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1. Okres realizacji zadań: 
2015-2018

2. Nazwa organizacji:
Komitet Narodowy  ds. Współpracy z Unią Geograficzną 

3. Koordynator krajowy (imię i nazwisko, afiliacja, nr tel., e-mail, nazwa komitetu 
narodowego/naukowego ds. współpracy z daną organizacją): 

Prof. dr hab. Marek Degórski, Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk,
te. 22 6978918, e-mail:m.degor@twarda.pan.pl

4. Przedstawiciele Polski w organach wykonawczych i prezydium organizacji:

Prof. dr hab. Marek Degórski, członek Zgromadzenia Ogólnego MUG 

5. Daty posiedzeń organów statutowych organizacji, w których wzięli udział 
przedstawiciele Polski:

Pekin (Chińska Republika Ludowa) - 21-25.08.2016 
La Paz (Boliwia) – 22-25.04.2017
7-8 sierpnia 2018 Quebec (Kanada)

6. Wyniki współpracy – informacje o rezultatach i korzyściach dla PAN wynikających       
z uczestnictwa w pracach organizacji, zwłaszcza związanych z prowadzeniem badań, 
rozwojem kadry naukowej i infrastruktury naukowej:

Międzynarodowa Unia Geograficzna jest najważniejszą międzynarodową organizacją 
naukową zrzeszającą geografów z ponad 110 państw. Powstała 22 lipca 1922 roku, zaś Polska 
jest jej członkiem od 1925 roku. Zaangażowanie polskich naukowców -geografów w prace 
MUG jest bardzo znaczące. 

Zadania statutowe organizacji koncentrują się na kreowaniu współpracy międzynarodowej w 
zakresie badań geograficznych, udziale poszczególnych państw w międzynarodowych 
inicjatywach naukowych dotyczących szeroko rozumianego funkcjonowania  mega systemu 
środowiska geograficznego, jak również prowadzenia wspólnych badań w ramach 
tematycznych komisji, których obecnie jest 40.



W roku 2016 (21-25.08) odbył się pod hasłem „Shaping our harmonious Word” 33 kongres 
Międzynarodowej Unii Geograficznej w Pekinie.  Wzięło w nim udział kilkunastu 
naukowców z Polski. Integralna częścią Kongresu było trzydniowe Generalne Zgromadzenie 
Komitetów Naukowych, w których wzięło udział ponad 70 Przewodniczących. W czasie jego 
obrad dokonano wyboru nowych władz Unii na lata 2017-2018. 

W czasie tego zgromadzenia generalnego dokonano wyboru miejsca 35 Kongresu MUG.
Zwycięzcą został Dublin, który wygrał z propozycjami Melbourne, Malmoe-Kopenhaga, 
Praga.
Ustalono kalendarz konferencji regionalnych i kongresów MUG przedstawia się następująco: 
2018 – Kanada, Quebec
2020 – Turcja, Istambuł 
2022 – Francja, Paryż 
2024 – Irlandia, Dublin
W trakcie spotkania podpisane zostało wstępne porozumienie o współpracy pomiędzy 
międzynarodową Unią Geograficzną a Międzynarodową Asocjacją Geomorfologiczną. 
Bardzo dużo miejsca w trakcie obrad poświęcono sprawom merytorycznego udziału MUG w 
międzynarodowym programie Global Understending oraz współpracy z International Council 
of Sciences (ICSU) w zakresie badań zmian globalnych. Obecnie jest to jedno z 
najważniejszych zadań badawczych i aplikacyjnych jakie realizowane jest w ramach 
działalności statutowej MUG. 
W trakcie Kongresu odbyły się także robocze spotkania poszczególnych komisji 
problemowych MUG. Przewodniczący Komisji przedłożyli sprawozdania z działalności za 
lata 2012-2016. Z Polski w tym okresie przewodniczącym Komisji Klimatologicznej był prof. 
Z. Ustrul z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju 
Lokalnego był prof. J. Bański z IGiPZ PAN z Warszawy, który obecnie pełni funkcję 
przewodniczącego tej Komisji. 
Wśród osób zaangażowanych w prace Komisji MUG, członkami Komitetów Sterujących 
innych kilkunastu komisji są następujący geografowie: 
Elżbieta Orłowska (UWr) – Applied Geography, 
Piotr Pachura (PCz) – Dynamics of Economic Spaces,
Tomasz Kaczmarek (UAM) – Geography of Governance,
Marek Więckowski (IGiPZ PAN) – Geography of Tourism, Leisure and Global Change, 
Marek Degórski (IGiPZ PAN) – Hazards and Risk,
Izabela Łęcka (UW) – Health and the Environment, 
Maciej Jędrusik (UW) – Islands, 
Radosław Dobrowolski (UMCS) – Karst, 
Jan Wendt (UG) – Political Geography,
Alina Potrykowska (IGiPZ PAN) – Population Geography,
Zbigniew Taylor (IGiPZ PAN) – Transport and Geography,
Lidia Mierzejewska (UAM) – Urban Geography, Urban Challenges in a Global World,
Tomasz Sawicki (Komitet Główny Olimpiady Geograficznej) – Olympiad. 
Zaangażowanie polskich naukowców w prace MUG jest bardzo znaczące. Poza 
wymienionymi osobami, kilkanaście osób pracuje w poszczególnych komisjach jako 
regularni członkowie. 

W roku 2016 przewodniczący Komitetu prof. dr hab. Marek Degórski podpisał w 
Ambasadzie polskiej w Paryżu w imieniu Komitetu Nauk Geograficznych PAN umowy o 
współpracy z Komitetem Nauk Geograficznych Francji. Celem współpracy jest realizacja 
wspólnych projektów badawczych oraz kreowanie wspólnych projektów badawczych, które
będą mogły być realizowane w wymiarze lokalnym jak i regionalnym, czy też poza 
regionalnym.



W roku 2017 (23-25.04.2017) odbyła się Konferencja Regionalna MUG w La Paz (Boliwia) 
pt. ”Geographies for Peace”, której tematem było ‘Geografia dla pokoju’. Było to spotkanie 
kilku komisji MUG oraz przewodniczących  Komitetów Narodowych. Przewodniczący 
Komitetu został poproszony o przygotowanie wystąpienia dotyczącego wpływu zmian 
klimatu na migracje ludzkie oraz przyczyny ewentualnych konfliktów społecznych.  
Konferencja poświęcona była zagadnieniom konfliktów światowych i regionalnych oraz 
metodom łagodzenia ich skutków oraz budowaniu partnerstwa i pokoju. Jej celem była 
wymiana doświadczeń i wiedzy w tym zakresie pomiędzy przedstawicielami nauk 
geograficznych. Dyskusja ogniskowała się wokół problematyki roli geografii w 
diagnozowaniu konfliktów i kształtowaniu pokoju. Zadania konferencji realizowano na 
dwóch sesjach plenarnych i kilkunastu sesjach tematycznych. W sumie wygłoszono blisko 
100 referatów z kilkudziesięciu krajów. 

Prof. dr hab. Marek Degórski wygłosił referat pt.” Central Europe – a region with a 
permanent uncertain future – a view from the Polish perspectivce. Wystąpienie spotkało się z 
dużym zainteresowaniem uczestników sesji. Profesor uczestniczył w dwóch sesjach 
plenarnych i sześciu sesjach tematycznych. Zostały nawiązane kontakty z geografami z 
Uniwersytetu San Andres oraz przedstawicielami wydawnictw naukowych z Uniwersytetu w
Bogocie (Kolumbia).

W dniach 7-9 sierpnia 2018 r. w Quebecu (Kanada) w czasie trwania Konferencji Regionalnej
Międzynarodowej Unii Geograficznej odbyło się  Walne Zgromadzenie (General Assembly)  
Komitetów Narodowych Międzynarodowej Unii Geograficznej i Komitetu Wykonawczego 
MUG. Walne zgromadzenie trwało trzy dni (trzy spotkania po 3 godziny). W czasie spotkań 
zaproponowano wiele nowych rozwiązań w funkcjonowaniu organizacji i wiele inicjatyw 
merytorycznych.

W roku 2018 w czasie Konferencji Regionalnej w Quebeku odbyło się Zgromadzenie Ogólne 
MUG, w czasie którego wybrano nowy skład Komitetu Wykonawczego na lata 2018-2020: 

- Yukio Himiyama, Japonia, Prezydent
- RB Singh, Indie, Vice-Prezydent, Sekretarz Generalny i Skarbnik
- Vladimir Kolosov, Rosja, były Prezydent 
- Joos Droogleever-Fortuijn , Holandia, Pierwszy Vice-Prezydent
- Elena dell’Agnese, Włochy, Vice-Prezydent 
- Iain Hay, Australia, Vice-Prezydent
- Fu Bojie, Chiny, Vice-Prezydent
- Barbaros Gönençgil, Turcja, Vice-Prezydent
- Natalie Lemarchand, Vice-Prezydent
- Ruben C. Lois-Gonzalez, Vice-Prezydent
- Michael Meadows, Południowa Afryka, Asystent Sekretarza Generalnego 
- Nathalie Lemarchand, Francja, Vice-Prezydent.

W dyskusji dużo miejsca poświęcano działaniom mających na celu koordynację prac 
wewnątrz całej Unii, która zrzesza już ponad 110 państw. We wnioskach końcowych 
zwrócono uwagę na wzmacnianie roli Komitetów w koordynacji prac poszczególnych 
Komisji MUG i ich wzajemnym integrowaniu działań merytorycznych. Integracja ta staje się 
celem nadrzędnym Międzynarodowej Unii Geograficznej w obliczu działających ponad 40 
Komisji tematycznych, posiadających bardzo dużą autonomię w zakresie kreowania własnej 
działalności. 
Dużo czasu poświęcono również prezentacji kolejnych konferencji w kontekście zagadnień 
merytorycznych jakie będą omawiane i prezentowane w czasie ich trwania. Podkreślono w 
czasie dyskusji ogromną rolę spotkań naukowych organizowanych przez kilka Komisji 
tematycznych i ogromny sukces naukowy konferencji jaka odbyła się w Rumunii w roku 



2017. Na rok 2019 organizacji tego typu przedsięwzięcia podjęła się Słowenia  a w roku 2020 
Włochy. Szczegółowo omówiono też aspekty merytoryczne 34 Kongresu MUG jaki w roku 
2020 ma odbyć się w Istambule (Turcja).  
Kolejnym bardzo ważnym punktem posiedzenia była dyskusja dotycząca działalności MUG 
w Międzynarodowej Radzie Naukowej. Po fuzji Międzynarodowej Rady Nauki (ICSU) i 
Międzynarodowej Nauki Społecznej (ISSC) oraz utworzenia Międzynarodowej Rady 
Naukowej (ISC) uznano za konieczne wprowadzenie pewnych zmian technicznych do Statutu
MGU. Zmiany te zostaną formalnie ratyfikowane podczas najbliższego Zgromadzenia 
Ogólnego, które odbędzie się we współpracy z 34. Międzynarodowym Kongresem 
Geograficznym w Stambule, sierpień 2020 r. 

W roku 2018 roku odbyło się również spotkanie przedstawicieli Komitetów Narodowych, 
Przewodniczących Komisji Problemowych MUG oraz Komitetu Wykonawczego w Guwahati  
w Indiach. Spotkanie to połączone było z Konferencją naukową “XI International 
Geographical Union Commission Seminar, Environment and sustainable livelihood” która
odbyła sie w dniach 8 10 luty 2018. W czasie spotkania roboczego omówiono wyzwania jakie 
stoją przed współczesna geografią. W części merytorycznej prof. Marek Degórski wygłosił 
referat: „Circular economy – new vision for the life style”.

W roku 2018, w czasie inauguracyjnego Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Rady 
Nauki, która powstała z połączenia ICSU i ISSC odbyły się wybory do Sekretariatu 
Zarządzającego. Dwójka przedstawicieli MUG została wybrana i powołana na zwyczajnych 
członków zarządu: profesor Ruth Fincher z Uniwersytetu w Melbourne i profesor Anna 
Davies z Trinity College w Dublinie. Ta nowa organizacja, której celem jest bycie globalnym
głosem nauki, odegra ważną rolę w integrowaniu dyscyplin naukowych i rozwiązywaniu 
głównych globalnych problemów środowiskowych i społecznych. Geografowie będą teraz 
formalnie znajdować się w centrum takich wysiłków. 


