
 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA IASC COUNCIL PODCZAS ASSW 2019 

22-23.05.2019, ARCHANGIELSK, ROSJA 

 

Uczestnicy: 

a) delegacja polska (finansowanie z PAN) 

dr hab. Michał Łuszczuk (UMCS w Lublinie), Zastępca Przewodniczącego KBP PAN  

- delegat Polski w IASC Council oraz IASC Social & Human  Working Group;  

b) pozostali uczestnicy  

Na koszt własny udział w spotkaniach IASC brali także: 

dr hab. Piotr Owczarek (Uni. Wroc.), - delegat Polski IASC Terrestial Working Group; 

dr hab. Mariusz Grabiec (UŚ) -  delegat Polski IASC Cryosphere Working Group; 

Prof. dr hab. Waldemar Walczowski (IO PAN), Członek KBP PAN - delegat Polski IASC Marine 

Working Group; 

dr hab. Ireneusz Sobota (UMK Toruń), Członek KBP PAN - delegat Polski IASC Cryosphere Working 

Group; 

mgr Barbara Barzycka – IASC Fellow w Cryosphere Working Group; 

Cel i przebieg spotkania 

Posiedzenia Rady IASC (IASC Council) oraz grup roboczych IASC (IASC Working Groups) to 

spotkania o charakterze organizacyjno-decyzyjnym ukierunkowane na rozstrzyganie kluczowych spraw dla 

działania tej najważniejszej dla nauk arktycznych organizacji międzynarodowej.  

W pierwszej kolejności (22.05) odbyło się wspólne spotkanie członków Grup Roboczych IASC 

(IASC Joint Working Group Meeting), w ramach którego: 

− przedstawiono laureatów konkursu o stanowiska stypendystów tzw. IASC Fellows (młodych badaczy 

zapraszanych do pracy w grupach roboczych na okres 1 roku). Warto podkreślić, iż w tegorocznej 

edycji stypendystką programu została badaczka z Uniwersytetu Śląskiego – mgr Barbara Barzycka 

− przedstawiono sprawozdania z projektów interdyscyplinarnych (tzw. Cross-cutting projects), które 

były finansowane przez IASC w okresie 06.2018-05.2019. Były to następujące projekty: 

• Network on Arctic Glaciology (Thorben Dunse, Renate Degen) 

• T-MOSAiC (Joao Canario, Warwick Vincent) 

• YOPP Arctic Science Workshop (Thomas Spengler) 

• RATIC (Vladimir Romanovsky) 

• Permafrost on all Channels (Julie Sansoulet, Frederic Bouchard, Michael Fritz) 

• Snow Winter School 2018 (Martin Schneebeli) 

• Synoptic Arctic Survey (Jackie Grebmeier) 

• Societal Relevance of Polar Research (Michał Łuszczuk) 

• High Latitude Dust (Outi Meinander) 



W dalszej kolejności przedstawiono wnioski o finansowanie projektów interdyscyplinarnych  

zaplanowanych na kolejny okres:  

• 6th Snow Science Winter School (Martin Schneebeli) 

• Arctic urbanization and sustainable development (Julia Schmale) 

• BEPSII (Nadja Steiner) 

• Calotte Academy 2019 (Andrey Petrov) 

• CATCH (Jo Browse) 

• Coastal Arctic Science Teams (CoAST) Project (Alice Bradley) 

• Gender in Polar Research: Gendered field work conditions, epistemologies and legacies (Gertrude 

Saxinger, Otto Habeck) 

• Glacier-ocean interactions and their impact on Arctic marine ecosystems (Thorben Dunse) 

• International Participation in Arctic Futures 2050 (Brendan Kelly) 

• MOSAiC summer school (Markus Rex) 

• Nunataryuk Summer School (Joao Canario, Peter Schweitzer) 

• Support for Improving IASC Working Group, Early Career Scientist, and Indigenous Knowledge 

Holder Participation in Arctic Council Observer Activities (Lee Cooper) 

• The Future of Arctic Fjord Systems Workshop (Halvor Dannevig) 

  

Podczas spotkania została zreferowana inicjatywa zgłoszona z Polski dotycząca organizacji 

międzynarodowej konferencji oraz warsztatów nt. społecznego znaczenia badań polarnych (26-27.XI.2018 

w Instytucie Oceanologii PAN). Była to wspólna inicjatywa Komitetu Badań Polarnych PAN i IO PAN, 

finansowana przez Centrum Studiów Polarnych i Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz objęta 

patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, International Arctic Science Committee, International 

Arctic Social Sciences Associations, University of Arctic. Projekt uzyskał dofinansowanie IASC w wartości 

2700 euro oraz spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania. Następnie odbyły się 

posiedzenia poszczególnych grup roboczych, w ramach których m.in. dokonywano wyborów nowych 

władz, zatwierdzano budżety, sprawozdawano zeszłoroczne projekty, określano dalsze plany.  

 

Drugiego dnia obrad (23.05) odbyło się całodniowe posiedzenie Rady IASC. W ramach części 

przedpołudniowej: 

− Rada przyjęła protokół z posiedzenia w Davos (2018), roczne sprawozdanie prezydent IASC  

L. Hintzmana oraz roczne sprawozdanie Sekretarza Wykonawczego IASC Allana Pope.  

− przedstawiono Radzie nowych stypendystów IASC (IASC Fellows), każdy z nich krótko opowiedział 

o sobie i swoich badaniach 

− Rada zaakceptowała informacje nt. stanu współpracy IASC z innymi organizacjami  

− Rada przedyskutowała zaprezentowane przez przedstawicieli University of Arctic  dane z Arctic 

Science Agreement Survey, czyli wyniki ankiety dotyczącej wdrożenie Umowy o wzmocnionej 



współpracy naukowej w Arktyce; na pierwszy plan wysunęła się kwestia stosunkowo niskiego 

poziomu trudności doświadczanych przez badaczy w ramach współpracy międzynarodowej; kwestia 

ta ma być  

− przedstawiono do wiadomości Rady informacje nt. prac Rady Arktycznej (początek przewodnictwa 

Islandii w RA zbiegnie się z organizacją przez ten kraj kolejnego ASSW w marcu 2020 w Akureyri) 

− Rada zaakceptowała po dyskusji propozycje zakresu i konkretnych działań implementacyjnych 

Strategii IASC  2018-2023) 

 

Kolejna  - popołudniowa - część obrad Rady IASC poświęcona była następującym kwestiom: 

− prezentacja sprawozdania z funkcjonowania Grup Roboczych oraz ich decyzji dotyczących 

finansowania tzw. cross-cutting projects 

− analiza wyników narodowych raportów, które były zbierane w poszczególnych Grupach Roboczych; 

jest to nowa inicjatywa IASC mająca na celu polepszenie przepływu informacji pomiędzy badaczami 

z poszczególnych państw członkowskich a współpracujących w ramach Grup Roboczych 

− przedstawienie stanu prac grup zadaniowych IASC (Action Groups): (1) ds. zaangażowania ludów 

rdzennych, (2) współpracy nauki i biznesu, (3) ds. regulaminowych; w żadnej z grup nie osiągnięto 

zakładanych celów i ich funkcjonowanie zostało przedłużone. 

− przedstawienie innych projektów realizowanych przez IASC: (1) International Science Initiative in the 

Russian Arctic, (2) SAON, (3) Arctic Observing Summit, (4) Arctic Data Committee oraz dotyczących 

IASC: kolejnego spotkania Arctic Science Ministerial III (inicjatywa Islandii i Japonii).  

− krótka informacja nt. Working Group on Forum of Arctic Science Funders; jest to inicjatywa 

zawiązania współpracy między instytucjami finansującymi badania w Arktyce (powstała po ASM 2 w 

Berlinie); z uzyskanych informacji wynika, iż w grupie jak na razie nie ma przedstawiciela z Polski, w 

związku z czym nawiązałem kontakt z MNiSW w celu wyjaśnienia tej sytuacji i włączenia strony 

polskiej w tą współpracę. 

− informacje nt. stanu przygotowań kolejnego spotkania na Islandii w 2020. 

 

W zamkniętej dla publiczności część posiedzenia delegaci do Rady IASC zostali zapoznani ze 

sprawozdaniem finansowym za 2018 r. i propozycją budżetu na rok 2020. Wszystkie propozycje zostały 

przyjęte. W dalszej część obrad dyskutowano kwestię zwiększenia znaczenia i popularności medalu IASC. 

Rada została zapoznana ze stanem przygotowań kolejnych spotkań: na Islandii (2020), w Portugali (2021) 

i przyjęcie oferty Norwegii na rok 2022. 

 

Podsumowując, obrady - pomimo ich wagi - przebiegały spokojnie, dobrej atmosferze i współpracy, 

bez większych polemik. Delegat z Polski kilkukrotnie zabierał głos w dyskusji wskazując na 

zainteresowanie Polski dalszym rozwojem IASC. 

 


