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Informacja o działalności komitetu naukowego/ problemowego PAN w 2019 r. 
(sporządzana w wersji elektronicznej; forma tradycyjna do uzgodnienia z właściwym 

adresatem)

Adresaci:
Wydział PAN

(koordynujący działalność komitetu naukowego/ problemowego objętego zakresem działania 
Wydziału) 

Gabinet Prezesa PAN
(w zakresie działalności komitetu problemowego przy Prezydium PAN) 

Termin: 31.01.2020 r.

I. Informacje ogólne
Komitet Nauk Geograficznych PAN
I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu: 

 prezydium, skład osobowy Komitetu  
 Przewodniczący:

prof. dr hab. Marek DEGÓRSKI, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa 
tel.: 22 697 89 18, e-mail: m.degor@twarda.pan.pl


 Zastępcy przewodniczącego:
 prof. dr hab. Radosław DOBROWOLSKI, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
 tel.: 81 537 68 43, e-mail: rdobro@poczta.umcs.lublin.pl

 prof. dr hab. Bolesław DOMAŃSKI, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 
 tel.: 12 664 53 35, e-mail: boleslaw.domanski@uj.edu.pl

 Sekretarz naukowy:

Prof. IGiPZ PAN, dr hab. Przemysław ŚLESZYŃSKI, Instytut Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa 
tel.: 22 697 88 24, e-mail: psleszyn@twarda.pan.pl

 zestawienie liczbowe: liczba członków ogółem, w tym członkowie PAN; 
 1. Prof. dr hab. Leon Andrzejewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 
 2. Prof. dr hab. Ryszard Borówka, Uniwersytet Szczeciński 
 3. Prof. dr hab. Marek Degórski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

PAN, Warszawa
 4. Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
 5. Prof. dr hab. Bolesław Domański, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 
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 6. Prof. dr hab. Marek Dutkowski, Uniwersytet Szczeciński 
 7. Prof. UŁ, dr hab. Jacek Forysiak, Uniwersytet Łódzki 
 8. Prof. dr hab. Jacek Jania, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec 
 9. Prof. UJK, dr hab. Wioletta Kamińska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 
 10. Prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Instytut Geografii i Przestrzennego

Zagospodarowania PAN, Warszawa
 11. Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 
 12. Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski
 13. Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 
 14. Prof. dr hab. Andrzej Lisowski, Uniwersytet Warszawski
 15. Prof. dr hab. Maria Łanczont, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
 16. Prof. dr hab. Andrzej Matczak, Uniwersytet Łódzki 
 17. Prof. dr hab. Piotr Migoń, Uniwersytet Wrocławski 
 18. Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 
 19. Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, Uniwersytet Gdański 
 20. Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 
 21. Prof. UKW, dr hab. Zbigniew Podgórski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

Bydgoszcz
 22. Prof. dr hab. Roman Soja, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 23. Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 
 24. Prof. dr hab. Andrzej Suliborski, Uniwersytet Łódzki 
 25. Prof. dr hab. Daniela Szymańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 
 26. Prof. IGiPZ PAN, dr hab.Przemysław Śleszyński, Instytut Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania PAN, Warszawa
 27. Prof. UŁ, dr hab. Bogdan Włodarczyk, Uniwersytet Łódzki 
 28. Prof. UJ., dr hab. Andrzej Zborowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 
 29. Prof. dr hab. Wiesław Ziaja, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 
 30. Prof. UAM, dr hab. Zbigniew Zwoliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 

Poznań 


 Członkowie Polskiej Akademii Nauk:
 1. Czł. koresp. PAN prof. dr hab. Adam Kotarba 
 2. Czł. rzecz. PAN prof. dr hab. Piotr Korcelli 
 3. Czł. rzecz. PAN prof. dr hab. Leszek Starkel 


 Specjaliści:
 1. Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Kancelaria Prezydenta
 2. Dr hab. Magdalena Gawin, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 3. Dr inż. Marek Haliniak, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
 4. Prof. dr hab. Antoni Jackowski, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa 

Geograficznego
 5. Mgr Dawid Lasek, Ministerstwo Sportu i Turystyki
 6. Mgr Dominika Rogalińska, Główny Urząd Statystyczny 
 7. Mgr Andrzej Szweda-Lewandowski, Ministerstwo Środowiska 
 8. Dr Piotr Żuber, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

 zatrudnionych w (jako głównym miejscu pracy): jednostkach PAN, uczelniach, 
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instytutach badawczych1, pozostałych) 

Zatrudnionych w:
- jednostkach PAN – 6 osób
- szkołach wyższych, instytutach badawczych – 27 
- pozostałych - 8 

 komisje, sekcje lub zespoły (nazwy, przewodniczący), liczba członków, udział w ich 
składzie osób niebędących członkami Komitetu.  

Przy Komitecie Nauk Geograficznych PAN działają poniższe Komisja i Zespoły 
Problemowe:

Komisja ds. Międzynarodowej Unii Geograficznej i Współpracy Międzynarodowej
Przewodniczący prof. dr hab. Marek DEGÓRSKI  
W skład Zespołu wchodzi  8 osób, wszyscy są członkami KNG PAN 

Zespół ds. Organizacji i Struktury Geografii
 Przewodniczący prof. dr hab. Andrzej LISOWSKI (geografia społ.-ekon.) 
 Przewodniczący prof. dr hab. Andrzej KOSTRZEWSKI (geografia fizyczna) 

W skład Zespołu wchodzi  9 osób, wszyscy są członkami KNG PAN 

Zespół ds. Rozwoju Geografii i Badań Naukowych
 Przewodniczący prof. dr hab. Kazimierz KRZEMIEŃ 
 W skład Zespołu wchodzi 11 osób, wszyscy są członkami KNG PAN 

Zespół ds. Współpracy Geografii z Praktyką
 Przewodniczący prof. dr hab. Tadeusz PALMOWSKI
 W skład Zespołu wchodzi 7 osób, wszyscy są członkami KNG PAN 

Zespół ds. Edukacji Geograficznej
 Przewodniczący prof. dr hab. Andrzej SULIBORSKI
 W skład Zespołu wchodzi 15 osób, w tym 4 osoby nie są członkami KNG PAN 

Zespół ds. Informacji i Promocji Geografii
 Przewodniczący prof. UAM, dr hab. Zbigniew ZWOLIŃSKI
 W skład Zespołu wchodzi 5 osób, wszyscy są członkami KNG PAN 

I.2. Zakres działania Komitetu. 

Zakres i kierunki działalności  
 Przedstawianie stanowiska polskich geografów w podstawowych problemach
dotyczących geografii w zakresie badań naukowych, związków z gospodarką i innych; 
 Realizacja statutowego obowiązku reprezentacji społeczności geografów w 
Komisjach, Komitetach, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centralnej Komisji 

1 instytuty badawcze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
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ds. Stopni i Tytułów, Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i 
innych;
 Ocena stanu rozwoju organizacyjnego, naukowego, personalnego geografów i
czasopism naukowych z zakresu geografii;
 Wypracowanie stanowiska w zakresie miejsca geografii w systemie nauki;
 Opracowanie listy priorytetów badawczych polskiej geografii;
 Inicjowanie interdyscyplinarnych problemów badawczych oraz syntez naukowych;
 Podniesienie rangi polskiej geografii, poprzez szersze upowszechnianie wyników
badań naukowych i możliwości ich wykorzystania; 
 Ocena stanu i miejsca geografii w systemie nauczania podstawowego, średniego i 
wyższego; 
 Organizacja seminariów problemowych, warsztatów geograficznych krajowych i
zagranicznych oraz bilateralnych konferencji (m.in. polsko-ukraińskiej, polsko-niemieckiej i 
innych);
 Organizacja Regionalnej Konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej w 
Krakowie w 2014 roku;
 Organizacja (co 2 lata) konferencji „Forum Geografów Polskich”. Kontynuacja
wydawnictwa Forum Geografów Polskich;
 Starania o afiliację Komitetu Nauk Geograficznych PAN przy ogólnopolskim 
czasopiśmie geograficznym; 
 Współpraca z kierownikami jednostek geograficznych, komitetami naukowymi PAN i 
towarzystwami naukowymi;
 Inicjowanie organizacji konsorcjów geograficznych (także o charakterze 
interdyscyplinarnym);
 Inicjowanie wykładów na zaproszenie, staży naukowych dla młodych pracowników 
naukowych;
 Powołanie Komisji i Zespołów Komitetu Nauk Geograficznych PAN w celu 
działalności programowej Komitetu. 

I.3. Dane adresowe do korespondencji: adres pocztowy, adresy elektroniczne, numer telefonu
do kontaktów.

Sekretarz Naukowy: dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN, tel. 22 6978824, e-
mail: psleszyn@twarda.pan.pl
Sekretarz techniczny Komitetu:
Jolanta Więckowska, tel. 22 6978945, e-mail: j.wieck@twarda.pan.pl 

II. Zebrania Komitetu (opis)
W 2019 r. odbyły się 3 zebrania plenarne: 

1. 18 stycznia 2019 r.;
2. 31 maja 2019 r.;
3. 11 października 2019. 

Ad 1.
Jednym z podejmowanych problemów było złożenie do Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego J. Gowina wniosku w  sprawie przyporządkowania uprawnień do nadawania stopni 
naukowych (14 grudnia 2018 r.). W tej sprawie otrzymano już odpowiedź. W piśmie 
wiceminister Sebastian Skuza informuje, że każda uczelnia powinna złożyć do Centralnej 
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Komisji ds. Stopni i Tytułów oświadczenie w sprawie przyporządkowania posiadanych 
uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego do odpowiedniej nowej dyscypliny. 

Kolejny wniosek Prezydium skierowany do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczył 
wsparcia dla czasopism naukowych. Komitet wystąpił z inicjatywą dotyczącą dodania do 
Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu 
„Wsparcie dla czasopism naukowych”  przedstawiciela dyscypliny geografia społeczno-
ekonomiczna. Otrzymano odpowiedź, w której dyrektor Departamentu Nauki, Pan Bogdan 
Szkup informuje, że jeśli zaistnieje taka konieczność, to Przewodniczący Zespołu zwróci się 
do Komitetu, by takiego przedstawiciela zaprosić na posiedzenie. 

Trzecia inicjatywa dotyczyła sprawy projektu Rozporządzenia MNiSW ws. kosztochłonności 
dyscyplin naukowych (projekt z dnia 23 listopada 2018 r.). Komitet Nauk Geograficznych
PAN wystąpił z prośbą o podwyższenie wskaźnika kosztochłonności w dyscyplinie 
„geografia społeczno-ekonomiczna” w zakresie prowadzenia kształcenia na studiach 
stacjonarnych oraz w zakresie prowadzenia działalności naukowej do 4 (w projekcie 
Rozporządzenia zapisano 2). Była to inicjatywa nie tylko KNG PAN, ale także PTG 
(posiadającego komisje tematyczne) oraz KKJK. W tej sprawie wciąż nie ma odpowiedzi. 

Ad.2.
Przedmiotem spotkania był m.in. ranking czasopism, który budził duże emocje w środowisku. 
Ministerstwo preferuje 2 bazy indeksowania: WoS i Scopus i dlatego te dwie bazy powinny
być podstawą wyróżnienia tych najważniejszych czasopism. Profesor przedstawił 
sporządzony indeks dla czasopism indeksowanych w tych bazach.  
Na tych listach znalazło się 8 czasopism wydawanych przez  środki geograficzne: IGiPZ PAN 
– 2 czasopisma (Geographia Polonica, Przegląd Geograficzny), UMK - 2 (Bulletin of
Geography. Socio-economic Series, Bulletin of Geography: Physical Geography Series) oraz
po 1 czasopiśmie z UW (Miscellanea Geographica), UAM (Quastiones Geographicae), UŁ 
(European Spatial Research and Policy), UMCS (Annales Universitatis Mariae Curie-
Sklodowska. Sectio B: Geographia, Geologia, Mineralogia Et Petrographia) oraz 3
czasopisma formalnie niegeograficzne wydawane przez SGGW (Soil Sciences Annual), IA
PAN (Polish Journal of Soil Science) i UMK (Ecological Questiones).
Czasopisma, które znajdą się w dwóch bazach powinny otrzymać po 70 pkt. (Geographia
Polonica, Quaestiones Geographicae, Miscellanea Geographica, European Spatial
Research and Policy, Przegląd Geograficzny)  natomiast jeśli tylko w jednej bazie powinny 
otrzymać 40 pkt. (Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Bulletin of Geography:
Physical Geography Series, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B:
Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia).
Prof. Degórski oświadczył, że należy utworzyć grupę czasopism ważnych, aspirujących do 
bazy WoS i Scopus, które mają szansę zmienić status z 20 pkt. na wyższy. Takie uzasadnienie 
wraz z listą czasopism należy przekazać do Ministerstwa zespołom oceniającym. 

Ad. 3.
Ogłoszono wyniki konkursu  o Medal im. Wincentego Pola za szczegółowe zasługi w 
dziedzinie rozwoju nauk geograficznych i popularyzowania osiągnięć geografii wśród 
geografów i w społeczeństwie. W tym roku Medal został przyznany prof. dr hab. Antoniemu 
Jackowskiemu.
Ponadto na tym spotkaniu przedstawiono laureatów Dyplomu im. Eugeniusza Romera. Za
najlepszą pracę doktorską obronioną w 2018 r. z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej 
Dyplom przyznano dr Dominice Studzińskiej (Uniwersytet Gdański) za rozprawę pt.”Zmiana 
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roli charakteru granicy polsko-rosyjskiej a uwarunkowania rozwoju polskiej strefy
przygranicznej”. Promotorem pracy była dr hab. Iwona Sagan (UG). 
Drugi Dyplom z zakresu geografii fizycznej został przyznany dr Filipowi Maria 
Duszyńskiemu za rozprawę pt." Ewolucja progów morfologicznych Gór Stołowych w świetle 
badań geomorfologicznych i geofizycznych". Promotorem pracy był prof. dr hab. Piotr 
Migoń. (UWr). 

II.2. Posiedzenia prezydium Komitetu (data, najważniejsze omawiane problemy)  

Ponadto w 2019 r. odbyły się 4 zebrania Prezydium: 
1. 18 stycznia 2019 r.,
2. 12 kwietnia 2019 r.,
3. 31 maja 2019 r.,
4. 11 października 2019. 

Ad. 1. 18 stycznia 2019 r.,

Komitet Nauk Geograficznych PAN stał się komitetem, który skupia 2 dyscypliny naukowe: 
(1) geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną oraz (2) nauki o Ziemi i 
środowisku.  Dotychczas KNG PAN był przedstawicielem dyscypliny naukowej geografia, 
dziś już reprezentuje dwie dyscypliny dużo szersze niż, te, w których dotychczas działali  
geografowie: np. do geografów fizycznych dochodzą geolodzy, geofizycy, oceanografowie, 
natomiast do społeczno-ekonomicznych specjaliści w zakresie gospodarki przestrzennej. 
Komitet stał się ciałem międzydyscyplinowym, które łączy geografów obu dyscyplin. 
Przewodniczący Komitetu, w imieniu Prezydium,  skierował do wszystkich rektorów uczelni 
postulat, w  którym prosimy o utrzymanie jedności geografii na uczelniach, w tym o 
utrzymanie dotychczasowej struktury organizacyjnej geografii.

Ad. 2. 12 kwietnia 2019 r.;
Przewodniczący Komitetu na spotkaniu Prezydium w dniu 12 kwietnia 2019 r. złożył relację 
ze spotkania w dniu 27 marca 2019 r. Kierownictwa Polskiej Akademii Nauk i
Przewodniczących Komitetów, na którym ustalono, że władze PAN nie są zainteresowane 
przemodelowanie Komitetów i naginaniem ich do nowych dyscyplin. Jedynie dopuszcza się 
zmianę statusu Komitetu na interdyscyplinarny.  

Prof. Marek Degórski poprosił o zgodę Prezydium na poparcie inicjatywy Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego dotyczącej działań zmierzających do pośmiertnego nadania 
Orderu Orła Białego wybitnemu Polakowi, geografowi i patriocie Profesorowi Eugeniuszowi 
Romerowi (1871-1954). Poparcie należy składać w terminie do 22 kwietnia 2019 r., a głosy 
na podpisanej petycji zostaną dołączone do wniosku, który Polskie Towarzystwo 
Geograficzne złoży do Kapituły Orła Białego.  

Ad. 3. 31 maja 2019 r.;

Na posiedzeniu Prezydium przedstawiono nadesłane rozprawy doktorskie (obronione w 2018 
r.) na konkurs o Dyplom im. Eugeniusza Romera:

z zakresu geografii fizycznej:
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- Rozprawa doktorska Grzegorza Wałka pt. „Wpływ dróg na kształtowanie spływu 
powierzchniowego w obszarze zurbanizowanym na przykładzie Kielc” – promotor dr hab. 
prof. UJK Tadeusz Ciupa. Praca zgłoszona przez Instytut Geografii Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach;

- Rozprawa doktorska Natalii Bugajny pt. „Określenie zmian objętościowych brzegu 
wydmowego południowego Bałtyku z użyciem numerycznego modelu XBeach” – promotor 
prof. dr hab. Kazimierz Furmańczyk. Praca zgłoszona przez Wydział Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Szczecińskiego; 

- Rozprawa doktorska Maksyma Łaszewskiego pt. ”Czasowo-przestrzenne zróżnicowanie 
ustroju termicznego nizinnych rzek Mazowsza” – promotor pracy dr hab. Urszula
Komorowska.  Praca zgłoszona przez Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów 
Regionalnych;

- Rozprawa doktorska Filipa Marii Duszyńskiego pt.” Ewolucja progów morfologicznych
Gór Stołowych w świetle badań geomorfologicznych i geofizycznych” – promotor prof. dr 
hab. Piotr Migoń. Praca zgłoszona przez Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i 
Kształtowania Środowiska; 

- Rozprawa doktorska Pawła Matulewskiego pt. ”Wpływ denudacji antropogenicznej na 
przyrosty radialne i anatomię drewna korzeni sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.). Studium
przypadku z Pojezierza Brodnickiego. – promotor pracy prof. UAM dr hab. Mirosław 
Makohonienko oraz dr Agata Buchwał (Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu). 
Prace Zgłosił Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk 
Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geoekologii i Geoinformacji.

z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej: 

- Rozprawa doktorska Dominiki Studzińskiej pt.” Zmiana roli i charakteru granicy polsko-
rosyjskiej a uwarunkowania rozwoju polskiej strefy przygranicznej” – promotor pracy prof. dr
hab. Iwona Sagan. Praca zgłoszona przez Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i 
Geografii;

- Rozprawa doktorska Tomasza Herodowicza pt. ”Znaczenie polityki regionalnej UE w
kształtowaniu środowiskowego wymiaru rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce” – 
promotor pracy dr hab. Paweł Churski. Praca Zgłoszona przez Uniwersytet Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. 

Ponadto przedstawiono Kandydatury zgłoszone do Medalu im. Wincentego Pola na 2019 
r.

1. Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w 
Warszawie(wniosek od Dziekana prof. dr hab. Macieja Jędrusika) zgłosił kandydaturę 
prof. dr hab. Andrzeja Richlinga.

2. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (wniosek od Dziekana prof. 
dr hab. Leszka Martynowskiego) zgłosił kandydaturę prof. dr hab. Jacka Janię.
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3. Członkowie Komitetu Nauk Geograficznych PAN: prof. dr hab. Bolesław Domański, dr 
hab. Wioletta Kamińska oraz dr hab. Przemysław Śleszyński zgłosili kandydaturę prof. dr
hab. Antoniego Jackowskiego.

4. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu (wniosek od Dziekana dr hab. Leszka Kasprzaka, prof. UAM) zgłosił 
kandydaturę prof. dr hab. Teresy Czyż.

5. Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi (wniosek od Dziekana dr 
hab. Bogdana Włodarczyka, prof. UŁ) zgłosił kandydaturę dr hab. Piotra Czubli, prof.
UŁ.

6. Wydział Nauk Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie (wniosek od 
Dziekana prof. dr hab. Marka Dutkowskiego) zgłosił kandydaturę prof. dr hab. Ryszarda
K. Borówki.

7. Wydział Geograficzno-Biologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 
(wniosek od Dziekana dr hab. Sławomira Kurka, prof. UP) zgłosił kandydaturę prof. dr
hab. Kazimierza Klimka.

(4)  11 października 2019. 

 Kapituła Medalu im. Wincentego Pola  (w składzie: prof. R. Borówka – Przewodniczący, 
prof. A. Kowalczyk - zastępca Przewodniczącego, prof. M. Łanczot – członek, prof. P. Migoń 
– członek, prof. A. Mizgajski – członek, prof. D. Szymańska – członek, prof. T. Komornicki – 
członek, prof. W. Ziaja - Pierwszy zastępca członka, prof. A. Matczak - drugi zastępca 
członka) zdecydowała, że skoro jednym z kandydatów do Medalu jest Przewodniczący 
Kapituły, na czas obrad dotyczących tegorocznych nominacji Przewodnictwo Kapituły 
obejmie prof. A. Kowalczyk (obecny wiceprzewodniczący Kapituły). 

Profesor Kowalczyk oświadczył, że Medal Wincentego Pola za szczególne zasługi w 
dziedzinie rozwoju nauk geograficznych i popularyzowania osiągnięć geografii wśród 
geografów i w społeczeństwie został przyznany prof. dr hab. Antoniemu Jackowskiemu. 
Odznaczenie zostanie wręczone przez władze Polskiej Akademii Nauk na następnym 
zebraniu plenarnym Komitetu.

Jest to już trzeci przyznany Medal, w poprzednich latach odznaczenie otrzymali prof. dr hab. 
Zbyszko Chojnicki prof. dr ha. Leszek Starkel.

III. Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych) 
III.1 Konferencje naukowe zorganizowane/ współorganizowane przez Komitet lub 
organizowane pod patronatem Komitetu:
Liczba ogółem 4
w tym:

Nazwa
konferencji

Organizator, Rodzaj konferencji Liczba
uczestników

Liczba Dofina
ns.

data, miejsce współorgani- krajowa między- ogółe z wystąpień ze
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zatorzy, patronat narodow
a

m zagranic
y

środkó
w

DUN
(w zł)

Krajobrazy
miejskie –
przestrzenie
metropolitalne,
5-6.04.2019,
Katowice

Uniwersytet
Śląski, 
Sosnowiec,
Komisja
Krajobrazu
Kulturowego
PTG,
Komitet Nauk
Geograficznych

X 91 0 39,
6 posterów

7 997,
12

Workshop
Assessment of
Geodiversity
for Mountain
Areas, 24-
28.06.2019 r.,
Kraków-
Zakopane

Instytut
Geografii i
Gospodarki
Przestrzennej
UJ, Kraków
Instytut
Geoekologii i
Geoinformacji
UAM,
Komitet Nauk
Geograficznych
PAN

X 27 11 21 15000

Warsaw
Regional
Forum 2019
„Towards
spatial, 16-
18.10.2019 r.,
Warszawa

Instytut
Geografii i
Przestrzennego
Zagospodarowan
ia PAN,
Ministerstwo
Inwestycji i
Rozwoju,
Komitet Nauk
Geograficznych
PAN,
Polskie
Towarzystwo
Geograficzne

X 72 36 47 10000

“Stan i
przemiany
środowiska 
przyrodniczego
Polski w latach
1994-2015”,
7.11.2019 r.,
Warszawa

Centrum
Zintegrowanego
Monitoringu
Środowiska 
Przyrodniczego
Komitet Nauk
Geograficznych
PAN
Instytut
Geografii i
Przestrzennego

X 50 - 7 0
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Zagospodarowan
ia PAN

W tabeli: liczba wystąpień – łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych  

III.2 Omówienie wyników konferencji z punktu widzenia jej znaczenia dla reprezentowanej
przez Komitet dyscypliny naukowej.

Ad.1.
XXIV seminarium krajobrazowe poświęcone było identyfikacji i typologii krajobrazów 
miejskich i podmiejskich oraz kształtowaniu przestrzeni metropolitalnych i przebiegu 
procesów urbanizacji (suburbanizacja, Urban sprawl) a także transformacji typologicznej 
krajobrazów. Tematyka konferencji obejmowała sposoby, metody i narzędzia pomiaru 
przekształceń oraz oceny kierunków przemian krajobrazowych w obszarach miejskich i 
strefie podmiejskiej. Szczególnie ważnym polem analiz były obszary metropolitalne i 
przemiany przestrzenne w nich zachodzące. 

Badania obszarów miejskich , w szczególności poddawanych procesom metropolizacyjnym 
są ważnym aspektem badawczym współczesnej geografii.  Wypracowanie metod i narzędzi 
służących do monitoringu tych procesów jest priorytetem badawczym geografii, a w 
szczególności geografii krajobrazu. Konferencja poprzez różnorodność tematyki wystąpień i 
posterów spełniła ten warunek. 

Ad.2.
Working Group on Landform Assessment for Geodiversity of the International Association of
Geomorphologists pracuje nad kluczową luką w wiedzy i przyczynia się do lepszego 
zrozumienia roli form terenu w ocenie georóżnorodności we współczesnych systemach 
powierzchni Ziemi. Zorganizowane warsztaty wraz z wycieczkami terenowymi poświęcone 
zostały ocenie georóznorodnosci na obszarach gór wysokich. Warsztaty odbyły się w 
południowej Polsce, na obszarze Karpat. Główne cele warsztatów to: 
- Znajomość wielu aspektów  georóżnorodności,  
- Próba ustanowienia obiektywnego standardu dla metody oceny georóznorodności, 
- Dyskusja o georóznorodności na różnych obszarach górskich (i nie tylko), 
- Geokalkulacja indeksów georóznorodności według różnych metod, 
- Weryfikacja i interpretacja ostatecznych map georóznorodności w terenie.  
W pierwszym dniu odbyło się 10 wykładów wygłoszonych przez zaproszonych 
wykładowców z Holandii, Portugalii, Szwajcarii, Włoch i Polski.  
Drugiego dnia uczestnicy warsztatów zaprezentowali swoje dokonania w zakresie
georóżnorodności.  
Trzeciego dnia odbyły się ćwiczenia komputerowe, których zadaniem było przeanalizowanie 
komponentów środowiska geograficznego masywu tatrzańskiego, a następnie wykonanie 
oceny georóznorodności dla Tatr i na podstawie utworzenie zróżnicowanych wariantów mapy 
georóznorodności Tatr Zachodnich i Wysokich.  
Czwartego i piątego dnia uczestnicy warsztatów odbyli wycieczkę terenową na obszar Tatr 
Zachodnich celem zweryfikowania poprawności merytorycznej utworzonej mapy 
georóżnorodności Tatr na ćwiczeniach komputerowych.  
Koncepcja georóżnorodności rozwinęła się za sprawą badań geologów i geomorfologów 
australijskich i odnosi się głownie do ochrony litosfery. Jedna z pierwszych roboczych 
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definicji mówi o ty, że jest to zróżnicowanie cech (obiektów) i systemów ziemskich, innymi 
słowy georóznorodnośc to zakres (zróżnicowanie) obiektów geologicznych (podłoża), 
geomorfologicznych (form rzeźby)  oraz pokrywy glebowej, ich zespołów, systemów oraz 
zachodzących między nimi procesów. Jest to definicja prosta w swojej formule, ale i szeroko 
ujmująca proces badawczy. Sformułowanie to pośrednio obejmuje także procesy 
hydrologiczne i klimatyczne (atmosferyczne), oczywiście o ile wywierają one jakikolwiek 
wpływ na właściwości geologiczne, glebowe i rzeźbę obszaru. Koncepcja georóżnorodności  
oraz aspekty metodyczne są rozwijane w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku i wciąż brakuje 
odpowiednich standardów metodologicznych. Stąd ta problematyka badawcza jest rozwijana 
szczególnie w poznańskim ośrodku geograficznym co znalazło uznanie w powołaniu 
Working Group on Landform Assessment for Geodiversity na gruncie Intenational
Association of Geomorphologists.

Ad.3.
Tematyka konferencji dotyczyła teoretycznych i metodycznych oraz praktycznych aspektów 
związanych z ideą sprawiedliwości przestrzennej (spatial justice). Terminu tego używa się od 
wielu lat w naukach społecznych i geograficznych przy definiowaniu marginalnego poziomu 

nierówności terytorialnych. W literaturze przedmiotu sprawiedliwość przestrzenna 
postrzegana jest przez pryzmat mobilności mieszkańców i ich zdolności do osiągania 
konkretnych celów. W praktyce sprowadza się to często do sposobów (metod lub narzędzi) 
przezwyciężenia opóźnień  w rozwoju i marginalizacji terytorialnej w różnych skalach 
przestrzennych. Podczas konferencji poruszana została kwestia sprawiedliwości przestrzennej 
z uwzględnieniem zarówno aspektów europejskich, krajowych, regionalnych, a nawet 
lokalnych. W skali europejskiej sprawiedliwość przestrzenna odnosi się bezpośrednio do 
oceny wsparcia udzielanego regionom przez UE. Jeśli chodzi o wymiar lokalny, problem 
sprawiedliwości przestrzennej dotyczy polityki rozwoju terytorialnego realizowanej przez 
władze samorządowe, w tym planowania przestrzennego, kształtowania warunków życia. 

W trakcie konferencji odbyły się jednodniowe warsztaty terenowe w strefie podmiejskiej 

Warszawy, w trakcie których uczestnicy wyjazdu zapoznali się z przykładami 
współzarządzania przestrzenią i dążeniu do marginalizacji niekorzystnych trendów 
rozwojowych. Natomiast w trakcie samej konferencji odbyły się trzy sesje plenarne oraz 6 
sesji równoległych.  

Celem konferencji było omówienie narzędzi przezwyciężenia zagrożenia marginalizacją, w 
tym działań opartych na wykorzystaniu endogenicznych potencjałów, a także interwencji 
zewnętrznych. Tematem spotkania były jednocześnie aglomeracje i inne obszary rozwoju 
gospodarczego, a także powiązania i interakcje przestrzenne pomiędzy regionami 
rozwiniętymi i zapóźnionymi.  

Ad. 4.
Przestrzeń przyrodnicza jest miejscem życia i bytowania człowieka, sprawą pierwszorzędnej 
wagi jest utrzymanie dobrej jej jakości. Należy dodać, że przestrzeń przyrodnicza wraz z 
przyrodą nieożywioną i ożywioną jest najwyższą wartością z punktu widzenia współczesnych 
i przyszłych społeczeństw. Biorąc pod uwagę ciągle zwiększające się potrzeby mieszkańców 
świata, problem ten ma szczególne znaczenie w aspekcie przyrodniczym jak i ekonomicznym 
i politycznym.
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Rozpoznanie aktualnego stanu środowiska przyrodniczego, określenie tendencji jego rozwoju 
w warunkach obserwowanych zmian klimatu i ciągle narastającej antropopresji jest dziś 
fundamentalnym problemem, ważnym zarówno z merytorycznego, jak i aplikacyjnego punktu 
widzenia. Przestrzeń przyrodnicza podlega ciągłym przemianom, zarówno pod wpływem 
procesów naturalnych, jak i antropogenicznych. Zwiększająca się częstotliwość procesów 
przyrodniczych ze skutkami katastrofalnymi, przyspiesza tempo przemian środowiska 
przyrodniczego.
Zorganizowany, standaryzowany monitoring środowiska przyrodniczego jest niezbędny, w 
celu dostarczenia aktualnej informacji o stanie środowiska i jego przemianach. Na obszarze 
Polski organizację monitoringu środowiska przyrodniczego zabezpiecza Państwowy 
Monitoring Środowiska (PMŚ), w powiązaniu z monitoringiem europejskim i globalnym. 
Monitoringi specjalistyczne dostarczają aktualnej informacji o stanie poszczególnych 
elementów środowiska przyrodniczego, natomiast Zintegrowany Monitoring Środowiska 
Przyrodniczego (podsystem monitoringu przyrody) informuje o stanie monitorowanych
geoekosystemów.
Warunkiem wypełnienia celów PMŚ stawianych mu przez ustawę jest wiarygodność danych, 
która jest zagwarantowana poprzez kontynuację i doskonalenie działań w zakresie: wdrażania 
systemów zapewnienia jakości laboratoriów badawczych, modernizacji infrastruktury 
pomiarowej oraz narzędzi informatycznych do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania 
danych. Informacje wytworzone w ramach PMŚ wykorzystywane są przez jednostki 
administracji rządowej i samorządowej, dla potrzeb operacyjnego zarządzania środowiskiem 
za pomocą instrumentów prawnych takich jak: postępowanie w sprawie ocen oddziaływania 
na środowisko, pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, programy 
i plany ochrony środowiska jako całości i jego poszczególnych elementów, plany 
zagospodarowania przestrzennego.
Informacje wytworzone w ramach PMŚ wykorzystywane są także do celów monitorowania 
skuteczności działań i strategicznego planowania w zakresie ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach zarządzania. 
Należy dodać, że w ramach PMŚ pozyskiwane są informacje niezbędne do obsługi 
międzynarodowych zobowiązań Polski, w szczególności wynikających z członkostwa w Unii 
Europejskiej.

V. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/ problemu 
(opis)

Komitet Nauk geograficznych PAN w dniu 11 października 2019 r. opracował stanowisko 
w sprawie punktacji czasopism. Poniższe stanowisko zostało przekazane do Ministerstwa 
Nauk i Szkolnictwa Wyższego w dniu 15.10.2019 r.  

Po wnikliwym zapoznaniu się z „Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów”
(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.), Komitet 
Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk wyraża swoją stanowczą dezaprobatę 
wobec przypisanej punktacji dla czasopism polskich i zagranicznych w dwóch
dyscyplinach:

– nauki o Ziemi i środowisku (NoZiŚ), 

– geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (GSEiGP). 

Uważamy, że: 

W ocenie czasopism, w tym zwłaszcza w jej ostatnim etapie, zabrakło należytej 
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transparentności zasad punktacji i jej przeprowadzenia. Nie wiadomo, jakimi przesłankami 
merytorycznymi kierowali się specjaliści Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Zespoły doradcze ds. punktacji oraz Komitet Ewaluacji Nauki, ustalając w kolejnych 
etapach listę czasopism przypisanych do danej dyscypliny. W rezultacie, na liście z 
wysoką punktacją (140 i 200 punktów) znalazło się wiele tytułów niegeograficznych. W 
ten sposób wystąpiło sztuczne zawyżenie zbioru z czasopismami o wysokich wskaźnikach 
Impact Factor, które umniejszyły czasopismom geograficznym wysokie miejsca w 
wykazie i tym samym możliwość publikowania polskim autorom w wysokopunktowanych 
periodykach. Aktualnie w takich kluczowych subdyscyplinach jak geografia miast,
geografia ludności, geografia przemysłu, geografia fizyczna, hydrologia, klimatologia, czy 
geomorfologia opublikowanie artykułu w czasopiśmie za 140 lub 200 pkt jest bardzo 
trudne i ograniczone do kilku tytułów. 

Polskie czasopisma w dyscyplinach NoZiŚ i GSEiGP są szczególnie niedowartościowane. 
Tylko jedno czasopismo zostało ocenione na 70 pkt. Na liście za 20 pkt są tytuły, które 
znajdują się w bazach Web of Science oraz Scopus i które są od dawna wiodące w Polsce, 
w tym niektóre wydawane są od około 100 lat. W poprzedniej punktacji MNiSW (z 2016 
r.) czasopisma te miały z reguły 10-15 pkt, wobec maksymalnej liczby 50 pkt 
zarezerwowanych dla najwyżej notowanych czasopism zagranicznych, np. Science,
Nature, Economic Geography itp. Relacja wynosiła zatem jak 1:4 lub 1:5. W aktualnej 
punktacji relacja ta powiększyła się aż do 1:10. Nie rozumiemy zatem, dlaczego nowa 
punktacja w stosunku do poprzedniej faktycznie deprecjonuje polskie tytuły i polski 
dorobek naukowy. Nie jest to zgodne z polskim interesem naukowym i narodowym.

Nie jest zrozumiałe, dlaczego Komisja Ewaluacji Nauki w ostatnim etapie oceny nie 
przychyliła się do wniosków Zespołów dotyczących uzasadnionego podniesienia 
punktacji, deprecjonując tym samym uznane osobowości polskiego świata nauki. W 
ostatniej fazie prac nad listami czasopism w dyskusjach pojawiał się argument, związany z 
uśrednianiem punktacji, jeśli dany tytuł występował w różnych dyscyplinach. Mija się to z 
celem działalności Zespołów, bowiem znaczna większość tytułów występuje w kilku 
dyscyplinach. Zatem ostateczna ocena czasopisma winna nawiązywać do najwyższej 
oceny wskazanej przez różne zespoły opiniodawcze, przy standardowym założeniu 
domniemania działania w dobrym interesie danego czasopisma. Stąd uśrednianie ocen jest 
pozbawione sensu merytorycznego.

Środowisko polskich geografów jest poważnie zaniepokojone nowymi, znanymi już od 
kilku miesięcy wynikami punktacji. Komitet Nauk Geograficznych PAN, jako główna 
naukowa reprezentacja polskich geografów, z poważną obawą konstatuje, że 
usankcjonowanie opublikowanego wykazu jako ostatecznego spowoduje deprecjację 
krajowych i międzynarodowych czasopism ze wspomnianych dwóch dyscyplin 
(szczególnie tych wydawanych w Polsce) oraz wpłynie negatywnie na dalszy rozwój tych 
dyscyplin na gruncie nauki polskiej, jak i światowej. Zaniżona punktacja czasopism 
geograficznych spowoduje ucieczkę polskich autorów do czasopism o wyższej punktacji z 
innych dyscyplin, niezwiązanych z naukami geograficznymi. 

Dlatego też zwróciliśmy się ze stanowczą prośbą do MNiSW o dokonanie korekt 
na opublikowanej liście, tj.: 

- wyraźnego podniesienia punktacji dla czołowych i uznanych w środowisku 
międzynarodowych czasopism geograficznych, wydawanych w Polsce, które są notowane 
w bazach Web of Science i/lub Scopus;

- w powyższym kontekście uwzględnienie wniosków zespołów ds. ewaluacji czasopism 
reprezentowanych przez geografów, dotyczących podniesienia punktacji dla wybranych 
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tytułów; 

- urealnienia listy czasopism w jej części zagranicznej, poprzez usunięcie tych tytułów 
(zwłaszcza za 140 i 200 pkt), które nie mają większego związku z naszymi dyscyplinami 
oraz o podniesienie punktacji dla tytułów zagranicznych, wiodących w swoich 
subdyscyplinach.

V. 3. Inne działania wynikające ze specyfiki działania Komitetu (opis). 
W dniu 27 kwietnia każdego roku obchodzony jest Dzień Geografa  

VI. Działalność wydawnicza 
VI.1

Wyszczególnienie Tytuł publikacji 
Wydawca/współwyda

wca

Wydawnictwa
w wersji:

- drukowanej
Nakład 
(w egz.)

Dofinans. ze
środków 

DUN
(w zł)

-
elektronicznej

Wydawnictwa ciągłe (w
tym czasopisma, np.
miesięczniki, 
kwartalniki; inne
periodyki)

1) ……
2) ……
3) ……

Wydawnictwa zwarte
(np. monografie,
materiały 
pokonferencyjne, inne)

1) ……
2) ……
3) ……

Pozostałe publikacje Geografowie Polscy.
Słownik Biograficzny
T. 1. A-J, ss. 1- 632;
T. 2. K-P, ss. 633-
1344; T. 3. R-Ż, ss.
1345-1920.

drukowanej 0.00

VI.2. Omówienie działalności wydawniczej Komitetu w roku sprawozdawczym. 

Pod redakcją prof. dr hab. Antoniego Jackowskiego, prof. dr hab. Kazimierza Krzemienia 
oraz dr hab. Izabeli Sołjan I. prof. UJ,  z datą 2018, Instytut Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej wspólnie z Komitetem Nauk Geograficznych PAN oraz Polskim
Towarzystwem Geograficznym wydał w Krakowie 3-tomowe opracowanie Geografowie
Polscy. Słownik Biograficzny . T. 1. A-J, ss. 1- 632; T. 2. K-P, ss. 633-1344; T. 3. R-Ż, ss.
1345-1920.

Dzieło prezentujące postaci geografów począwszy od Jana Długosza po czasy współczesne. 

VII. Aktywność międzynarodowa Komitetu (opis)

Współpraca Komitetu z organizacjami międzynarodowymi w zakresie reprezentowanej 
dyscypliny/ problemu naukowego (m.in. pełnienie przez Komitet funkcji komitetu narodowego 
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ds. współpracy z organizacjami naukowymi, współpraca z innymi międzynarodowymi 
organizacjami naukowymi, udział członków Komitetu we władzach, pracach komisji, 
komitetów itp. międzynarodowych organizacji naukowych.)  

W dniach 4-7 września 2019 r. przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN wziął 
udział w konferencji zorganizowanej przez Komisję Geography of Governance
Międzynarodowej Unii Geograficznej. Spotkanie miało miejsce w Prai na Wyspach 
Zielonego Przylądka i zorganizowane było na Uniwersytecie Cape Verde. 

Konferencja zatytułowana była „Local and Urban governance” i zakres tematyki   obejmował 
wieloaspektowość problemów wynikających ze złożoności procesów i zjawisk zachodzących 
we współczesnym świecie. Celem spotkania było zaprezentowanie wyników badań oraz 
wypracowanie nowych kierunków badawczych mających na celu operacjonalizację procedur 
naukowych w procesy zarządzania oraz wykorzystywania potencjału środowiska w 
kreowaniu kierunków rozwoju regionów. W czasie spotkania prof. dr hab. Marek Degórski
przedstawił referat pt. „Circular economy a new challenge for urban governance”. Profesor 
Degórski wraz z dr hab. Bożeną Degórską przygotował i przedstawił drugi referat pt.” Smog a 

new challenge for spatial planning and Urban management – Polish case study”.
Przewodniczący Komitetu brał czynny udział w dyskusji panelowej poświęconej 
zagadnieniom Local and Urban Governance and the New Global Urban Agendas.

Konferencję z punktu widzenia merytorycznego oceniamy bardzo wysoko. W czasie jej 
trwania zaprezentowano szereg bardzo ciekawych i wartościowych referatów. Konkluzją 
spotkania było wypracowanie harmonogramu działań Komisji na najbliższy rok. Prace będą 
ukierunkowane na badania i definiowanie istotnych wyzwań cywilizacyjnych i procesów 
zachodzących w przestrzeni geograficznej, jak i opracowanie rozwiązań, szczególnie o 
charakterze adaptacyjnym i ochronnym.

Warszawa, dnia 31.01.2020 r.

Prof. dr hab. Marek Degórski
(Przewodniczący Komitetu) 

Jolanta Więckowska,  
Tel. 22 697 89 45
(Imię i nazwisko, nr telefonu osoby sporządzającej informację)  


