which we examined the consequences of various forms of
discrimination on their functioning and on their psychological well-being. And it was in the course of this project when
the pandemic started. It was problematic because a part
of the sample simply disappeared. A significant number of
immigrants from Ukraine had to return to their country.”
“They found themselves in a situation of extraordinary uncertainty. They didn’t know how long it would last, whether there would be a lockdown that would prevent them
from working, and ethnic tensions were emerging. Both
migrants and minorities’ members stated that they felt
unsafe, and hence we knew we had to include the issue of
the pandemic in our research. We decided to investigate
this problem because we had specific hypotheses about
it. It is well known that people in a threatening situation
lock themselves into their communities and begin to treat
strangers as a threat. Even when there is no rational basis
for it from the perspective of biology, such fears appear and
cause sudden changes in group relations among people,”
concludes the researcher.

STOP THE HEART OF THE VIRUS
I also asked about the progress of the works related to
COVID and the level of satisfaction of the researchers who
lead the studies.
Professor Daniel Gryko is optimistic. Let us recall that his
goal is to find a five times brighter fluorophore for a viral
protease detection probe. He is about halfway there.

Prof. Marcin Drąg opowiada o praktycznych zastosowaniach
jego badań nad proteazami SARS-CoV-2. Po pierwsze, testy
diagnostyczne.

“At the moment, we have two compounds whose molar
absorption coefficient is about 30,000, that is three times
more than before but still two times less than necessary,”
he points out.

– Jestem w kontakcie z kilkoma firmami, które już nad tym
pracują.

Professor Marcin Drąg describes the practical applications
of his research on SARS-CoV-2 proteases. First, diagnostic

– Komórki zakażone wirusem traktuje się lekiem, a następnie
sprawdza aktywność proteazy. Im aktywność niższa, tym lek
bardziej skuteczny (te badania prowadzone są w laboratorium
wirusologicznym w Belgii).
Po trzecie, badania na zwierzętach zakażonych koronawirusem
– tym z kolei zajmuje się laboratorium na Columbia University.
I wreszcie po czwarte – tworzenie leków hamujących aktywność wirusowych proteaz.

tests: “I am in contact with several companies that are already working on this.”
Second, checking how the drugs work: “Cells infected with
the virus are treated with the drug and then the protease
activity is checked. The lower the activity, the more effective
the drug (these studies are conducted in a virology laboratory in Belgium).”
Third, tests on animals infected with coronavirus, which
happen in a laboratory at Columbia University in the USA.

– Pfizer, który niedawno rozpoczął pierwszą fazę badań klinicznych nad doustnym lekiem na COVID-19, korzysta z naszych
wyników. Jeden z aminokwasów użytych przez firmę pochodzi
właśnie z naszego skriningu – cieszy się prof. Drąg. – My teraz
patrzymy w kierunku innych koronawirusów, które mogą
pojawić się w przyszłości – ciągnie naukowiec. – Udało się
nam pokazać, że ani jedna, ani druga wirusowa proteaza nie
mutują w centrum aktywnym. Gdyby udało się stworzyć jakąś
strukturę wiodącą do leku, może być z tego w przyszłości tzw.
lek panwirusowy, czyli działający na różne koronawirusy.
Robimy tu bardzo duże badania przesiewowe i mamy już
pierwsze niezwykle obiecujące wyniki. Mogę uchylić rąbka
tajemnicy, że pewna cząsteczka, którą mamy w kilkunastu
wersjach, działa nie na 2, ale na 3 cele molekularne wirusa.

Finally, the creation of drugs that inhibit the activity of viral
proteases: “Pfizer, which has recently begun the first phase
of clinical trials of an oral drug for COVID-19, makes use of
our results. One of the amino acids used by the company
comes from our screening,” says Drąg. “We are now looking
toward other coronaviruses that may emerge in the future.
We managed to show that neither of the two viral proteases
mutates in the active center. If we succeeded at creating
a structure leading to a drug, then in the future this could
be a so-called pan-viral drug, namely one that is active
against various coronaviruses. We are conducting a very large
screening and already have the first extremely promising
results. I can reveal that a certain molecule, which we have
in several versions, acts not on two, but on three molecular
targets of the virus.”

Czy wystarczy ugodzić w proteazę SARS-CoV-2, by go całkowicie pokonać? – dopytuję. W przypadku HIV trzeba było aż
trzech leków naraz.

“Is it enough to hit SARS-CoV-2 protease to fully defeat it?”,
I ask. In the case of HIV, three drugs were needed at the
same time.

– Wydaje się, że zahamowanie proteazy wystarczy – odpowiada
prof. Drąg. – Jeśli wirus dostanie się do wnętrza ludzkiej komórki, wykorzystuje naszą maszynerię do produkcji własnych
białek. Tworzy się jedno olbrzymie białko, które następnie
musi być pocięte. I na tym właśnie polega zadanie proteazy
Mpro. Jeśli zahamujemy jej działanie, zatrzymamy całkowicie
replikację wirusa – tłumaczy naukowiec.

“It seems that inhibiting the protease is enough,” answers
Professor Drąg. “If the virus gets inside a human cell, it uses
our machinery to produce its own proteins. One huge protein
is created, which then must be cut up. And that’s exactly
the job of the Mpro protease. If we inhibit its activity, we
stop the virus replication completely,” explains the scientist.

– Proteaza Mpro w strukturze krystalicznej ma postać serca.
I to rzeczywiście jest serce tego wirusa. Jeżeli je zatrzymamy,
to nasz sposób musi działać.

SĄ KRYSZTAŁY, NIE MA METODY PRZESIEWOWEJ –
I ODWROTNIE
Jak trudno skrystalizować białko? – pytam prof. Marcina
Nowotnego.
– To zależy od przypadku. Są takie, które absolutnie nie chcą
tworzyć kryształów umożliwiających na tej podstawie określenie

“In its crystal structure, the Mpro protease has the form of
a heart. And this is indeed the heart of the virus. If we stop
it, then our method must work.”

IF THERE ARE CRYSTALS, THERE IS NO
SCREENING METHOD; AND VICE VERSA
“How hard is it to crystallize a protein?”, I ask Professor Marcin Nowotny.
“It depends very much on the case. There are proteins that
absolutely do not want to form crystals based on which we
could determine their atomic architecture, that is the position
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Po drugie, sprawdzanie, jak działają leki.
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architektury atomowej, czyli położenia poszczególnych atomów.
Akurat jedna z metylotransferaz, nad którą obecnie pracujemy,
to trudny orzech do zgryzienia – odpowiada badacz.
– Przypomnę, że jest jeszcze drugi enzym, bo badamy dwie metylotransferazy. W przypadku tego drugiego związku jesteśmy
w stanie wyprodukować bardzo wysokiej jakości kryształy.
I teraz do tych kryształów będziemy dodawać setki związków
chemicznych, rozwiązywać struktury i patrzeć, co do siebie
pasuje, co się klei.
Prof. Jacek Jemielity: – Co ciekawe, w przypadku tego
drugiego enzymu – nsp16, ciągle nie mamy metody, która
pozwoliłaby na przeprowadzenie skriningu bibliotek umożliwiającego udzielnie odpowiedzi „tak” lub „nie” – ten związek
jest aktywny w stosunku do drugiego białka, a ten nie jest.
A zatem w przypadku metylotransferazy nsp14 mamy metodę
skriningową, a nie mamy kryształów, a w drugim przypadku
(nsp16) mamy kryształ, ale nie mamy metody skriningowej.
Marcin Nowotny: – Także uzupełniamy się. Ale myślę, że w pewnym momencie będziemy mieć wszystko. Jestem optymistą.
Wśród związków, które badają profesorowie Jemielity i Nowotny, są takie, które już dziś używane są jako leki, i są też
zupełnie nowe. Gdyby okazało się, że aktywność metylotransferazy nsp14 lub nsp16 można zahamować za pomocą
związku już obecnego na rynku, przyspieszyłoby to znacząco
jego ewentualne zastosowanie w przyszłości.
– Trzeba jednak pamiętać, że hamowanie rozwoju wirusa
w zakażonych komórkach w laboratorium to nie to samo, co
podanie leku pacjentowi – zastrzega prof. Jemielity. – Tutaj
zostawiamy otwarte pole firmom farmaceutycznym. Nie patentowaliśmy metody poszukiwania związków potencjalnie
użytecznych przy opracowywaniu leku. Lubimy patentować,
ale w tym przypadku bardzo by to opóźniło dalsze prace.
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of atoms. One of the methyltransferases we currently study
is a tough nut to crack,” answers the researcher.
“Let me remind you of the existence of yet another enzyme
because we are studying two methyltransferases. Just in
the case of the second compound, we can produce very
high-quality crystals. And now we’re going to be adding hundreds of compounds to these crystals, solving the structures,
and looking at what fits together.”
Professor Jacek Jemielity: “Interestingly, in the case of the
other enzyme, nsp16, we still don’t have a method to do
library screening to give a yes/no answer; this compound is
active against the other protein, while this one is not. Thus,
in the case of nsp14 methyltransferase, we have a screening
method, and we don’t have crystals; in the other case (nsp
16), we have a crystal, but we don’t have a screening method.”
Marcin Nowotny: “So we complement each other. But I think
we will have everything at some point. I am an optimist.”
Compounds investigated by Professors Jemielity and Nowotny include those already used as drugs and completely
new ones. If it turned out that the activity of nsp14 or nsp16
methyltransferase could be inhibited by a compound already
present on the market, it would significantly accelerate its
possible application in the future.
“However, we must remember that inhibiting the development of the virus in infected cells in the lab is not the
same as giving the drug to a patient,” emphasizes Professor
Jemielity. “Here we leave the field open to pharmaceutical
companies. We have not patented the method of searching
for compounds potentially useful in drug development. We
would like to patent the method, but in this case, it would
greatly delay further work.”

THERE IS NO SUCH THING AS TOO MUCH BASIC
RESEARCH

Jak idzie praca z ezgosomami? – pytam prof. Jonathana
Heddle’a.

“How is your work with exosomes going?”, I ask Professor
Jonathan Heddle.

– To bardzo wczesny etap badań. Jesteśmy na samym początku – zastrzega prof. Heddle. – To się może w ogóle nie
udać. Takie jest ryzyko badań podstawowych. Jeśli się uda,
będzie wspaniale. Ale i tak minie sporo czasu, zanim się tego
dowiemy. A jeśli myślimy w kategoriach użycia tej metody
w praktyce klinicznej, to zajmie to jeszcze więcej lat.

“It is at a very early stage of research. We are at the very beginning,” asserts Professor Heddle. “It may be a complete
failure. This is the risk of basic research. If it works, it will
be great. But it is still a long time before we find out. And if
we think in terms of using this method in clinical practice,
it will take even more years.”

Rok temu dowiedziałem się od prof. Heddle’a, że naukowcy
próbują wytwarzać szczepionki przeciw COVID-19 na wiele

A year ago, I learned from Professor Heddle that scientists
were trying to produce COVID-19 vaccines in various ways,

sposobów i nie wiadomo, który z nich okaże się skuteczny.
Dziś wiemy, że doskonale sprawdza się technologia mRNA. Czy
wobec tego wasze poszukiwania nie okażą się ślepą uliczką?

and it was unclear which one would prove successful. Today
we know that mRNA technology works very well. So, I asked,
“Will your search be a dead end?”

– To, że szczepionki na COVID działają, to świetna wiadomość – “The fact that COVID vaccines work is great news,” Heddle
odpowiada Heddle. – Sądzę jednak, że badań podstawowych
says. “But I believe there is no such thing as too much basic
nigdy nie jest za dużo. Jeśli nasza technologia się sprawdzi, research. If our technology works, we will have a new weapon
będziemy mieli nową broń do walki z wirusami czy bakteriami. to fight viruses or bacteria. Using only one method of defense
Używanie tylko jednej metody obrony to niebezpieczne podejście. is a dangerous approach.”

„CHINA VIRUS”
Dr hab. Justyna Olko: – Jednym z wątków, które szczegółowo
badamy, jest stygmatyzacja Ślązaków w czasie pandemii.
Przyglądając się doniesieniom prasowym w tej sprawie, mediom społecznościowym, a także wynikom własnego badania, mogliśmy potwierdzić, że Ślązacy czuli się wyjątkowo
stygmatyzowani i dyskryminowani. I to nie tylko dlatego, że
są mieszkańcami województwa śląskiego, ale także dlatego,
że są Ślązakami.
Czego jeszcze dowiemy się dzięki tym badaniom? – Interesowało nas także to, co wydarzyło się w innych miejscach na
świecie, np. w Brazylii, Meksyku czy w rezerwatach indiańskich
w Stanach Zjednoczonych, które stały się ogniskami koronawirusa ze względu na panujące tam warunki i strukturalną
dyskryminację, która trwa całe stulecia. To potwierdziło
naszą hipotezę, że względem grup, które przeżyły różnego
rodzaju traumy i dyskryminacje związane ze swoją historią,
te traumy odegrają ważną rolę w czasie pandemii. Możemy
mówić o retraumatyzacji tych grup. I rzeczywiście udało
się nam to potwierdzić w przypadku wszystkich większych
społeczności, które wzięły udział w badaniu – Indian Nahua
w Meksyku, Ślązaków i Kaszubów.
Dr hab. Michał Bilewicz: – W przypadku Ślązaków jednym ze
skutków pandemii jest ewidentnie przebudzenie etniczne tej
grupy. Będziemy to widzieć niedługo w Narodowym Spisie
Powszechnym. Ślązacy coraz częściej mówią o sobie jako
o mniejszości narodowej czy też etnicznej. A przypomnijmy,
że hejt w Internecie ostatnio bardzo często koncentrował się
właśnie na Ślązakach. To podobny mechanizm, jaki obser-

Dr. Danuta Gutowska-Owsiak: “The mRNA technology was
developed some time ago and, after all, it was not created
to fight COVID-19. We seek to create from scratch a new
platform that – as is the case with the mRNA platform – will
be quickly adaptable to respond to a new strain of virus or
to a completely different pathogen. This is a completely
new pathway, and we must test it. Perhaps this will be
a weapon not only for infectious diseases but also for other
types of ailments.”

“CHINA VIRUS”
Dr. Justyna Olko: “One of the threads that we explore in
detail is the stigmatization of Silesians during the pandemic.
Looking at press reports on the issue, social media, and the
results of our own research, we were able to confirm that Silesians felt extremely stigmatized and discriminated against.
And not just because they are residents of the province of
Silesia but also because they are Silesians.”
What else will we learn from this research? “We were also
interested in what happened in other places around the
world, such as Brazil, Mexico, and Indian reservations in the
United States of America, which all became outbreaks of
coronavirus because of their conditions and the structural
discrimination that goes back centuries. This confirmed our
hypothesis that in the case of groups that have experienced
different kinds of trauma and discrimination related to their
history, these traumas will play an important role during the
pandemic. We may talk about a retraumatization of these
groups. Indeed, we were able to confirm this for all major
communities that participated in the study: the Nahuas in
Mexico, the Silesians, and the Kashubians.”
Dr. Michał Bilewicz: “In the case of the Silesians, one of the
consequences of the pandemic is clearly the ethnic awakening of this group. We will soon see it in the results of the
2021 national population census. Silesians are increasingly
referring to themselves as a national or ethnic minority. Let
us recall that recent online hate speech very often focused
precisely on Silesians. This is a similar mechanism to the
one we observed in the USA. For example, the way President
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Dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak: – Technologię mRNA
opracowano jakiś czas temu i nie tworzono jej przecież do
walki z COVID-19. My próbujemy stworzyć od podstaw nową
platformę, którą – podobnie jak to ma miejsce z platformą
mRNA – będzie można szybko dostosowywać, by reagować
na nową odmianę wirusa czy na zupełnie inny patogen. To
całkowicie nowa droga i musimy ją sprawdzić. Być może
będzie z tego broń nie tylko na choroby zakaźne, ale także
na innego typu schorzenia.
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wowaliśmy w Stanach Zjednoczonych. Na przykład sposób,
w jaki prezydent Donald Trump mówił o epidemii, kiedy
używał sformułowania „China Virus”.
– On się nie odnosił do Chin jako miejsca, w którym po raz pierwszy zdiagnozowano chorych na COVID, tylko myślał o Azjatach
w USA. Użył nawet kiedyś tego argumentu wobec Nancy Pelosi,
która odwiedziła Chinatown. To doprowadziło do stygmatyzacji
Chińczyków mieszkających w Stanach. Teraz obawiam się skutków
używania podobnego języka do określania mutacji koronawirusa –
odmiana brytyjska, południowoafrykańska, hinduska. To może
doprowadzić do tego, że Polacy zaczną się obawiać np. Hindusów
mieszkających w Polsce – tłumaczy psycholog społeczny.
Justyna Olko: – Interesują nas nie tylko wyniki naukowe, ale
też praktyczne rekomendacje. Chcemy je szeroko promować,
również we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, partnerami w naszym projekcie. Jednym z aspektów,
które badamy i który nas szczególnie interesuje, jest to, jak
pandemia wpływa na używanie języków rdzennych. Jednym
z największym zagrożeń dla przetrwania języka mniejszościowego jest zanikający pod presją języków dominujących
przekaz międzypokoleniowy, w którym szczególnie ważną
rolę odgrywa pokolenie dziadków będących także strażnikami
tradycji i wiedzy lokalnej. W Meksyku liczba zgonów wśród
najstarszych członków społeczności jest gigantyczna i to na
pewno wpłynie w dłuższej perspektywie na przekaz języków
zagrożonych wymarciem.

JEŻELI COKOLWIEK SIĘ SPRAWDZIŁO, TO NAUKA

Donald Trump talked about the epidemic, when he used the
phrase “China Virus,” explains the Bilewicz.
“He wasn’t referring to China as a place where the first people
infected with COVID were diagnosed, he was thinking about
Asians in the US. He even once used this argument against
Nancy Pelosi, who visited Chinatown. This led to the stigmatization of Chinese who live in the USA. Now I fear the consequences of using similar language to describe coronavirus
mutations: the British variety, the South African variety, the
Indian variety. This could lead Poles to start fearing Indians
who live in Poland, for example.”
Dr. Justyna Olko: “We are interested not only in scientific
findings but also in practical recommendations. We want to
promote them widely, also in cooperation with local NGOs,
partners in our project. One of the aspects we investigate
with particular interest is how the pandemic affects the use
of indigenous languages. One of the greatest threats to the
survival of minority languages is that intergenerational transmission fades under the pressure of dominant languages, in
which the grandparent generation – who are also guardians
of tradition and local knowledge – plays a particularly important role. In Mexico, the number of deaths among the
oldest members of the community is gigantic, and this will
certainly affect the transmission of languages in danger of
extinction in the long run.”

IF ANYTHING WORKED, IT WAS SCIENCE
“Did science during COVID rise to the occasion?”, I ask.
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Marcin Nowotny: – To, co wydarzyło się przez ostatnich kilkanaście miesięcy, to triumf nauki. On był możliwy tylko dlatego,
że wcześniej przez kilkadziesiąt lat budowaliśmy podstawową
wiedzę na temat funkcjonowania komórki, funkcjonowania
wirusów. Szczepionki mRNA nie powstałyby bez wcześniejszych badań RNA. Imponujące jest też to, z jakim poświęceniem
środowisko naukowe podjęło się badań związanych z koronawirusem. Z poczuciem misji i tego, że wynikami trzeba się
dzielić ze światem natychmiast.
– Trudno mówić o triumfie w sytuacji, gdy miliony ludzi umierają.
Natomiast nauka z całą pewnością zdała egzamin – konstatuje
Jacek Jemielity. – Nad technologią RNA pracuję od 20 lat. Jestem z nią związany emocjonalnie. I to jest absolutny przełom,
że ona po raz pierwszy została zastosowana na taką skalę,
co bez wątpienia otwiera drzwi do kolejnych zastosowań
w przyszłości. Pandemia sprawiła też, że jako społeczeństwo
zaczęliśmy trochę bardziej zwracać uwagę na ekspertów, na
naukowców. Zaczęliśmy ich słuchać. Do tej pory traktowaliśmy

Marcin Nowotny: “What we saw in the last several months
was a triumph of science. It was possible only because for
several decades we developed basic knowledge about how
cells and viruses function. The mRNA vaccines would not
have been created without previous RNA research. Another
impressive thing is the dedication with which the scientific
community has embraced coronavirus-related research.
With a sense of mission and the awareness that the results
must be shared with the world immediately.”
“It is difficult to speak of a triumph in a situation when millions of people are dying. Nevertheless, science has certainly
passed the test,” states Jacek Jemielity. “I have been working on RNA technology for twenty years. I am emotionally
attached to it. And it is an absolute breakthrough that it was
used on such a scale for the first time, which undoubtedly
opens the door for its further applications in the future. The
pandemic has also made us as a society pay more attention
to experts, to scientists. We began listening to them. So far,
we have treated them as a social group of little harm, which

Michał Bilewicz: – Nauki społeczne bardzo się zmieniły przez
epidemię koronawirusa. Zaczął się wyścig. Nie jestem jeszcze
seniorem akademickim, a biorąc – chcąc, nie chcąc – udział
w tym wyścigu, zaczynam się tak czuć. Zrobiliśmy ostatnio
badanie w trzech krajach, gdzie badaliśmy stosunek do szczepień. Okazało się, że osoby, które wiedzę o świecie czerpią
częściej z mediów społecznościowych, bardziej obawiają
się szczepień, tymczasem konsumpcja tradycyjnych mediów
zwiększa chęć do szczepienia się. Wydawało się nam, że to
odkrywcze z puntu widzenia komunikacji zdrowotnej. Już
przystępowaliśmy do pisania artykułu, kiedy w „Vaccines”
ukazał się artykuł testujący dokładnie to samo.

does something on its own, has no claims, and doesn’t burn
tires, so let them be. But are they really needed? There was
no conviction about this. The pandemic opened the eyes
of both the public and, I hope, those who govern us or will
govern us in the future.”
Michał Bilewicz: “The social sciences have changed a lot
during the pandemic. A race has begun. I’m not an academic
senior yet, although by taking – willingly, unwillingly – part in
this race, I’m starting to feel that way. We recently conducted
a study in three countries where we investigated attitudes
toward vaccination. It turned out that people who learn
more about the world through social media are more afraid
of vaccinations, while consumption of traditional media
increases the willingness to vaccinate. We thought this was
revealing for health communication. We were actually about
to start writing the article when an article testing exactly the
same thing had just appeared in Vaccines.”

Daniel Gryko: – Jeśli chodzi o szczepionki, nauka z pewnością
zdała egzamin. Ale mój kolega ze Stanów, fotofizyk niemający
nic wspólnego z tym tematem, twierdzi, że to porażka. Porażka
amerykańskiego systemu finansowania badań, skoro przy
tak ogromnych sumach, jakie Amerykanie wydają na naukę,
kraj był kompletnie nieprzygotowany na przyjście pandemii.
Nie chodzi tu o szczepionki, tylko o badania podstawowe.
W Stanach jest często tak, że te badania są finansowane na
zasadzie de facto zwrotu kosztów. Wnioskuje się o grant na
to, co się już udało, i to hamuje rozwój nauki.

Daniel Gryko: “When it comes to vaccines, science certainly
passed the test. But my colleague from the USA, a photophysicist who has nothing to do with this subject, says
it’s a failure. A failure of the American system of financing
research, since with such huge sums that Americans spend
on science, the country was completely unprepared for the
arrival of a pandemic. This is not about vaccines; it is about
basic research. It is often the case in the USA that research
is funded on a cost-recovery basis. You apply for a grant for
what you already tested as successful, and that stunts the
progress of science.”

Danuta Gutowska-Owsiak: – Ostatnie miesiące pokazały, jak
wiele można osiągnąć w krótkim czasie, jeśli zaangażuje się
odpowiednio dużo środków – ludzi, pieniędzy, sprzętu.

Danuta Gutowska-Owsiak: “The last months have shown
how much can be achieved in a short period of time if you
commit enough resources: people, money, equipment.”

Justyna Olko: – Wydaje mi się, że jeżeli cokolwiek się sprawdziło
w czasie pandemii, to właśnie nauka.

Justyna Olko: “It seems to me that if anything worked during
the pandemic, it was science.”

Trudno sobie wyobrazić lepszą puentę tego tekstu.

It is hard to imagine a better way to conclude this text.
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ich raczej jako grupę społeczną o małej szkodliwości, która
coś tam sobie robi, nie ma roszczeń, nie pali opon, więc niech
sobie będą. Ale czy oni rzeczywiście są potrzebni? – Co do
tego nie było przekonania. Pandemia otworzyła oczy zarówno
społeczeństwu, jak i – mam nadzieję – tym, którzy nami rządzą
albo będą rządzić w przyszłości.
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