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Wydarzenia
XIV Doroczna Konferencja Naukowa Instytutu Oceanologii PAN
W dniu 21 lutego 2017 roku w Instytucie
Oceanologii PAN w Sopocie odbyła się
XIV Doroczna Konferencja Naukowa. Konferencja
została zainaugurowana wykładem na zaproszenie pt. Zastosowanie peptydomiki w badaniach morskich wygłoszonym przez Panią prof.
dr hab. Hannę Mazur-Marzec.

Tematem przewodnim konferencji była
działalność Instytutu Oceanologii PAN. Dwie
pierwsze sesje, prowadzone przez Profesora
Stanisława Massela (sesja I) oraz Profesora Jerzego
Derę (sesja II), zostały poświęcone działalności
publikacyjnej Instytutu. Sesja III, której
przewodniczącym był Dyrektor Instytutu, Profesor
Janusz Pempkowiak, dotyczyła działalności IO PAN
w organizacjach krajowych i międzynarodowych.
W trakcie Konferencji miała również miejsce
projekcja filmu pt. 30. rejs AREX w obiektywie
telewizji TASK, zrealizowanego przez Wojciecha
Głodka, Mateusza Kolduna oraz Michała
Szagżdowicza podczas zeszłorocznego rejsu
wykonanego w ramach corocznych letnich
eksperymentów arktycznych IO PAN – AREX.
Realizatorem filmu dokumentalnego była
telewizja TASK.
www.iopan.gda.pl/XIV_Doroczna_Konferencja_Naukowa_program.pdf

Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec podczas wykładu
Zastosowanie peptydomiki w badaniach morskich

Aktualności
Spotkanie dyrektorów jednostek naukowych PAN
W dniu 16 listopada 2016 roku w Sali Lustrzanej
Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się spotkanie
dyrektorów jednostek naukowych PAN.

Naukowych (KEJN), prof. dr hab. Maciej Zabel.
Profesor Zabel przedstawił zgromadzonym stan
prac nad przepisami dotyczącymi oceny jednostek naukowych, która przypada w 2017 roku.

Rozpoczęło je powitanie wygłoszone przez
prezesa PAN, prof. dr. hab. Jerzego Duszyńskiego.
Następnie Prezes zapoznał zebranych z wynikami
analizy ustawy o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz
przedstawił zalecenia dla dyrektorów w zakresie
stosowania ww. ustawy w instytutach PAN.

Następnie prof. dr hab. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN, przedstawił wstępne plany utworzenia Instytutu Studiów Zaawansowanych.
W spotkaniu, z ramienia IO PAN, udział wzięła z-ca
dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych,
mgr Danuta Szkutnik.

Na zaproszenie Prezesa w spotkaniu wziął udział
przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek
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Dr hab. Monika Kędra wybrana w skład
Akademii Młodych Uczonych PAN

Organizmów Morskich. Ogółem zgłosiło się 10
dawców.

Zgromadzenie Ogólne Polskiej
Akademii Nauk podczas swojej 133.
sesji 1 grudnia 2016 roku wybrało
nowych członków Akademii Młodych
Uczonych (AMU), których kadencja
rozpoczęła się 15 grudnia 2016 roku. Miło jest
nam poinformować, iż dr hab. Monika Kędra z naszego Instytutu została wybrana na członka AMU
na kadencję 2016–2021. Uroczystość wręczenia
powołań odbyła się 20 grudnia 2016 roku w PKiN
w Warszawie. Serdecznie gratulujemy!

Inauguracyjne spotkanie
konsorcjum projektu INTAROS
W dniach 10–12 stycznia br.
w Bergen (Norwegia) odbyło
się inauguracyjne spotkanie
pełnego konsorcjum projektu
INTAROS, które zgromadziło
ponad 110 naukowców zajmujących się badaniami
Arktyki. INTAROS (Integrated Arctic Observations
System) jest projektem realizowanym w obszarze
Blue Growth Programu Ramowego UE Horyzont
2020. Koordynatorem projektu jest Nansen Environmental and Remote Sensing Center z Bergen w Norwegii. INTAROS stanowi jeden
z czterech projektów Unii Europejskiej, które
skupiają się na problematyce rejonów arktycznych
i stanowią istotny wkład w implementację Strategii
Arktycznej UE, zaplanowanej na najbliższe 5 lat.
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie jest jednym
z wiodących partnerów konsorcjum INTAROS,
odpowiedzialnym za koordynację oraz prowadzenie prac nad rozbudową i ulepszeniem istniejących systemów obserwacyjnych w Arktyce.
Czas trwania rozpoczętego w grudniu 2016 roku
projektu wynosi 60 miesięcy.

Audyt Instytutu Oceanologii
2 grudnia 2016 roku gościliśmy trzech członków III
Wydziału PAN – prof. dr. hab. Marka Grada, prof. dr.
hab. Andrzeja Żelaźniewicza oraz prof. dr. hab.
Piotra Bizonia. Wizytacja była częścią ewaluacji
funkcjonowania Instytutu, który został oceniony
bardzo dobrze. Efektem wizytacji będzie raport
złożony Prezesowi Polskiej Akademii Nauk przez
członków komisji.

Wykład dr Nathalie Moraty
W dniu 6 grudnia 2016 roku odbył się w Instytucie
Oceanologii PAN w Sopocie wykład dr Nathalie
Moraty pt. Impact of changes in sea ice cover on
pelagic-benthic coupling and ecosystem functioning
on Arctic shelves. Wykład zorganizowano w ramach
Sekcji Biologii Morza KBM PAN. Dr Nathalie
Morata, która przebywała w IO PAN jako profesor
wizytująca w ramach stypendium CSP KNOW, jest
specjalistką w zakresie biologii morza.

Koordynatorem projektu ze strony Instytutu jest dr
Agnieszka Beszczyńska-Möller.

Kontrola działalności Archiwum
Zakładowego IO PAN
16 stycznia 2017 roku dr Andrzej Klubiński z Działu
Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym
Archiwum PAN w Warszawie przeprowadził
kontrolę działalności Archiwum Zakładowego IO
PAN. Interesował się przede wszystkim przestrzeganiem procedur gromadzenia, opracowania,
przechowywania i brakowania akt. Zalecenia
pokontrolne dotyczą, między innymi, uszczegółowienia spisów zdawczo-odbiorczych akt z poszczególnych działów Instytutu, zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w IO PAN.
Obecnie w instytutowym archiwum znajduje się
prawie 240 m.b. dokumentacji „A” oraz blisko 340
m.b. dokumentacji „B”.

Rejestracja potencjalnych
dawców szpiku
W dniu 9 stycznia 2017 roku w Zakładzie Genetyki
i Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanologii
Polskiej Akademii Nauk przeprowadzono
rejestrację potencjalnych dawców szpiku. Akcja
odbyła się za zgodą Dyrektora Instytutu, pod
auspicjami Fundacji DKMS (organizacja pożytku
publicznego, non-profit), która prowadzi bazę
dawców. Rejestrację prowadził wolontariusz
Fundacji – dr Tomasz Kijewski z Pracowni Genetyki
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IO PAN Członkiem Wspierającym
Stowarzyszenia Polski Klaster Morski

w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, lata badań
poświęciła genetyce i biotechnologii.

Uchwałą Zarządu Polskiego
Klastra Morskiego z siedzibą w Gdyni, dnia 18 stycznia
2017 roku Instytut Oceanologii stał się Członkiem
Wspierającym Stowarzyszenia Polski Klaster Morski. Celem Klastra jest
wspieranie innowacji i rozwoju badań, przedsiębiorczości, administracji i samorządu regionu
Morza Bałtyckiego wraz z jego zapleczem
lądowo-wodnym wzdłuż biegu Wisły oraz
pogłębianie gospodarczych i społecznych więzi
Pomorza i Polski z pozostałymi krajami regionu
Morza Bałtyckiego.

Morskie badania polarne – debata
Debata pt. Morskie badania polarne odbyła się 27
lutego 2017 roku w siedzibie IO PAN w Sopocie.
Jej organizatorami byli Zespół Oceanologii oraz
Ekologii Mórz Polarnych Komitetu Badań
Polarnych PAN oraz Sekcja Fizyki Morza Komitetu
Badań Morza PAN.
Inspiracją do organizacji debaty stała się dyskusja
nad Strategią Polskich Badań Polarnych, a głównym jej celem była wymiana doświadczeń i integracja wszystkich zainteresowanych badaniami
mórz polarnych oraz dyskusja nad planami
przyszłego statku badawczego.

Obrony doktoratów
W planie debaty znalazły się m.in. prezentacja
prac prowadzonych w morzach polarnych przez
naukowców z polskich ośrodków oraz dyskusja
nad ideą polskiego pełnomorskiego statku
badawczego.

17 lutego 2017 roku odbyły się obrony prac
doktorskich Moniki Zabłockiej z Zakładu Fizyki
Morza i Józefa Wiktora z Zakładu Ekologii Morza
Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Nowy Kapitan r/v Oceania

Pani mgr Monika Zabłocka obroniła
rozprawę doktorską pt. Zmienność
chromoforowych związków organicznych rozpuszczonych w wodach
Bałtyku badana metodami spektroskopii fluorescencyjnej, której promotorem był dr
hab. Piotr Kowalczuk, prof. nadzw. IO PAN.

W dniu 10 lutego 2017 roku odbyło się uroczyste
pożegnanie kapitana statku badawczego r/v
Oceania, Janusza Dziubińskiego, którego zastąpił
na stanowisku Kapitan Żeglugi Wielkiej Piotr
Woźniak.

„International Cryosphere
Conference”, Nowa Zelandia

Pan mgr Józef Wiktor obronił
rozprawę doktorską pt. Zmienność
letnich zbiorowisk planktonu jednokomórkowego wód Zachodniego Spitsbergenu w latach 2009–2013 na tle
warunków środowiska, której promotorem był dr
hab. Waldemar Surosz, prof. nadzw. Uniwersytetu
Gdańskiego.

W dniach 12–17 lutego 2017 roku w Wellington
w Nowej Zelandii odbyło się spotkanie naukowe
pod nazwą "International Cryosphere Conference",
organizowane przez Uniwersytet Wiktorii w Wellington i International Glaciological Society.

Wykład Profesor Magdaleny Fikus

W spotkaniu wzięło udział ponad 200 badaczy
lodowców z całego świata. Zostały zaprezentowane dwa referaty autorstwa pracowników
naszego Instytutu (prof. Jana Marcina Węsławskiego i mgr Katarzyny Dragańskiej-Dei) oraz
dwa postery (autorstwa dr. hab. Waldemara
Walczowskiego, drugi stworzony we współpracy
z prof. Lechem Stempniewiczem z UG).

24 lutego 2017 roku w Instytucie Oceanologii
gościła z wykładem pt. Wątpię, więc jestem
(refleksje biogenetyka molekularnego) Profesor
Magdalena Fikus. Pani Profesor jest obecnie znaną
popularyzatorką nauki i przewodniczącą Rady
Upowszechniania Nauki PAN, wcześniej, pracując
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Udział IO PAN wiązał się z prezentacjami kończącego się właśnie projektu GLAERE oraz AWAKE-2,
które dotyczą znaczenia efektów topnienia
lodowców dla hydrologii i funkcjonowania ekosystemu fiordu. Prezentacje cieszyły się dużym
zainteresowaniem, a w czasie dyskusji delegacja
norweskiego Instytutu Polarnego przedstawiła
planowaną kontynuację projektu GLAERE z funduszy Norweskiego Ministerstwa Nauki.

Wodowanie pierwszego polskiego
pływaka Argo na Morzu Bałtyckim
Pod koniec listopada 2016 roku z pokładu r/v
Oceania został zwodowany w pobliżu Głębi
Bornholmskiej pierwszy polski pływak Argo na
Morzu Bałtyckim. Pływak był testowany pod
koniec października 2016 roku w basenie
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, w Zakładzie Technologii Prac Podwodnych. Testy
przebiegły pomyślnie, więc byliśmy w pełni
gotowi do zwodowania pływaka podczas listopadowego rejsu. Jest to pływak typu APEX z systemem transmisji danych Iridium. Głębokość
parkowania została ustawiona na 50 m, zaś
głębokość całego profilu na 100 m. Przez pierwszy
tydzień pływak wykonywał cykle pomiarowe co
dwa dni, następnie przez kolejnych siedem
tygodni codziennie. Pływak był dostosowany do
warunków panujących w Morzu Bałtyckim, jednak
nie zdołał zejść poniżej pyknokliny.

FIND-FISH
23 lutego 2017 roku Zarząd Województwa
Pomorskiego rozstrzygnął konkurs dla Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje –
wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. W wyniku decyzji
ZWP dofinansowanie uzyskało trzydzieści
projektów mieszczących się w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, w tym projekt
złożony przez Instytut Oceanologii PAN
Platforma transferu wiedzy Find-Fish – Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa. Całkowity budżet projektu wynosi
5 385 059,59 zł, w tym dofinansowanie z EFRR –
3 380 409,85 zł. Instytut Oceanologii PAN jest
partnerem wiodącym (koordynatorem) w tym
projekcie (budżet ok. 1,4 mln zł). Pozostali
partnerzy projektu to: Zrzeszenie Rybaków Morskich oraz Instytut Morski w Gdańsku.

Na początku lutego 2017 roku, podczas kolejnego
rejsu r/v Oceania, udało się wydobyć instrument.
Przez dwa miesiące pływak wykonał 56 cykli
pomiarowych.
Polska jest drugim państwem na świecie (po
Finlandii) wodującym pływaki Argo w obrębie
Bałtyku. W najbliższym czasie, prawdopodobnie
już w marcu, planujemy wodowanie kolejnego
pływaka Argo na Bałtyku.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących
programu ARGO POLAND, zapraszamy na stronę
internetową:

Głównym celem wsparcia jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej pomorskich
przedsiębiorców. Dofinansowaniem zostały
objęte przedsięwzięcia, które zakończą się
opracowaniem nowych lub istotnie ulepszonych
produktów i procesów produkcyjnych. W wyniku
przeprowadzenia badań przemysłowych i prac
rozwojowych rezultaty prac B+R w przedsiębiorstwach zostaną wdrożone do działalności
gospodarczej. Łączna wartość wszystkich projektów to 129,1 mln zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wynosi 78,3 mln zł.

www.iopan.gda.pl/hydrodynamics/po/Argo/argo_aktualnosci.html

Koordynatorem projektu ze strony Instytutu jest
dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, prof. nadzw.
IO PAN.

Trasa bałtyckiego pływaka Argo zwodowanego na Morzu
Bałtyckim w listopadzie 2016 roku
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W ciągu trzech intensywnych dni eksperci przedstawili rekomendacje do utworzenia konkretnych
planów implementacyjnych, które zademonstrowałyby wartość multidyscyplinarnych i długotrwałych obserwacji w kontekście trzech wybranych zagadnień o kluczowym znaczeniu dla
społeczeństwa, tj.: (i) zmiany w środowisku planktonicznym, (ii) interakcje między szelfem a otwartym oceanem oraz (iii) strefy minimum tlenowego. W ciągu najbliższych miesięcy rekomendacje
te zostaną przełożone na konkretne działania
w postaci publikacji, warsztatów i starannie
opracowanych strategii finansowania nowych
obserwacji. Pierwsze wymierne wyniki działań
zainicjowanych podczas tego ważnego spotkania
spodziewamy się ogłosić podczas konferencji
OceanObs'19.

Warsztaty pt. „Implementation of
Multi-disciplinary Sustained Ocean
Observations (IMSOO)”
W dniach 8–10 lutego 2017 roku w Miami na
Florydzie (USA) odbyły się warsztaty pt. „Implementation of Multi-disciplinary Sustained Ocean
Observations (IMSOO)” zorganizowane przez International Ocean Carbon Coordination Project
(IOCCP) we współpracy z Global Ocean Observing
System (GOOS) oraz Ocean Research Coordination Network (Ocean RCN).

Dr Maciej Telszewski i dr Artur Palacz stanowili
trzon komitetu organizacyjnego tego spotkania.

Konferencja „Women in Science –
Tradition of Maria Skłodowska-Curie”
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we
współpracy z Politechniką Łódzką oraz Fundacją
Fulbrighta zorganizowało w dniach 29–30 września 2016 roku międzynarodową konferencję
Women in Science – Tradition of Maria Skłodowska-Curie. Konferencja prowadzona była
w języku angielskim. Wśród prelegentów znaleźli
się m.in. prof. Lynn Kamerlin z Uppsala University,
prof. Michał Kawczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Małgorzata Kossowska z Rady NCNu.
Punktem wyjścia prowadzonych rozważań były
niepokojące statystyki rozwoju kariery naukowej
kobiet. Mimo tego, że ok. 50% kobiet i 50%
mężczyzn uzyskuje tytuł doktora, a na późniejszych etapach kariery naukowej profesorami
zwyczajnymi zostaje już tylko 12% kobiet
w Polsce, co jest porównywalne z trendami
w innych krajach europejskich. Podobnie wyglądają statystyki obecności kobiet w administracji
instytucji naukowych, na przykład na stanowiskach dyrektorów w Nordic Centres jest tylko 12%
kobiet. Porównywalne dane prezentuje Narodowe Centrum Nauki, gdzie kobiety zdobywają
55% grantów typu Preludium, 33% OPUS, ale już
tylko 17% Symfonia i 14% Maestro.

W warsztatach wzięło udział 49 zaproszonych
ekspertów, specjalistów od obserwacji i modelowania procesów oceanicznych, a także przedstawiciele największych programów obserwacyjnych, m.in. Argo, Biogeochemical Argo, GO-SHIP,
OceanSITES, Ship of Opportunity Program,
OceanGliders, Global Alliance of Continuous
Plankton Recorder Surveys, Animal Telemetry
Network. Przed uczestnikami przedstawiono
następujące ambitne cele:
ź Opierając się na istniejących wymogach
naukowych i potrzebach społecznych wyrażonych
poprzez tzw. Essential Ocean Variables (EOVs),
zidentyfikować zjawiska, których badania wymagają multidyscyplinarnych i długotrwałych
obserwacji.
ź Zidentyfikować krótkoterminowe priorytety
innowacji platform i czujników umożliwiających
multidyscyplinarną obserwację procesów oceanicznych.
ź Zidentyfikować wartości dodane we współpracy
pomiędzy istniejącymi a wyłaniającymi się programami obserwacyjnymi, które przyczynią się do
poszerzenia zakresu obserwacji multidyscyplinarnych.
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Jako przyczynek do dyskusji wykazano, że dyskryminacja kobiet w nauce jest faktem, powołując
się przy tym na liczne badania statystyczne, teksty
i publikacje naukowe na ten temat, między innymi:

Oceania w rejony Arktyki Europejskiej. Ekipa
filmowa udokumentowała życie codzienne
uczestników 80-dniowego rejsu w rejon
Spitsbergenu, prowadzących badania z zakresu
oceanografii fizycznej, meteorologii, ekologii,
fizyki i chemii morza.

ź Women are less cited (Cole 1973)
ź Matthew Effect: over-recognition of those at top of
scientific elite, extending to even credit misallocation to
already well-known scientists (Merton 1968)

Projekcja filmu odbyła się 10 marca 2017 roku
w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku
Naukowo-Technologicznego w Gdyni.

ź Matilda Effect: coined from Matthew effect, to refer
to systematic under-recognition of female scientists
(Rossiter 1993)

Programy unijne
„Horyzont 2020” – baza naukowa Europy

ź Women get less grants

„Horyzont 2020” to największy jak dotąd program
Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji. Budżet programu przewidziany na lata
2014–2020 wynosi niemal 80 mld EUR.

ź Some studies show that female-authored papers are

less often cited (Davenport and Snyder 1995)
ź Women are less promoted in academia (Hotten

1996)

Inwestycje w badania naukowe i innowacje mają
zasadnicze znaczenie dla przyszłości Europy.
Członkowie Parlamentu Europejskiego umieścili je
w samym sercu strategii „Europa 2020” na rzecz
inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego
sprzyjającego włączeniu społecznemu.

ź The more money, the less women (Zimmar 2007)
ź Citations are connected not only with the quality of

the paper (Bornmann and Daniel 2008)
ź The Matilda Effect in Science Communication. An

Experiment on Gender Bias in Publication Quality
Perceptions and Collaboration Interest (KnoblochWesterwick et al. 2013) (result: `male-authored' texts
were rated higher on average, especially when the topic
was male-typed).

Program Ramowy Unii Europejskiej „Horyzont
2020” (PR UE H2020) wpisuje się w te działania
poprzez połączenie badań naukowych z innowacjami, kładąc nacisk na trzy kluczowe obszary:
doskonałą bazę naukową, rozwój przemysłu i odpowiedź na wyzwania społeczne.

Na konferencji próbowano odpowiedzieć na pytanie – dlaczego tak się dzieje i co możemy zrobić,
żeby zapobiegać temu w przyszłości.

Priorytetowym celem jest stworzenie w Europie
światowej klasy centrum nauki i technologii, które
będzie stymu-lować wzrost gospodarczy.

Instytut Oceanologii reprezentowała na konferencji dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk.
Więcej informacji tematycznie związanych z konferencją można znaleźć na stronie:

Dofinansowanie prac badawczych ze środków
unijnych za pośrednictwem poprzednich programów ramowych pozwoliło zebrać naukowców
i przedsiębiorców zarówno z Europy, jak i ze
świata, w celu poszukiwania rozwiązań wielu
różnych problemów. Ich innowacje podniosły
jakość życia, przyczyniły się do ochrony środowiska naturalnego oraz zapewniły lepsze zrównoważenie i wyższą konkurencyjność europejskiego
przemysłu.

www.grape.org.pl/gendequ/

“AREX 2016, czyli rejs Oceanii”
Podczas 19. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów "KOLOSY 2016"
zaprezentowany został film Wojciecha Głodka,
Mateusza Kolduna i Michała Szagżdowicza
„AREX 2016, czyli rejs Oceanii”. Film został zrealizowany podczas 30. wyprawy statku badawczego
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W programie „Horyzont 2020” biorą udział
naukowcy z całego świata. Ich doświadczenia mają
istotne znaczenie dla opracowania tego pionierskiego programu – Komisja zebrała ich opinie oraz
uwzględniła zalecenia państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, a także wnioski praktyczne
z wcześniejszych programów.

Blisko dwa tysiące polskich organizacji uczestniczyło w przygotowaniu 5447 wniosków projektowych. W wyniku przeprowadzonej ewaluacji 373
organizacje z Polski podpisały umowy, tzw. Grant
Agreements dla 598 projektów (107 – jako koordynator, 686 – jako partner). Łącznie otrzymane
dofinansowanie wyniosło 180,9 mln EUR.

Udział Polski w Programie H2020, na tle innych
państw jest już znaczący, niemniej ciągle mamy
mało projektów, w których jesteśmy koordynatorami.

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, jak do tej pory,
jest beneficjentem 6 projektów w PR UE H2020.
W czterech z nich jesteśmy partnerami, natomiast
w dwóch – partnerami stowarzyszonymi. Projekty,
w których uczestniczy IO PAN zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Według raportu KE z dnia 10 października 2016
roku, w 274 konkursach Programu Ramowego
„Horyzont 2020” złożono blisko 343 tys. wniosków
projektowych, z czego 96% przeszło pozytywnie
wstępną ocenę formalną. W przygotowaniu tych
wniosków uczestniczyło 71 018 wnioskodawców ze
189 krajów całego świata.

Aktualnie, do konkursów PR UE H2020 zostały
złożone przez IO PAN kolejne trzy wnioski aplikacyjne (w jednym IO PAN jako koordynator, w dwóch
pozostałych – IO PAN jako partner).

Projekty IO PAN finansowane w ramach PR UE H2020
L.p
.

Akronim/ Tytuł

Liczba
partnerów

Budżet
projektu

Budżet IO
PAN w projekcie (EUR)

Czas trwania
projektu –
okres realizacji

Koordynator
projektu

Charakter
udziału IO PAN

Koordynator
zadań z IO
PAN

1.

AtlantOS –
Optimizing and
Enhancing the
Integrated Atlantic
Ocean Observing
System

62

20 652 921,00

233 575,00

52 miesiące
01.04.2015
–01.07.2019

GEOMAR,
Niemcy
Prof. Martin
Visbeck

Partner

Dr Maciej
Telszewski

2.

INTAROS –
Integrated Arctic
Observation
System

41

15 490 066,78

1 091 875,00

60 miesięcy
01.12.2016
–30.11.2021

NERSC – Nansen
Environmental and
Remote Sensing
Centre, Norwegia
Prof. Stein Sandven

Partner

Dr Agnieszka
BeszczyńskaMöller

3.

SeaDataCloud –
Further developing
the pan-European
infrastructure for
marine and ocean
data management

56

9 999 737,50

45 843,75

48 miesięcy
01.11.2016
–31.10.2020

Partner

Mgr inż.
Marcin
Wichorowski

4.

ASSEMBLE Plus –
Association of
European Marine
Biological
Laboratories
Expanded

23

9 999 911,50

244 645,25

48 miesięcy
(w trakcie
podpisywania
GA)

UPMC – French
Scientific and
Medical University,
Francja
Dr Ilaria Nardello

Partner

Dr hab. Piotr
Kukliński

5.

ACTRIS-2
–Aerosols, Clouds
and Trace gases
Research
Infrastructure

31

10 126 84,54

60 miesięcy
01.05.2015
–30.04.2019

CNR-IMAA
Potenza, Włochy
Dr Gelsomina
Pappalardo

Partner
stowarzyszony

Dr hab.
Tymon
Zieliński

6.

Marina – Marine
Knowledge Sharing
Platform for
Federating
Responsible
Research and
Innovation
Communities

14

2 999 943,75

48 miesięcy
01.05.2016
–30.04.2019

CNR, Włochy
Dr Fernando
Ferri

Partner
stowarzyszony

Dr hab.
Sławomir
Sagan

–

8 000,00
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Działalność publikacyjna
Nagrody za 2016 rok
Trzydziestu czterech pracowników Instytutu otrzymało nagrody pieniężne za publikacje naukowe w 2016
roku. Siedmioro z nich zostało szczególne wyróżnionych przez Dyrekcję także listem gratulacyjnym.
Specjalne wyróżnienia otrzymali: prof. Jacek Bełdowski, dr Agnieszka Beszczyńska-Möller, dr Katarzyna
Grzelak, prof. Piotr Kukliński, prof. Ksenia Pazdro oraz prof. Roman Wenne.

Lista publikacji pracowników Instytutu w czasopismach naukowych z listy JCR
(styczeń 2017)
Rok 2017 rozpoczął się pozytywnie dla pracowników Instytutu. Do stycznia 2017 roku aż siedem artykułów
naszych pracowników zostało przyjętych do druku w czasopismach posiadających współczynnik wpływu
Impact Factor. Poniżej pełna lista artykułów wraz z numerem DOI i przewidywaną punktacją MNiSW.
1. Assmy P., Fernandez-Mendez M., Duarte P., Meyer A., Randelhoff A., Mundy C. J., Olsen L. M., Kauko H. M.,
Bailey A., Chierici M., Cohen L., Doulgeris A. P., Ehn J. K., Fransson A., Gerland S., Hop H., Hudson S. R., Hughes
N., Itkin P., Johnsen G., King J. A., Koch B. P., Koenig Z., Kwaśniewski S., Laney S. R., Nicolaus M., Pavlov A. K.,
Polashenski C. M., Provost C., Rösel A., Sandbu M., Spreen G., Smedsrud L. H., Sundfjord A., Taskjelle T., Tatarek
A., Wiktor J., Wagner P. M., Wold A., Steen H., Granskog M. A., (2017), Leads in Arctic pack ice enable early
phytoplankton blooms below snow-covered sea, SCIENTIFIC REPORTS, 7, nr art. 40850, 1–9, http://
dx.doiorg/10.1038/srep40850, (40 p. MNiSW; IF=5,228).
2. Bałazy P., Kukliński P., (2017), Arctic field experiment shows differences in epifaunal assemblages between
natural and artificial substrates of different heterogeneity and origin, JOURNAL OF EXPERIMENTAL MARINE
BIOLOGY AND ECOLOGY, 486, 178–187, http://dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2016.10.012 (30 p. MNiSW;
IF=1,796).
3. Buhl-Mortensen L., Galparsoro I., Fernandez T. V., Johnson K., D'Anna G., Badalamenti F., Garofalo G.,
Carlström J., Piwowarczyk J., Rabaut M., Vanaverbeke J., Schipper C., van Dalfsen J., Vassilopoulou V., Issaris Y.,
van Hoof L., Pecceu E., Hostens K., Pace M. L., Knittweis L., Stelzenmüller V., Todorova V., Doncheva V., (2017),
Maritime ecosystem-based management in practice: Lessons learned from the application of a generic
spatial planning framework in Europe, MARINE POLICY, 75, 174–186, http://dx.doi.org/10.1016/
j.marpol.2016.01.024 (40 p. MNiSW; IF=2,453).
4. Burzyński A., Soroka M., Mioduchowska M., Kaczmarczyk A., Sell J., (2017), The complete maternal and
paternal mitochondrial genomes of Unio crassus: Mitochondrial molecular clock and the overconfidence of
molecular dating, MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION, 107, 605–608, http://dx.doi.org/
10.1016/j.ympev.2016.12.007 (30 p. MNiSW; IF=3,792).
5. Jankowska E., Michel L. N., Zaborska A., Włodarska‐Kowalczuk M. (2016), Sediment carbon sink in
low‐density temperate eelgrass meadows (Baltic Sea), JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH BIOGEOSCIENCES, 121, 2918–2934, http://dx.doi.org/10.1002/2016JG003424 (35 p. MNiSW; IF=3,318).
6. Sokołowski A., Ziółkowska M., Bałazy P., Plichta I., Kukliński P., Mudrak-Cegiołka S., (2017), Recruitment
pattern of benthic fauna on artificial substrates in brackish low-diversity system (the Baltic Sea),
HYDROBIOLOGIA, 784, 125–141, http://dx.doi.org/10.1007/s10750-016-2862-z (30 p. MNiSW; IF=2,051).
7. Szymczak-Żyła M., Krajewska M., Winogradow A., Zaborska A., Breedveld G. D., Kowalewska G., (2017),
Tracking trends in eutrophication based on pigments in recent coastal sediments, OCEANOLOGIA, 59, 1–17,
http://dx.doi.org/10.1016/j.oceano.2016.08.003 (20 p. MNiSW; IF=0,935).

8

Impact factor i bibliometria
czasopisma
Czasopisma naukowe oraz treści w nich publikowane poddawane są ciągłej ocenie środowiska
naukowego. Podczas gdy miarą wartości każdego
artykułu naukowego jest liczba jego cytowań w innych publikacjach naukowych, to na ocenę
samego czasopisma ma wpływ średnia liczba
zacytowanych artykułów w nim opublikowanych
w danym okresie czasu. Intencją zliczania cytowań
przyporządkowanych do czasopisma jest
odzwierciedlenie faktu, że nie ilość materiału
publikowanego, ale jego jakość ma największe
znaczenie.
W oparciu o tę ideę powstał w Instytucie Informacji Naukowej w Filadelfii parametr Impact
Factor (IF) – jest on jednym z pierwszych, a obecnie
najbardziej znanych i honorowanych wskaźników
bibliometrycznych. Zgodnie ze swoją nazwą (pol.
tł. współczynnik oddziaływania) i definicją IF
odzwierciedla siłę oddziaływania czasopisma
naukowego. Kluczowymi aspektami tego parametru jest z jednej strony ilość cytowań, a z drugiej
aktualność materiału cytowanego. Impact Factor
jest więc ilorazem rocznej ilości cytowań (dla
materiału opublikowanego w ciągu dwóch lat
poprzedzających rok cytowania) oraz ilości
artykułów opublikowanych w ciągu tychże dwóch
lat. Wynik ma odzwierciedlać częstotliwość z jaką
przeciętny artykuł z tego czasopisma jest cytowany w danym roku.
Lista czasopism z obliczoną wartością IF opracowywana jest corocznie od 1975 w postaci listy
Journal Citation Reports (JCR). Obliczenia są
wykonywane na podstawie cytowań występujących w bazie czasopism Web of Science, a wartość
IF dla każdego czasopisma z listy JCR podawana
jest do trzech miejsc po przecinku. Wyliczenie
wartości IF wymaga czasu, stąd wskaźnik dla
danego roku ogłaszany jest ze sporym opóźnieniem. Dla przykładu, lista JCR za rok 2016 powinna
ukazać się w czerwcu 2017 roku, a będzie
obejmować artykuły opublikowane w latach 2014
i 2015. Na opóźnienia w ewaluacji Impact Factor
ma wpływ przeciętna długość cyklu wydawniczego czasopism naukowych oraz czas niezbędny
do dokonania właściwej oceny.
Impact Factor może być (i jest) krytykowany, ale
jako najdłużej istniejący wskaźnik będący w powszechnym użyciu stanowi jedno z lepszych narzędzi ewaluacji publikacji naukowych.

Źródła:
http://forumakad.pl/archiwum/99/5/artykuly/11-zycie_akad.htm
http://biotechnologia.pl/biotechnologia/artykuly/impact-factor-czy-aby-na-pewno-wiesz-coto-jest-opinia-dr-emanuela-kulczyckiego,13445
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/lista-filadelfijska-stanowisko-thomson-reuters-igeneza-niezrozumienia/
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/lista-filadelfijska-czyli-co/

Garść statystyk, Oceanologia
W roku 2016 zostały wydane 4 zeszyty Oceanologii
w ramach tomu numer 58. Na tom 58 złożyło się
35 prac, w tym 27 artykułów naukowych, 7 komunikatów naukowych oraz 1 kronika. W gronie
autorów, którzy zaprezentowali swoje wyniki
naukowe w Oceanologii znalazło się 18 pracowników Instytutu, którzy w sumie opublikowali 6 artykułów lub komunikatów naukowych (18%).
W bieżącym roku na początku stycznia wydaliśmy
pierwszy zeszyt Oceanologii z tomu numer 59.
W jego skład weszło 9 prac, w tym dwa komunikaty naukowe, z czego 1 artykuł przygotowali
autorzy z naszego Instytutu.
Drugi zeszyt tj. 59(2) został przekazany do produkcji wydawnictwu Elsevier. Artykuły in press
z tego zeszytu, wraz z numerami DOI dla każdego
z artykułów, dostępne są już na stronie
Oceanologii na platformie ScienceDirect. Zeszyt
59(2) oficjalnie ukaże się drukiem w pierwszym tygodniu kwietnia tego roku.
Zespół redakcyjny Oceanologii pracuje zawsze nad
wieloma manuskryptami jednocześnie. W procesie recenzji lub aktualnie poprawianych przez
autorów jest na dzień dzisiejszy ponad 70 manuskryptów. Obecnie prace zespołu redakcyjnego
skoncentrowane są na zeszytach 59(3) oraz 59(4).
Kompletowane są manuskrypty, które wejdą
w skład zeszytu trzeciego Oceanologii, który ukaże
się drukiem w pierwszej połowie lipca.
Zeszyt czwarty z roku 2017 będzie składał się z artykułów poświęconych tematyce badań prowadzonych w rejonie Arktyki sfinansowanych ze
środków Narodowego Centrum Nauki w ramach
projektu GAME („Growing of the Arcitc Marine
Ecosystem”). Redaktorem Tematycznym tego zeszytu jest profesor Jan Marcin Węsławski. Według
harmonogramu zeszyt 59(4) zostanie opublikowany drukiem w pierwszym tygodniu października 2017 roku.

