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Protokół 
z Posiedzenia Plenarnego Komitetu Nauk Geograficznych PAN

w dniu 7 lutego 2020 r.

W dniu 7 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się 
posiedzenie Plenarne Komitetu Nauk Geograficznych PAN. Porządek obrad spotkania był 
następujący: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Wręczenie Medalu Wincentego Pola Prof. dr hab. Antoniemu Jackowskiemu za 

szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nauk geograficznych i popularyzowania 
osiągnięć geografii.  

3. Wykład Prof. dr hab. Joanny Wibig pt. „Współczesne zmiany klimatu - obserwacje, 
przyczyny i prognozy”.

4. Przyjęcie stanowiska Komitetu w sprawie ochrony klimatu. 
5. Podsumowanie działań Komitetu w kadencji 2016-2020. 
6. Wyniki wyborów na Członków KNG PAN na nową kadencję 2020-2024. 
7. Wolne wnioski.

Na posiedzenie przybyły 24 osoby, nieobecność swoją zgłosili i usprawiedliwili Profesorowie: 
Marek Dutkowski, Andrzej Kostrzewski, Tadeusz Stryjakiewicz i Zbigniew Zwoliński. 

Ad.1.

Przewodniczący prof. M. Degórski powitał zebranych i podziękował za przybycie. Poprosił o 
zatwierdzenie i zgłoszenie uwag do porządku obrad. Następnie Profesor poprosił o zatwierdzenie 
protokołu z ostatniego zebrania plenarnego w dniu 11 października 2019 r. Nie zgłoszono uwag i 
Przewodniczący przystąpił do procedowania porządku. 

Ad 2.

Kandydatury zgłoszone do Medalu im. Wincentego Pola na 2019 r.  
1. 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.

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

3. 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.

4. Wydział Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Instytutem Geografii i 
Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielońskiego, 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.

5. 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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6. 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.

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

Prof. M. Degórski przedstawił zebranym życiorys prof. A. Jackowskiego. 

Do Polski przyjechał z rodzicami wiosną 1939 r. Miał to być przyjazd ‘na krótko’. Zapewne za 
namową zaprzyjaźnionego z ojcem biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny wakacje 1939 r. 
rodzice spędzali w Olsztynie koło Częstochowy. Tam zastał ich wybuch wojny i tam spędzili 
cały okres okupacji. Ponieważ gestapo wydało na ojca wyrok śmierci cała rodzina ukrywała się 
pod panieńskim nazwiskiem matki. W Olsztynie Antoni Jackowski ukończył trzy klasy szkoły 
powszechnej, a po jej zlikwidowaniu przez Niemców czwartą klasę odbywał na tajnych 
kompletach. W l. 1945–1948 mieszkał w Częstochowie, gdzie ukończył szkołę podstawową u 
braci szkolnych, a następnie rozpoczął naukę w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. 

Od 1948 r. Profesor zamieszkał w Krakowie. Po zdaniu matury w IV Liceum Ogólnokształcącym 
im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie w 1953 r. był zatrudniony (przez rok) jako pracownik 
fizyczny w krakowskiej Fabryce Supertomasyny „Bonarka”. Pracę tę odbywał w ramach tzw. 
‘resocjalizacji’ młodzieży z rodzin ‘skażonych’ ideologicznie. Dopiero po jej zakończeniu i 
przesłuchaniu przez specjalną komisję uzyskał prawo złożenia papierów na studia w 
Uniwersytecie Jagiellońskim.  

W l. 1954–1959 studiował geografię w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia 
ukończył z wyróżnieniem i uzyskał tytuł magistra w zakresie geografii ekonomicznej na 
podstawie pracy magisterskiej pt. Przemysł szklarski w Polsce. Promotorem był prof. Antoni 
Wrzosek. W czasie studiów angażował się w działalność Piwnicy pod Baranami i Teatru 38. 
Występował m.in. w sztuce Bertolta Brechta „Karabiny pani Carrar”, która zajęła pierwsze 
miejsce na Festiwalu Teatrów Studenckich w Toruniu (1958).

W l. 1960–1967 pracował w Bibliotece Jagiellońskiej w charakterze bibliotekarza. Wtedy zaczął 
kształtować się jego warsztat badawczy, który potem systematycznie udoskonalał. W l. 1967–
1972 był zatrudniony jako starszy projektant w Pracowni Krakowskiej Zakładu 
Zagospodarowania Turystycznego GKKFiT. W 1971 r. na podstawie rozprawy Turystyka jako
element gospodarki Podhala. Studium z geografii turyzmu uzyskał stopień doktora nauk 
geograficznych. Promotorem był prof. Antoni Wrzosek. Od 1 października 1972 do 30 września 
2006 r. pracował w Instytucie Geografii UJ (od 2000 Instytucie Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej UJ) jako adiunkt (1972–1984), docent (1984–1991), profesor nadzwyczajny (1991–
1998) i profesor zwyczajny (1998–2006). Stopień doktora habilitowanego nauk geograficznych 
w zakresie geografii turyzmu uzyskał w 1983 r., tytuł profesora nauk przyrodniczych – 3 marca 
1992 r. W l. 2004–2014 prowadził zajęcia w Podhalańskiej PUZ w Nowym Targu. W 1969 r. 
zawarł związek małżeński z Danutą Ptaszycką, architektem krajobrazu i geografem.  

W biografii Antoniego Jackowskiego wyraźnie zaznacza się okres 1980–1983. Był 
współzałożycielem NSZZ „Solidarność" w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz założycielem 
związku w Instytucie Geografii UJ. Zasiadał w Prezydium Komisji Zakładowej "Solidarności" w 
UJ, zajmując się sprawami kultury i programowymi. Po wybuchu stanu wojennego (13 grudnia 
1981) pracował w Metropolitalnym Arcybiskupim Komitecie Pomocy Uwięzionym i 
Internowanym (1982–1983).

Antoni Jackowski stworzył od podstaw nową w Polsce subdyscyplinę nauk geograficznych – 
geografię religii. Jego prace z tego zakresu są często cytowane w wydawnictwach 



3

zagranicznych. Był w gronie konsultantów Encyklopedii religii wydanej przez Wydawnictwo
Naukowe PWN (2000–2003), odpowiedzialnym za dział geografii religii. Podsumowaniem 
dorobku w tej dziedzinie stała się monografia Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe (z Izabelą 
Sołjan i Elżbietą Bilską-Wodecką, 1999), a potem pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych na 
świecie podręcznik akademicki z geografii religii pt. Święta przestrzeń świata. Podstawy 
geografii religii (2003). Staraniem Antoniego Jackowskiego w 1994 r. został powołany w IG UJ 
Zakład Geografii Religii (drugi w Europie). Był inicjatorem oraz wieloletnim redaktorem 
periodyku naukowego pt. Peregrinus Cracoviensis, który ukazuje się od 1995 r. 

W 2018 r. pod redakcją A. Jackowskiego, K. Krzemienia oraz I. Sołjan ukazał się 3-tomowy 
Słownik Biograficzny. Geografowie Polscy, wydany przez Instytut Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ, Komitet Nauk Geograficznych PAN oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne,
Kraków, tom 1. A-J, ss. 1- 632; tom 2. K-P, ss. 633-1344; tom 3. R-Ż, ss. 1345-1920.

Następnie Prof. P. Rowiński uroczyście wręczył medal, a Profesor Jackowski podziękował 
wszystkim zgromadzonym za to szczególne wyróżnienie (fotorelacja poniżej). 

Fot. 1. Wręczenie Medalu im. Wincentego Pola dla prof. dr hab. Antoniego Jackowskiego. Na 
zdjęciu z lewej: prof. P. Rowiński, Wiceprezes PAN, wręcza Medal; na zdjęciu z prawej obecny 

też prof. M. Degórski, Przewodniczący KNG PAN. 

Ad. 3.

Zgodnie z porządkiem obrad prof. Joanna Wibig wygłosiła referat pt. „Współczesne zmiany 
klimatu – obserwacje, przyczyny i prognozy”.

Ad. 4.

Członkowie Komitetu po wysłuchaniu wykładu przyjęli do wiadomości robocze stanowisko 
Komitetu w sprawie ochrony klimatu:

Komitet Nauk Geograficznych PAN wyraża głębokie zaniepokojenie zmieniającym się 
klimatem. Globalne ocieplenie postępuje. Lata 2014-2018 były najcieplejsze w historii 
pomiarów meteorologicznych i oceanograficznych, zarówno globalnie, jak i w Europie.
Obserwowany jest spadek zasięgu lodu morskiego w Arktyce. Letnie minimum od 
początku obserwacji satelitarnych zmniejszyło się o kilkadziesiąt procent, a w latach 2012 
i 2019 osiągnęło rekordowo niskie wartości. Zmniejsza się również maksymalny zasięg 
lodu morskiego. Równolegle obserwuje się spadek masy lodowców górskich i lądolodów 
kontynentalnych na Grenlandii i Antarktydzie. Rośnie zawartość ciepła w oceanie 
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światowym, a w wyniku ocieplenia wód oceanicznych i topnienia lądolodów podnosi się 
poziom oceanu światowego. Jego obecne tempo wzrostu sięgnęło już 3 mm rocznie.  

W ostatnich latach wiedza naukowa na temat zmiany klimatu znacząco się poszerzyła. 
Obecnie brak jest istotnych wątpliwości co do udziału człowieka w jej inicjowaniu. Wzrost 
efektu cieplarnianego jest spowodowany absorpcją promieniowania podczerwonego przez 
gazy cieplarniane, między innymi dwutlenek węgla, którego stężenie w atmosferze 
przekroczyło już 400 ppm, metanu, a którego stężenie wzrosło ponad dwukrotnie od 
połowy XIX wieku oraz pary wodnej, której wzrost stężenia w atmosferze spowodowany 
jest wyższą temperaturą powietrza. Efekt ten jest mierzony w widmie promieniowania 
podczerwonego Ziemi. Przyrost zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze jest 
wynikiem antropogenicznych emisji węgla wynoszących obecnie około 10 GtC rocznie.  

Zmiana klimatu przynosi szereg negatywnych skutków: wzrost poziomu oceanu
światowego, zanik pokrywy lodowej w Arktyce latem i wieloletniej zmarzliny w rejonach 
polarnych, intensyfikację fal upałów na całym globie oraz wzrost intensywności zarówno 
susz, jak i opadów ekstremalnych w wielu regionach świata. Istnieje realne zagrożenie, że 
zanik wieloletniej zmarzliny może spowodować dodatkowe emisje gazów cieplarnianych, 
a w następstwie wzrost tempa ocieplenia. To z kolei może sprowokować uwolnienie 
podmorskich złóż klatratów metanu.  

Komitet Nauk Geograficznych PAN apeluje do rządzących o poparcie dla środowisk 
naukowych prowadzących badania nad zmianą klimatu i jej skutkami dla człowieka, 
środowiska i gospodarki. Należy bezzwłocznie podjąć wysiłki zmierzające do 
ograniczenia tych zmian i równolegle zainicjować działania adaptacyjne, łagodzące ich 
skutki. Wypełnienie zobowiązań niedawnych Porozumień Paryskich o utrzymaniu wzrostu 
średniej temperatury na świecie, w stosunku do okresu sprzed epoki przemysłowej, na 
poziomie niższym niż 2°C nie będzie możliwe bez znaczącej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych do 2030 roku i neutralności węglowej w skali planety przed końcem XXI 
wieku.

Jednocześnie Komitet Nauk Geograficznych PAN apeluje do środowisk naukowych o 
odpowiedzialne i rzetelne informowanie społeczeństwa o wynikach swoich badań. 

Następnie powołano trzyosobowy roboczy zespół ds. przygotowania ostatecznej wersji 
stanowiska (prof. prof. Andrzej Lisowski, Andrzej Mizgajski, Joanna Wibig), który został 
zobligowany do przedstawienia ostatecznej wersji tej opinii na zebraniu Prezydium KNG PAN,
które jest planowane na przełomie marca i kwietnia br.. 

Ad. 5.

Przewodniczący Komitetu prof. M. Degórski dokonał syntetycznego podsumowania działań 
KNG PAN w kadencji 2016-2020:

- spotkano się na 10 posiedzeniach plenarnych oraz 13 posiedzeniach Prezydium; 

- działano w Komisjach i Zespołach: ds. Międzynarodowej Unii Geograficznej i Współpracy 
Międzynarodowej (Przewodniczący – prof. M. Degórski), ds. Organizacji i Struktury 
Geografii (prof. A. Kostrzewski – geografia fizyczna, prof. A. Lisowski – geografia
społeczno-ekonomiczna), ds. Rozwoju Geografii i Badań Naukowych (prof. K. Krzemień), ds. 
Edukacji Geograficznej, w tym Zespół Nagrody im. E. Romera (prof. A. Suliborski), ds. 
Informatyzacji i Promocji Geografii (prof. Zbigniew Zwoliński), ds. Współpracy Geografii z 
Praktyką (prof. T. Palmowski). 
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- 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 łącznej wysokości 111 tys. zł. 

Ponadto przyjmowano następujące ważniejsze postulaty, stanowiska i opinie: 

(1) 14 czerwca 2017 r. skierowano pismo do Minister Edukacji Narodowej ws. poparcia tzw.
geograficznego wątku edukacji (wraz z PTRG 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). Warto podkreślić w tym punkcie, że 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 Komisją Geografii Osadnictwa i Ludności PTG zostały 
przygotowane dwie opinie ws. spisu powszechnego 2021 (w lipcu i grudniu 2019 r.).

Ponadto podjęto 3 uchwały: 

(1) Uchwała KNG PAN 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 Centralnej Komisji ds. 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 
ds. Stopni i Tytułów. 

(2) Uchwała KNG PAN z dnia 18 stycznia 2018 r. 
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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) Uchwała KNG PAN ws. konieczności odrębnego traktowania dyscypliny geografia w 
wyborach na członków krajowych PAN. 

Geografia będąca w systemie klasyfikacji nauk dyscypliną należącą do nauk o Ziemi, różni się 
zasadniczo od pozostałych (geologii, geofizyki i oceanografii), zarówno swoją dwuobszarowością 
(obszar badań społeczno-ekonomicznych oraz fizycznogeograficznych), jak też specyficznym 
regionalnym poznaniem świata. Trudno jest zatem bezpośrednio odnosić dorobek naukowy 
geografów i przedstawicieli wspomnianych dyscyplin. Efektem tego jest brak wyboru geografa
przez 18 lat w poczet członków krajowych PAN (ostatni wybór miał miejsce w roku 1998 i 
dotyczył prof. Adama Kotarby na członka-korespondenta), co niesie dla naszego środowiska 
określone negatywne konsekwencje. Wyraźnie zmniejszeniu uległ udział geografów w korporacji 
uczonych: z 8 do zaledwie 4 przedstawicieli. Ze względu na długi okres, który minął od wyborów 
(około 20-30 lat), nasi reprezentanci utracili już z uwagi na swój wiek bierne prawa wyborcze, 
dlatego nie mogą być wybierani do żadnych statutowych ciał Akademii. W aktualnej sytuacji 
kadrowej, geografia już zatem nie zaistnieje w kluczowych strukturach PAN. Pozostałe 
dyscypliny poprzez odmładzanie swoich członków nie tylko wzmacniają liczbowo swój potencjał, 
ale również wprowadzają swoich członków na strategiczne stanowiska PAN. 

Należy jednoznacznie podkreślić, że wszyscy nasi zgłaszani w ostatnim 20-leciu, a niewybrani 
przedstawiciele, tj. profesorowie: Andrzej Kostrzewski, Andrzej Ciołkosz, Bolesław Domański, 
Tadeusz Stryjakiewicz oraz Marek Degórski są wybitnymi przedstawicielami naszej dyscypliny 
naukowej i w opinii Komitetu Nauk Geograficznych PAN jednoznacznie zasługiwali na 
wyróżnienie ich członkostwem Polskiej Akademii Nauk. 

Do najważniejszych inicjatyw konferencyjnych Komitetu było niewątpliwie włączenie się w 
organizację Roku Polskiej Geografii 2018, m.in. udział (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 Stulecia PTG i Rokiem Polskiej Geografii 2018 pt. „Udział geografii w budowie 
Nieodległej 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.

Spośród innych konferencji, warto wymienić interdyscyplinarną konferencję w Spale (22-24 
kwietnia 2017 r.), zrealizowaną w ramach łódzkiego 30. Konwersatorium Wiedzy o Mieście pt. 
„Depopulacja a nowy paradygmat rozwoju miast i regionów”. Była to inicjatywa 6 Komitetów 
PAN, oprócz KNG PAN były to komitety Badań nad Migracjami, Nauk Demograficznych, Nauk 
o Pracy i Polityce Społecznej, Prognoz Polska 2000+ oraz Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju. Głównym organizatorem Konferencji był Uniwersytet Łódzki i jego Wydziały: 
Ekonomiczno-Socjologiczny, Nauk Geograficznych i Zarządzania, a ponadto Komisja Geografii 
Osadnictwa i Ludności PTG. 



7

Pod redakcją A. Jackowskiego, K. Krzemienia, I. Sołjan w 2018 r. został wydany monumentalny, 
trzytomowy Słownik Biograficzny. Geografowie Polscy wydany przez Instytut Geografii i
Gospodarki Przestrzennej UJ, Komitet Nauk Geograficznych PAN i Polskie Towarzystwo
Geograficzne (1920 ss.).

Ponadto Komitet Nauk Geograficznych PAN brał udział w opiniowaniu kandydatów przy 
wyborach na członków: krajowych PAN, Rady Doskonałości Naukowej, komisji MNiSW ds. 
punktacji czasopism MNiSW.

Ad. 6.

Przedstawione zostały wyniki wyborów na członków KNG PAN na nową kadencję 2020-
2024.Kadencja komitetów naukowych rozpoczyna się 1 lutego 2020 r. i trwa cztery lata od dnia 
pierwszego posiedzenia komitetu naukowego w nowym składzie. Nowy skład osobowy Komitetu 
na kadencję 2020-2023 jest następujący: 

1. Dr hab. prof. UŁ Marek Barwiński (Uniwersytet Łódzki). 
2. Prof. dr hab. Paweł Churski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza a Poznaniu).
3. Prof. dr hab. Mirosława Czerny (Uniwersytet Warszawski).
4. Prof. dr hab. Marek Degórski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

im. S. Leszczyckiego PAN).
5. Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie).
6. Prof. dr hab. Bolesław Domański Bolesław (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). 
7. Prof. dr hab. Marek Drewnik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). 
8. Prof. dr hab. Maciej Jędrusik (Uniwersytet Warszawski).
9. Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza a Poznaniu).
10. Prof. dr hab. Wioletta Kamińska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).
11. Prof. dr hab. Tomasz Komornicki (Instytut Geografii i Przestrzennego

Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN).
12. Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza a Poznaniu).
13. Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). 
14. Dr hab. prof. UAM Małgorzata Mazurek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza a

Poznaniu).
15. Prof. dr hab. Krzysztof Migała (Uniwersytet Wrocławski). 
16. Dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek (Uniwersytet Śląski w Katowicach). 
17. Dr hab. prof. UP Danuta Piróg (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji

Narodowej w Krakowie).
18. Dr hab. Zbigniew Podgórski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).
19. Prof. dr hab. Rajmund Przybylak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). 
20. Prof. dr hab. Zofia Rączkowska (Instytut Geografii i Przestrzennego

Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN).
21. Prof. dr hab. Marek Sobczyński (Uniwersytet Łódzki). 
22. Prof. dr hab. Stryjakiewicz Tadeusz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Poznaniu).
23. Prof. dr hab. Suliborski Andrzej (Uniwersytet Łódzki). 
24. Dr hab. prof. IGiPZ PAN Przemysław Śleszyński (Instytut Geografii i Przestrzennego

Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN).
25. Dr hab. Marek Więckowski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

im. S. Leszczyckiego PAN).
26. Dr hab. prof. UŁ Bogdan Włodarczyk (Uniwersytet Łódzki). 
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27. Dr hab. prof. UŁ Marcin Wójcik (Uniwersytet Łódzki). 
28. Dr hab. prof. UŁ Andrzej Zborowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). 
29. Prof. dr hab. Wiesław Ziaja (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). 
30. Prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Podsumowując wyniki wyborów prof. M. Degórski zauważył, że w składzie KNG PAN na lata 
2020-2024 dokładnie połowa (15 osób), to nowowybrani członkowie. W zasadzie zachowany jest 
też parytet pomiędzy dwoma dyscyplinami: naukami o Ziemi i środowisku oraz geografią 
społeczno-ekonomiczną i gospodarką przestrzenną w stosunku 14 do 16 na rzecz tej drugiej. 
Ponadto największą liczbę członków w KNG PAN stanowią pracownicy UAM (6), IGiPZ PAN 
(5), UJ (5), UŁ (5), UW (2). Pozostałe ośrodki mają po 1 przedstawicielu z wyjątkiem UG, USz i 
AP w Słupsku.

Ad. 6.

Wolne wnioski. Prof. M. Degórski uroczyście podziękował wszystkim ustępującym członkom 
KNG PAN za ich czas i aktywność oraz szereg sukcesów wynikających z ich działalności na 
rzecz uprawianej nauki i upowszechniania wiedzy. Pierwsze zebranie Plenarne w nowym
składzie ustalono na dzień 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek). Ustalono, że posiedzenie odbędzie 
się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, na XXVI p. w sali konferencyjnej nr 2604. 

Protokół sporządzili:

Przemysław Śleszyński, Sekretarz naukowy KNG PAN,  

Jolanta Więckowska, Sekretarz techniczny KNG PAN 


