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NEWSLETTER 
Instytutu Biologii, Biotechnologii I 

Ochrony Środowiska 
 

 

Szanowni Państwo Pracownicy Instytutu Biologii, 

Biotechnologii i Ochrony Środowiska, mamy nadzieję, że ten 

przedświąteczny numer newslettera zastanie Was w ciepłej, 
rodzinnej i pełnej zdrowia atmosferze zbliżających się Świąt. 
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Postanowienia i informacje Rady Naukowej 
oraz Dyrekcji IBBiOŚ 
W dniu 03.12.2020, odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu pod 
przewodnictwem Pani Dyrektor Instytutu dr hab. Danuty Wojcieszyńskiej, 
prof. UŚ.  
 

1. Powołano komisję habilitacyjną w postępowaniu o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego Pani dr Agnieszki Janiak. 

2. Nadano stopień doktora Panu mgr. Jackowi Borgulatowi, Panu mgr. 

Waldemarowi Żyle oraz Pani mgr Monice Malickiej. Rada Naukowa 

Instytutu wyróżniła pracę Pani dr Moniki Malickiej.  

Wszystkim życzymy wielu sukcesów i wytrwałości w dalszej karierze. 
 

3. Rada Naukowa wyznaczyła recenzentów oraz zatwierdziła skład 

komisji egzaminacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 

Pani mgr Agnieszki Sowy oraz Pani mgr Lidii Sonakowskiej-Czajki. 

4. Na wniosek Pani Dziekan Szkoły Doktorskiej, RN IBBiOŚ wyraziła 

pozytywne opinie o kandydatach na promotorów i promotorów 

pomocniczych doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej. 

5. W dniach 19 i 20 listopada Dyrekcja wraz z Dziekanem Wydziału 

Panem Prof. Leszkiem Marynowskim i Panem Prodziekanem d.s. 

Badań Naukowych Panem Prof. Piotrem Świątkiem dokonała 

analizy aktualnego dorobku ewaluacyjnego wszystkich 

pracowników zaliczanych do liczby „N”. Z przyjemnością możemy 

poinformować Państwa, że na chwilę obecną nie mamy 

pracowników, którzy nie mają dorobku ewaluacyjnego czyli nie 

generujemy tzw. „N0”. Średnia liczba punktów za nasze publikacje 

naukowe szacowana zgodnie z rozporządzeniem ewaluacyjnym 

czyli 3N slotów podzielone przez liczbę N wzrosła do 240 punktów. 

Czyli, każdy z nas w 3 slotach wygenerował właśnie średnio 240 pkt. 

W tym roku również znacznie powiększyła się liczba publikacji 

wysoko punktowanych zwłaszcza 200 i 140 pkt. To świetne 

informacje i pragniemy podziękować i pogratulować wszystkim 

Państwu pracy nad wzmocnieniem naszego potencjału 

ewaluacyjnego. Zapewniamy również nasze pełne wsparcie 

zwłaszcza dla Koleżanek i Kolegów, których wartość punktowa 

zajętych slotów jest stosunkowo niska, albo wciąż mają zbyt mało 

slotów. Bardzo Państwa Prosimy o maksymalne wykorzystanie 

Waszego potencjału publikacyjnego i przemyślaną strategię 

publikacyjną. Dziękujemy! 
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„Inicjatywa Doskonałości Badawczej” 
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na uruchomiony w Uczelni program 

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, który ma na celu 

wzmocnienie potencjału Uniwersytetu jako Uczelni Badawczej. Zachęcamy 

Państwa do ciągłego śledzenia strony internetowej programu: 

https://us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci/, gdzie ogłaszane są konkursy 

wspierające naszą działalność badawczą. Obecnie zakończył się nabór 

wniosków na trzy rodzaje konkursów w ramach IDB. W konkursie na konta 

Grammarly wzięło udział ponad 600 osób i wszystkie uzyskały dostęp do 

kont premium. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w II edycji, która 

rozpoczęła się 14 grudnia. W konkursie „swoboda badań” złożonych 

zostało 161 wniosków o dofinansowanie badań. Nasz Instytut uplasował 

się na 2. pozycji (8% złożonych wniosków), tuż po psychologii i inżynierii 

materiałowej, gdzie złożonych zostało ex aequo po 13% wszystkich 

aplikacji. W ostatnim zamkniętym kilka dni temu konkursie „otwarty 

dostęp” zostało zgłoszonych ponad 20 propozycji do finansowania 

publikacji typu „open access”. Po dokładnej analizie dorobku slotowego  

i punktowego naszego Instytutu, Dyrekcja wytypowała i zgłosiła 10 

propozycji, które miały największe szanse podnieść nasz potencjał 

ewaluacyjny. Mamy nadzieję, że jak największa liczba wniosków w obu 

konkursach uzyska finansowanie. Trzymamy kciuki! 

 

Open access – plany na 2021 
Chcielibyśmy aby przyszłoroczne środki na dofinansowanie publikacji typu 

„open access” zostały rozdysponowane jak najlepiej biorąc pod uwagę 

zbliżającą się ewaluację. W pierwszych dniach nowego roku prześlemy 

Państwu Liderom zespołów oraz Badaczom indywidualnym tabelę w celu 

poznania Państwa planów odnośnie tego typu publikacji. Już dziś prosimy 

Państwa o przemyślenie w jakich czasopismach i w jakim czasie będziecie 

Państwo planowali dofinansowanie.  

 

https://us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci/
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Kwestia finansowania monografii i rozdziałów w 
monografiach II poziomu 

Przychodzi nam poruszyć trudną i delikatną kwestię finansowania druku 
monografii II poziomu (80 pkt.). Jesteśmy świadomi tego, że swego czasu 
jeszcze na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska zachęcano, aby  
w przypadku niebezpieczeństwa niewypełnienia slota postawić na 
publikowanie monografii. Niestety od początku naszej kadencji 
stanęliśmy przed faktem radykalnej zmiany polityki władz rektorskich  
w zakresie wydawania zgody na finansowanie monografii 80 punktowych 
(zwłaszcza wieloautorskich) przez pryzmat ustalonej wartości progowej, 
która dla naszej dyscypliny wynosi 70 punktów (rozdział w monografii za 
80 pkt jest wart tylko 20 pkt i to dzielonych pomiędzy współautorów).  
W ostatnich tygodniach nieustannie składamy wyjaśnienia na ręce 
wydawnictwa UŚ oraz Pana Prorektora Prof. dr hab. M.  Daszykowskiego 
związane z adekwatnością finansowania tego typu dorobku naukowego 
w naszym Instytucie w aspekcie przyszłej ewaluacji. Na dzień dzisiejszy 
nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że nie dojdzie do sytuacji odmowy 
pokrycia kosztów druku publikacji poniżej 70 pkt, rozdziałów  
i wieloautorkich monografii, które nie spełniają warunków dorobku 
ewaluacyjnego, ze środków publicznych (tj. środki zespołowe, rezerwa 
Dyrektora), Wyjątkiem jest druk monografii jako sprawozdań  
w projektach, w których zostały one zapisane w czasie składania wniosku. 
W pełni zdajemy sobie sprawę z tego, że część z Państwa będzie musiała 
przemyśleć swoją strategię publikacyjną i podjąć próbę opracowania 
swoich wyników badań tak aby mogły zostać opublikowane  
w czasopismach typu „multidisciplinary”. Ze swej strony pragniemy 
zapewnić o naszym wsparciu i pomocy w korekcie językowej oraz 
ewentualnym dofinansowaniu do publikacji typu „open access”. Bardzo 
prosimy również o to aby przestrzegać drogi formalnej finansowania 
monografii poprzez złożenie wniosku w systemie SAP (proszę nigdy nie 
brać druku monografii na fakturę). Obecnie w Uniwersytecie obowiązują 
dwa zarządzenia nr 139 i nr 145 regulujące sprawy związane  
z dofinansowaniem wydawania publikacji poza Wydawnictwem 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i należy postępować  
z zachowaniem obowiązujących procedur.  

Dodatki projakościowe 

W dalszym ciągu trwają wypłaty przyznanych dodatków projakościowych 

JM Rektora. Przypominamy, że przyznawanie dodatków za poszczególne 

osiągnięcia odbywa się wyłącznie na podstawie danych zawartych w 

portalu pracownika, dlatego też ważne jest aby na bieżąco zgłaszać swoje 

publikacje i śledzić czy pojawiają się informacje na temat naszych 

wniosków grantowych. Osobą odpowiedzialną za kwestie formalne jest 

kierownik Działu Nauki Pan dr Dawid Matuszek.  
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Rozliczenia Zespołów Naukowych i Pracowników 
Indywidualnych 

Prosimy Państwa Liderów Zespołów Badawczych jak również Badaczy 

Indywidualnych o wstępne podsumowanie Państwa dorobku naukowego 

(publikacje, granty, projekty, patenty, prace zlecone itp.) za rok 2020. 

Niebawem będziemy prosili Państwa o składanie sprawozdań 

zespołowych i indywidualnych.  

Bardzo prosimy wszystkich Państwa o dokładne sprawdzenie czy 

wszystkie informacje, które powinny pojawić się w portalu pracownika 

zostały zaktualizowane. Bardzo prosimy również o bieżące informowanie 

Biblioteki UŚ o ukazujących się w końcu roku pracach: 

bibliogr@ciniba.edu.pl  

 

Wysoko punktowane publikacje naszych 
pracowników 

Prezentujemy kolejne wysoko punktowane publikacje i gorąco 

gratulujemy wszystkim autorom 😊 

 

200 pkt.  

1. Use of remote sensing to track postindustrial vegetation 

development / Gabriela Woźniak, Marcin K. Dyderski, Agnieszka 

Kompała‐Bąba, Andrzej M. Jagodziński, Andrzej Pasierbiński, 

Agnieszka Błońska, Wojciech Bierza, Franco Magurno, Edyta 

Sierka.//  Land Degrad. Dev. (Print). - Vol. 0, iss. 0 (2020), s. 1-14 

140 pkt. 

1. 3-D Nucleus Architecture in Oat × Maize Addition Lines / 

Dominika Idziak-Helmcke, Tomasz Warzecha, Marta Sowa, 

Marzena Warchoł, Kinga Dziurka, Ilona Czyczyło-Mysza, Edyta 

Skrzypek.//  Int. J. Mol. Sci. - 2020, iss. 12, art. no. 4280, s. 1-22 

2. Autophagy: a necessary defense against extreme cadmium 

intoxication in a multigenerational 2D experiment / Agnieszka 

Babczyńska, Agnieszka Nowak, Alina Kafel, Bartosz Łozowski, 

Magdalena Rost-Roszkowska, Monika Tarnawska, Maria 

Augustyniak, Marta Sawadro, Agnieszka Molenda.//  Sci. Rep. 

(Nat. Publ. Group). - Vol. 10 (2020), art. no. 21141, s. 1-12 

3. Embryology of the naso-palatal complex in Gekkota based on 

detailed 3D analysis in Lepidodactylus lugubris and Eublepharis 

macularius / Paweł Kaczmarek, Brian Metscher, Weronika 

Rupik.//  J. Anatom. - Vol. 0, iss. 0 (2020), s. 1-39 

mailto:bibliogr@ciniba.edu.pl


 
 

 6 

 
 

Sukcesy Biologów 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki 

przyznało finansowanie kolejnych projektów naszych pracowników na 

łączna kwotę 536190 zł: 

  

• Dr hab. Urszula Guzik, prof. UŚ – TANGO 

• Dr hab. Danuta Wojcieszyńska, prof. UŚ – TANGO 

• Dr Jacek Francikowski – Miniatura 

• Dr Artur Taszakowski – Miniatura 

Gratulujemy i życzymy wielu ciekawych wyników! 
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Inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego – zaproszenie do 
działań i informacje o podejmowanych przez 
Instytut/Wydział inicjatywach 
 

NAWA zaprasza do aplikowania o środki w celu 
umiędzynarodowienia! 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową Ofertą Sieci 
Akademickie oraz Ofertą Szkoły Letnie - Intensywne Kursy 2020/2021 
  
Termin składania wniosków o realizację sieci akademickich w roku 
2021/2022 upływa w dniu 15 stycznia 2021 roku, a wnioski powinny być 
składane poprzez stronę internetową www.ceepus.info. 
 
Z kolei do 10 lutego 2021 roku mogą być składane wnioski dotyczące 
projektów szkół letnich i intensywnych kursów w roku akademickim 
2020/2021.  
  
Informacje o możliwości realizacji Sieci Akademickich w roku 2021/2022w 
ramach Porozumienia CEEPUS III znajdą Państwo 
tutaj: https://nawa.gov.pl/images/CEEPUS/2020-11-10-Oferta-CEEPUS-
Sieci-Akademicki-21_22-NAWA_1.PDF, natomiast szczegóły dotyczące 
Intensywnych Kursów / Szkół Letnich 
tutaj: https://nawa.gov.pl/images/CEEPUS/2020-11-10-Oferta-IC-i-SS-
2021-NAWA.PDF 
  
W ramach zatwierdzonych sieci stypendia są przyznawane studentom na 
studia/staże oraz na praktyki zawodowe, a nauczycielom akademickim – na 
działania wzmacniające środkowoeuropejski charakter uniwersyteckich 
programów nauczania. Sygnatariuszami programu są: Albania, Austria, 
Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, 
Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, 
Węgry oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie. 
  
Wszystkie informacje znajdują się również na stronie internetowej 
NAWA https://nawa.gov.pl/instytucje/ceepus/komunikaty-dotyczace-
programu-ceepus 

  
Serdecznie zachęcamy do aplikowania, a w razie wątpliwości/pytań 
zachęcamy do kontaktu z Biurem Wymiany z Zagranicą UŚ 
(erasmus@us.edu.pl; agata.wojcik@us.edu.pl). 

 

http://www.ceepus.info/
https://nawa.gov.pl/images/CEEPUS/2020-11-10-Oferta-CEEPUS-Sieci-Akademicki-21_22-NAWA_1.PDF
https://nawa.gov.pl/images/CEEPUS/2020-11-10-Oferta-CEEPUS-Sieci-Akademicki-21_22-NAWA_1.PDF
https://nawa.gov.pl/images/CEEPUS/2020-11-10-Oferta-IC-i-SS-2021-NAWA.PDF
https://nawa.gov.pl/images/CEEPUS/2020-11-10-Oferta-IC-i-SS-2021-NAWA.PDF
https://nawa.gov.pl/instytucje/ceepus/komunikaty-dotyczace-programu-ceepus
https://nawa.gov.pl/instytucje/ceepus/komunikaty-dotyczace-programu-ceepus
https://nawa.gov.pl/instytucje/ceepus/komunikaty-dotyczace-programu-ceepus
mailto:erasmus@us.edu.pl
mailto:agata.wojcik@us.edu.pl
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Wydział Nauk Przyrodniczych startuje w konkursie 
‘Welcome to Poland’ ogłoszonym przez NAWA w celu 

pozyskania środków na promocję w kontekście 
międzynarodowym. 

https://nawa.gov.pl/en/institutions/welcome-to-poland 
 
Proponowany projekt pt. ‘OPENED UP to Natural Sciences! 

Promocja nauk przyrodniczych ma odpowiedzieć na potrzebę 

wzmocnienia umiędzynarodowienia nauk przyrodniczych 

Uniwersytetu Śląskiego poprzez kompleksową obsługę studentów 

i badaczy z zagranicy, promocję nauk przyrodniczych zwiększającą 

rozpoznawalność podejmowanych problemów badawczych na 

Śląsku, a także zintensyfikowanie nawiązywanych kontaktów 

międzynarodowych w kontekście wspólnych inicjatyw 

projektowych. 

 

Nad wnioskiem projektowym pracowali Przedstawiciele 

Wydziałowego Zespołu ds. umiędzynarodowienia, tj. dr hab. 

Alexander Betekhtin (IBBiOŚ) i dr Krzysztof Gaidzik (INoZ) pod 

kierunkiem Prodziekan ds. promocji badań  

i umiędzynarodowienia dr Agaty Daszkowskiej-Golec.  

 

Projekt jest jednym z trzech składanych przez Uniwersytet Śląski 

obok wniosku Szkoły Doktorskiej i Działu HR UŚ. 

Trzymajmy kciuki za powodzenie ☺ 

 

https://nawa.gov.pl/en/institutions/welcome-to-poland
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Już 8 stycznia 2021 Noc Biologów ON-LINE! 
 

Zgodnie z poprzednim komunikatem Jubileuszowa 10. edycja 

Nocy Biologów 2021 w związku z obecną sytuacją 

epidemiologiczną przebiegać będzie wyłącznie w formule On-line 

z wykorzystaniem transmisji w czasie rzeczywistym. Noc Biologów 

2021 odbędzie się 8 stycznia, a hasło przewodnie brzmi 

"Człowiek i mikroorganizmy".  

Dziękujemy Państwu za dotychczasową aktywność i dużą liczbę 

zgłoszeń wykładów, warsztatów i konkursów.  

 
Pierwszy piątek stycznia mimo okoliczności z całą pewnością 

znów będzie świętem biologów! 
 

Zapraszamy na Fanpage Wydziału Nauk Przyrodniczych i stronę 
Instytutu w celu śledzenia szczegółów. 

 
Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na facebook’u: 
https://www.facebook.com/events/393780941731145/ 

 
W prace komitetu organizacyjnego zaangażowani są: 
Prof. dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska – koordynatorka Nocy 
Biologów 2021 
Dr Magdalena Pacwa-Płociniczak 
Dr Karol Małota 
Dr Łukasz Chajec 
Dr Magdalena Kowalska 
Dr Agata Daszkowska-Golec 

 

https://www.facebook.com/WydzialNaukPrzyrodniczychUS/
https://us.edu.pl/instytut/ibbios/2020/12/07/noc-biologow-2021/
https://www.facebook.com/events/393780941731145/
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Zachęcamy Państwa do kontaktu z Zespołem ds. 
promocji i rozwoju Wydziału Nauk Przyrodniczych w celu 

zwiększenia widzialności swoich badań: 
promocja.wnp@us.edu.pl 

Instytut i Wydział w sieci: 
Serwis www IBBiOŚ: https://us.edu.pl/instytut/ibbios/  
Fanpage facebook 
Kanał YouTube 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Newsletter IBBiOŚ nr 2/2020 – redakcja materiałów 
Danuta Wojcieszyńska 
Mariusz Kanturski 
Agata Daszkowska-Golec 
Piotr Świątek 
 

https://us.edu.pl/wydzial/wnp/wspolpraca/promocja/
https://us.edu.pl/wydzial/wnp/wspolpraca/promocja/
mailto:promocja.wnp@us.edu.pl
https://us.edu.pl/instytut/ibbios/
https://www.facebook.com/WydzialNaukPrzyrodniczychUS/
https://www.youtube.com/channel/UCLmUBTC…

