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PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Komitetu Nauk Geologicznych PAN 

odbytego w Warszawie w dniu 9.06.2017 roku 

www.kngeol.pan.pl 

 Posiedzenie było czwartym spotkaniem KNG PAN w kadencji 2016-2020. W posiedzeniu wzięło 

udział 20 członków (wg załączonej listy) z ogólnej liczby 35 członków Komitetu.  

 Posiedzenie rozpoczął prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz i podziękował Pani Dziekan Wydziału 

Geologii UW dr hab. Ewie Krogulec, prof. UW za gościnę na Uniwersytecie Warszawskim.  

Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, następnie przedstawił planowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komitetu Nauk Geologicznych PAN z dnia 13.10.2016 roku. 

3. Wygłoszenie referatu przez prof. dr hab. Ireneusza Walaszczyka zatytułowanego „Stan 

paleontologii w Polsce”. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Członkowie KNG jednogłośnie przyjęli porządek obrad. Następnie prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz 

poinformował zebranych o uwagach do protokołu posiedzenia KNG PAN z dnia 13.10.2016 roku i przekazał 

głos sekretarzowi dr hab. Andrzejowi Kononowi, prof. UW.  Dr hab. Andrzej Konon, prof. UW  odczytał 

zebranym członkom KNG poprawkę do protokołu złożoną przez prof. dr hab. Krzysztofa Jaworowskiego.  

Prof. dr hab. Krzysztof Jaworowski poprosił o wprowadzenie tej korekty do protokołu. Dr hab. Andrzej 

Konon, prof. UW  potwierdził wprowadzenie zmian w protokole.  

Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz poprosił zebranych o przyjęcie w głosowaniu protokołu 

z poprawką zaproponowaną przez prof. dr. hab. Krzysztofa Jaworowskiego. Członkowie KNG jednogłośnie 

przyjęli protokół. 

Następnie prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz zaprosił prof. dr hab. Ireneusza Walaszczyka do 

przedstawienia referatu pt.: „Stan paleontologii w Polsce” opracowanego we współautorstwie z prof. dr 

hab. Adamem Gasińskim, prof. dr hab. Jerzym Trammerem, prof. dr hab. Alfredem Uchmanem oraz dr hab. 

Michałem Zatoniem. 

Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk rozpoczął referat od stwierdzenia, że paleontologia jest powszechnie 

rozumiana jako niemalże „kopalna”, a przygotowany referat przedstawia paleontologię jako dobrze 
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rozwijającą się dziedzinę nauki. Jednocześnie prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk zwrócił uwagę na to, że 

odpowiedzialność za opinię, że paleontologia jest w regresie ponoszą częściowo sami paleontolodzy. Prof. 

dr hab. Ireneusz Walaszczyk stwierdził, że paleontologię można podzielić na paleontologię dwóch 

prędkości. Istnieją ośrodki naukowe, gdzie paleontologia jest w regresie, wymuszonym przez brak wsparcia 

i negatywną opinię środowiska naukowego. Jednocześnie istnieją ośrodki naukowe postrzegane bardzo 

dobrze w środowisku naukowym zarówno w Polsce, jak i Europie. Trudno jest postawić konkretną granicę 

pomiędzy tymi dwoma prędkościami. Ta granica nie jest wiekowa i nie jest też dyscyplinarna.  

Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk zwrócił uwagę na fakt, że brak jest dyscyplin paleontologicznych, 

które są bardziej zaawansowane, przodujące czy dobre w stosunku do pozostałych. Natomiast zauważalna 

jest różnica na poziomie instytucji, wśród których są instytucje wspierające rozwój paleontologii i takie, 

które osłabiają jej rozwój. W myśl marketingu i coachingu biznesowego, główną składową sukcesu są 

przede wszystkim ludzie. Stan paleontologii w Polsce potwierdza tę opinię. Istotną sprawą jest to, że wiele 

osób uprawiających paleontologię kryje się w instytucjach nie paleontologicznych.  

Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk dla porównania przytoczył opracowanie pt.: „Niemiecka 

paleontologia na początku XXI wieku” obejmująca lata 2008-2010. W opracowaniu tym przyjęto definicję 

paleontologa jako „badacza kopalnego życia” i taką definicję przy wyszukiwaniu paleontologów w Polsce 

przyjęli autorzy referatu. W myśl tej definicji biostratygraf, który analizuje zapis kopalny w celu 

charakterystyki i tworzenia poziomów biostratygraficznych – jest paleontologiem. Osoba, która zajmuje się 

np. ekologią i odkrywa powiązania pomiędzy organizmem a środowiskiem, również jest paleontologiem. 

Jednak osoba, która robi analizę ekologiczną wykorzystując istniejące już reguły i znane zależności - nie 

analizuje tego w sposób, który powoduje wzbogacenie naszej wiedzy o interakcjach środowiskowych – nie 

jest paleontologiem. 

W Polsce paleontologia rozwija się w jednostkach uniwersyteckich i instytutach badawczych – jedynie 

w Państwowym Instytucie Geologicznym paleontologia jest w regresie. Dwie główne jednostki skupiające 

1/3 wszystkich paleontologów w Polsce to: Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut 

Paleobiologii PAN. Zatrudniają one 10 - 20 paleontologów. Kolejne jednostki skupiające paleontologów to: 

Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Botaniki PAN, Instytut Systematyki i Ewolucji PAN, 

które zatrudniają 10-11 pracowników, piszących prace niemal wyłącznie albo w większości (80-90%) na 

temat paleontologii. Pozostałe jednostki zatrudniają mniejsze grupy paleontologów. Wśród jednostek 

naukowych, w których paleontologia jest nową dziedziną jest Uniwersytet Szczeciński (2 paleontologów). 

Wszystkich paleontologów w Polsce, wybranych ze środowiska zgodnie z przyjętą definicją, jest 138. Do tej 

grupy, prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk włączył również 10 geologów, którzy w pewnym okresie 

działalności naukowej mieli styczność z paleontologią oraz 17 profesorów emerytowanych, z których część 

wykazuje aktywność publikacyjną. Na podstawie zebranych danych można szacować, że w Polsce jest 119-

120 aktywnych paleontologów. Te dane odniesione zostały do danych z dwóch krajów: Niemczech i USA, 
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jednak nie bezpośrednio. Z danych niemieckich wynika, że paleontologów jest 98, przy czym należy 

zaznaczyć, że większość paleontologów pracuje w muzeach historii naturalnej, których w Polsce prawie nie 

ma. Te osoby nie robią habilitacji i nie otrzymują stanowisk profesorskich. Można stwierdzić porównywalną 

liczbę paleontologów w obu krajach na podstawie zależności liczby paleontologów w odniesieniu do 

liczebności obu krajów.  

Z kolei w Stanach Zjednoczonych w roku 2007 było 541 profesorów. W związku z tym, że profesor 

w tym kraju jest stanowiskiem uniwersyteckim, pod uwagę wzięto pełną liczbę pracowników 

uniwersytetów. Liczebność ludności Stanów Zjednoczonych do Polski wynosi 8 do 1. Biorąc to pod uwagę 

Polska wypada słabiej, pomimo tego, że paleontologia w Stanach Zjednoczonych w omawianym okresie 

była w regresie. Obecnie w Stanach Zjednoczonych notuje się wzrost finansowania i zatrudnienia 

w paleontologii.  

Następnym elementem wpływającym na stan paleontologii w Polsce jest sposób jej finansowania, który 

poza finansowaniem wewnętrznym, możliwy jest w zasadzie jedynie ze środków Narodowego Centrum 

Nauki. Sumaryczna kwota finansowania grantów, otrzymanych przez kilkunastu paleontologów w Polce 

zawiera się w przedziale 1,5 do 5 mln złotych. Średnia wielkość grantów paleontologicznych waha się więc 

od 100 do 300 tys. złotych. Finansowanie badań przez NCN w Polsce jest porównywalne do finansowania 

w Niemczech. Ponadto paleontolodzy w Polsce uzyskują dofinansowania indywidualne, w tym z National 

Science Foundation w Stanach Zjednoczonych, projekty International Geological Scientific Programme 

i Deutsche Forschungsgemeinschaft. Istnieją także granty wyjazdowe dedykowane młodym paleontologom 

fundowane przez np.: National Geographic albo różne towarzystwa paleontologiczne brytyjskie 

i amerykańskie – granty te opiewają na niewielkie kwoty, rzędu kilku tysięcy złotych.  

Publikacje są istotne we wszelkiego rodzaju próbach oceny i porównań środowiska paleontologicznego 

z innymi środowiskami w Polsce i poza krajem. Zaobserwowano pozytywną zmianę w rankingach publikacji 

polskich paleontologów począwszy od lat 80-tych do dzisiaj. W latach 80-tych były to głównie polskie 

czasopisma, obecnie są to głównie czasopisma zagraniczne. Statystyka wykonana na podstawie bazy Scopus 

wskazuje, że wśród 115 czasopism publikujących osiągnięcia polskich paleontologów znajduje się 13 

czasopism polskich. Wskaźniki wpływu czasopism wahają się od 0,2; 0,3 (np.: Przegląd Geologiczny) po 

powyżej 13 (np.: Science, Nature), ze średnim wskaźnikiem od 1,5 do 4,0. Jeżeli chodzi o polskie czasopisma, 

najwyżej notowane są Acta Paleontologica Polonica, która ma wskaźnik 1,68 oraz Acta Societatis 

Botanicorum Poloniae , która ma wskaźnik 1,7. Pozostałe czasopisma mają wskaźnik wpływu na średnim 

poziomie 1,0. 

Autorzy referatu wydzielili cztery dyscypliny paleontologiczne:  

1. Taksonomię i analizę zapisu paleontologicznego – jest to najbardziej tradycyjna paleontologia, 

której zadaniem jest znalezienie materiału, analiza zapisu kopalnego, określenie jak poszczególne elementy 

paleontologiczne lokują się w zapisie geologicznym a następnie opis.  
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2. Paleontologię aplikacyjną – dyscyplinę wykorzystującą dane taksonomiczno-paleontologiczne, 

obejmującą biostratygrafię, ekologię i ichnologię.  

3. Paleobiologię opartą na zrozumieniu działania organizmów, interakcji między organizmami 

a środowiskiem czy oceny wpływu środowiska na te organizmy. Aplikacyjność w tej dyscyplinie odgrywa 

niewielką rolę.  

4. Paleobiologię analityczną polegającą na stosowaniu metod statystycznych i matematycznych w celu 

opisania i zdefiniowania reguł rządzących ewolucją świata żywego.  

Patrząc wstecz, można stwierdzić że w latach 80-tych w polskiej paleontologii dominowała 

taksonomia i analiza zapisu kopalnego. Natomiast obecnie (dane na rok 2016) obserwuje się wyraźne 

przeniesienie środka ciężkości w kierunku paleobiologii i paleontologii aplikacyjnej. Warto tu podkreślić, że 

paleobiologia analityczna jest najdynamiczniej rozwijającą się dyscypliną w badaniach paleontologicznych 

i jest najmocniejszym punktem paleontologii, który warto finansować. Jest to głównie domena 

paleontologii amerykańskiej i jest ona najmocniejszym punktem współczesnej paleontologii, gdyż wnosi 

najwięcej – stąd jest najlepiej dofinansowaną dyscypliną paleontologiczną. Znaczące osiągnięcia w tej 

dyscyplinie w Polsce ma prof. dr hab. Jerzy Trammer. 

Paleontologia polska charakteryzuje się znaczącą dyspersją tematyczną i niewielką liczbą tematów 

wiodących.  

Następnie prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk przeszedł do tematu bibliometrii, rozpoczynając od 

komentarza do artykułu prof. dr hab. Andrzeja Kajetana Wróblewskiego zatytułowanego Not everything 

that counts can be counted, który ukazał się na początku 2017 roku w czasopiśmie Nauka Polskiej Akademii 

Nauk. Wspomniany artykuł, czytany bez pogłębionej refleksji, może być rozumiany jako atak na 

bibliometrię. Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski skupia się w artykule na bezrefleksyjnym używaniu 

współczynników wpływu (IF), które nie powinny być stosowane bez jakiejkolwiek wagi w odniesieniu do 

różnych dyscyplin. Wskaźniki te odnoszone są do poszczególnych dziedzin lub bezpośrednio do autorów 

publikacji w tych czasopismach. Wskaźniki te są często używane przez instytucje naukowe do oceny 

merytorycznej pracowników – wówczas wskaźnik wpływu czasopisma jest przekładany na autora, w efekcie 

„wartość” autora oraz instytucji, która afiliuje autora jest określana według wysokości tego wskaźnika. 

Opublikowanie pracy w czasopiśmie o wysokim wskaźniku wpływu nie gwarantuje jednak uzyskania 

wysokiej cytowalności, co jest głównym celem publikacji. Według prof. dr hab. Ireneusza Walaszczyka 

środowiska naukowe same rankują czasopisma, publikując artykuły w czasopismach o wysokim wskaźniku 

wpływu oraz poszukując publikacji w dostępnych bazach elektronicznych, które je katalogują. Prelegent 

zwrócił też uwagę, że współczynnik wpływu czasopisma nie do końca przekłada się na „wartość” autora 

publikacji – wynika to stąd, że redakcja, która wydaje czasopismo o wysokim wskaźniku wpływu, może 

odrzucać bardzo dużą liczbę artykułów.  
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Wśród powszechnie stosowanych wskaźników znajduje się indeks Hirscha, który ukazuje strukturę 

cytowań publikacji, wskazując rzeczywiste zainteresowanie czytelników. Indeks ten został użyty przez 

prelegenta w analizach danych bibliometrycznych, w oparciu o 3 bazy elektroniczne, które są powszechnie 

używane w środowisku naukowym: Web of Science, Scopus i Google Scholar.  

W powszechnym przekonaniu Web of Science jest najbardziej restrykcyjną bazą danych 

umożliwiającą śledzenie dokonań naukowych przy pomocy: i) Core Collection, zawierającej ograniczoną 

listę czasopism i ii) otwartej bazy danych opartej na wszystkich dostępnych bazach danych z wynikami 

wyszukiwania podobnymi do bazy Scopus. Wyniki analizy indeksu Hirscha dla wybranej grupy 

paleontologów w wyżej wymienionych trzech bazach danych wskazują, że znaczna część naukowców ma 

znacznie gorsze wyniki w bazie Scopus niż w bazie Web of Science filtrującej wszystkie bazy danych. 

Ostatecznie autorzy referatu zdecydowali się na zastosowanie bazy Scopus, która najlepiej identyfikuje 

pracownika.  

W analizach bibliometrycznych zasadniczą rolę odgrywają:  liczba publikacji, liczba i rozkład 

cytowań, czyli indeks Hirscha. Liczba publikacji polskich paleontologów, którzy są ujęci w bazach danych na 

przestrzeni lat 1996-2006 wzrosła z 50 - 70 sztuk pod koniec lat 90-tych do 200 obecnie. Liczba publikacji na 

osobę jest bardzo różna w różnych instytucjach. W latach 1995 -2002 roku liczba publikacji 

paleontologicznych utrzymywała się na tym samym poziomie. W latach 2003-2004 zaobserwowano 

wyraźny wzrost liczby publikacji. Dodatkowo zanotowano w tych latach wzrost liczby publikacji 

w czasopismach renomowanych. Biorąc pod uwagę średnią np. na rok 2016, który był wyjątkowo obfitym 

rokiem – to na jedną osobę wypada 2,3 publikacje. Jeżeli pod uwagę zostaną wzięte kolejne lata 

i poszczególne instytucje to średni wynik wynosi 4,0 dla Instytutu Systematyki i Ewolucji PAN, 3,3 dla 

Instytutu Paleobiologii PAN, 2,4 dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu 

Śląskiego oraz 1,3 dla Państwowego Instytutu Geologicznego.  

Z wykresu przedstawiającego liczbę cytowań publikacji paleontologicznych wynika, że ponad 90% 

paleontologów w skali międzynarodowej ma liczbę cytowań od 0-5000, z wyraźnym maksimum w granicach 

200. Paleontologów, którzy mają liczbę cytowań powyżej 1000 jest zaledwie 9, a tych którzy mają liczbę 

cytowań powyżej 2000 - 2. Z analizy liczby cytowań poszczególnych prac wynika, że jest 17 prac polskich 

paleontologów, w tym 15 o treści merytorycznej. Tylko jedna z 17 prac ma powyżej 100 cytowań. 

W paleontologii globalnej jest to słaby wynik. Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk nawiązał do artykułu prof. 

dr hab. Andrzeja Kajetana Wróblewskiego wskazując, że nie ma mocnej zależności pomiędzy cytowalnością 

artykułów a czasopismami, w których artykuły zostały opublikowane. Należy tu postawić pytanie: z czego 

wynika słaba cytowalność? Zaobserwowano dużą zależność pomiędzy liczbą artykułów a ich cytowalnością: 

mała liczba prac przekłada się na małą cytowalność.  

Z bazy Scopus wynika, że w 1996 roku polscy paleontolodzy opublikowali 60 prac, dzięki czemu 

zajęli 14 miejsce w rankingu wszystkich krajów na świecie. Biorąc pod uwagę liczbę cytowań tych prac - 
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Polska zajęła 23 miejsce. Do 2000 roku liczba publikacji polskich paleontologów utrzymywała się na 

poziomie 60-67. Po roku 2000 liczba publikacji wzrosła, ale miejsce Polski w rankingu cytowań przesunęło 

się na dalszą pozycję. W porównaniu do innych krajów, które zrobiły ogromny skok do przodu - Polska 

pozostaje w tyle. Przykładem ilustrującym tę zależność jest wzrost liczby publikacji paleontologów czeskich, 

którzy w latach 90 wykazywali niższą ich liczbę w porównaniu do liczby publikacji paleontologów polskich, 

a obecnie wykazują statystyki w zakresie liczby publikacji i ich cytowalności na podobnym poziomie jak 

w Polsce.  

Średnia wartość indeksu Hirscha dla całego środowiska paleontologicznego na rok 2016 wynosi 8,3 

– co daje nam wynik na poziomie Niemiec. Jednak jest to wynik znacznie gorszy w porównaniu do Anglii,  

czy Stanów Zjednoczonych. Najwyższy indeks Hirscha uzyskali paleontolodzy z Wydziału Nauk o Ziemi 

Uniwersytetu Śląskiego. Maksymalny indeks Hirscha w polskiej paleontologii wynosi 26 i jest to bardzo 

dobry wynik. Natomiast dobry wynik mieści się w przedziale 10-13. Ze statystyk wynika, że jednym 

z czołowym paleobiologów analitycznych jest dr Michał Kowalewski, który uzyskał wskaźnik Hirscha równy 

33. 

Prof. dr hab. Ireneusz Walszczyk zwrócił uwagę na ograniczenia indeksu Hirscha w stosowaniu do 

oceny dorobku pracacownika, ponieważ jest to wartość kumulatywna, wymagająca uwzględnienia 

poprawki dotyczącej wieku ocenianego paleontologa. Dodatkowym elementem ograniczającym zarówno 

stosowanie indeksu, jak i liczby cytowań do oceny pracowników jest fakt, że polscy paleontolodzy 

umieszczają publikacje w bazach danych od 1995 roku, natomiast Amerykanie publikowali swoje 

osiągnięcia naukowe w czołowych czasopismach od początku ich działalności wydawniczej, w tym w Journal 

of Paleontology lub Geology, które były indeksowane od początku ich historii wydawniczej, co niewątpliwie 

wpłynęło na wartość liczby cytowań i indeks Hirscha. Statystyki pokazują, że paleontolodzy amerykańscy 

mają po około 250 publikacji, a indeks Hirscha wynosi 50.  

Następnie prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk  podsumował przedstawione dane, określając dobre 

i złe strony rozwoju paleontologii w Polsce oraz wskazując możliwości i rozwiązania, z których polska 

paleontologia mogłaby skorzystać w przyszłości, by poprawić sytuację polskiej działalności 

paleontologicznej na arenie międzynarodowej.  

Dobre strony polskiej paleontologii:  

• Dobra liczebność naukowców - w nawiązaniu do Stanów Zjednoczonych czy Niemiec – podobny 

stan osobowy. Liczba paleontologów aktywnie działających w Polsce nie zmniejsza się. 

• Paleontolodzy w Polsce pracują głównie na uczelniach i w instytutach Polskiej Akademii Nauk, gdzie 

miejsce dla paleontologów są zapewnione. 

• Liczba publikacji polskich paleontologów wyraźnie rośnie, w związku z czym ta wewnętrzna 

dynamika jest bardzo dobra. Sytuacja przedstawia się gorzej w zestawieniu z innymi krajami.  
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Słabe strony polskiej paleontologii: 

• Finansowanie badań paleontologicznych ograniczone jest wyłącznie do Narodowego Centrum 

Nauki. W porównaniu z Niemcami czy Stanami Zjednoczonymi, w Polsce finansowanie jest na bardzo niskim 

poziomie, jednak to finansowanie jest dosyć stabilne i nie zmniejsza się.  

• Brak azylu w postaci muzeów historii naturalnej paleontologów pracujących w jednostkach 

uniwersyteckich i instytutach Polskiej Akademii Nauk. Takie muzea, np.: w Niemczech czy w Stanach 

Zjednoczonych, skupiają znaczące grono paleontologów.  

• Ogromna dyspersja tematyczna i brak tematów wiodących powoduje, że w świecie polska 

paleontologia jawi się osobowo, znane są poszczególne osoby. Natomiast brak jest tematów, z którymi 

Polska może się kojarzyć. Dane liczbowe i cytowalność, która została przedstawiona jest na dosyć niskim 

poziomie.  

Możliwości, z których polska paleontologia mogłaby skorzystać: 

• Wejście w ścieżki stosunkowo tanie, które jednocześnie mają duży impakt merytoryczny i mają 

dobry odbiór w środowisku paleontologicznym, takie jak paleobiologia analityczna stosowana przez prof. dr 

hab. Jerzego Trammera. 

• Potrzeba tworzenia doskonałych baz danych i rewidowania istniejących baz danych, na których 

opiera się paleobiologia analityczna w Polsce. Jako przykład prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk podał wyniki 

dotyczące zmiany interpretacji krzywej biozróżnicowania taksonomicznego inoceramów na przełomie turon 

- koniak, które świadczyły o maksimum występowania inoceramów (około 50-60 gatunków). Szczegółowa 

analiza danego interwału wykazała, że wielkie wychylenie jest artefaktem, ponieważ zestawienie było 

oparte na wszystkich taksonach zliczonych z poszczególnych interwałów stratygraficznych, traktowanych 

jako standing diversity. Okazało się, że w obrębie badanego interwału istniały jedna do dwu linii 

ewolucyjnych, szybko rozwijających się pod wpływem fluktuacji środowiska, co spowodowało odwrotne 

wyniki. Polskę ominęło tworzenie baz danych. Natomiast tego typu projekty były realizowane w Niemczech, 

Francji, Anglii i Stanach Zjednoczonych.  

• Tworzenie dużych zespołów badawczych, które mogłyby ubiegać się o duże granty europejskie czy 

włączać się w duże granty amerykańskie.  

Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz podziękował prof. dr hab. Ireneuszowi Walaszczykowi za 

wygłoszenie referatu i otworzył dyskusję w zakresie przedstawionego tematu.  

W nawiązaniu do danych przedstawionych w referacie prof. dr hab. Jerzy Trammer porównał 

dorobek znanych polskich paleontologów z dorobkiem dzisiejszym. Zwraca uwagę duża liczba publikacji 

paleontologów zagranicznych w wysoko punktowanych czasopismach np.: Nature lub Nature Science, a 

jednocześnie niewielka wartość odkrywcza tych prac.  

Natomiast znani polscy paleontolodzy np.: prof. dr hab. Kozłowski, prof. dr hab. Makowski czy prof. 

dr hab. Kielan-Jaworowa mają mało publikacji, ale za to liczące się na całym świecie. Zdaniem prof. dr hab. 
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Jerzego Trammera, naukowcy polscy starają się dorównać liczbą publikacji naukowcom zagranicznym, 

zamiast skupić się na jakości publikacji. Problem ten dotyczy całej nauki polskiej. Niektórzy młodzi 

naukowcy mają nawet 70-80 prac publikowanych w dobrych czasopismach, ale tylko pojedyncze z nich 

wyróżniają się odkrywczością. 

W nawiązaniu do przedmówcy prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk zwrócił uwagę na wysoką pozycję 

prof. dr hab. Kielan-Jaworowskiej w przedstawionych zestawieniach statystycznych. Jednocześnie prof. dr 

hab. Ireneusz Walaszczyk dodał, że większość prac naukowych to coroczne raporty z przeprowadzonych 

prac badawczych. Stworzenie dzieła życia wymaga czasu dłuższego niż jeden rok, a czynnik ten jest 

regulowany przez ustawodawcę.  

Dr hab. Michał Zatoń zwrócił uwagę na słabą jakość baz danych powszechnie stosowanych 

w Stanach Zjednoczonych, czy Niemczech. Korzystanie z tych baz danych wymaga umiejętności w zakresie 

posługiwania się zaawansowanymi technikami statystycznymi. Na uczelniach polskich zajęcia tego typu są 

rzadkością, a powinny być standardem. Wprowadzenie analizy statystycznej i interpretacji danych 

ilościowych w program studiów umożliwiłoby opanowanie podstawowego narzędzia analitycznego 

koniecznego do stworzenia publikacji na wysokim poziomie. Naukowcy polscy nie lubią, bądź nie wierzą 

metodom statystycznym stosowanych na zachodzie, takim jak stosowana w filogenezie metoda 

kladystyczna, która jest warunkiem koniecznym do spełnienia w publikacjach wydawnictw amerykańskich.  

Prof. dr hab. Leszek Marynowski w nawiązaniu do wypowiedzi prof. dr hab. Jerzego Trammera 

stwierdził, że obecnie nauka poszła w stronę bardziej interdyscyplinarną, a to z kolei wymaga tworzenia 

dużych zespołów badawczych. Pojedyncze osoby nie są w stanie udźwignąć wielu dziedzin 

wykorzystywanych do konkretnych projektów. Z tego względu pojedyncze osoby już nie znaczą tak wiele, 

jak w przeszłości. Oczywiście są liderzy, którzy swoim nazwiskiem sygnują wiele projektów i są najbardziej 

rozpoznawalni. Jednak nauka światowa zmierza w trochę innym kierunku.  

Prof. dr hab. Ewa Słaby w nawiązaniu do przedmówców zwróciła uwagę na to, że strategia 

stosowana w uprawianiu nauki, niezależnie od dziedziny, jest odpowiedzią na regulacje i zasady określone 

przez ustawodawcę i jednostki przyznające granty. Budowanie dużych zespołów jest możliwe ale tylko 

pomiędzy instytucjami. W obrębie jednej instytucji jest to niemożliwe, ze względu na proste rygory - na 

uczelniach są to pensa dydaktyczne. Zespół, który jest ograniczony do wąskiej tematyki jest słabym 

pomysłem. Zaproszenie do zespołu specjalistów z różnych dziedzin gwarantuje wysoką jakość opracowań 

naukowych. Przyszłość rzeczywiście leży w dużych zespołach, nie tylko interdyscyplinarnych 

i międzyinstytucjonalnych, ale również międzynarodowych, które gwarantują dobre publikacje. Istotne jest 

pozyskiwanie dużych grantów. Jednak gdy spojrzymy na priorytety narzucane przez Unię Europejską, 

zauważymy, że to one decydują o możliwości wystąpienia o grant europejski. Prof. dr hab. Ewa Słaby podała 

jako przykład renesans paleontologii w British Geological Survey, który został wywołany finansowaniem 

projektów skupiających się na badaniu i poszukiwaniu łupkowych formacji gazonośnych. Pozyskiwanie 
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dużych grantów w obszarze działania naukowego prof. dr hab. Ewy Słaby jest bardzo trudne, dlatego jedyną 

drogą do zdobycia dużych grantów jest tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Strategia uprawiania 

nauki w Polsce jest postrzegana jako pewnego rodzaju bolączka, podczas gdy jest to racjonalne zachowanie 

środowiska naukowego w zakreślonych ramach. Rzeczywiście tematyka badawcza jest silnie rozproszona. 

Jednak istotne jest to, że Narodowe Centrum Nauki promuje granty nieduże, co w połączeniu z rozproszoną 

tematyką w naszej dziedzinie nauki, daje większe szanse na znalezienie finansowania projektów 

badawczych.  

Prof. dr hab. Adam Gasiński stwierdził, że prace taksonomiczne nie mają szansy zdobycia wysokiego 

Impact Factor, a jednocześnie są czasochłonne. Dodatkowo prace polskie mają słabą siłę przebicia, 

związaną z późnym wejściem wydawnictw polskich do baz danych. Niepokojąca jest tendencja używania 

takich narzędzi jak indeks Hirscha zamiast oceny jakości indeksowanych prac. Liczenie samych indeksów 

oraz samych parametrów nauko-metrycznych czasami jest mniej istotne od wniosków finalnych i wagi 

dokonań.  

Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk dodał, że w ocenie naukowca wskaźniki bibliometryczne są 

jedynie dodatkiem, często wymuszanym przez strukturę wzorca do sporządzenia opinii. Najważniejsza jest 

jakość poszczególnych publikacji. Natomiast jak porównać wartość merytoryczną prac z różnych dziedzin? 

Jak porównać pracę, opartą na rzetelnej taksonomii otwornic z pracą, wykonaną w oparciu o bazy danych? 

To już nie jest takie proste. Wówczas wskaźniki bibliometryczne stają się pomocne, ponieważ do pewnego 

stopnia stanowią ocenę samego środowiska i poniekąd uwalniają nas od bardzo subiektywnych decyzji 

podczas oceny, jednocześnie nie zwalniając z obowiązku zapoznania się z treścią dokonań.  

Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz nawiązując do posumowania referatu zwrócił uwagę, że 

tworzenie zespołów naukowych w obrębie pojedynczych jednostek badawczych nie jest wspierane przez 

system finansowania nauki, co potwierdza ankieta kategoryzacyjna. Korzystne jest tworzenie zespołów 

międzyinstytucjonalnych, które przynoszą poszczególnym jednostkom maksymalną ilość punktów 

z publikacji wieloautorskich.  

Prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz podkreślił, że przedstawiony referat pokazuje nie tylko 

charakterystykę paleontologii, ale wszystkich dyscyplin geologicznych. Rozproszenie tematów badawczych 

wynika z obecnej polityki finansowania. Nie jest to żadna strategia, bo strategią nazywamy działania, które 

w długofalowej perspektywie mają przynieść korzyść. To jest strategia krótkoterminowego działania na 

przeżycie, której celem są duże zespoły badawcze. Jak je tworzyć? Najkorzystniej jest działać we współpracy 

międzyinstytucjonalnej. Pozwala to ominąć przeszkody stawiane przez decydentów. Większość obecnie 

wykonywanych prac ma charakter przyczynkowy. Natomiast brak jest  rozwiązywania dużych problemów 

naukowych, wymagających tworzenia dużych zespołów badawczych. Zakreślenie tematów dużych 

problemów naukowych można byłoby nazwać strategią, a to wymaga działania całego środowiska.  
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Prof. dr hab. Michał Szulczewski podsumował, że przedstawiony referat był bardzo ciekawy, 

wartościowy i stymulujący. Referat pokazuje głębokie zmiany w kulturze prowadzenia pracy naukowej, 

wymuszone gospodarką rynkową. Czy ten system uprawiania nauki prowadzi do dobrych skutków? Z opinii 

przedmówców wynika, że nie zawsze i nie pod każdym względem. To generuje pewien konflikt 

w środowisku naukowym i rodzi zasadnicze pytania: w jakim stopniu i czy musimy ulegać tej presji, jak 

bronić się przed negatywnymi efektami tego sytemu? W nawiązaniu do pozycji paleobiologii analitycznej 

w strukturze badań paleontologicznych, prof. dr hab. Michał Szulczewski stwierdził, że paleobiologia 

analityczna bazuje na danych pochodzących z badań podstawowych, począwszy od taksonomii. 

Zaobserwowany ostatnio zanik badań terenowych generuje pytanie – czy nasze zasoby muzealne, 

archiwalne dają wystarczający obraz przeszłości, historii życia? Czy zebrane kolekcje są wystarczające? 

W zasadzie nie ma problemu w rozwijaniu paleobiologii analitycznej w Polsce. Wymaga to jednak 

wypracowania systemu działania pozwalającego na korzystanie z funduszy systemowych, przy 

jednoczesnym zachowaniu rozsądku tam, gdzie system jest niespójny.  

Prof. dr hab. Jerzy Żaba zgodził się z wypowiedziami przedmówców w sprawie tworzenia dużych 

zespołów badawczych, jednocześnie dodając, że przy ocenie dorobku naukowca, prace samodzielne 

i w niewielkim gronie współautorskim są najbardziej cenione. Prof. dr hab. Jerzy Żaba  zwrócił uwagę na 

publikacje o słabej wartości merytorycznej, które są cytowane z powodu ich wad i przez to generują 

negatywne cytowania uwzględniane w indeksach bibliometrycznych.  

Dr hab. Michał Gradziński przedstawił odmienne zdanie w sprawie zespołów badawczych 

międzyinstytucjonalnych, które nie działają na korzyść tych instytucji. Wynika to z tego, że każda osoba 

w zespole dostaje tyle samo punktów za publikacje we współautorstwie, a członkowie zespołu konkurują 

w tej samej dziedzinie o nadanie kategorii jednostce badawczej. Zdaniem dr hab. Michała Gradzińskiego, 

współpraca naukowa w obrębie pojedynczych instytucji, może również wyprodukować wartość dodaną, 

poprzez wypracowanie większej liczby publikacji.  

Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz podkreślił, że w każdej jednostce Polskiej Akademii Nauk czy 

uniwersyteckiej przyznawane są nagrody indywidualne za osiągnięcia naukowe, rządzące się określonymi 

algorytmami przeliczeniowymi. Zespół badawczy składający się z naukowców z jednej jednostki naukowej 

nie ma szans na nagrody indywidualne za wypracowane publikacje, gdyż uzyskane punkty są dzielone przez 

liczbę autorów. Natomiast w przypadku współpracy jednego naukowca z jednostką zewnętrzną całość 

punktów za publikację przechodzi na daną osobę. Dlatego też, nie ma zainteresowania tworzeniem 

zespołów wewnątrz danej jednostki – to jest fakt, z którym trudno dyskutować.  

Prof. dr hab. Ewa Słaby poparła wypowiedź dr hab. Michała Gradzińskiego, zaznaczając przy tym, że 

łatwiej jest zbudować zespół jednostkom Polskiej Akademii Nauk niż na uniwersytecie z powodów braku 

obciążeń dydaktyką. Praca zespołowa daje lepszy rezultat w krótszym czasie, podczas gdy praca 

indywidualna wymaga dużo większego wkładu pracy i zazwyczaj stworzenie publikacji zajmuje wówczas 
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więcej czasu. Mimo, że praca zespołowa wewnątrz danej jednostki jest mało korzystna dla instytucji, to 

zespół ma większą siłę przy staraniach o projekty i powoduje integrację środowiska geologicznego. 

Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz zakończył dyskusję nad stanem paleontologii w Polsce 

i przeszedł do spraw bieżących i wolnych wniosków. Na początku swej wypowiedzi prof. dr hab. inż. Jacek 

Matyszkiewicz nawiązał do podziału Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Jagiellońskim na 

Wydział Geografii i Geologii oraz Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Poinformował również zebranych 

o zaproszeniu Prodziekana Wydziału Geografii i Geologii – dr hab. Michała Gradzińskiego i propozycji 

zorganizowania kolejnego posiedzenia KNG PAN w Krakowie.  

Następnie prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz zaproponował, by następne posiedzenie KNG PAN 

poświęcić tematowi „Stanu polskiej geologii na tle innych nauk w Polsce" i poprosić prof. dr hab. Janusza 

Janeczka o przygotowanie referatu na podstawie danych, którymi dysponuje Narodowe Centrum Nauki.  

Prof. dr hab. Michał Szulczewski zapytał, czy w ślad za referatem „Stan paleontologii w Polsce” będą 

referowane inne dyscypliny? Ciekawy byłby temat stanu hydrogeologii i geologii inżynierskiej w nauce. 

Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz zapytał czy prof. dr hab. Michał Szulczewski jest przeciw 

zaproponowanemu przez niego referatowi.  

Prof. dr hab. Michał Szulczewski zaprzeczył i wyjaśnił, że zaproponowane tematy nie wykluczają się 

nawzajem, a ich kolejność może zostać uzgodniona.  

Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz zaproponował by zespół składający się z dr hab. Ewy 

Krogulec, prof. UW, prof. dr hab. Jana Dowgiałły i prof. dr hab. Jozefa Chowańca o przygotowanie referatu 

na temat stanu hydrogeologii i geologii inżynierskiej w nauce. Dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW podjęła się 

przygotowania opracowania na temat stanu hydrogeologii i geologii inżynierskiej w Polsce.  

Prof. dr hab. Michał Szulczewski zwrócił uwagę, że hydrogeologia i geologia inżynierska znajdują się 

obecnie w sytuacji szczególnej i stanęły przed nowymi wyzwaniami, stąd warto poruszyć ten temat 

w kontynuacji.  

W odpowiedzi prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz zaproponował, by prof. dr hab. Janusz 

Janeczek i dr hab., prof. UW Ewa Krogulec we współpracy z hydrogeologami przygotowali raport na ten 

temat. Następnie prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz przekazał informację od prof. dr hab. Andrzeja 

Żelaźniewicza na temat ocen KNG i przeszedł do prośby Oddziału krakowskiego Instytutu Nauk 

Geologicznych PAN o firmowanie organizacji Małopolskiej Nocy Naukowców przez KNG PAN. Stosowne 

dokumenty zostały już podpisane. Na organizację tego wydarzenia przeznaczono 10 200 złotych.  

Przewodniczący KNG PAN pro. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz odczytał następnie pismo w sprawie 

nadsyłania aktualnych danych o należnościach wynikających z przynależności do międzynarodowych 

organizacji naukowych oraz o przewidywanych w roku 2018 posiedzenia władz statutowych danej 

organizacji lub międzynarodowego kongresu - odrębnie dla każdego wnioskowanego wyjazdu, w związku 

z nadchodzącym terminem przygotowywania planu finansowego na rok 2018. Wypełnione i podpisane 
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formularze należy wysłać bezpośrednio do BWZ PAN w nieprzekraczalnym terminie do 27 czerwca 2017 

roku.  

Prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz podjął się realizacji tego zobowiązania, a następnie przeszedł do 

informacji na temat oceny podległych Wydziałowi Komitetów Naukowych PAN w bieżącym roku. Ocena ta 

odbywa się cyklicznie co dwa lata i jest prowadzona przez zespół, który jest wybierany przez kuratorium. 

Kryteria oceny podlegają ciągłym zmianom i obecnie odpowiedzialna jest prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak 

z Poznania. Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi zaprotestował przeciwko zaostrzonym kryteriom, które 

po dyskusjach zostały nieco złagodzone. W trakcie licznych dyskusji wypracowano kryteria umożliwiające 

porównywanie komitetów o różnym spektrum działania. Za działalność merytoryczną wydziały będą mogły 

uzyskać 70 punktów. Kryteria eksperckie wydawałyby się jednym z najważniejszych elementów działania 

komitetów – jednak nie są uwzględnione, gdyż mało jest prób o wydanie ekspertyz, a te wydawane mają 

niewielkie znaczenie. Problem ten był i jest podnoszony, choćby w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, która 

sugerowała, aby kierownictwo PAN podjęło działania w kierunku zobowiązania organów administracji 

państwowej do zasięgania opinii w komitetach naukowych PAN, składających się ze specjalistów w różnych 

dziedzinach. Oprócz tego wśród kryteriów znajduje się opiniowanie systemów cytowania czasopism, 

struktura komitetów i powołanie do komitetów członków różnych specjalności. Celem Akademii jest aby 

komitety naukowe były porównywalne.   

Prof. dr hab. Jerzy Trammer poddał w wątpliwość sens tej oceny i zapytał o nagrodę i karę 

odpowiednio dla pozytywnie  i negatywnie ocenionego komitetu? 

Prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz, że żaden komitet nie dostanie nagrody, natomiast może dostać 

karę w postaci nagany lub może zostać rozwiązany. Aczkolwiek rozwiązanie komitetu następuje, gdy nie 

spełnia on wymogów formalnych.  

Na zakończenie posiedzenia prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz podziękował ponownie dr hab. 

Ewie Krogulec, prof. UW za gościnę oraz wszystkim zebranym na posiedzeniu członkom KNG PAN za udział 

w tym spotkaniu.  
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Lista obecności członków   

KOMITETU NAUK GEOLOGICZNYCH 

Polskiej Akademii Nauk 

w dniu 9 czerwca 2017 r. 

 Imię i nazwisko Instytucja 

1 dr hab. inż. Józef Chowaniec,  
prof. PIG-PIB 

Państwowy Instytut Geologiczny 
Państwowy Instytut Badawczy 

2 prof. dr hab. Jan Dowgiałło  Instytut Nauk Geologicznych 
PAN 

 

3 prof. dr hab. Marian Adam Gasiński Prezes PTG, 
Uniwersytet Jagielloński  

Wydział Geografii i Geologii  

4 dr hab. Michał Gradziński Uniwersytet Jagielloński  
Wydział Geografii i Geologii 

5 prof. dr hab. Krzysztof Jaworowski Przewodniczący Rady Naukowej 
ING PAN 

6 dr hab.  Andrzej Konon, prof. UW Uniwersytet Warszawski  
Wydział Geologii 

7 dr hab.  Ewa Krogulec, prof. UW Uniwersytet Warszawski  
Wydział Geologii 

8 prof. dr hab. Leszek Marynowski Uniwersytet Śląski  

Wydział Nauk o Ziemi 

9 prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz Akademia Górniczo-Hutnicza im. 
Stanisława Staszica w Krakowie 

Wydział Geologii, Geofizyki i 
Ochrony Środowiska 

10 prof. dr hab. Szczepan Porębski Akademia Górniczo-Hutnicza im. 
Stanisława Staszica w Krakowie 

Wydział Geologii, Geofizyki i 
Ochrony Środowiska 

11 prof. dr hab. Ewa Słaby Instytut Nauk Geologicznych 
PAN 

12 prof. dr hab. Stanisław Skompski Uniwersytet Warszawski  
Wydział Geologii 

13 prof. dr hab. Michał Szulczewski członek rzeczywisty PAN, 
emerytowany profesor  

Wydziału Geologii  
Uniwersytetu Warszawskiego  

14 prof. dr hab. Jerzy Trammer Uniwersytet Warszawski  
Wydział Geologii 

15 prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk Uniwersytet Warszawski  
Wydział Geologii, 

Redaktor Naczelny  
Acta Geologica Polonica 

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/opisInstytucji?rtype=opis&lang=pl&objectId=5462
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/opisInstytucji?rtype=opis&lang=pl&objectId=5462
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/opisInstytucji?rtype=opis&lang=pl&objectId=5462
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/opisInstytucji?rtype=opis&lang=pl&objectId=5462
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16 prof.  dr hab. Jerzy Żaba Uniwersytet Śląski  
Wydział Nauk o Ziemi  

17 prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz członek korespondent PAN 
Instytut Nauk Geologicznych 

PAN 
Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza  
Wydział Nauk Geograficznych 

i Geologicznych Instytut Geologii 

18 Dr Ryszard Szczęsny 

 

Muzeum Ziemi PAN 

19 dr hab. Witold Szczuciński Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza 

Wydział Nauk Geograficznych 
i Geologicznych  

Instytut Geologii 

20 dr hab. Michał Zatoń Uniwersytet Śląski 
Wydział Nauk o Ziemi 


