
 1 

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Geograficznych PAN 

w latach 2007 - 2010 

 

Komitet Nauk Geograficznych PAN został powołany w roku 1952, a zakres jego działania 
dotyczy całości geografii w tym geografii fizycznej, ekonomicznej i społecznej, a także geografii 
regionalnej i kartografii Komitet Nauk Geograficznych PAN afiliowany jest i współdziała w ramach 
Międzynarodowej Unii Geograficznej (MUG), która jest najważniejszym w skali kontynentalnej i 
globalnej forum organizacyjnym i naukowym geografów. W ramach Międzynarodowej Unii 
Geograficznej funkcjonują komisje problemowe, w skład których wchodzą przedstawiciele polskiego 
środowiska naukowego geografów. Wszystkie prestiżowe problemy zarówno o charakterze 
organizacyjnym jak i merytorycznym ustalane są w ramach Międzynarodowej Unii Geograficznej. 
Corocznie organizowane są w różnych krajach świata konferencje problemowe. W dowód uznania 
dla polskiej geografii przyjęto projekt organizacji konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej w 
Polsce w 2014 roku. Komitet nasz przystąpił do organizacji tego ważnego przedsięwzięcia, o którym 
więcej informacji podano w dalszej części sprawozdania. 

W roku 2007 rozpoczynającym nową kadencję na lata 2007-2010 było 40 członków Komitetu 
Nauk Geograficznych PAN (w tym czterech członków Polskiej Akademii Nauk – dwóch rzeczywistych 
i dwóch korespondentów) i do chwili obecnej liczba ta się nie zmieniła (zał. 1). Członkowie Komitetu 
Nauk Geograficznych reprezentują: (1) jednostki Polskiej Akademii Nauk, (2) szkoły wyższe, a także 
(3) instytuty resortowe i inne (tab. 1).  

 

Tabela 1. Reprezentacja członków Komitetu Nauk Geograficznych PAN w jednostkach naukowych, 
dydaktycznych i resortowych.  

 

 

Działalność organizacyjna 

Posiedzenia Plenarne i Prezydia 

W latach 2007-2010 odbyło się łącznie dziewięć Plenarnych Posiedzeń Komitetu, w tym dwa 
zebrania plenarne w roku 2007– 13 czerwca oraz 5 listopada. Dwa pierwsze Posiedzenia Plenarne 
odbyły się w siedzibie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego 
Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie (tab. 2). 

W okresie kadencji Komitetu (2007-2010) odbyło się także dwanaście spotkań Prezydium 
Komitetu i Przewodniczących Zespołów Problemowych (tab. 3).  Posiedzenia zespołów odbywały 
się w ramach Prezydiów Komitetu Nauk Geograficznych. Przeważnie były to tzw. prezydia 
rozszerzone, na które zapraszano wszystkich przewodniczących powołanych zespołów 
problemowych. 
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Tabela 2. Posiedzenia Plenarne Komitetu Nauk Geograficznych PAN w okresie 2007-2010 

 
 

Tabela. 3. Prezydia Komitetu Nauk Geograficznych PAN w okresie 2007-2010 

 
 
Pierwsze, jedno z ważniejszych posiedzeń plenarnych w nowej kadencji miało przede 

wszystkim charakter informacyjny i organizacyjny. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Wydziału 
VII PAN prof. dr hab. Roman Ney podsumowując działalność Komitetu Nauk Geograficznych w 
mijającej kadencji. Następnie odczytano listę nowo wybranych Członków Komitetu Nauk 
Geograficznych na nową kadencję 2007-2010 i wręczono nominacje. Profesor Roman Ney odczytał 
pismo okolicznościowe Prezesa Polskiej Akademii Nauk profesora Michała Kleibera, skierowane do 
profesora Piotra Korcellego z okazji 45-lecia Jego pracy zawodowej. Po odczytaniu gratulacji i słów 
uznania, profesor R. Ney przedstawił krótkie wyjaśnienie dotyczące aktualnej sytuacji Polskiej 
Akademii Nauk i innych placówek naukowo-dydaktycznych i naukowo-badawczych oraz ich 
przyszłości w obliczu planowanych zmian i restrukturyzacji.  

Pierwsze posiedzenie plenarne miało przede wszystkim na celu wybór Przewodniczącego 
Komitetu i jego Prezydium. Na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Nauk Geograficznych PAN w 
kadencji 2007-2010 powołany został prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski,. W skład Prezydium weszli: 
dwóch wiceprzewodniczących: prof. dr hab. M. Harasimiuk i prof. dr hab. W. Maik, a sekretarzem 
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naukowym została prof. ndzw. dr hab. Ewa Roo-Zielińska Zaproponowała Ona na sekretarza 
technicznego Panią Jolantę Więckowską, której kandydatura została przyjęta (tab. 4).  

 
Tabela 4. Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych PAN 

 
 
W dalszej części pierwszego posiedzenia w nowej kadencji odbyła się dyskusja na temat 

przyszłych zadań Komitetu Nauk Geograficznych PAN. I tak prof. M. Harasimiuk zasugerował, aby do 
zadań Komitetu należało odbudowanie pozycji geografii, poprzez podejmowanie inicjatyw 
badawczych oraz udział w programach międzynarodowych. Umożliwiłoby to zintegrowanie 
środowiska oraz zaprezentowanie osiągnięć polskiej geografii i jej dorobek na forum 
międzynarodowym. Zgodził się z tym stanowiskiem profesor Andrzej Kostrzewski stwierdzając, że 
dotychczas geografia polska nie wygenerowała jeszcze programów, które stałyby się jej wizytówką. 

Zdaniem prof. L. Starkla Komitet, w którego skład wchodzą najwybitniejsi specjaliści wielu 
dziedzin geografii, posiada niezwykły potencjał do tego, aby podjąć tak ważką tematykę jaką 
stanowią: ocieplenie klimatu, zmiany użytkowania ziemi czy zmiany społeczno-gospodarcze. Do 
zadań Komitetu powinno należeć sformułowanie wszystkich trudnych problemów dotyczących 
wymienionych zagadnień. 

Profesor Kazimierz Krzemień podkreślił, że Komitet, powinien stać się łącznikiem między 
różnymi środowiskami geografów na forum ogólnym, przedstawiając wspólne stanowisko w 
bieżących kwestiach. Komitet powinien także dbać o szybki przepływ informacji między różnymi 
ośrodkami. Profesor Krzemień zasugerował również, aby wziąć pod uwagę propozycje i wnioski 
dotyczące dalszego funkcjonowania Komitetu, przedstawione przez poprzedniego 
Przewodniczącego – profesora Stanisława Liszewskiego. 

Prof. G. Węcławowicz poruszył kwestię wprowadzenia czasopism geograficznych na „listę 
filadelfijską”. Zasugerował On także, aby tematem integrującym członków Komitetu stała się 
gospodarka przestrzenna, a więc transmisja wiedzy geografii społeczno-ekonomicznej i fizycznej. 
Tego typu działania miałyby zastosowanie w praktyce. 

Natomiast prof. J. Parysek zaproponował, aby Komitet podjął się organizacji Ogólnopolskiej 
Konferencji Geograficznej, w której powinny wziąć udział również młodsi naukowcy, a wśród nich 
doktoranci, co mogłoby się przyczynić do zapewnienia pewnej ciągłości pokoleniowej Komitetu. 
Także prof. M. Harasimiuk zwrócił uwagę na konieczność stworzenia bazy kadrowej złożonej z 
młodych ludzi, w tym przede wszystkim z doktorantów. Chodzi tu o integrację młodego środowiska 
geografów oraz „zaistnienie” na forum międzynarodowym. 

Prof. B. Domański poruszył kwestię udziału Komitetu w przygotowaniu polskiej kandydatury 
do zorganizowania konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej. Profesor A. Kostrzewski 
zaproponował, aby zespół, który się tym zajmie zaprezentował przygotowaną koncepcję. Następnie 
prof. A. Kostrzewski podkreślił, że Komitet powinien szybko zareagować na zmiany, jakie zachodzą 
w ramach Ministerstwa Nauki, a zwłaszcza dotyczące Centrum na Rzecz Badań i Rozwoju. 
Podkreślił, że podstawowym zadaniem powinno być nadanie przez geografię badanym problemom 
takiej wartości, by stały się one konkurencyjne i atrakcyjne, by zyskać na ich realizację odpowiednie 
środki z nowo utworzonych instytucji.  
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Drugie posiedzenie plenarne w roku 2007 odbyło się w dniu 5 listopada (por. tab. 2). Na 
wstępie tego spotkania prof. A. Kostrzewski podziękował dyrektorowi Instytutu Geografii i 
Przestrzennego Zagospodarowania PAN prof. dr hab. P. Korcellemu za udostępnienie na rzecz 
Komitetu Nauk Geograficznych PAN pokoju w siedzibie Instytutu, jak podkreślił niezwykle ułatwia to 
pracę przewodniczącemu i sekretarzowi Komitetu.  

Jednym z ważniejszych punktów porządku było zaopiniowanie przez KNG kandydatów na 
członków korespondentów PAN w dyscyplinie nauki geograficzne. Prof. M. Harasimiuk zreferował 
prace komisji skrutacyjnej (w składzie prof. dr hab. M. Harasimiuk i prof. ndzw. dr hab. E. Roo-
Zielińska). Na posiedzeniu w dniu 2 października 2007 roku Komisja stwierdziła, że Komitet Nauk 
Geograficznych PAN pozytywnie zaopiniował dwóch kandydatów: prof. dr hab. A. Kostrzewskiego 
oraz prof. dr hab. T. Czyż.  

Następnie prof. dr hab. W. Maik przedstawił informację na temat przygotowywanego 
raportu o stanie i perspektywach rozwoju polskiej geografii, który jest rezultatem działalności 
Komitetu Nauk Geograficznych poprzedniej kadencji, zwłaszcza komisji do spraw rozwoju polskiej 
geografii. Praca składać się będzie z trzech części: I. Geografia jako nauka, II. Stan i perspektywy 
rozwoju podstawowych dyscyplin geograficznych, III. Uwarunkowania rozwoju polskiej geografii w 
XXI wieku. 

Na drugie plenarne posiedzenie nowej kadencji Komitetu zaproszony został prof. dr hab. A. 
Richling. Zreferował On dwa istotne zagadnienia. Po pierwsze poinformował zebranych o stanie 
prac nad organizacją Forum Geografów Polskich, które zaplanowano w Warszawie w dniach 29 05 – 
30 05 2008 roku. Po drugie jako członek Centralnej Komisji do spraw Tytułów i Stopni Naukowych, 
obecny był na jej posiedzeniu 15 października 2007 roku. Profesor A. Richling przedstawił także 
stanowisko prezentowane przez prof. Achmatowicza dotyczące podziału dyscyplin naukowych iż 
geografia jako jedyna została rozdzielona (geografia fizyczna i geografia społeczno-ekonomiczna). 
Powyższy fakt budzi niepokój i winien być przedmiotem dyskusji. Do tej sprawy powrócę w dalszej 
części sprawozdania. 

Przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych prof. A. Kostrzewski szczegółowo omówił 
najważniejsze kierunki prac komitetu: 
1. Koordynacja i inspiracja programów badawczych ważnych z teoretycznego i aplikacyjnego 

punktu widzenia o charakterze kompleksowym i interdyscyplinarnym (przedstawienie 
propozycji problemów opracowanych przez Komitet Nauk Geograficznych, priorytetów 
badawczych zgodnie z panelami Foresight 2020, sieci naukowe, inspirowanie konsorcjów w 
zakresie zakupu aparatury, rozwój naukowy i kadrowy geografii). 

1. Rozwój naukowy i kadrowy geografii (monitoring i przekazanie do Przeglądu Geograficznego). 
2. Zabezpieczenie reprezentacji geografów w systemie zarządzania nauki zwłaszcza w zakresie 

edukacji, gospodarki oraz ochrony środowiska (wybory do Rady Nauki, kontakt z Narodowym 
Centrum Badań, z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opiniowanie wniosków o 
nagrody, afiliacja organizowanych przez geografów konferencji). 

3. Promocja geografii - podniesienie rangi geografii w systemie nauk i opinii społecznej (obrady 
Forum Geografów Polskich w Warszawie, organizacja specjalnej konferencji na temat 
podstawowych problemów badawczych geografii, udział geografów w obchodach 
Międzynarodowego Roku Polarnego, Międzynarodowego Roku Planeta Ziemia, opracowanie 
strony internetowej Komitetu Nauk Geograficznych, ew. Biuletyn Komitetu Nauk 
Geograficznych). 

4. Współpraca krajowa z Wydziałem VII PAN, między ośrodkami akademickimi, jednostkami PAN, 
towarzystwami naukowymi – m.in. Polskimi Towarzystwami: Geograficznym, Geologicznym, 
Gleboznawczym, Stowarzyszeniem Geomorfologów Polskich itd., komitetami naukowymi PAN – 
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Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK), Komitetem Global Change, 
Gospodarki Wodnej, Komitetem Nauk Demograficznych. 

5. Współpraca międzynarodowa (z Międzynarodową Unią Geograficzną – Kongres w Tunisie 
geografów z Polski, udział w konferencjach MUG/UE). 

6. Ocena dydaktyki uniwersyteckiej i szkolnej (pozycja geografii wśród innych przedmiotów) 
7. Dyskusja i ocena czasopism naukowych redagowanych przez geografów. 
8. Inspirowanie działalności wydawniczej. 
9. Organizacja warsztatów geograficznych o charakterze metodologicznym (np. dla doktorantów). 
10. Realizacja zadań w ramach Zespołów Komitetu Nauk Geograficznych PAN do spraw (1) rozwoju 

geografii w Polsce, (2) promocji geografii, (3) współpracy krajowej i międzynarodowej, (4) 
edukacji geograficznej. 

11. Planowane zebrania (posiedzenia plenarne dwa razy w roku, posiedzenia Prezydium Komitetu 
Nauk Geograficznych cztery razy w roku, Forum Geografów Polskich co dwa lata, konferencja o 
charakterze okolicznościowym. 

 
Prof. G. Węclawowicz i prof. J. Szupryczyński stwierdzili, iż przedstawiony przez prof. A. 

Kostrzewskiego program działań Komitetu powinien być realizowany w ramach zaproponowanych 
zespołów problemowych. Według Nich Komitet mógłby się zająć działalnością wydawniczą i 
wprowadzeniem polskich czasopism na listę filadelfijską. Upatrują Oni również znaczącą rolę 
Komitetu w promocji geografii jako nauki i w kształceniu kadr naukowych. Prof. J. Drwal zaznaczył, 
że Komitet Nauk Geograficznych jest tym gremium, które powinno zająć stanowisko dotyczące 
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych – tu upatruje On opiniotwórczą 
działalność Komitetu. Podkreślił On, że nierówny jest poziom przeprowadzania przewodów i 
kolokwiów habilitacyjnych i temu Komitet powinien się przyglądać. Głos w dyskusji zabrał także 
prof. T. Stryjakiewicz, który zwrócił uwagę, iż Komitet powinien ustalić potencjalne priorytety 
działań. Takim priorytetem jest człowiek, a zwłaszcza problem migracji. Glos zabrał również 
wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych prof. M. Harasimiuk, który stwierdził, że 
geografia oddała pole badawcze w zakresie ochrony środowiska i niestety zaczyna odgrywać coraz 
mniejszą rolę. W tej sytuacji, według prof. M. Harasimiuka, Komitet winien zwrócić szczególną 
uwagę na promocję geografii i aktywnie włączyć się w zasady finansowania nauki (m.in. projekty 
sieci, przygotowania do VII Projektu Ramowego Unii Europejskiej).  

W następnym punkcie porządku obrad prof. dr hab. M. Degórski poinformował zebranych o 
przygotowaniach do udziału w Kongresie Międzynarodowej Unii Geograficznej w Tunisie w 2008 
roku. Poinformował On, że w ramach MUG są prowadzone działania związane z Międzynarodowym 
Rokiem Planeta Ziemia, powołany został komitet sterujący, a On sam jest odpowiedzialny za moduł 
glebowy. Z inicjatywy konsorcjum: Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komitetu Nauk 
Geograficznych PAN, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Uniwersytetu 
Warszawskiego, Śląskiego i Jagiellońskiego planowana jest w Polsce konferencja regionalna w 2014 
roku, a data wynika z kalendarza imprez. Prof. M. Degórski zwrócił uwagę, że Kongres 
Międzynarodowej Unii Geograficznej w Tunisie jest bardzo ważny dla środowiska geografów 
polskich, bo tam właśnie odbędzie się głosowanie dotyczące organizacji konferencji regionalnej w 
2014 roku. Nie ma wątpliwości, że strona polska chce aktywnie uczestniczyć w tym kongresie. 
Przyjęty już został pewien schemat działalności – będzie przygotowany i wydrukowany folder, 
prezentacje, a także wynajęte stoisko z publikacjami, stanowiącymi o dorobku naszych ośrodków 
geograficznych (głównie języku angielskim). Podobnie jak na Konferencję Regionalną MUG w 
Brisbane, zostanie przygotowane i opublikowane specjalne opracowanie na Kongres w Tunisie. 
Prof. M. Degórski zwrócił uwagę, że Polskie Towarzystwo Geograficzne zaprosiło kilku 
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przewodniczących analogicznych towarzystw bratnich państw na Zjazd PTG do Kielc, w czasie 
którego omówiono ich poparcie dla polskiej inicjatywy.  

Następnie powołano Przewodniczących czterech Zespołów Problemowych (tab. 5): 
1. do Spraw Rozwoju Geografii w Polsce – prof. dr hab. K. Krzemienia, 
2. do Spraw Promocji Geografii – prof. dr hab. A. Suliborskiego,  
3. do Spraw Edukacji Geograficznej – prof. dr hab. A. Lisowskiego 
4. do Spraw Współpracy Krajowej i Międzynarodowej – prof. dr hab. M. Degórskiego,  

 
Tabela 5. Zespoły Problemowe Komitetu Nauk Geograficznych PAN 

 
 
Jak wynika z wyżej podanych informacji dwa pierwsze posiedzenia plenarne kadencji 2007 – 

2010 poświęcone były przygotowaniu, ustawieniu i organizacji prac Komitetu Nauk Geograficznych 
PAN.  

W roku 2007 odbyło się jedno Prezydium Komitetu - 4 listopada (tab. 3) w wąskim 4- 
osobowym składzie (przewodniczący – prof. A. Kostrzewski, wiceprzewodniczący – prof. W. Maik, 
prof. M. Harasimiuk oraz sekretarz dr hab. prof. ndzw E. Roo-Zielińska) – por. tab. 4. Na tym 
spotkaniu prof. dr hab. A. Kostrzewski zaproponował podział prac między członków Prezydium (tab. 
6).  

 
Tabela 6. Podział zadań w Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych PAN 

 
 
Następnie skoncentrowano się na organizacji Posiedzenia Plenarnego w dniu 5 listopada 

2007, a także na dofinansowaniu dużych konferencji, które planowane były w 2008 roku dotyczyło 
to zwłaszcza „Forum Geografów Polskich. Studia regionalne a rozwój geografii” w maju oraz „V 
Seminarium: Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych” – w listopadzie 
Zauważono także, że za słabo są reprezentowane w Komitecie ośrodki we Wrocławiu, Bydgoszczy i 
Kielcach. Dyskutowano także o opracowaniu strony internetowej Komitetu, a także o zakresie 
naukowo-badawczym zespołów problemowych.  

W roku 2008 odbyły się dwa posiedzenia plenarne Komitetu Nauk Geograficznych PAN – 29 
maja i 24 listopada (tab. 2). Oba posiedzenia połączone były z referatami naukowymi.  

Pierwsze posiedzenie 29 maja 2008 roku odbyło się w siedzibie Wydziału Geografii i Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 30. Termin i miejsce 
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podyktowane było tym, iż Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz Komitet Nauk 
Geograficznych PAN byli organizatorami IV Forum Geografów Polskich, które odbywało się pod 
hasłem „Studia regionalne a rozwój geografii”. Po pierwszej części „Forum” odbyło się Plenarne 
Posiedzenie Komitetu. Najważniejsze omawiane sprawy to:  
1) poparcie inicjatywy prof. A. Richlinga przez ośrodki geograficzne w kraju w sprawie 

sformułowania pisma do Przewodniczącego Centralnej Komisji do spraw Tytułów i Stopni 
Naukowych, podtrzymujące stanowisko geografów o nie rozdzielanie jako dwóch różnych 
dyscyplin naukowych: geografii fizycznej i ekonomicznej.  

2) informacja, iż w Moskwie odbyło się posiedzenie Komitetu MUG, w którym uczestniczyli dwaj 
członkowie Komitetu Nauk Geograficznych PAN prof. dr hab. B. Domański oraz prof. dr hab. M. 
Degórski. Po prezentacji projektu i dyskusji Komitet MUG przyznał Polsce organizację 
Konferencji Regionalnej MUG w 2014 roku,  

3) informacja, iż Komitet Globar Change, Komitet Nauk Geograficznych oraz Komitet 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju zorganizują 24 listopada konferencję naukową pt. ” 
Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi”, poprzedzającą 
Międzynarodową Konferencję Klimatyczną w grudniu 2008 roku, 

4) omówienie przez kierowników zespołów problemowych zakresu ich działalności  
5) dyskusja dotycząca rankingu czasopism, ich dostępności dla artykułów i prac, standardów 

druku, liczby dobrych czasopism geograficznych, wprowadzenia choćby jednego czasopisma 
geograficznego na listę filadelfijską, drukowania artykułów w wersji elektronicznej  

6) inicjatywa przewodniczącego Komitetu, prof. dr hab. A. Kostrzewskiego powrotu do tradycji 
warsztatów geograficznych o charakterze metodycznym, 

7) rok 2007-2008 był ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Polarnym oraz Międzynarodowym 
Rokiem Planety Ziemia. Przewodniczący prof. A. Kostrzewski zwrócił się, aby w ośrodkach 
akademickich geografowie włączyli się do obchodów związanych z Międzynarodowym Rokiem 
Polarnym oraz Międzynarodowym Rokiem Planety Ziemia. Równocześnie zaznaczył, że jest 
członkiem Komitetu ds. Międzynarodowego Roku Planety Ziemia przy Prezydium PAN,  

8) zaopiniowanie wniosku Przewodniczącego Komitetu Nauk Geograficznych PAN prof. dr hab. A. 
Kostrzewskiego o przyznanie nagrody im. E. Romera przez Wydział VII Nauk o Ziemi i Nauk 
Górniczych PAN”, dla publikacji dr Jacka Wolskiego pt.: "Przekształcenia krajobrazu wiejskiego 
Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat" opublikowaną w Pracach Geograficznych nr 
214, IG i PZ PAN. Przedstawiona do nagrody praca wypełniła lukę w poznaniu funkcjonowania 
ekosystemów górskich w warunkach zmiennej antropopresji. W skali ponadregionalnej i 
międzynarodowej ma istotne znaczenie dla wypracowania racjonalnych metod gospodarowania 
w obszarach górskich i zagospodarowania przestrzennego spełniającego wymogi ochrony 
środowiska przyrodniczego. W wyniku dyskusji bardzo pozytywną opinię o tej pracy wyraził 
prof. dr hab. Kazimierz Krzemień, a także promotor prof. dr hab. Marek Degórski, który 
podkreślił, że niemal cała rozprawa dr Jacka Wolskiego jest wynikiem Jego własnych badań 
terenowych. Na podstawie tego wniosku i bardzo dobrych recenzji w dniu 12 grudnia 2008 roku 
przyznano dr Jackowi Wolskiemu tę prestiżową nagrodę.  

Kolejne posiedzenie plenarne w roku 2008 - 24 listopada roku odbyło się w Sali Lustrzanej 
Pałacu Staszica w ramach konferencji naukowej „ Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się 
systemie klimatycznym Ziemi” organizowanej przez trzy komitety: IGBP Globar Change, Komitet 
Nauk Geograficznych PAN oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) PAN . 
Wygłoszono siedem referatów, po których odbyła się dyskusja panelowa pod hasłem „Wpływ 
globalnego ocieplenia klimatu na koncepcję zagospodarowania przestrzennego Polski”.  
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Podkreślić należy, że w roku 2008 odbyło się pięć posiedzeń Prezydium Komitetu Nauk 
Geograficznych PAN: 17 stycznia, 28 marca, 20 czerwca, 10 listopada oraz 4 grudnia (por. tab. 3).  

Na posiedzeniu Prezydium Komitetu w dniu 17 stycznia najważniejsze omawiane sprawy to: 
(1) sprawozdanie Przewodniczącego Komitetu Nauk Geograficznych prof. dr hab. A. Kostrzewskiego 
z dwóch posiedzeń – (a) kierownictwa Polskiej Akademii Nauk z przewodniczącymi komitetów 
naukowych i komitetów problemowych i (b) przewodniczących Komitetów Naukowych przy 
Wydziale VII z Kierownictwem Wydziału, (2) realizacja programów pracy przez zespoły problemowe 
i powołanie składów osobowych, (3) omówienie programu Plenarnego Posiedzenia Komitetu 
planowanego na dzień 29 maja 2008 roku Na posiedzeniu obecny był także prof. A. Richling, który 
poinformował o postępie prac nad organizacją Forum Geografów Polskich, które planowane jest w 
Warszawie w maju 2008 roku, a także jako członek Centralnej Komisji do spraw Tytułów i Stopni 
Naukowych przedstawił stanowisko prezentowane przez prof. Achmatowicza dotyczące podziału 
dyscyplin naukowych, co jak stwierdził prof. Richling jest ”zamachem na jedność geografii”. 

Na posiedzeniu Prezydium Komitetu w dniu 28 marca 2008 roku najważniejsze omawiane 
sprawy to: (1) zaawansowanie prac dotyczących naszego udziału w Kongresie MUG w Tunisie, (2) 
stan zaawansowania prac nad organizacją konferencji Forum Geografów Polskich, (3) informacja o 
planowanych konferencjach w roku 2008, (4) omówienie współpracy Komitetu z Polskim 
Towarzystwem Geograficznym, (5) włączenie się w obchody Światowego Roku Planeta Ziemia (5) 
przyjęcie programu Plenarnego Posiedzenia Komitetu Nauk Geograficznych, które odbyło się 29 
maja 2008 roku. 

Na następnym posiedzeniu Prezydium Komitetu - w dniu 20 czerwca 2008 roku do 
najważniejszych spraw należało: (1) zaawansowanie prac dotyczących udziału Polski w Kongresie 
MUG w Tunisie, (2) stan zaawansowania prac nad organizacją konferencji Forum Geografów 
Polskich, (3) informacja o planowanych konferencjach w roku 2009, (4) omówienie współpracy 
Komitetu z Polskim Towarzystwem Geograficznym, (5) włączenie Komitetu Nauk Geograficznych 
PAN w obchody Światowego Roku Planeta Ziemia.  

Na posiedzeniu Prezydium Komitetu w dniu 10 listopada 2008 roku najważniejsze omawiane 
sprawy to: (1) przedstawienie priorytetowych problemów do realizacji w 2009 roku, z których 
najważniejsze to ugruntowanie pozycji geografii w systemie nauk, (2) współpraca z komitetami i 
towarzystwami naukowymi, wizyty w jednostkach geograficznych (3) organizacja konferencji 
między innymi Forum Geografów Polskich w 2009 roku (planowana organizacja przez Wyższą Szkołę 
Gospodarki w Bydgoszczy), (4) przegląd czasopism geograficznych, wybór prac przeznaczonych do 
druku w ramach Komitetu Nauk Geograficznych, (5) udział Komitetu Nauk Geograficznych w ocenie 
dyscyplin naukowych, (nauk geograficznych) za okres 1995-2008 według przedstawionej przez 
Komitet ankiety, a opracowanej przez poszczególne jednostki geograficzne, (6) aktualizacja strony 
internetowej komitetu, (7) afiliacja przez Komitet konferencji naukowych, (8) organizacja 
warsztatów geograficznych przede wszystkim dla młodych geografów.  

Na posiedzeniu Prezydium Komitetu w dniu 4 grudnia 2008 roku do najważniejszych 
omawianych spraw należało: (1) stanowisko Komitetu Nauk Geograficznych - przesłane do prof. dr 
hab. A. Achmatowicza dotyczące ew. zmian w Centralnej Komisji w zakresie dziedzin i dyscyplin 
naukowych. Stanowisko to zostanie przedstawione w dalszej części sprawozdania, (2) 
przygotowania do Międzynarodowej Konferencji Regionalnej MUG w Polsce w roku 2014, (3) 
dydaktyka geograficzna – opracowanie regionalnej strategii promocji, (4) ocena przez Komitet Nauk 
Geograficznych stanu geografii na podstawie „Ankiety do Ekspertyzy o Stanie Nauk Geograficznych 
w Polsce” okres 1995-2008 opracowanej przez poszczególne jednostki geograficzne, (5) zestawienie 
konferencji planowanych w roku 2009 przez jednostki geograficzne, (6) przygotowania do 
konferencji Forum Geografów Polskich, której organizacji w 2009 roku planuje podjąć się Wyższa 
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Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy pod roboczym tytułem „Geografia wobec problemów 
współczesnego świata. Funkcje poznawcze i praktyczne” (7) omówienie organizacji warsztatów 
geograficznych dla młodych geografów min. Geosystemy zlewni rzecznych (28-30 10 2009) w 
Kołobrzegu oraz Monitoring geomorfologiczny o charakterze metodycznym (25 – 28 maj 2009) na 
Wolinie.  

W roku 2009 odbyły się trzy zebrania plenarne Komitetu Nauk Geograficznych PAN – 23 
marca, 27 kwietnia i 18 maja (por. tab. 2). Dwa pierwsze posiedzenia połączone były z referatami 
naukowymi. Natomiast w dniach 18-19 maja odbyło się „V Forum Geografów Polskich” organizowane 
przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy i Komitet Nauk Geograficznych PAN pod hasłem 
„Geografia wobec współczesnego świata. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii”. Po pierwszej 
części V Forum odbyło się organizacyjne plenarne posiedzenie Komitetu. Najważniejsze omawiane 
sprawy to:  
1) problem stacji naukowych w Arktyce i na Antarktydzie, 
2) informacja przewodniczącego Komitetu Nauk Geograficznych, prof. A. Kostrzewskiego z 

posiedzenia Rady Nauki, 
3) przygotowanie do oceny stanu kondycji polskiej geografii, 
4) uzyskanie porozumienia z innymi komitetami w sprawie współorganizowania konferencji 

naukowych,  
5) omówienie planowanych w roku 2010 Warsztatów Geograficznych na Krymie oraz polsko-

ukraińskiej konferencji naukowej pt „Krajobraz i turystyka” - przewodniczącym komitetu 
organizacyjnego ze strony polskiej jest prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk, 

6) ustalenie miejsca, terminu i tytułu VI Forum Geografów Polskich. Konferencja pt. „Priorytety 
badawcze i aplikacyjne geografii polskiej” planowana była w dniach 6-7 maja 2010 roku w 
Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 
Konferencję zorganizowano pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. dr 
hab. Barbary Kudryckiej, Prezydenta Miasta Krakowa - prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego oraz 
JM Rektora UP – prof. dr hab. Michała Śliwy. Współorganizatorem konferencji jest Komitet 
Nauk Geograficznych PAN, 

7) omówiony został ranking czasopism geograficznych (o którym więcej napisano w dalszej części 
sprawozdania) przygotowany przez prof. dr hab. K. Krzemienia – przewodniczącego Zespołu do 
Spraw Rozwoju Geografii w Polsce, omówiono także i przedyskutowano możliwości 
wprowadzenia kilku czasopism geograficznych na listę filadelfijską,  

8) omówiono i przedyskutowano proponowane sposoby przeprowadzania przewodów 
habilitacyjnych,  

9) prof. dr hab. M. Degórski - przewodniczący Zespołu do Spraw Współpracy Krajowej i 
Międzynarodowej omówił przygotowania do Konferencji Regionalnej MUG w Polsce w roku 
2014 i zaproponował podjęcie uchwały w tej sprawie. Treść uchwały została   
jednogłośnie przyjęta przez członków Komitetu Nauk Geograficznych (por. str. 29).    

W roku 2009 odbyły się dwa posiedzenia Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych PAN - 20 
marca i 16 października (por. tab. 3).  

Na posiedzeniu Prezydium Komitetu w dniu 20 marca najważniejsze omawiane sprawy to: 
(1) organizacja i współorganizacja posiedzeń plenarnych KNG PAN, warsztatów geograficznych i 
konferencji, (2) stan przygotowań do konferencji V Forum Geografów Polskich, (3) planowana 
Ustawa o Szkolnictwie Wyższym, (4) nagrody Wydziału VII – informacja o regulaminie, (5) 
przedstawienie postępów prac z realizowanych zadań oraz programów do końca roku 
kalendarzowego przez przewodniczących poszczególnych zespołów problemowych.  
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Na posiedzeniu Prezydium Komitetu w dniu 16 października najważniejsze omawiane 
sprawy to: (1) dyskusja nad własnym czasopismem Komitetu Nauk Geograficznych, (2) sieć 
geograficznych stacji terenowych, (3) sprawozdanie do Wydziału VII – „Ocena jednostek 
geograficznych”, (4) propozycje referatów na konferencję VI Forum Geografów Polskich, (5) stan 
przygotowań do bilateralnej polsko-ukraińskiej konferencji organizowanej na Krymie, (6) ew. 
organizacja seminariów metodologicznych w zakresie geografii fizycznej, krótkie omówienie 
wyników konferencji „Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych w warunkach zmian 
klimatu i różnokierunkowej antropopresji”. Organizatorem konferencji był Uniwersytet im. A. 
Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Paleogeografii i Geoekologii, a przewodniczącym komitetu 
organizacyjnego był prof. A. Kostrzewski. Konferencja odbyła się w Kołobrzegu w dniach 21-23 
września 2009.  

W roku 2010 odbyły się dwa zebrania plenarne Komitetu Nauk Geograficznych PAN – 04 
marca oraz 06 maja (por. tab. 2).  

Pierwsze w roku 2010 Nadzwyczajne Plenarne Posiedzenie poświęcone było przede 
wszystkim zaopiniowaniu kandydatów na członków korespondentów PAN. Zgłoszeni zostali przez 
Komitet Nauk Geograficznych dwaj kandydaci – prof. dr hab. Jacek Jania oraz prof. dr hab. Andrzej 
Kostrzewski. W wyniku tajnego glosowania zdecydowaną większością głosów Komitet Nauk 
Geograficznych zaopiniował prof. dr hab. A. Kostrzewskiego jako kandydata na członka 
korespondenta PAN.  

Komitet Nauk Geograficznych PAN oraz Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie byli organizatorami VI Forum Geografów Polskich pod 
hasłem „Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej”, na którym wygłoszono 9 referatów 
zamawianych, a odbyło się ono w Krakowie w dniach 6-7 maja 2010 roku. Po pierwszej części „VI 
Forum Geografów Polskich” 06 maja – odbyło się organizacyjne Plenarne Posiedzenie Komitetu. 
Najważniejsze omawiane sprawy to:  
1) spotkanie kierowników jednostek geograficznych, 
2) organizacja VII Forum Geografów Polskich – Posiedzenie Plenarne przyjęło propozycję dziekana 

Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza o organizacji 
Forum w Poznaniu w dniach 25-26 maja 2011 roku.  

3) Posiedzenie Plenarne przyjęło propozycję dziekana Wydziału Nauk Geograficznych i 
Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza ustanowienia dyplomu KNG za najlepszą pracę 
magisterską obronioną w danym roku, dyplom byłby wręczany w czasie Forum, 

4) Posiedzenie Plenarne przyjęło informację dziekana Wydziału Nauk Geograficznych i 
Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza o ustanowienie nagrody wydziału za 
najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauk geograficznych. Nagroda (dyplom) wręczana byłaby 
w czasie trwania Forum, 

5) Posiedzenie Plenarne przyjęło ranking czasopism opracowany przez Zespół ds. Rozwoju 
Geografii w Polsce pod przewodnictwem prof. dr hab. K. Krzemienia; omówiono także i 
przedyskutowano możliwości wprowadzenia kilku czasopism geograficznych na listę 
filadelfijską,  

6) organizacja i postęp prac w przygotowaniu Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii 
Geograficznej w Polsce w roku 2014– referował prof. dr hab. M. Degórski przewodniczący 
Zespołu ds. Współpracy Krajowej i Międzynarodowej, 

7) omówiono także problem jedności geografii: (1) miejsce geografii w CK, (2) miejsce geografii w 
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  

8) w czasie Plenarnego Posiedzenia dużo uwagi poświęcono konferencjom organizowanym w roku 
2010– były to: (1) „Warsztaty Geograficzne GIS – woda w środowisku” w Poznaniu, (2) 
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bilateralna polsko-ukraińska konferencja oraz warsztaty geograficzne na Krymie, (3) Forum 
Carpaticum: Integrating Nature and Society Towards Sustainability, (3) posiedzenie naukowe 
poświęcone Jerzemu Smoleńskiemu, w 70. rocznicę jego śmierci, oraz wystawa "W 
poszukiwaniu prawdy w nauce i w życiu. Jerzy Smoleński (1881-1940) geograf i geolog", 

9) przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN prof. dr hab. A. Kostrzewski przedstawił 
postęp prac w przygotowaniu „Ekspertyzy o stanie nauk geograficznych w Polsce w okresie 
1995-2008” zamówionej przez Wydział VII, a także omówił wyniki przeprowadzonej 
kategoryzacji jednostek geograficznych. 

W roku 2010 odbyły się cztery posiedzenia Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych PAN – 
08 stycznia, 18 czerwca, 27 sierpnia i 29 października (por. tab. 3). 

Na posiedzeniu Prezydium Komitetu w dniu 8 stycznia najważniejsze omawiane sprawy to: 
(1) organizacja i stan przygotowań do VI Forum Geografów Polskich, (2) informacja na temat 
organizacji konferencji i warsztatów geograficznych na Ukrainie (4) stan przygotowań i organizacja 
konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce w 2014 roku, (4) informacje 
przewodniczących poszczególnych zespołów problemowych.  

Na posiedzeniu Prezydium Komitetu w dniu 18 czerwca 2010 roku najważniejsze omawiane 
sprawy to: (1) realizacja uchwał z Posiedzenia Plenarnego Komitetu Nauk Geograficznych PAN w 
dniu 6 maja 2010, (2) przedstawienie zaawansowania prac nad ekspertyzą o stanie geografii w 
Polsce, (3) plan realizacji działalności Komitetu Nauk Geograficznych do końca 2010 roku  

Na Prezydium Komitetu w dniu 27 sierpnia wypracowano stanowisko w sprawie propozycji 
podziału PAN na wydziały oraz afiliację Komitetu Nauk Geograficznych PAN. Prof. dr hab. A. 
Kostrzewski wystosował w tej sprawie pismo (uzgodnione z członkami Prezydium) do 
przewodniczącego Wydziału VII prof. dr hab. Bogdana Neya: 
1) „Biorąc pod uwagę dotychczasowe miejsce geografii w systemie nauk oraz przyznawanie stopni 

naukowych w zakresie nauk o Ziemi, nie powinno wydzielać się grupy nauk o Ziemi bez udziału 
geografii. Przeczą temu dotychczasowe związki merytoryczne i organizacyjne wskazujące na 
ścisłą współpracę geografii z geologią, oceanografia i ochroną środowiska. 

2) W związku z tym proponujemy modyfikację prezentowanej struktury podziału PAN na wydziały. 
Nauki o Ziemi naszym zdaniem powinny być przyporządkowane do Wydziału IV Nauk 
Inżynieryjnych (i Nauk o Ziemi?) obejmującego górnictwo, geodezję, technikę rolniczą, 
inżynierię środowiska, geofizykę, geologię, oceanografię oraz geografię. Komitet Nauk 
Geograficznych usytuowany będzie na tym wydziale, w którego strukturze będzie geografia”.  

Kolejne i ostatnie w roku 2010 posiedzenie Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych 
odbyło się 29 października. Omówiono (1) kategoryzację jednostek geograficznych, (2) 
przedstawiono sprawozdanie z bilateralnej polsko-ukraińskiej konferencji (referowali prof. dr hab. 
A. Kostrzewski i prof. dr hab. W. Andrejczuk), (3) stan przygotowań do organizacji VII Forum 
Geografów Polskich zreferował dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM prof. 
dr hab. Marek Marciniak, (4) organizację Warsztatów Geograficznych w Turcji „Turcja – bogactwo 
przyrodnicze na styku kultur zreferował dr Maciej Dłużewski, (5) omówiono też organizację 
warsztatów krajowych.  

Na spotkaniach Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych PAN 18 czerwca i 27 sierpnia 
podjęto decyzję o przyznawaniu przez KNG PAN specjalnego dyplomu im. Eugeniusza Romera za 
przygotowanie w danym roku najlepszej pracy doktorskiej z zakresu geografii fizycznej i geografii 
społeczno-ekonomicznej. Zatwierdzenie regulaminu przyznawania dyplomu przewidziane jest na 
posiedzeniu Plenarnym Komitetu Nauk Geograficznych PAN w lutym 2011 roku. Sprawy 
przygotowania regulaminu koordynuje prof. dr hab. Andrzej Lisowski. 
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Działalność naukowa 

Działalność naukowa Komitetu Nauk Geograficznych PAN została już częściowo 
zaprezentowana przy okazji omawiania strony organizacyjnej komitetu, a zwłaszcza odbytych w 
ciągu 4 lat posiedzeń plenarnych i prezydiów (por. tab.3 i tab. 4).  

Konferencje naukowe 

W latach 2007- 2010 odbyło się 13 konferencji naukowych, których organizatorem lub 
współorganizatorem był Komitet Nauk Geograficznych PAN (tab. 7).  

Struktura komitetu i działalność zespołów problemowych  

Strukturę Komitetu Nauk Geograficznych PAN przedstawiono w tabelach, a działalność 
czterech zespołów problemowych opracowano na podstawie materiałów dostarczonych przez ich 
przewodniczących.  

Jak już wcześniej wspomniano na Plenarnym Posiedzeniu Komitetu Nauk Geograficznych w 
Warszawie w listopadzie 2007 roku podjęto decyzję o powołaniu zespołów problemowych (por. tab. 
5). Powołani Przewodniczący uzgodnili składy osobowe swoich Zespołów Problemowych (tab. 8a – 
tab. 8d). 

Przewodniczącym Zespołu do Spraw Rozwoju Geografii w Polsce został prof. dr hab. K. 
Krzemień. W skład zespołu wchodzi 13 osób, w tym tylko jedna nie jest członkiem Komitetu Nauk 
Geograficznych (tab. 8a).  

Zakres zadań, które są przedmiotem prac Zespołu jest szeroki i obejmuje następujące 
problemy: (1) aktualną organizację geografii w Polsce, (2) rozwój kadry naukowej, (4) ocenę stanu 
badań, (5) inspirowanie badań, (6) syntezy naukowe, (7) czasopisma naukowe, (8) finansowanie 
nauki oraz (9) kategoryzację. Oprócz zwykłej działalności celem Zespołu jest współpraca z 
przedstawicielem Rady Nauki i z Kierownikiem Kolegium Jednostek Geograficznych w Polsce. W 
kadencji 2009-2012 Kierownikiem Kolegium Jednostek Geograficznych został wybrany 
Przewodniczący niniejszego Zespołu prof. dr hab. K. Krzemień co zwiększyło koordynacje prac 
geografów w całej Polsce. Przewodniczący Zespołu zaproponował, aby zwrócić szczególną uwagę na 
jakość funkcjonowania i stanu badań naukowych w ośrodkach geograficznych w Polsce, a zatem na 
realizację określonych zadań: (1) poznanie aktualnej sytuacji w ośrodkach po różnych zmianach 
organizacyjnych, (2) zwrócenie uwagi na problemy kadrowe, (3) ustalenie tytułów kilku 
priorytetowych czasopism geograficznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, (4) 
ustalenie kryteriów konkursu na najlepsze prace geograficzne wyróżniane przez Komitet Nauk 
Geograficznych. 

W celu ustalenia tytułów kilku priorytetowych czasopism geograficznych (5-6) o zasięgu 
ogólnopolskim i międzynarodowym oraz najważniejszych priorytetów badawczych rozesłano 
odpowiednie ankiety. W pierwszej kolejności rozesłano je do członków Zespołu, a potem do 
wszystkich członków KNG. Wyniki tych prac przedstawiają tabele 8.I i 8. II  
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Tabela.7. Konferencje organizowane lub współorganizowane przez Komitet Nauk Geograficznych PAN w latach 2007-2010 
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Tabela 8a. Skład Zespołu Problemowego do Spraw Rozwoju Geografii w Polsce. 
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Tabela 8.I. Wyniki ankiety na najlepsze czasopisma geograficzne o zasięgu ogólnopolskim i 
międzynarodowym 

 
 
Ranking tych prac jest następujący: 
 
I. GEOGRAPHIA POLONICA 
II. PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 
III. CZASOPISMO GEOGRAFICZNE 
IV. QUAESTIONES GEOGEAPHICAE 
V. PRACE GEOGRAFICZNE IGiGP UJ 
VI. STUDIA GEOMORPHOLOGICA CARPATHO-BALCANICA 
VII. PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE UW 

 
Natomiast priorytety badawcze według wyników przeprowadzonej ankiety 

przedstawia tabela 10. 
 
 

 

Wskazania* 

1 2 3 4  
Ranking 

KNG 

NAZWA CZASOPISMA 

(czasopisma polskie z punktowanej listy B 

MNiSW) 

 

Liczba 

punktów za 

publikacje 

naukową 

   2 2  ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE 

CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO B: 

GEOGRAPHIA, GEOLOGIA, MINERALOGIA 

ET PETROGRAPHIA 

2 

2  1 3 4  BIULETYN KPZK PAN 4 

    6  BULLETIN OF GEOGRAPHY, SOCIO-

ECONOMIC SERIES 
6 

4 2 2 4 2 III CZASOPISMO GEOGRAFICZNE 2 

1   1 2  FOLIA GEOGRAPHICA. SERIES: 

GEOGRAPHICA-PHISICA 
2 

    4  FOLIA QUATERNARIA 4 

    6  FOLIA TURISTICA 6 

15 3 3  4 I GEOGRAPHIA POLONICA 4 

    4  GEOTURYSTYKA/GEOTOURISM 4 

    4  GOSPODARKA WODNA 4 

    4  INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA 

TERENÓW WIEJSKICH 
4 

    4  PEREGRINUS CRACOVIENSIS 4 

    4  POLISH JOURNAL OF SOIL SCIENCE 4 

 2 2 3 4  PRACE GEOGRAFICZNE IGiPZ PAN 4 

   1 4 V PRACE GEOGRAFICZNE IGIGP UJ 4 

    4 VII PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE UW 4 

5 7 6 1 4 II PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 4 

1    4  PRZEGLĄD GEOLOGICZNY 4 

 1 2 1 4 IV QUAESTIONES GEOGEAPHICAE 4 

    4  ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 4 

    4  ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE (SOIL 

SCIENCE ANNUAL) 
4 

    2  SŁUPSKIE PRACE GEOGRAFICZNE 2 

1 1 3  2 VI STUDIA GEOMORPHOLOGICA 

CARPATHO-BALCANICA 
2 

2 1 1 2 6  STUDIA KOMITETU PRZESTRZENNEGO 

ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN 
6 

 1  1 4  STUDIA QUATERNARIA AN 

INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON THE 

QUATERNARY 

4 

    4  TURYSTYKA I REKREACJA 4 

    4  TURYZM 4 

    4  WIADOMOŚCI IMIGW 4 

 1   4  MISCELLANEA GEOGRAPHICA 4 

inne 

    1  LANDFORM ANALYSIS  
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Tabela 8.II. Priorytety badawcze geografii polskiej – wynik ankiety 

Imię/ nazwisko (ośrodek) temat 

Mariusz Kistowski (Gdańsk) Zmiany przestrzeni geograficznej Polski jako 
skutek integracji europejskiej i procesów 
globalizacji 

Maria Łanczont (Lublin) Wdrożenie metod GIS w badaniach 
geograficznych 

Andrzej Richling (Warszawa) Zrównoważony rozwój Polski 

Tadeusz Stryjakiewicz (Poznań) „Globalność – lokalność” wzajemne relacje 
procesów (przyrodniczych i społeczno-
ekonomicznych) w różnych skalach 
przestrzennych 

Ryszard Domański (PAN) Krytyczna kontynuacja badań nad Nową 
Geografią Ekonomiczną 

Andrzej Lisowski (Warszawa) Uwarunkowania i skutki ułomnej 
suburbanizacji w funkcjonalnych obszarach 
miejskich w Polsce 

Jacek Jania (Sosnowiec) Globalne, regionalne i lokalne 
uwarunkowania zmian środowiska 
geograficznego (czyli przyrodniczo-
społecznego) Polski, z zastosowaniem 
nowoczesnych metod ilościowych, syntez 
kartograficznych i GIS 

Tadeusz Niedźwiedź (Sosnowiec) Współczesne zmiany klimatu i ich wpływ na 
środowisko geograficzne i gospodarkę 
człowieka 

 
Zadanie 4 dotyczące kryteriów konkursu na najlepsze prace geograficzne wyróżniane 

przez Komitet Nauk Geograficznych zostało zmodyfikowane. Po dyskusji postanowiono 
nagradzać rozprawy doktorskie, a o odpowiednią dokumentację został poproszony prof. dr 
hab. Andrzej Lisowski przewodniczący Zespołu do Spraw Edukacji Geograficznej.  

Następnie zaproponowano prace na rzecz rozwoju badań naukowych i działalności 
dydaktycznej w rejonie terenowych stacji naukowych. W ramach prac Zespołu po dyskusji na 
spotkaniu Kierowników Jednostek Geograficznych w Lublinie i Gdańsku postanowiono zebrać 
informacje o stacjach naukowych i przygotowanie Informatora. Dotychczas zostały zebrane 
jednorodne informacje o stacjach naukowych i są przygotowywane do druku w Instytucie 
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Publikacja ukaże się pod redakcją Mariusza Klimka i 
Kazimierza Krzemienia. Opracowanie ma na celu koordynację badań i działalności 
dydaktycznej w wyżej wymienionych placówkach. Po dyskusji na spotkaniu Kierowników 
Jednostek Geograficznych w Lublinie i Gdańsku i na posiedzeniu Prezydium KNG podjęto 
prace nad utworzeniem Konsorcjum Stacji i Laboratoriów Terenowych. O przygotowanie 
odpowiednich materiałów został poproszony prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński. Prace są na 
ukończeniu. Projekt Konsorcjum został przesłany do ośrodków geograficznych i uzgodniony. 
W najbliższym czasie zostaną podpisane odpowiednie umowy. Konsorcjum ma za zadanie 
koordynacje badań naukowych, zdobywanie aparatury do terenowych badań naukowych 
oraz przygotowywanie odpowiednich projektów badawczych finansowanych z różnych 
źródeł.  
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Zostały również rozpoczęte działania zmierzające do opracowania Mapy 
Geomorfologicznej Polski w skali 1: 50 000. Zostały nawiązane kontakty z dyrektorem Jerzym 
Zielińskim z Instytutu Geodezji, Kartografii i GIS w celu przygotowania standardów 
technicznych do realizacji „Mapy Geomorfologicznej Polski” na wzór mapy hydrologicznej i 
sozologicznej. Po dyskusji na Prezydium KNG PAN, do dalszych rozmów i prac wyznaczeni 
zostali profesorowie: Andrzej Kostrzewski, Zbigniew Zwoliński i Kazimierz Krzemień. 

Ponadto Zespół Problemowy ds. Rozwoju Geografii w Polsce przygotowywał w 
imieniu Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii wnioski o nagrody: Prezesa Rady 
Ministrów i Wydziału VII PAN im. Eugeniusza Romera. 

Warto podkreślić, że wyniki prac Zespołu Problemowego ds. Rozwoju Geografii w 
Polsce były wielokrotnie referowane na posiedzeniach Prezydium oraz na posiedzeniach 
Plenarnych Komitetu Nauk Geograficznych PAN  

Przewodniczącym Zespołu do Spraw Promocji Geografii w Polsce został prof. dr hab. 
Andrzej Suliborski. W skład zespołu wchodzi 9 osób, przy czym trzy nie są członkami 
Komitetu (tab. 8b).  

 
Tabela 8b. Skład Zespołu Problemowego do Spraw Promocji Geografii  

 
 
Przewodniczący tego zespołu przedstawił na jednym z pierwszych spotkań komitetu 

program promocji pod hasłem „Geografia nauką i wiedzą konieczną do zrozumienia 
procesów kształtujących Świat w skali lokalnej, regionalnej i globalnej”: 
1. Opracowanie pisma Przewodniczącego KNG do Dziekanów Wydziałów, na których 

istnieje Geografia i Dyrektorów Instytutów Geograficznych, zwracającego uwagę 
środowiska na konieczność autopromocji naszej dyscypliny. Zaproponowanie powołania 
pełnomocników (zespołów) ds. promocji Geografii w środowisku lokalnym i regionalnym, 
których zadaniem byłoby opracowanie harmonogramu działań promocyjnych i 
sposobów ich realizacji do roku 2012 oraz przesłanie tych harmonogramów do KNG. 
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Materiał ten mógłby stanowić jedną z przesłanek do opracowania przez Zespół ogólnej 
strategii promocji i rozwoju Geografii w Polsce do 2012 roku.  

2. Identyfikacja przedmiotu promocji – Geografii (nauk geograficznych) jako nauki, 
przedmiotu edukacji oraz dziedziny praktycznej, jej zakresu oraz specyfiki wyróżniającej 
pośród innych dyscyplin. 

3. Wykorzystanie doświadczeń zagranicznych - dotyczących ochrony wykształcenia 
geograficznego i roli Geografii w społeczeństwie do tworzenia strategii promocji 
Geografii. 

4. Opracowanie wstępne ogólnopolskiej strategii działań promocyjnych dotyczących 
uświadomienia społeczeństwu roli i znaczenia Geografii, jako nauki, przedmiotu edukacji 
i wiedzy praktycznej. Strategia taka powinna zawierać i koordynować działania 
promocyjne na szczeblu regionalnym oraz proponować nowe elementy tej promocji na 
szczeblu ogólnopolskim. 

5. Opracowanie wkładki do jednej z ogólnopolskich gazet (Dziennik, Rzeczpospolita, Gazeta 
Wyborcza) promującej studia geograficzne. Na tej wkładce można by było 
zaprezentować geografię, jako jedyną naukę kompleksową - integrującą wiedzę 
przyrodniczą, społeczno-kulturową i gospodarczą, a także przedstawić studia 
geograficzne, które mają charakter ogólnokształcący i dzięki temu umożliwiają 
podejmowanie pracy w różnych dziedzinach zajmujących się: przyrodą, społeczeństwem 
i gospodarką, a także planowaniem przestrzennym oraz pozwalają na stosunkowo łatwą 
zmianę zawodu, która w obecnych czasach staje się koniecznością. Studia geograficzne 
doskonale przygotowują do rozwiązywania problemów funkcjonowania systemu 
człowiek-środowisko na różnych poziomach przestrzennych: lokalnym, regionalnym 
(krajowym) i globalnym oraz dostarczają głębokiej wiedzy o regionach (Geografia 
regionalna), koniecznej zarówno w zrozumieniu procesów integracji struktur społeczno-
politycznych (np. integracja europejska, euroregiony, Europa regionów), jak i procesów 
ich dezintegracji (rozpad państw, konflikty regionalne) oraz, jak żadne inne, kształtują 
umiejętności zrozumienia waloru przestrzeni i nim gospodarowania. Koszty związane z 
opracowaniem redakcyjnym, drukiem oraz dystrybucją takiej wkładki, mogłyby pokryć 
Uniwersytety (Wydziały), w zamian za umieszczenie na niej informacji o swoich studiach 
geograficznych.  

6. Przeprowadzenie badań nad użytecznością geografów w życiu społeczno-gospodarczym 
kraju: 
a. opracowanie i przeprowadzenie badań ankietowych wśród geografów akademickich 

o ich działaniach aplikacyjnych na rzecz gospodarki: tematyki opracowań, 
zleceniodawcy, skali przestrzennej opracowania, czasu wykonania itp.  

b. opracowanie wyników ankiety byłoby podstawą do określenia naszej „użyteczności” - 
wytyczenia kierunków możliwych działań aplikacyjnych oraz instytucji i dziedzin, 
które są lub mogą być zainteresowane wiedzą geograficzną i umiejętnościami, oraz 
napisanie ogólnej oferty naszych usług i przedstawienia jej różnym władzom i 
instytucjom działającym na rynku,  

c. przeprowadzenie badań nad zawodowymi losami absolwentów Uniwersytetów 
kierunku geograficznego (np. w ostatnich 3-5 latach), a także kierunku turystyki i 
rekreacji oraz kierunku gospodarki przestrzennej, prowadzonych przez geografów. 
Wyobrażam sobie, że badania takie można przeprowadzić dając w kilku ośrodkach, 
już w najbliższym roku akademickim, identyczny temat prac magisterskiej. Uzyskane 
za dwa lata wyniki badań dałyby podstawę do wyciagnięcia wniosków ogólnych.  
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7. Opracowanie raportu o roli geografów w życiu społeczno-gospodarczym naszego kraju, 
chodzi o pokazanie przydatności kompleksowego wykształcenia geograficznego do 
podejmowania różnych działań społecznych i gospodarczych – raport powinien opierać 
się na badaniach dotyczących losów absolwentów Geografii w poszczególnych 
uniwersytetach, jak i działań aplikacyjnych geografów akademickich. 

8. Organizacja ogólnopolskiej konferencji pod tytułem: Użyteczność wykształcenia i badań 
geograficznych we współczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym i edukacji 
społeczeństwa. Konferencja powinny być zorganizowana w Warszawie i być 
przeznaczona przede wszystkim dla osób działających w różnych instytucjach 
gospodarczych i edukacyjnych oraz mieć przygotowaną odpowiednią oprawę medialną. 
Zakres tematyczny konferencji mógłby być następujący: (1) geografia w badaniach Ziemi 
(problematyka przyrodnicza i ochrony środowiska przyrodniczego), (2) geografia w 
badaniach człowieka i przestrzeni społecznej, (3) geografia w badaniach przestrzeni 
gospodarczej, (4) geografia w kompleksowej (zintegrowanej) edukacji szkolnej.  

9. Planowane jest przygotowanie opracowania pod roboczym tytułem: Użyteczność 
wykształcenia i badań geograficznych we współczesnym rozwoju społeczno-
gospodarczym i edukacji społeczeństwa, oraz jego odpowiednia promocja (wydawnicza) 
w najważniejszych ośrodkach akademickich oraz przestawienie publikacji odnośnym 
władzom politycznym i naukowym.  

10. Wytypowanie kierunków studiów, dla których wiedza geograficzna, reprezentowana 
przez niektóre przedmioty, może być ważna a jest nieuświadomiona przez ich 
organizatorów. Podjęcie działań promocyjnych, formalnych oraz nieformalnych, na rzecz 
wprowadzenia treści geograficznych do programów tych studiów.  

Przewodniczącym Zespołu Problemowego do Spraw Edukacji Geograficznej 
(geografia uniwersytecka, szkolna i pozaszkolna) został prof. dr hab. Andrzej Lisowski W 
obecnym składzie Zespołu reprezentowanych jest 5 ośrodków geograficznych. W 8-
osobowym składzie są członkowie KNG, którzy zgłosili się samodzielnie, jak również osoby 
delegowane przez kierowników poszczególnych ośrodków. Trzy osoby nie są członkami 
Komitetu (tab. 8c).  

Na jednym z pierwszych spotkań Komitetu prof. A. Lisowski zwrócił uwagę, iż 
edukacja akademicka zajmuje pierwszoplanowe miejsce w kształceniu geograficznym. W 
decydującym stopniu wpływa na edukację geograficzną na poziomie szkolnym. Ciągłym 
przedmiotem dyskusji jest zakres i treści każdego z trzech stopni edukacji uniwersyteckiej 
(wprowadzone po raz pierwszy na kierunku geografia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku 
akademickim 1993/94.) Wspólnym problemem tych trzech stopni edukacji jest odpowiedź 
na pytania – kogo chcemy kształcić ? czego uczyć? jak uczyć? Wprowadzono wprawdzie 
minima programowe, ale poszczególne ośrodki uzyskały swobodę w kształtowaniu programu 
i przebiegu st
ośrodkami geograficznymi są w zakresie studiów doktoranckich. Oddzielnym zagadnieniem 
jest kwestia studiów podyplomowych. Czy studia podyplomowe mogą być alternatywą dla 
mniejszej liczby studentów na studiach magisterskich?  

Prof. A. Lisowski przedstawił zakres tematyczny prac zespołu i podzielił na problemy 
dotyczące: (a) edukacji akademickiej – studiów licencjackich i magisterskich), (b) edukacji 
akademickiej – studiów doktoranckich)  
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Tabela 8c. Skład Zespołu Problemowego do Spraw Edukacji Geograficznej 

 
 

(a) Problemy edukacji akademickiej (studia licencjackie i magisterskie)  

1. Proporcje i zakres kształtowania podstawowych obszarów kompetencji absolwenta na 
studiach dwustopniowych 

 Wiedza (pojęcia, metody, prawidłowości, praktyczne zastosowania) 

 Umiejętności (rozwiązywanie problemów, gromadzenie danych, wykorzystanie 
literatury, programy komputerowe, instrumenty pomiarowe) 

 Postawy (przekaz wiedzy i umiejętności, komunikacja, praca w grupie)  
Czy studia licencjackie mają rzeczywiście być tylko „instrukcją obsługi” w postaci 

kształcenia umiejętności, zapoznania z nowoczesnymi technikami zdobywania i selekcji 
informacji i stażami zawodowymi w pewnych wybranych dziedzinach (urzędy planowania, 
szkoły, redakcje, firmy turystyczne)? Np. przedmiot „Metodologię geografii” przeniesiono 
ostatnio ze studiów licencjackich na studia magisterskie, co koliduje wyraźnie z propozycjami 
dopuszczenia absolwentów ze stopniem licencjata na studia doktoranckie. 

Czy i jak studia magisterskie mają przygotować absolwentów pod względem 
teoretycznym do rozwiązywania pewnych problemów (środowiskowych, przestrzennych 
lokalnych, regionalnych) z praktyki życia społeczno-gospodarczego, przecinających 
tradycyjne podziały przedmiotowe geografii (np. zapobieganie powodziom; estetyka 
krajobrazu; przemieszczenia w mieście; rozwój zrównoważony w skali lokalnej) ? 
2. Mobilność pozioma i pionowa na studiach geograficznych  

 Jak system dwustopniowy wpłynął na liczbę studentów i terminowość kończenia 
studiów na kierunku geografia? 

 Jak powołanie nowych kierunków studiów (gospodarka przestrzenna, kształtowania 
środowiska, turystyka) wpłynęło na liczbę studentów geografii ?  

 Kontynuacja studiów geograficznych (licencjackie plus magisterskie) 

 Jakie jest zainteresowanie studentów innych kierunków studiami 2o na kierunku 
geografia? 
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 Kontynuacja studiów geograficznych w innym ośrodku geograficznym w Polsce 

 Udział studentów w programach Erasmus-Sokrates 
3. Ocena systemu punktowego ECTS 

 Czy zaliczenie odzwierciedla zakres i nakład pracy studenta? 

 Czy właściwa jest hierarchia przedmiotów? 

 Czy spełnia swój rolę w mobilności pionowej i poziomej studenta? 

 Jakie są proporcje punktów ECTS: minimum programowe a przedmioty do wyboru  
4. Jakość kształcenia  

 Kryteria i procedury oceny studentów  

 Jakość kadry dydaktycznej 

 Warunki kształcenia (biblioteka, zaplecze techniczne, opieka naukowa) 

 Informacja na temat programów i jakości kształcenia 

 Procedury doskonalenia jakości kształcenia (ankiety oceniające, hospitacje, recenzje 
zewnętrzne prac dyplomowych)  

 Zadowolenie studentów 
5. Jakie są losy absolwentów dwustopniowych studiów geograficznych na rynku pracy w 

ostatniej dekadzie? 

 Jak absolwenci oceniają studia geograficzne z perspektywy rynku pracy? 

 Konkurencyjność absolwenta geografii na rynku pracy 

 Praktyki zawodowe w czasie studiów (miejsca i wymiar) 

(b) Problemy edukacji akademickiej (studia doktoranckie) 

 Konkretyzacja docelowych wyników kształcenia i kompetencji uczestników trzeciego 
stopnia kształcenia w ośrodkach geograficznych w świetle ramowej struktury 
kwalifikacji (wizerunek absolwenta studiów doktoranckich), a w tym zakresie: 
 Jak pogodzić wzorzec szkoły akademickiej i zawodowej na studiach 

doktoranckich?  
 Jak pogodzić dążenia do większej masowości studiów i ich indywidualizację ? 

 Programy studiów doktoranckich (minimum programowe?)  
 Zasady rekrutacji na studia doktoranckie  
 Finansowanie studiów doktoranckich i prac badawczych doktorantów 

Przewodniczącym Zespołu Problemowego do Spraw Współpracy Krajowej i 
Międzynarodowej został prof. dr hab. Marek Degórski. W składzie Zespołu 
reprezentowanych jest 7 ośrodków geograficznych. W 10- osobowym składzie są członkowie 
KNG, którzy zgłosili się samodzielnie, jak również osoby delegowane przez kierowników 
poszczególnych ośrodków. Przy czym dwie osoby nie są członkami Komitetu(tab. 8d).  

Prof. dr hab. M. Degórski opracował zakres prac zespołu problemowego, któremu 
przewodniczy; jest to:  

 Współpraca z Międzynarodową Unia Geograficzną, z Komitetem Wykonawczym 
MUG, jak i komisjami Unii, 

 Współpraca naukowa z innymi komitetami naukowymi PAN: Komitetem 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Komitetem Global Change, Komitetem 
Narodowym SCOPE, Komitetem Planeta Ziemia prze Wydziale VII PAN, Komitetem 
Ekologii, itd., 

 Współpraca z towarzystwami naukowymi: m.in. Polskim Towarzystwem 
Geograficznym, Polska Asocjacja Krajobrazu, Stowarzyszeniem Geomorfologów 
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Polskich, Polskim Towarzystwem Gleboznawczym, Towarzystwem Urbanistów 
Polskich itd., 

 Inspirowanie powstawania krajowych sieci naukowych integrujących geografię z 
innymi dyscyplinami naukowymi, np.: sieć GEOBIOS, 

Tworzenie systemu informacji o możliwościach włączania się polskich geografów do 
międzynarodowych sieci i projektów badawczych. 

 
Tabela 8d. Skład Zespołu Problemowego do Spraw Współpracy Krajowej i Międzynarodowej 

 
 

18 maja 2009 roku na Posiedzeniu Plenarnym Komitetu Nauk Geograficznych PAN 
prof. dr hab. M. Degórski - przewodniczący Zespołu do Spraw Współpracy Krajowej i 
Międzynarodowej zaproponował podjęcie uchwały dotyczącej przygotowań do Konferencji 
Regionalnej MUG w Polsce w roku 2014. Oto jej treść:  

 
Uchwała Komitetu Narodowego i Komitetu Nauk Geograficznych 

w sprawie organizacji Konferencji Regionalnej MUG w Polsce w roku 2014 
 

1. Miejscem konferencji jest Kraków 
2. Miesiącem konferencji jest sierpień 2014 roku 
3. Organizacją Konferencji zajmuje się Konsorcjum, w skład którego wchodzą jednostki 

naukowe i uczelnie wyższe: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 
Uniwersytet Warszawski, Jagielloński i Śląski oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne 
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4. Do końca 2009 roku konsorcjum może być rozszerzone o dowolną liczbę jednostek 
naukowych i uczelni wyższych, które wpłacą jednorazowo kwotę 18 tys., stanowiącą 
ekwiwalent kosztów poniesiony dotychczas przez każdego z członków konsorcjum 

5. Członkowie Konsorcjum zobowiązują się od roku 2009 do wpłacania corocznej składki w 
wysokości 5 tys. PLN, która będzie stanowiła fundusz przeznaczony na bieżącą 
działalność konsorcjum. 

6. Bezpośrednią kontrolę nad funduszem będzie sprawowała grupa przedstawicieli 
członków Konsorcjum. 

7. Obsługą finansową Konsorcjum zajmie się Polskie Towarzystwo Geograficzne 
8. Wszystkie decyzje dotyczące działalności Konsorcjum podejmowane będą zwykła 

większością głosów jego członków, każda instytucja – jeden głos. 
9. Do końca 2009 roku powołany zostanie Komitet Organizacyjny Konferencji, a osoby 

desygnowane otrzymają imienne nominacje Komitetu. 
10. W roku 2010 zostanie powołany przez KNG komitet honorowy Konferencji oraz komitet 

wykonawczy. 
Treść uchwały została jednogłośnie przyjęta przez członków Komitetu Nauk 

Geograficznych PAN, a obecnie znany jest już skład Komitetu Sterującego (Organizacyjnego) 
tego przedsięwzięcia (tab. 9).  

 

Tabela 9. Skład Komitetu Sterującego do Spraw organizacji Konferencji Regionalnej MUG w 
Polsce w roku 2014 
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Inicjatywy Komitetu  

 Jedną z ważniejszych inicjatyw Komitetu Nauk Geograficznych jest organizacja Forum 
Geografów Polskich. Jest to konferencja odbywająca się co roku z udziałem gości 
zagranicznych. Komitet objął też patronat nad międzynarodowym projektem badawczym 
FORCEE (Forecasting and risk management of flash floods in Central and Eastern 
Europe), skupiającym 31 partnerów z 10 państw zajmujących się badaniami wpływu 
nawalnych opadów i nagłych powodzi na funkcjonowanie systemu środowiska 
geograficznego.  

 W dniu 24 czerwca 2008 roku członkowie Komitetu Nauk Geograficznych PAN na 
Posiedzeniu Plenarnym po przedyskutowaniu propozycji prof. dr hab. Osmana 
Achmatowicza dotyczących zmian w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, w 
Centralnej Komisji (w której nadawane są stopnie i tytuły naukowe), po przyjęciu 
stanowiska Rad Naukowych w ośrodkach geograficznych, przyjęli następującą uchwałę: „ 
Środowisko geografów wyraża głębokie zaniepokojenie faktem umieszczenia geografii 
fizycznej i społeczno-ekonomicznej w ramach odrębnych dziedzin. Propozycja ta stanowić 
może zagrożenie dla jedności geografii i spowodować w konsekwencji rozpad naszej 
dyscypliny. Rozwiązaniem najbardziej właściwym byłoby usytuowanie całej geografii w 
ramach dziedziny „Nauki o Ziemi”, względnie „Nauki o Ziemi i Środowisku”.    

 Inicjatywa prof. dr hab. K. Krzemienia – przewodniczącego Zespołu do Spraw Rozwoju 
Geografii w Polsce i dyskusja na temat czasopism istotnych dla rozwoju geografii polskiej 
oraz priorytetów badawczych w geografii podczas plenarnego posiedzenia Komitetu 
Nauk Geograficznych zaowocowała propozycją aby wszyscy członkowie Komitetu Nauk 
Geograficznych wypowiedzieli się na ten temat. Nadesłali oni swoje rankingi czasopism i 
na tej podstawie wybrano pięć tytułów polskich geograficznych czasopism naukowych 
istotnych dla rozwoju geografii z załączonego zestawienia czasopism wybranych z listy B 
MNISW (por. tab. 8.I).  

 Przygotowywanie oceny stanu geografii na podstawie „Ankiety do Ekspertyzy o Stanie 
Nauk Geograficznych w Polsce” okres 1995-2008 opracowanej przez poszczególne 
jednostki geograficzne. 

 Inicjatywa dotycząca organizacji krajowych i zagranicznych problemowych warsztatów 
geograficznych oraz konferencji bilateralnych. 

 Inicjatywa Komitetu Nauk Geograficznych dot. organizacji polsko-ukraińskiej Konferencji 
„Krajobraz i turystyka” oraz III Warsztatów Geograficznych na Krymie „Półwysep 
Georóżnorodności” w dniach 17-24 września 2010 roku. Przewodniczącym Komitetu 
Organizacyjnego ze strony polskiej jest prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk.  

 Prof. dr hab. A. Kostrzewski przewodniczył Zespołowi przeprowadzającemu 
kategoryzację jednostek geograficznych.  

 Komitet Nauk Geograficznych PAN przyjął patronat nad XI Forum Nauczycieli 
Przedmiotów Przyrodniczych Pt „Krajobraz i Człowiek”. które odbyło się Wydziale Nauk 
Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 
dniach 4-5 września 2010 roku.  

Opinie i konsultacje  

 Zaopiniowanie i wykonanie dwóch recenzji prac doktorskich, których uczelnie 
wnioskowały o wyróżnienie ich Nagrodą Prezesa Rady Ministrów.  
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 Zaopiniowanie wniosku Przewodniczącego Komitetu Nauk Geograficznych PAN prof. dr 
hab. A. Kostrzewskiego o przyznanie nagrody im. E. Romera przez Wydział VII Nauk o 
Ziemi i Nauk Górniczych PAN”, dla publikacji dr Jacka Wolskiego pt.: "Przekształcenia 
krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat" opublikowaną w 
Pracach Geograficznych nr 214, IG i PZ PAN. Na podstawie tego wniosku i bardzo 
dobrych recenzji w dniu 12 grudnia 2008 roku przyznano dr Jackowi Wolskiemu te 
prestiżową nagrodę.  

Działalność wydawnicza  

 W roku 2008 Komitet Nauk Geograficznych PAN opublikował monografię: Liszewski S., 
Łoboda J., Maik W. (red.).2008. Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce. Raport z 
prac Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2003-2006. 
Bydgoszcz. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Nakład 
300 egzemplarzy, całkowity koszt 14 400 

 Prof. dr hab. A. Kostrzewski oraz prof. ndzw. dr hab. Ewa Roo-Zielińska opracowali 
„Ekspertyzę o stanie nauk geograficznych w Polsce w okresie 1995-2008 (30 stron, 10 
tabel, 7 rycin) na podstawie „Ankiety do ekspertyzy o stanie nauk geograficznych w 
Polsce okres 1995-2008” przygotowanej przez 14 jednostek geograficznych – praca jest 
w trakcie przygotowywania do druku.  

 Czynione są starania o uruchomienie czasopisma Komitetu Nauk Geograficznych poprzez 
afiliację w Przeglądzie Geograficznym, względnie nadanie Forum Geografów Polskich 
rangi czasopisma.  

Aktywność międzynarodowa komitetu 

 Komitet Nauk Geograficznych PAN pełni funkcję Komitetu Narodowego d.s. Współpracy 
z Międzynarodową Unią Geograficzną (MUG). Prof. dr hab. M. Degórski przewodniczący 
Zespołu do spraw współpracy krajowej i międzynarodowej położył obecnie szczególny 
nacisk na współpracę z Międzynarodową Unia Geograficzną, z Komitetem 
Wykonawczym MUG, jak i komisjami Unii. Dotyczy to przede wszystkim organizacji pod 
auspicjami Międzynarodowej Unii Geograficznej Konferencji Regionalnej w Krakowie w 
roku 2014. W czasie Plenarnego Posiedzenia Komitetu Nauk Geograficznych w 
Bydgoszczy w dniu 18 maja 2009 roku jednogłośnie przyjęto uchwałę w tej sprawie (por. 
str. 29). 

 Organizacja krajowych i zagranicznych problemowych warsztatów geograficznych oraz 
konferencji bilateralnych. Komitet Nauk Geograficznych będzie współorganizatorem 
(wraz z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych UW, Wydziałem Nauk o Ziemi UŚ, 
Polskim Towarzystwem Geograficznym) zagranicznych Warsztatów Geograficznych „ 
Turcja – bogactwo przyrodnicze na styku kultur” w dniach 29.04 – 8.05.2011. 

Aktywność krajowa komitetu  

Przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN prof. dr hab. A. Kostrzewski 
kładzie nacisk na współpracę naukową z innymi komitetami i towarzystwami naukowymi 
PAN: Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK), Komitetem Global Change, 
Komitetem Narodowym SCOPE, Komitetem Planeta Ziemia prze Wydziale VII 
PAN, Komitetem Ekologii oraz Komitetem Ochrony Przyrody, a także towarzystwami 
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naukowymi, a zwłaszcza : Polskim Towarzystwem Geograficznym, Polską Asocjacją 
Krajobrazu, Zrzeszeniem Geomorfologów Polskich, Polskim Towarzystwem Gleboznawczym 
oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich.  

Komitet Nauk Geograficznych (zwłaszcza przewodniczący i członkowie Prezydium) 
ściśle współpracował (i współpracuje) z Ministerstwem Środowiska (m.in. w zakresie 
organizacji konferencji) oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zwłaszcza w 
sprawie projektów ustaw przekazanych do Sejmu). Przewodniczący Komitetu Nauk 
Geograficznych prof. dr hab. A. Kostrzewski jest członkiem: (1) Rady Nauki Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (2) Zespołu Integracyjno-Eksperckiego Nauk Geograficznych i 
Oceanologii PAN, (3) Zespołu do Spraw Oceny Instytutu Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN.  

Strona internetowa jest uaktualniana, a zakres informacji dotyczy rocznych 
sprawozdań z działalności Komitetu Nauk Geograficznych PAN. Strona jest opracowana w 
języku polskim, w przyszłości główne informacje o Komitecie będą podane w języku 
angielskim.  

 
Warszawa 8 02 2011  

 Sprawozdanie sporządziła  

 Sekretarz Komitetu Nauk Geograficznych PAN 

 Prof. ndzw. dr hab. Ewa Roo-Zielińska  

 Tel. +4822 6978905 (03) 


