
Informacja o działalności  
Komitetu Nauk Geograficznych PAN w 2020 r.

Adresaci:
Wydział III PAN

Termin: 31.01.2021r.

I. Informacje ogólne

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:
Dr hab. prof. IGiPZ PAN 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 – 40 osób,  
w tym członkowie PAN – 3; 

Członkowie: 

1. Prof. Marek Barwiński – Uniwersytet Łódzki  
2. Prof. Paweł Churski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
3. Prof. Mirosława Czerny – Uniwersytet Warszawski 
4. Prof. Marek Degórski – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
5. Prof. Radosław Dobrowolski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
6. Prof. Bolesław Domański – Uniwersytet Jagielloński 
7. Prof. Marek Drewnik – Uniwersytet Jagielloński 
8. Prof. Maciej Jędrusik – Uniwersytet Warszawski 
9. Prof. Tomasz Kaczmarek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
10. Prof. Małgorzata Mazurek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 



11. Prof. Wioletta Kamińska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
12. Prof. Tomasz Komornicki – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

PAN
13. Prof. Andrzej Kostrzewski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
14. Prof. Kazimierz Krzemień – Uniwersytet Jagielloński 
15. Prof. Krzysztof Migała – Uniwersytet Wrocławski 
16. Prof. Urszula Myga-Piątek – Uniwersytet Śląski w Katowicach 
17. Prof. Danuta Piróg – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w

Krakowie
18. Prof. Zbigniew Podgórski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
19. Prof. Rajmund Przybylak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
20. Prof. Zofia Rączkowska – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 
21. Prof. Marek Sobczyński – Uniwersytet Łódzki 
22. Prof. Tadeusz Stryjakiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
23. Prof. Andrzej Suliborski – Uniwersytet Łódzki 
24. Prof. Przemysław Śleszyński – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 

PAN
25. Prof. Marek Więckowski – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 

PAN
26. Prof. Bogdan Włodarczyk – Uniwersytet Łódzki 
27. Prof. Marcin Wójcik – Uniwersytet Łódzki 
28. Prof. Andrzej Zborowski – Uniwersytet Jagielloński 
29. Prof. Wiesław Ziaja – Uniwersytet Jagielloński 
30. Prof. Zbigniew Zwoliński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Członkowie Polskiej Akademii Nauk:
 1. Czł. rzecz. PAN prof. dr hab. Adam Kotarba – Instytut Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN
 2. Czł. koresp. PAN prof. dr hab. Piotr Migoń – Uniwersytet Wrocławski 
 3. Czł. rzecz. PAN prof. dr hab. Leszek Starkel – Instytut Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN

Komitet Nauk Geograficznych PAN posiada w swoim składzie 7 specjalistów:
1. Renata Calak, Dyrektor Departamentu Strategii, Ministerstwo Funduszy i Polityki

Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926
Warszawa, e-mail: sekretariatDSR@mfipr.gov.pl

2. Małgorzata Golińska, Główny Konserwator Przyrody, Ministerstwo Klimatu  i Środowiska, ul. 
Wawelska 52/5, 00-922 Warszawa, e-mail: info@klimat.gov.pl

3. Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju, Prezes Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, e-mail gugik@gugik.gov.pl

4. Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, ul. Robocza 42, 61-517 
Poznań, e-mail: biuro@zmp.poznan.pl; 

5. Dominika Rogalińska, Dyrektor Departamentu Badań Przestrzennych i Środowiska GUS, 
Aleja Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, e-mail: sekretariat-br@stat.gov.pl; 

6. Szymon Tumielewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i 
Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 
Warszawa, e-mail: Szymon.tumielewicz@mos.gov.pl;

7. Marek Chibowski, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Wawelska 52/54, 00-922, 
Warszawa, e-mail: gios@gios.gov.pl.



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

30 członków i 1członek Polskiej Akademii Nauk jest zatrudnionych w jednostkach PAN,
uczelniach, instytutach badawczych, a 7 specjalistów zatrudnionych w innych jednostkach

- komisje, sekcje lub zespoły

Przy Komitecie Nauk Geograficznych PAN działa 5 następujących Zespołów Problemowych 
(zatwierdzone w głosowaniu z dnia 26 maja 2020 r.):  

(1) Zespół ds. jedności i rozwoju geografii  
Przewodniczący: prof. dr hab. Radosław DOBROWOLSKI (geografia fizyczna) 
prof. dr hab. Bolesław DOMAŃSKI (geografia społeczno-ekonomiczna); 

(2) Zespół ds. historii badań geograficznych 
Przewodniczący: prof. dr hab. Kazimierz KRZEMIEŃ 

(3) Zespół ds. współpracy geografów z praktyką 
Przewodnicząca: dr hab. prof. UŚ Urszula MYGA-PIĄTEK 

(4) Zespół ds. edukacji geograficznej 
Przewodnicząca: dr hab. prof. UP Danuta PIRÓG 

(5) Zespół ds. informacji i promocji geografii 
Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew ZWOLIŃSKI 

 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 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; 

1 instytuty badawcze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych



 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. 

Plan pracy Komitetu Nauk Geograficznych PAN w kadencji 2020-2023 (w latach
2020-2024)2

1. Ramowa organizacja pracy
a) realizacja statutowego obowiązku reprezentacji społeczności geografów w komisjach, 

komitetach i innych ciałach organizacyjno-doradczych, w tym w szczególności w Ministerstwie 
Edukacji i Nauki, Radzie Doskonałości Naukowej, Narodowym Centrum Nauki, Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju; 

b) powoływanie Komisji i Zespołów Komitetu Nauk Geograficznych PAN w celu działalności 
programowej Komitetu;

c) współpraca z innymi komitetami naukowymi PAN, których działalność jest związana z 
dyscyplinami Nauki o Ziemi i środowisku oraz Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna;

d) współpraca z innymi instytucjami geograficznymi w Polsce i za granicą, w tym w szczególności: 
– Międzynarodową Unią Geograficzną, w tym reprezentowanie polskich geografów w 
Zgromadzeniu Komitetów Narodowych,
– komitetami naukowymi i problemowymi PAN, których zakres działalności nawiązuje do 
badań prowadzonych przez geografów, w tym w szczególności w ramach dyscyplin Nauki o 
Ziemi i środowisku oraz Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, 
– Konferencją Kierowników Jednostek Geograficznych, 
– stowarzyszeniami naukowymi, w tym z Polskim Towarzystwem Geograficznym i jego
komisjami problemowymi oraz innymi stowarzyszeniami skupiającymi geografów. 

2. Generalne kierunki i cele działalności 
a) podejmowanie działań w zakresie jedności, spójności i integralności geografii, w tym poprzez 

kreowanie wspólnych inicjatyw badawczych dla dyscyplin Nauki o Ziemi i środowisku oraz 
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; 

b) ocena stanu rozwoju naukowego, organizacyjnego i kadrowego geografii, w tym czasopism
naukowych;

2 Formalnie kadencja jest przewidziana na lata 2020-2023, ale praktycznie będzie trwać przez 4 lata, tj. najpóźniej do 30 maja 
2024 r., co reguluje „Uchwała nr 2/2019 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 27 czerwca 2019 r. w 
sprawie utworzenia komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 i wskazania wydziałów Akademii, 
z którymi one współpracują” (§  2. Kadencja komitetów naukowych rozpoczyna się po 1 stycznia 2020 r., nie później jednak 
niż 30 maja 2020 r., i trwa cztery lata od dnia pierwszego posiedzenia komitetu naukowego w nowym składzie). 



c) ocena stanu i miejsca geografii w systemie nauczania podstawowego, średniego i wyższego oraz 
inicjowanie działań w tym zakresie (w porozumieniu w szczególności z Konferencją 
Kierowników Jednostek Geograficznych, Oddziałem Edukacji Geograficznej PTG i Komitetem 
Głównym Olimpiady Geograficznej); 

d) przedstawianie stanowiska polskich geografów, wynikających z badań w tej dyscyplinie 
(dyscyplinach), dotyczących problemów środowiska naturalnego, społeczeństwa, gospodarki, 
zarządzania itp.; 

e) starania o podniesienie rangi polskiej geografii, poprzez szersze upowszechnianie wyników
badań naukowych w kraju i za granicą oraz możliwości ich wykorzystania; 

f) inicjowanie i wspieranie interdyscyplinarnych problemów badawczych oraz syntez naukowych;
g) inicjowanie i organizacja seminariów problemowych, warsztatów geograficznych krajowych i

zagranicznych oraz bilateralnych i międzynarodowych  konferencji naukowych; 
h) inicjowanie konsorcjów geograficznych dla potrzeb naukowych i praktycznych (także o 

charakterze interdyscyplinarnym);
i) inicjowanie wykładów na zaproszenie oraz staży naukowych dla młodych pracowników nauki. 

3. Krajowe i międzynarodowe inicjatywy (lista otwarta, stan z początku kadencji 2020-2023) 
a) organizacja (co 2 lata) konferencji „Kongresu Geografii Polskiej”, przy współdziałaniu z innymi 

instytucjami środowiska geografów, w tym Polskim Towarzystwem Geograficznym i 
Konferencją Kierowników Jednostek Geograficznych;     

b) ocena wydawnictw i czasopism naukowych, w których publikują geografowie z punktu widzenia 
wniosków dla oceny parametrycznej;

c) ocena rozwoju instytucjonalnego i kadrowego środowiska geografów po wprowadzeniu reformy 
nauki (tzw. Ustawy 2.0);

d) wsparcie konferencji naukowych poprzez starania o dofinansowanie ze środków PAN, poprzez 
przewidziane w tym zakresie możliwości i procedury; 

e) promowanie i docenianie szczególnie wybitnych osiągnięć naukowych poprzez prowadzenie 
konkursu na Medal im. Wincentego Pola;

f) promowanie i docenianie najlepszych osiągnięć naukowych młodych pracowników naukowych 
poprzez prowadzenie corocznych konkursów na najlepszą pracę doktorską (w dwóch 
dyscyplinach).

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

Sekretariat - Jolanta WIĘCKOWSKA  
Komitet Nauk Geograficznych PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa
Tel.: 22 697 89 45, e-mail: j.wiect@twarda.pan.pl

II. Zebrania Komitetu (opis)

II.1. Zebrania plenarne (data, najważniejsze omawiane problemy, liczba i tematy 
wygłoszonych referatów) 

W 2020 r odbyły się 3 zebrania plenarne KNG PAN:  
(1) 7.II.2020,
(2) 26.05.2020r.,
(3) 9.X.2020.

Ad. 1. W dniu 7 lutego 2020 r. wręczono Medal im. Wincentego Pola prof. dr hab. 



Antoniemu Jackowskiemu za szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nauk geograficznych i 
popularyzowania osiągnięć geografii wśród geografów i w społeczeństwie. Medal został 
wręczony przez wiceprezesa PAN prof. dr hab. Pawła Rowińskiego. 
Ponadto wysłuchano wykładu prof. Joanny Wibig pt. „Współczesne zmiany klimatu – 
obserwacje, przyczyny i prognozy”.
Opracowano wspólnie robocze stanowisko Komitetu w sprawie ochrony klimatu. Powołano 3 
osobowy zespół (prof. prof. Andrzej Lisowski, Andrzej Mizgajski i Joanna Wibig) w sprawie 
przygotowania ostatecznej wersji stanowiska.
Przewodniczący Komitetu podsumował najważniejsze działalności KNG PAN podczas 
ostatniej kadencji.
Członkowie Komitetu podczas kadencji 2016-2019: 
- spotkali się na 10 zebraniach plenarnych oraz 13 zebraniach Prezydium;
- działali w 5 Komisjach i Zespołach: (1) ds. Międzynarodowej Unii Geograficznej i 
Współpracy Międzynarodowej (Przewodniczący – prof. M. Degórski), (2) ds. Organizacji i 
Struktury Geografii (Przewodniczący – prof. A. Kostrzewski (geografia fizyczna),  prof. A. 
Lisowski (geografia społeczno-ekonomiczna), (3) ds. Geografii i Badań Naukowych (prof. K. 
Krzemień), ds. Edukacji Geograficznej, w tym Zespół Dyplomu im. Eugeniusza Romera 

(prof. A. Suliborski), (4) ds. Informatyzacji i Promocji Geografii (prof. Z. Zwoliński), (5) ds. 
Współpracy Geografii z Praktyką (prof. T. Palmowski);  
- przyznano 2 Medale im Wincentego Pola, które otrzymali: prof. dr hab. Leszek Starkel
(2017 r.) oraz prof. dr hab. Antoni Jackowski (2020 r.);
-   przyznano 7 Dyplomów im. Eugeniusza Romera za najlepsza rozprawę doktorską z 
zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej;  
-   złożono 27 wniosków w sprawie dofinansowania konferencji; 
-   otrzymano dofinansowanie konferencji w wysokości łącznej 111 000 zł; 

Ponadto przyjmowano postulaty, stanowiska i opinie:
(1) 14 czerwca 2017 r. skierowano pismo do Minister Edukacji Narodowej ws. poparcia
tzw. geograficznego wątku edukacji (wspólnie z PTG i KKJG), 

(2) 16 sierpnia 2018 r. skierowano Pismo do Ministra MNiSW popierające nową 
klasyfikację dziedzin i dyscyplin naukowych, w tym utworzenie dyscypliny „geografia 
społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna”; 
(3) 29 października 2018 r. KNG PAN w liście skierowanym do wszystkich Rektorów 
jednostek geograficznych w Polsce skierował postulat w sprawie utrzymania jednostek 
geograficznych (geografia fizyczna,  geografia społeczno-ekonomiczna) w dotychczasowych 
strukturach organizacyjnych uczelni i instytutach naukowo-badawczych oraz propozycji na
przyszłość związanych z potrzebą tworzenia dużych jednostek w oparciu o badania 
przestrzenne, regionalne, środowiskowe; 
(4) 14 grudnia 2018 r. KNG PAN skierowało wniosek do Ministra NiSW w sprawie
przyporządkowania uprawnień do nadawania stopni naukowych; 
(5) 17 grudnia 2018 r. KNG PAN zwrócił się do MNiSW z prośbą o podwyższenie 
wskaźnika kosztochłonności  w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna w zakresie prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych oraz w zakresie 
prowadzenia działalności naukowej do wartości 4.  
(6) 11 października 2019 r. KNG PAN wyraził swoją stanowczą dezaprobatę wobec 
przypisanej punktacji dla czasopism polskich i zagranicznych w dwóch dyscyplinach: Nauk o



Ziemi i Środowisku (NoZiŚ) oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna (GSEiGP). KNG PAN rekomendował swoich przedstawicieli do zespołów 
dyscyplinarnych oceniających czasopisma, lecz rekomendacje te zostały tylko w nikłym 
stopniu uwzględnione przez resort; 
(7) We współpracy z Komitetem Nauk Demograficznych PAN, Komitetem Nauk 
Ekonomicznych PAN oraz Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG zostały 
przygotowane 2 opinie ws. Spisu powszechnego 2021 (w lipcu i grudniu 2019).

Ponadto podjęto 3 uchwały: 
(1) Uchwała z dnia 10 listopada 2017 r.  

Komitet Nauk Geograficznych PAN popiera umiejscowienie geografii w systemie
klasyfikacji nauki w Polsce zgodnie z klasyfikacją  dziedzin i dyscyplin naukowych według 
OECD oraz propozycją Prezydium Centralne Komisji do Spraw Stopni i Tytułów , tj. w 
dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku oraz dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna. Jednocześnie w tej sprawie popieramy stanowisko naszych 
przedstawicieli w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. 

(2) Uchwała z dnia 18 stycznia 2018 r. 

W związku z przeprowadzoną  reorganizacją struktur uczelni, wynikających z wdrażania 
Ustawy 2.0 Komitet Nauk Geograficznych PAN postuluje do władz rektorskich o 
zapewnienie w przyszłości możliwości utrzymania jedności geografii w zakresie dydaktyki i 
prowadzenia badań naukowych. Jest to szczególnie ważne w ośrodkach uniwersyteckich, w 
których przyszłość geografii jest zagrożona w skutek rozdzielania instytutów naukowych i 
przenoszenia potencjału kadrowego do różnych dyscyplin naukowych.  

(3) Uchwałą KNG ws. konieczności odrębnego traktowania dyscypliny geografia w 
wyborach na członków krajowych PAN. 

 Ponadto do najważniejszych inicjatyw konferencyjnych KNG PN było włączenie się w 
organizację Roku Polskiej Geografii 2018, min. (współorganizacja, patronat, itp.). 
- 27 stycznia 2018 r., Warszawa, Pałac Staszica, Uroczyste Posiedzenie Zarządu Głównego 
PTG z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Podczas tego posiedzenia Komitet Nauk Geograficznych PAN został odznaczony  
Jubileuszowym Medalem Stulecia PTG.
- 19 marca 2018 r. Warszawa, Sejm RP, Sala Kolumnowa, konferencja i wystawa w związku 
z Jubileuszem 100-lecia PTG i Rokiem Polskiej Geografii 2018 pt. „Udział geografii w 
budowie Niepodległej Polski: wczoraj – dziś – jutro” (konferencja), „Geografia polska – 
tradycja i współczesność” (wystawa 16-23 marca 2018 r.); 
- 12-14 kwietnia 2018 r. Warszawa, Kongres Geografii Polskiej z okazji Jubileuszu Stulecia
PTG i Stulecia geografii na UW. Gospodarzem był Wydział Geografii i Studiów 
Regionalnych UW.

Pod redakcją A. Jackowskiego, K. Krzemienia i I. Sołjan w 2018 r. został wydany 
trzytomowy Słownik Biograficzny Geografowie Polscy wydany przez Instytut Geografii i 
Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie, Komitet Nauk Geograficznych PAN i Polskie
Towarzystwo Geograficzne (1920 ss.)
W drugiej części zebrania Przewodniczący przedstawił wyniki wyborów na nową kadencję 
2020-2023.



Ad 2.
W dniu 25 maja 2020 r. odbyło się zebranie plenarne w czasie którego dokonano wyboru 
przewodniczącego Komitetu Nauk Geograficznych na kadencję 2020-2023. 
Przewodniczącym został wybrany prof. dr hab. Marek Degórski. Następnie dokonano wyboru 
członków Prezydium KNG. Zastępcami Przewodniczącego zostali wybrani; prof. dr hab. 
Radosław Dobrowolski z UMCS i prof. dr hab. Bolesław Domański z UJ. Na funkcję 
Sekretarza Naukowego KNG wybrany został prof. dr hab. Przemysław Śleszyński.  

W dniu 25 maja 2020 r. metodą „on-line”  przestawiono członkom KNG PAN (30 członkom 
oraz 3 członkom PAN)  listę 5 kandydatów na Przewodniczących Zespołów Problemowych 
KNG PAN.  W dniu 29.05.2020 r. w wyniku głosowania każdy ze zgłoszonych propozycji 
otrzymał poparcie wymaganych większości głosów uprawnionych do głosowania członków. 
Poszczególni kandydaci otrzymali:
- prof. dr hab. Bolesław Domański - 26 głosów poparcia, 
- prof. dr hab. Radosław Dobrowolski - 25 głosów poparcia, 1 głos przeciw, 
- dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ - 24 głosy poparcia, 2 głosy wstrzymujące, 
- dr hab. Danuta Piróg, prof. UP – 26 głosów poparcia, 
- prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński – 26 głosów poparcia, 
- prof. dr hab. Kazimierz Krzemień – 26 głosów poparcia. 
Wszystkie kandydatury zostały przyjęte.    

Ustalono również nowy skład Kapituły Dyplomu im E. Romera:
prof. dr hab. Andrzej Suliborski (przewodniczący),  
Członkowie:  
prof. dr hab. Paweł Churski, prof. dr hab. Marek Drewnik, prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, 
prof. dr hab. Krzysztof Migała, prof. dr hab. Zofia Rączkowska, prof. dr hab. Przemysław 
Śleszyński. 

Ponadto powołano nowy skład Kapituły Medalu im Wincentego Pola:
prof. Maciej Jędrusik (przewodniczący) 
prof. Piotr Migoń (zastępca przewodniczącego),  
Członkowie:  
prof. Mirosława Czerny, prof. Tomasz Komornicki, prof. Kazimierz Krzemień, prof. 
Rajmund Przybylak, prof. Marek Sobczyński, prof. Tadeusz Stryjakiewicz, prof. Wiesław 
Ziaja).

Ad. 3.

Podczas zebrania Plenarnego KNG PAN w dniu 9.X.2020 r. wręczono nominację 
Honorowego Przewodniczącego Komitetu prof. dr hab. Andrzejowi Kostrzewskiemu.  
Profesor Andrzej Kostrzewski pełnił przez dwie kadencje funkcję Przewodniczącego 
Komitetu, cieszy się ogromnym autorytetem w środowisku geografów oraz posiada znaczący 
dorobek naukowy z zakresu geografii fizycznej.

Ponadto wręczono nominacje nowym członkom KNG na kadencję 2020-2023. 
Zgłoszono 7 kandydatur na specjalistów KNG PAN. Jednogłośnie lista zgłoszonych 



specjalistów została zatwierdzona przez członków KNG. Skierowano pismo do prof. Romana 
Micnasa – Dziekana Wydziału III PAN z prośbą o mianowanie na specjalistów załączonych 
kandydatów.

Przewodniczący przedstawił roboczą wersję nowego Regulamin KNG PAN. 

Przedstawiono również stanowisko Komitetu ws ewaluacji jednostek naukowych 
w zakresie komercjalizacji i praktycznego oddziaływania wyników badań. 

Komitet Nauk Geograficznych PAN, jako instytucja reprezentująca środowiska naukowe geografów – z zakresu 
Geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej, a równocześnie ekspertów w zakresie m.in. monitoringu 
i ochrony środowiska, rozwoju regionalnego i lokalnego oraz zagospodarowania przestrzennego, postuluje o 
nadanie odpowiedniej rangi osiągnięciom i dorobkowi na rzecz zrównoważonego rozwoju kraju w zbliżającej się 
ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Stanowisko to wynika z faktu, że w dotychczasowej ocenie 
jednostek pierwszorzędne znaczenie mają sukcesy międzynarodowe. Niewątpliwie jest to zasadne w naukach 
uniwersalnych dla całego świata, takich jak nauki ścisłe i medyczne, ale nie pozwala obiektywnie ocenić wkładu 
tych dyscyplin, dla których głównym polem badań jest kraj i region, tj. Polska i jej części. 

Geografowie, jak też specjaliści pokrewnych nauk przyrodniczych i społecznych, zajmujących się przestrzenią 
(terytorium), w dużym stopniu angażują się w działania mające na celu rozwój Polski, w tym ochronę 
środowiska przyrodniczego, podnoszenie jakości życia społeczeństw i optymalizację zagospodarowania 
przestrzennego w różnych skalach terytorialnych. Dorobek ten nie jest mniej ważny od dokonań 
międzynarodowych, tym bardziej, że środki na te badania pochodzą głównie od polskiego podatnika. Nauka 
polska, przy szczupłości środków finansowych na nią przeznaczanych, w większym stopniu powinna 
koncentrować się na wyzwaniach stojących przed przyszłością naszego kraju. Geografowie są tego świadomi od 
wielu dekad, czego dowodem jest ich udział w opracowywaniu najważniejszych dokumentów strategicznych, 
planów zagospodarowania i rozwoju, diagnoz, prognoz, monografii, atlasów, ewaluacji itd.na poziomie
krajowym, regionalnym i lokalnym. Udział ten jest niezastąpiony. Wynika to ze specyfiki geografii jako nauki 
stosowanej, kompleksowej i holistycznej, pozwalającej zrozumieć świat jako złożoną i powiązaną całość 
(przyrodniczą, społeczną i ekonomiczną w różnych skalach przestrzennych i relacjach odniesienia. Jest to 
szczególnie ważne wobec wyzwań przyszłości, związanych z coraz bardziej złożonymi problemami zachodzącymi 
na Ziemi w środowisku przyrodniczym i społecznym, np. migracjami oraz zmianami klimatycznymi i użytkowania 
ziemi. Nawarstwiające się różnego rodzaju problemy wybitnie wymagają kompleksowego i 
interdyscyplinarnego, a  jednocześnie wyraźnie holistycznego podejścia, gdyż ich wspólnym mianownikiem jest 
przestrzeń geograficzna oraz  interakcje człowiek-środowisko. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Komitet Nauk Geograficznych PAN postuluje, aby w nadchodzącej ocenie 
parametrycznej jednostek naukowych nadać odpowiednią rangę i punktację w tzw. II filarze (kryterium) oceny, 
dotyczącym komercjalizacji wyników badań jednostek naukowych, w szczególności działaniom na rzecz 
opracowywania:

– dokumentów strategicznych, analiz, programów, ewaluacji i innych opracowań szczebla krajowego, a także 
regionalnego i lokalnego z zakresu monitoringu i ochrony środowiska i krajobrazu, procesów  przyrodniczych i 
społeczno-gospodarczych, planowania i zagospodarowania przestrzennego; 

– udokumentowanej współpracy z instytucjami szczebla centralnego i samorządowego na rzecz 

 zrównoważonego rozwoju przyrodniczego oraz społecznego kraju i regionów, np. umów i porozumień dwu-  i 
wielostronnych, wspólnych projektów itd.;

– podobnie jak wyżej, udokumentowanej współpracy z otoczeniem gospodarczym i biznesowym. 

Komitet Nauk Geograficznych PAN proponuje równocześnie, aby ze względu na charakter ww.  

dokumentów, odejść od wyłącznie finansowego sposobu pomiaru osiągnięć w ww. zakresach, tj. przyjęcia 
miernika komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych, know-how itd. na podstawie środków 
przyznanych ewaluowanemu podmiotowi na realizację projektów.  

Równocześnie Komitet Nauk Geograficznych PAN nie neguje zasadności wysokiej oceny osiągnięć 
międzynarodowych, jednak powinny one być domeną głównie tzw. I filaru (aktywność naukowa w postaci 
publikacji w wysokopunktowanych monografiach i artykułach naukowych). Natomiast II filar należy w jak 
największym stopniu powiązać z komercjalizacją i upowszechnieniem wyników badań na rzecz rozwoju Polski, 



jej mieszkańców, gospodarki i regionów. Jest to istotne szczególnie z punktu widzenia społecznej i dziejowej 
odpowiedzialności nauki. 

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

Posiedzenia Prezydium KNG PAN:
7.II.2020, 26.05.2020r. , 9.X.2020
Zebrania Prezydium odbywały się na godzinę przed zebraniami plenarnymi i służyły do 
przygotowania i przedyskutowania porządku obrad na zebraniach plenarnych. 

II.3. Posiedzenia komisji, sekcji, zespołów (data, liczba i tematy wygłoszonych referatów) 

Zespół ds. jedności i rozwoju geografii - przewodniczący: prof. dr hab. Radosław 
DOBROWOLSKI (geografia fizyczna); prof. dr hab. Bolesław DOMAŃSKI (geografia 
społeczno-ekonomiczna) 

W 2020 r. Zespół Problemowy ds. Jedności Geografii KNG PAN, kontynuował prace 
organizacyjne, zmierzające do utworzenia Centrum Badań Zmian Klimatu – w zamierzeniu 
konsorcyjnej jednostki badawczej, konsolidującej środowisko naukowców (zwłaszcza 
środowisko geografów polskich) zajmujących się szeroko pojętą problematyką zmian klimatu 
(rekonstrukcje klimatyczne, monitorowanie i modelowanie zmian klimatu, mitygacja i
adaptacja do zmian klimatu, skutki ekonomiczne, społeczne i gospodarcze wynikające ze 
zmian klimatu).
W ramach tych prac 8 grudnia 2020 r. odbyła się druga edycja seminarium naukowego 
„Zmiany klimatu – wyzwania i inspiracje dla nauki II”.

Zespół ds. historii badań geograficznych- Przewodniczący: prof. dr hab. Kazimierz 
KRZEMIEŃ 

Zespół powołano na spotkaniu KNG PAN w Warszawie w październiku 2020 r. w 
następującym składzie: 
1. Prof. dr hab. Marek Sobczyński  
2. Prof. dr hab. Rajmund Przybylak
3. Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
4. Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień 
Po wstępnej dyskusji Zespół Problemowy przedstawił zakres zadań do realizacji w kadencji 
2020-24. Program ten obejmuje następujące problemy: 
1. Zebranie i opracowanie materiałów do IV tomu słownika „GEOGRAFOWIE 
POLSCY. Słownik biograficzny”  
2. Opracowanie ankiety o „Stanie Geografii Polskiej w 2019 r., a więc przed Reformą 
Nauki Polskiej
3. Koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem programu STACJI Bazowych 
ZMŚP w Polsce 
4. Nowe inicjatywy członków Zespołu podczas kadencji 2020-24. 

Zespół powinien dążyć do opracowań w formie publikacji i raportów. Prace realizowane będą 
etapami.
W pierwszym etapie w roku 2020 przedstawiono założenia i plan redakcyjny do IV tomu 
słownika „GEOGRAFOWIE POLSCY. Słownik biograficzny”. Tom będzie opracowany 



pod redakcją Antoniego Jackowskiego, Izabeli Sołjan i Kazimierza Krzemienia oraz osób, 
które czynnie włączą się do prac redakcyjnych. Publikacja powinna się ukazać pod koniec 
kadencji w ramach funduszy Komitetu Nauk Geograficznych PAN. Biogramy powinny
dotyczyć geografów, którzy skończyli 65 lat na koniec kadencji. Wszyscy członkowie 
ZESPOŁU będę włączeni w prace słownika. W ramach prac Zespołu przygotowano założenia 
i wytyczne dla autorów biogramów. Dotychczas udało się przygotować 15 biogramów z
fotografiami. Wykonano wiele rozmów z potencjalnymi autorami biogramów.

W ramach tematu „ Stan nauk geograficznych w Polsce” w okresie przed reformą nauki i po 
reformie rozpoczęto prace nad przygotowaniem podstawowych materiałów do powyższego 
tematu. Została przygotowana ankieta, która została rozesłana do ośrodków geograficznych. 
Większość ankiet została wypełniona i przesłana drogą powrotną. Brakuje jeszcze kilka 
ankiet.

W ramach tematu „Koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem 
programu „Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego”. Temat ten
realizowany jest pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Kostrzewskiego jest niezwykle ważny 
dla geografów w Polsce. Z tego powodu przedyskutowano problemy funkcjonowania stacji
bazowych w Polsce. W październiku 2020 r. przedstawiono problemy organizacyjne i 
metodyczne tych stacji. Ważniejsze wnioski z tych dyskusji będą przedstawiane na 
posiedzeniach plenarnych KNG PAN.

Zespół ds. współpracy geografów z praktyką -r hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek 

W roku 2020, po wyborach na nową kadencję KNG, z uwagi na panującą pandemię, działania 
miały charakter ograniczony i  polegały na pracach przygotowawczych do działań zespołu w 
latach 2021-2023. Zadanie przewodniczącej zespołu miały na celu opracowanie koncepcji 
działalności: 
Opracowanie szczegółowej oferty współpracy zespołu. Propozycja umieszczenia jej na
zaktualizowanej stronie internetowej KNG PAN:

1. Współpraca z instytucjami administracyjnymi szczebla centralnego i samorządowego 

na rzecz zrównoważonego rozwoju kraju i regionów, w formie: umów i porozumień 

dwu- i wielostronnych;

2. Zachęcanie i wspieranie geografów w angażowaniu się projekty badawcze i 

wdrożeniowe we współpracy z otoczeniem gospodarczym (tzw. III kryterium 

ewaluacyjne);

3. Współpraca z otoczeniem gospodarczym i biznesowym; zabieganie o komercjalizację 

wyników badań (patenty, licencje). 

4. Udział w opracowywaniu najważniejszych dokumentów strategicznych, planów 

zagospodarowania i rozwoju, diagnoz, prognoz, monografii, atlasów, ewaluacji itd. na

poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

5. Współorganizowanie lub/i obejmowanie patronatem konferencji i warsztatów/szkoleń 

z udziałem środowiska naukowego geografów i przedstawicieli szeroko rozumianego  

sektora społeczno-gospodarczego. 

6. Opiniowanie i recenzowanie dokumentów strategicznych i planistycznych.

Wynikiem tych było opracowanie stanowiska Komitetu Nauk Geograficznych PAN z dnia 9 



października 2020 r. w sprawie ewaluacji jednostek naukowych w zakresie komercjalizacji i 
praktycznego oddziaływania wyników badań. 

Zespół ds. edukacji geograficznej - Przewodnicząca: dr hab. prof. UP Danuta PIRÓG 

W roku 2020 podjęto następujące działania: 
1). Zainicjowano współpracę z European Association of Geographers (jej przewodniczącym 
R. de Miguel Gonzálesem). Wstępnie ustalono, że organizatorami konferencji naukowej w 
roku 2023, odbywającej się corocznie pod patronatem  EUROGEO, będzie środowisko 
naukowców zajmujących się dydaktyką geografii w Polsce. Zespół ds. edukacji geograficznej 
będzie koordynował to przedsięwzięcie i patronował mu naukowo. Konferencja odbędzie się 
w maju 2023 w Krakowie. Będzie to doskonała okazja do promowania polskiej geografii, 
upowszechniania w kraju i zagranicą wyników polskich badań nad edukacją geograficzną 
oraz do nawiązania kontaktów naukowych ze specjalistami z innych krajów europejskich.  
2). Współpracowano  z Komisją Edukacji Geograficznej PTG, tj.: podejmowano dyskusję na 
temat  stanu i miejsca geografii w systemie kształcenia podstawowego, średniego i wyższego 
w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem egzaminu maturalnego z geografii.  
3). Wspierano, od strony naukowej, działania w zakresie organizacji konferencji i naukowych 
poświęconych problematyce kształcenia geograficznego na wszystkich szczeblach edukacji, 
tj.:
-konferencję KEG PTG ( "Umiejętności  jako nadrzędny cel edukacji geograficznej – ich 
kształtowanie i ocenianie 6-7.11.2020; formuła on-line) 
-konferencję organizowaną przez Katedrę Badań nad Edukacją Geograficzną Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie ("Edukacja geograficzna w reformowanej szkole: ku
świadomej percepcji w procesie kształcenia"; czerwiec 2021).  

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

Nazwa
konferencji

Organizator, Rodzaj konferencji Liczba
uczestników

Liczba Dofinans
.

data, miejsce współorgani- 
zatorzy,
patronat

krajowa między-
narodow

a

ogółe
m

z
zagranic

y

wystąpie
ń 

ze
środków 
DUN (w

zł)
Seminarium on-
line pt. „Zmiany
klimatu-
wyzwania i
inspiracje dla
nauki II”
8.12.2020

Uniwersytet
Mari Curie-
Skłodowskiej 
w Lublinie
Honorowy
Patronat
Przewodnicząc
ego KNG PAN
prof. dr hab.
Marka
Degórskiego

x 54 15 5 -



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.

Seminarium „Zmiany klimatu-wyzwania i inspiracje dla nauki II” zostało zorganizowane w 
dniu 8.12.2020 r. przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach 
projektu pt. "Ochrona środowiska w aspekcie zachodzących zmian klimatu - wyzwania 
i inspiracja dla nauki" współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
W tegorocznym seminarium wzięło udział m.in. 54 naukowców z kraju i z zagranicy 
zainteresowanych prowadzeniem wspólnych interdyscyplinarnych badań naukowych 
w zakresie szerokorozumianych zmian klimatu i ochrony środowiska. Wśród nich można 
wymienić naukowców z: University of Wisconsin-Milwakuee (USA), ETH Zurich 
Laboratory of Ion Beam Physics (Szwajcaria), Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu
Łódzkiego, Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN oraz Instytutu Geografii i 
Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN. 
Seminarium zostało objęte Patronatem Honorowym przez:  
- Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego,  
- Prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka,  
- JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Elżbietę Żądzińską,  
- JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego, 
- Przewodniczącego Komitetu Nauk Geograficznych PAN prof. dr hab. Marka Degórskiego. 
W seminarium uczestniczyli także przedstawiciele licznych instytucji samorządowych oraz 
naukowych, w tym: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, 
Zastępca Prezydenta Miasta Lublin Artur Szymczyk, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. 
dr hab. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr 
Stepnowski,Przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN prof. dr hab. Marek 
Degórski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Lublinie dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, Dyrektor Instytutu Agrofizyki im. Bohdana
Dobrzańskiego PAN prof. dr hab. Cezary Sławiński, Dyrektor Departamentu Środowiska i 
Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Janusz 
Bodziacki, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin dr 
Mariusz Sagan, Dyrektor Biura Rewitalizacji i Klimatu Urzędu Miasta Lublin Zdzisław 
Strycharz oraz członkowie kolegium rektorskiego UMCS. 
Uczestnicy seminarium wysłuchali wystąpień prelegentów: prof. dr hab. Joanny Wibig z 
Uniwersytetu Łódzkiego (pt. „Współczesne zmiany klimatu: dotychczasowe obserwacje i 
perspektywy na przyszłość”), prof. dr. hab. Bogdana H. Chojnickiego z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu („Skąd to ocieplenie? Rzecz o ludziach i ich atmosferze”) oraz 
prof. dr. hab. Mariusza Lamentowicza z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
(„Torfowiska i zmiany klimatu – między wodą i ogniem”). Seminarium zakończyły 
dyskusje przeprowadzone w ramach dwóch paneli prowadzonych przez: prof. dr. hab.
Mirosława Błaszkiewicza z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 
(„Rekonstrukcje klimatyczne”) oraz prof. dr. hab. Andrzeja Mizgajskiego z Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu („Modelowanie i adaptacja do zmian klimatu – skutki
polityczne, ekonomiczne i społeczne”). 
Podczas seminarium została poruszona m.in. tematyka zmian klimatu stanowiących jedno 
z największych zagrożeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, którego skutki 
odczuwalne są na całym świecie. Organizacja seminarium przyczyni się do wzmocnienia 



lubelskiej przestrzeni badawczej przez zacieśnienie współpracy UMCS z instytucjami 
krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi prowadzeniem wspólnych
interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie adaptacji do zmian klimatu w ramach 
nowo tworzonego Centrum Badań Zmian Klimatu działającego przy UMCS, którego 
formalne otwarcie planowane jest w przyszłym roku. 
Cykl seminariów, opatrzonych wspólnym tytułem „Zmiany klimatu – wyzwania i 
inspiracje dla nauki” jest organizowany z inicjatywy Rektora UMCS prof. dr. hab.
Radosława Dobrowolskiego, pomysłodawcy utworzenia przy UMCS Centrum Badań 
Zmian Klimatu (Center of Climate Change Research - CeReClim). Pierwsza edycja
seminarium odbyła się w 3 października 2019 r. w Ecotech-Complex UMCS. 

IV. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę (opis)

W dniu 7 lutego 2020 r. wręczono Medal im. Wincentego Pola prof. dr hab. Antoniemu 
Jackowskiemu za szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nauk geograficznych i 
popularyzowania osiągnięć geografii wśród geografów i w społeczeństwie. Medal został 
wręczony przez wiceprezesa PAN prof. dr hab. Pawła Rowińskiego. 

W dniu 7 lutego 2020 r.  prof. Joanny Wibig wygłosiła referat pt. „Współczesne zmiany 
klimatu – obserwacje, przyczyny i prognozy”.

V. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/ problemu 
(opis)
V.1. Ocena stanu i potrzeb tych dyscyplin/problemu oraz instytucji naukowych (z ich własnej 
inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii); formułowanie zadań ważnych dla 
rozwoju nauki i gospodarki narodowej lub regionu; inspirowanie innych działań naukowych o 
charakterze interdyscyplinarnym, współpraca z organami i instytutami naukowymi Akademii 
na rzecz wspierania rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową; m.in. formułowanie 
priorytetów badawczych, ocena wydawnictw naukowych, opracowywanie i przedstawianie
programów badawczych oraz standardów i kierunków kształcenia w zakresie 
reprezentowanych dyscyplin/ problemu objętych zakresem działania Komitetu, inne 
wynikające ze specyfiki działania Komitetu (dotyczy działań, w których podmiotem był 
Komitet lub jego struktury wewnętrzne, a nie poszczególne osoby).  

V.2 Działalność ekspercka, opinie, oceny i konsultacje w roku sprawozdawczym.  
V.2.1. Ekspertyzy3: zagadnienie/temat, wykonawca/współwykonawca, zleceniodawca lub 
jednostka wnioskująca, termin wykonania (rok rozpoczęcia i rok zakończenia) odbiorca, 
sposób wykorzystania, sposób upowszechniania, inne instytucje lub osoby, którym ekspertyza
była przedstawiana (wykaz, opis).  
Opracowano wspólnie stanowisko Komitetu w sprawie ochrony klimatu. Powołano 3 
osobowy zespół (prof. prof. Andrzej Lisowski, Andrzej Mizgajski i Joanna Wibig) w sprawie 

3 Jako ekspertyzy należy traktować wyłącznie opracowania analityczne przedstawiające stan problematyki 
stanowiącej przedmiot ekspertyzy, proponowane kierunki działań dla rozwiązania problemu, wraz z 
propozycjami zastosowań oraz wskazaniem adresatów i odbiorców, którzy te wnioski mogą wprowadzić i 
określeniem konkretnych efektów, jakie te rozwiązania mogą przynieść.  



przygotowania ostatecznej wersji stanowiska.

V.2.2. Opinie, oceny i konsultacje (wykaz).

W dniu 9 października 2020  Komitetu Nauk Geograficznych PAN opracował stanowisko ewaluacji 
jednostek naukowych w zakresie komercjalizacji i praktycznego oddziaływania wyników badań 

Komitet Nauk Geograficznych PAN, jako instytucja reprezentująca środowiska naukowe geografów – z zakresu 
Geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej, a równocześnie ekspertów w zakresie m.in. 
monitoringu i ochrony środowiska, rozwoju regionalnego i lokalnego oraz zagospodarowania przestrzennego, 
postuluje o nadanie odpowiedniej rangi osiągnięciom i dorobkowi na rzecz zrównoważonego rozwoju kraju w 
zbliżającej się ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Stanowisko to wynika z faktu, że w dotychczasowej 
ocenie jednostek pierwszorzędne znaczenie mają sukcesy międzynarodowe. Niewątpliwie jest to zasadne w 
naukach uniwersalnych dla całego świata, takich jak nauki ścisłe i medyczne, ale nie pozwala obiektywnie 
ocenić wkładu tych dyscyplin, dla których głównym polem badań jest kraj i region, tj. Polska i jej części. 

Geografowie, jak też specjaliści pokrewnych nauk przyrodniczych i społecznych, zajmujących się przestrzenią 
(terytorium), w dużym stopniu angażują się w działania mające na celu rozwój Polski, w tym ochronę 
środowiska przyrodniczego, podnoszenie jakości życia społeczeństw i optymalizację zagospodarowania 
przestrzennego w różnych skalach terytorialnych. Dorobek ten nie jest mniej ważny od dokonań 
międzynarodowych, tym bardziej, że środki na te badania pochodzą głównie od polskiego podatnika. Nauka 
polska, przy szczupłości środków finansowych na nią przeznaczanych, w większym stopniu powinna 
koncentrować się na wyzwaniach stojących przed przyszłością naszego kraju. Geografowie są tego świadomi od 
wielu dekad, czego dowodem jest ich udział w opracowywaniu najważniejszych dokumentów strategicznych, 
planów zagospodarowania i rozwoju, diagnoz, prognoz, monografii, atlasów, ewaluacji itd. na poziomie
krajowym, regionalnym i lokalnym. Udział ten jest niezastąpiony. Wynika to ze specyfiki geografii jako nauki 
stosowanej, kompleksowej i holistycznej, pozwalającej zrozumieć świat jako złożoną i powiązaną całość 
(przyrodniczą, społeczną i ekonomiczną w różnych skalach przestrzennych i relacjach odniesienia. Jest to 
szczególnie ważne wobec wyzwań przyszłości, związanych z coraz bardziej złożonymi problemami 
zachodzącymi na Ziemi w środowisku przyrodniczym i społecznym, np. migracjami oraz zmianami 
klimatycznymi i użytkowania ziemi. Nawarstwiające się różnego rodzaju problemy wybitnie wymagają 
kompleksowego i interdyscyplinarnego, a  jednocześnie wyraźnie holistycznego podejścia, gdyż ich wspólnym 
mianownikiem jest przestrzeń geograficzna oraz  interakcje człowiek-środowisko. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Komitet Nauk Geograficznych PAN postuluje, aby w nadchodzącej ocenie 
parametrycznej jednostek naukowych nadać odpowiednią rangę i punktację w tzw. II filarze (kryterium) oceny, 
dotyczącym komercjalizacji wyników badań jednostek naukowych, w szczególności działaniom na rzecz 
opracowywania:

– dokumentów strategicznych, analiz, programów, ewaluacji i innych opracowań szczebla krajowego, a także 
regionalnego i lokalnego z zakresu monitoringu i ochrony środowiska i krajobrazu, procesów  przyrodniczych i 
społeczno-gospodarczych, planowania i zagospodarowania przestrzennego; 

– udokumentowanej współpracy z instytucjami szczebla centralnego i samorządowego na rzecz 

 zrównoważonego rozwoju przyrodniczego oraz społecznego kraju i regionów, np. umów i porozumień dwu-  i 
wielostronnych, wspólnych projektów itd.;

– podobnie jak wyżej, udokumentowanej współpracy z otoczeniem gospodarczym i biznesowym. 

Komitet Nauk Geograficznych PAN proponuje równocześnie, aby ze względu na charakter ww.  

dokumentów, odejść od wyłącznie finansowego sposobu pomiaru osiągnięć w ww. zakresach, tj. przyjęcia 
miernika komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych, know-how itd. na podstawie środków 
przyznanych ewaluowanemu podmiotowi na realizację projektów.  

Równocześnie Komitet Nauk Geograficznych PAN nie neguje zasadności wysokiej oceny osiągnięć 
międzynarodowych, jednak powinny one być domeną głównie tzw. I filaru (aktywność naukowa w postaci 
publikacji w wysokopunktowanych monografiach i artykułach naukowych). Natomiast II filar należy w jak 
największym stopniu powiązać z komercjalizacją i upowszechnieniem wyników badań na rzecz rozwoju Polski, 
jej mieszkańców, gospodarki i regionów. Jest to istotne szczególnie z punktu widzenia społecznej i dziejowej 
odpowiedzialności nauki. 



Powyższe stanowisko zostało przesłane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Przemysława Czarnka 
w dniu 28 października 2020 r. 

V. 3. Inne działania wynikające ze specyfiki działania Komitetu (opis). 

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 1) ……
2) ……
3) ……

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

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

Komitet Nauk Geograficznych PAN, będący jednocześnie Komitetem Narodowym ds. 
współpracy z Międzynarodową Unią Geograficzną, jest jednym ze 115 członków tej 
organizacji. Rok 2020 z uwagi na pandemię COVID 19 uniemożliwił przeprowadzenie 
Walnego Zgromadzenia państw członkowskich, jakie było planowane w sierpniu 2020 w 
Istambule. Zebranie to odbyło się w sierpniu tylko w trybie on-line. Zebranie to poprzedziły 
wybory nowych władz Komitetu Wykonawczego MUG. Dokonany został wybór Prezydenta 
Unii, czterech jego Zastępców oraz Sekretarza. Nowym Prezydentem MUG został Profesor 
Michael E Meadows z Południowej Afryki. Wspomniane posiedzenie Komitetów 
Narodowych dokonało akceptacji wyborów a następnie zatwierdziło                                                 
komisje i grupy zadaniowych oraz ich przewodniczących. Zatwierdzono również skład 
Przewodniczących Komitetów Narodowych jako ciała ustawodawczego MUG.                                                 
Następnie wysłuchano sprawozdań ustępującego  Prezydenta oraz Sekretarza Naukowego za 



okres 2016-2020. W dalszej części Walnego Zgromadzenia dyskutowano na temat 
priorytetów badawczych MUG, nowych inicjatyw naukowych. Obrady zamknęło wystąpienie 
nowo wybranego Prezydenta MUG.
Profesor dr hab. Marek Degórski został wybrany członkiem Rady Komitetów Narodowych. 

Na kolejnym spotkaniu Prezydent MUG przedstawił Strategię Funkcjonowania i Rozwoju 
MUG na lata 2020-2024. Dokument ten ma być omówiony w tym roku w czasie Walnego 
Zgromadzenia Komitetów Naukowych w Istambule (spotkanie przeniesione z roku 2020) lub
w Paryżu w roku 2022, w setną rocznicę powstania Międzynarodowej Unii Geograficznej.  
Polska będzie bardzo zaangażowana w te obchody. Na podstawie podpisanego w Paryżu w 
roku 2016 porozumienia o współpracy pomiędzy Francuskim Komitetem Narodowym (prof. 
Antoine Le Blanc) a Polskim Komitetem Narodowym (prof. Marek Degórski) i Polskim
Towarzystwem Geograficznym (prof. Antoni Jackowski) zostanie przygotowane wspólne
stanowisko naukowe.

VIII. Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie 

reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego (opis)
(np. współpraca z Sejmem, Senatem, jednostkami administracji rządowej, samorządu 
terytorialnego, współpraca z towarzystwami naukowymi, z innymi organizacjami).  
Komitet prowadzi szeroko zakrojoną współpracę zarówno z jednostkami administracji 
państwowej, jak i jednostkami samorządowymi oraz Sejmem RP i Urzędem Prezydenta RP.  
Szczególnie ścisła współpraca jest z jednostkami, których przedstawiciele stanowią grupę 
Specjalistów Komitetu. Współpraca ta ma charakter ekspercki, jak i opiniotwórczy. Wśród 
jednostek  rządowych i samorządowych KNG współpracuje z Ministerstwem Funduszy i 
Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu  i Środowiska, Głównym Urzędem Geodezji i 
Kartografii, Głównym Urzędem Statystycznym, Głównym Inspektoratem Ochrony 
Środowiska, czy też Biurem Związku Miast Polskich. 
Komitet współpracuje również z Kancelarią Sejmu oraz Doradcami Prezydenta RP.  

W 2020 roku Wydawnictwo Sejmowe opublikowało monografię „Badania Geograficzne dla 
rozwoju niepodległej Polski”, stanowiącą zbiór artykułów będących pokłosiem Konferencji 
Naukowej zorganizowanej w Sejmie RP, a współorganizowanej przez KNG PAN. W 
monografii zamieszczone są teksty czterech członków Komitetu: prof. dr hab. Marka 
Degórskiego – Przewodniczącego KNG, prof. dr hab. Przemysława Śleszyńskiego – 
Sekretarza Naukowego KNG, prof. dr hab. Leszka Starkla – członka rzeczywistego PAN oraz 
dr hab. Marka Więckowskiego.  

IX. Pozostałe informacje, istotne ze względu na specyfikę działalności Komitetu.  

Komitet Nauk Geograficznych pełni obecnie istotną rolę w integrowaniu środowiska 
geografów, które w wyniku nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych, od 2018 roku
uprawia naukę w dwu dziedzinach: nauk społecznych (dyscyplina geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka społeczna) i nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina nauki o 
Ziemi i środowisku).  



Warszawa, dnia 1.02.2020 r.

Prof. dr hab. Marek Degórski
 (Przewodniczący Komitetu) 

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


