Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszy wieczór. Chciałabym podsumować
działania Biura PolSCA podjęte pod moim kierownictwem, w trakcie pracy w Brukseli.
Podejmując się kierowania biurem PAN w Brukseli za cel wyznaczyłam sobie
budowanie wspólnoty, zgodnie z mottem „Wspólnie można więcej”. Z tego powodu, w
strategii działań biura PolSCA położyłam nacisk na lobbing i rzecznictwo interesów na
rzecz nauki i środowiska naukowego. Działania te rozpoczęłam od listopada 2017 roku
i kontynuowaliśmy je -wraz z budowanym Zespołem - w latach 2018-2019.
W tym czasie, wraz z partnerami z biur łącznikowych grupy wyszehradzkiej V4,
współorganizowaliśmy 4 edycje szkoleń dla menedżerów projektów badawczych i kilka
konferencji.
Jako biuro PolSCA byliśmy również aktywni w ramach IGLO (Informal Group of Liaison
Offices), uczestnicząc w pracach grup roboczych i Sekretariatu organizacji.
Kilkukrotnie wzięliśmy udział w konsultacjach programu ramowego Horyzont Europa
(HEU) na lata 2021-2027. Prowadziliśmy stały monitoring polityki dotyczącej badań i
innowacji przekazując na bieżąco informacje do środowiska naukowego.
Chciałabym także podkreślić istotną rolę współpracy z polskimi biurami regionalnymi
oraz przedstawicielstwami gospodarczymi, dla których przygotowaliśmy ponad 25
seminariów z naukowcami, ekspertami i urzędnikami z instytucji europejskich.
W tym miejscu chciałabym podziękować szczególnie moim byłym studentkom i
studentom z Programu Studiów Europejskich Szkoły Głównej Handlowej (SGH)/
Sciences PO, dzisiaj pracujących europejskich instytucjach za ich wsparcie i gotowość
pomocy.
PolSCA popularyzuje osiągnięcia naukowe promując książki naukowe, czy filmy. W
ramach tych działań współorganizowaliśmy 2 pokazy filmów dokumentalnych: (a) w
Domu Polski Wschodniej poświęcony Leopoldowi Ungerowi „Dziennikarz” w reżyserii
M. Kasiaka oraz (b) w kooperacji z Instytutem Polskim film „Solidarność według kobiet”
w reżyserii M. Dzido i P. Śliwowskiego, który był pokazywany w ramach festiwalu
„Regained Freedom Film Festival” w Balassi Institute w Brukseli.
W Parlamencie Europejskim PolSCA współorganizowała debatę „Czy inna polityka jest
możliwa? Dziedzictwo prof. S. Stommy w polityce europejskiej” z udziałem prof. R.
Ptaszyńskiego, autora książki „Stommizm”).
Dzięki takim wydarzeniom przypominamy o roli naukowców, intelektualistów w sferze
publicznej.

W trakcie kierowanie biurem PolSCA rozpoczęłam współpracę ze Stacją
Naukową PAN w Paryżu. W 2018 r. obie Stacje zaprezentowały się w Parlamencie
Europejskim, podczas seminarium na temat reprezentacji polskich interesów Brukseli,
współorganizowanym m.in. z Biurem Związku Banków Polskich. Wspólnie
zorganizowaliśmy kilka wydarzeń, m.in. w październiku 2019 r. konferencję z Polskim
Instytutem Studiów Międzynarodowych (PISM) i Instytutem Nauk Politycznych Sciences PO z Paryża na temat przyszłości Unii Europejskiej .
Wraz z Zespołem zorganizowaliśmy również dwa śniadania prasowe, aby
zainteresować polskich dziennikarzy akredytowanych w Brukseli kwestiami polityki
naukowej.
Podsumowując: przez okres 2,5 roku jako biuro PolSCA:






zorganizowaliśmy
ponad
kilkadziesiąt
wydarzeń
naukowych
lub
popularyzujących naukę;
przeprowadziliśmy 4 szkolenia wraz z grupą V4 i 2 otwarte seminaria w ramach
IGLO OPEN;
kilkakrotnie uczestniczyliśmy w procesie konsultacji;
kilka wizyt studyjnych dla rektorów i dziekanów wyższych uczelni;
na bieżąco informowaliśmy Akademię o aktualnych kwestiach dotyczących
nauki i badań.

Wierzę, że dzięki naszej aktywności staliśmy się rozpoznawalnym interesariuszem w
Brukseli.
Pragnę podziękować Wszystkim Państwu za okazaną gotowość do współpracy
i wsparcie.
Podziękowania kieruję także do naszych partnerów z sieci V4, IGLO, Ambasady RP w
Brukseli, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE, Instytutu Polskiego w Brukseli.
Dziękuję Zespołowi PolSCA: dr Adamowi Knapikowi, dr Justynie Kramarczyk i dr Panu
Tomaszowi Poprawce za wspólne działania, Państwa zaangażowanie w realizację
powierzanych zadań oraz własne inicjatywy.
Od 1 marca obowiązki p.o. dyrektora Biura PolSCA przejmie pan dr Tomasz
Poprawka. Życzę Panu Doktorowi wytrwałości i sukcesów!
Dziękuję za uwagę i zapraszam do rozmów !

