
Protokół z Posiedzenia 
Plenarnego Komitetu Nauk Geograficznych PAN

w dniu 9 października 2020 r.  

W dniu 9 października 2020 r. o godz. 11.00 w Warszawie w siedzibie Instytutu Geografii i 
Przestrzennego Zagospodarowania PAN odbyło się Posiedzenie Plenarne Komitetu Nauk 
Geograficznych PAN.

Porządek obrad spotkania był następujący: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Wręczenie nominacji Honorowemu Przewodniczącemu Komitetu. 
3. Wręczenie nominacji członkom Komitetu Nauk Geograficznych PAN na kadencję 2020-

2023.
4. Wręczenie nominacji członkom Prezydium Komitetu. 
5. Wybory Specjalistów Komitetu.
6. Stanowisko Komitetu w sprawie ewaluacji jednostek naukowych w zakresie

komercjalizacji wyników badań. 
7. Przyjęcie Regulaminu działalności Komitetu w kadencji 2020-2024. 
8. Przyjęcie planu działań Komitetu w latach  2020-2024. 
9. Dyplom im. Eugeniusza Romera za najlepszą rozprawę doktorską w zakresie geografii 

fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej. 
10. Medal im. Wincentego Pola za szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nauk  

geograficznych i popularyzowania osiągnięć geografii. 
11. Wnioski o dofinansowanie konferencji, które odbędą się w 2021 r. 
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

W zebraniu uczestniczyły 24 osoby, w tym zdalnie 7 osób. 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad 

W zebraniu wzięło udział 17 członków stacjonarnie oraz członków 7 online. Przewodniczący 
KNG PAN prof. M. Degórski powitał zebranych i podziękował za przybycie oraz poprosił o 
przyjęcie porządku obrad. Następnie prof. Degórski poprosił o zgłoszenie uwag do protokołu z 
ostatniego zebrania plenarnego w dniu 7 lutego 2020 r.

Prof. Maciej Jędrusik zwrócił uwagę, że w porządku obrad podawane są różne okresy  
działalności Komitetu tej kadencji (2020-2024 lub 2020-2023). Przewodniczący prof. M. 
Degórski wyjaśnił, że formalnie kadencja jest przewidziana na lata 2020-2023, ale praktycznie 
będzie trwać przez 4 lata, 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). 

Członkowie Komitetu przyjęli, że przyjęty będzie okres działalności Komitetu formalnie na lata 
2020-2023 (zgodnie z postanowieniem PAN), mając jednak na uwadze, że Komitet kończy swą 
działalność z dniem 14 maja 2024, ponieważ pierwsze zebranie w nowej kadencji odbyło się w 
formule online 15 maja 2020 r.



Ad 2. Wręczenie nominacji Honorowemu Przewodniczącemu Komitetu 

Prof. Andrzej Kostrzewski został wybrany przez aklamację na Honorowego Przewodniczącego 
KNG PAN. Prof. M. Degórski przypomniał zebranym Jego życiorys. Urodził się 19 
sierpnia 1939 r. w Rogalinku (Wielkopolska), tuż przed drugą wojną światową. W wyniku 
działań wojennych, stracił ojca. W latach 1951-1956 uczęszczał na studia w Poznaniu (Wydział 
Biologii i Nauk o Ziemi UAM). Uczestniczył wówczas m.in. w badaniach speleologicznych 
jaskiń Tatr Zachodnich. Tytuł magistra otrzymał w 1961 r. (praca magisterska pt. Wyspa
wysoczyznowa Ostrowo pod Gostyniem). Od tego samego roku pracował jako asystent w 
Katedrze Geografii Fizycznej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UAM. Tytuł doktora uzyskał w 
1968 r. (rozprawa pt. Uziarnienie i obróbka współczesnych aluwiów Bobru jako wyraz dynamiki 
rzecznego środowiska sedymentacyjnego, promotorem był prof. Bogumił Krygowski). W 1974 r. 
habilitował się na UAM na podstawie pracy pt. Granulometria utworów zwietrzelinowych w
różnych warunkach morfologiczno-klimatycznych. Od 1992 r. jest profesorem zwyczajnym. Był 
w swojej karierze zawodowej m.in.:

‒ zastępcą dyrektora ds. dydaktyki Instytutu Geografii UAM (1975-1981), 
‒ zastępcą dyrektora (1981-1984) i dyrektorem (1984-1999) Instytutu Badań Czwartorzędu, 
‒ kierownikiem Zakładu Geomorfologii Dynamicznej (1981-1999), 
‒ prorektorem UAM ds. studenckich (1987-1990),
‒ dziekanem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (1996-2004), 
‒ kierownikiem Zakładu Geoekologii i Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM na 

Białej Górze (1999-2009), 
‒ inicjatorem powstania Pracowni Dydaktyki Geografii na UAM.

Obecnie prof. A. Kostrzewski jest dyrektorem Centrum Zintegrowanego Monitoringu
Środowiska Przyrodniczego. Profesor Degórski przedstawił ogromny wkład pracy i 
zaangażowanie prof. A. Kostrzewskiego w rozwój nauk  geograficznych i popularyzowanie 
osiągnięć geografii. Następnie prof. M. Degórski przywitał uczestniczącego online prof. dr hab. 
Pawła Rowińskiego – Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, który po krótkim powitaniu 
zebranych uroczyście pogratulował wyróżnienia Honorowego Przewodniczącego Komitetu. 

Po wręczeniu mianowania, Profesor Andrzej Kostrzewski serdecznie podziękował serdecznie za 
zaufanie i to szczególne wyróżnienie.  

Ad. 3. Wręczenie nominacji członkom Komitetu Nauk Geograficznych PAN na kadencję 2020-
2023

Zgodnie z kolejnym punktem Posiedzenia nastąpiło wręczenie przez prof. M. Degórskiego 
nominacji członkom Komitetu Nauk Geograficznych PAN na kadencję 2020-2023 (w praktyce 



Komitet w tym składzie będzie działał do 14 maja 2024 r.; por. pkt 1). Komitet Nauk 
Geograficznych PAN w swoim składzie ma 33 członków: 

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

im. Stanisława Leszczyckiego PAN
5. Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
6. Prof. dr hab. Bolesław Domański – Uniwersytet Jagielloński 
7. Prof. dr hab. Marek Drewnik – Uniwersytet Jagielloński 
8. Prof. dr hab. Maciej Jędrusik – Uniwersytet Warszawski 
9. Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
10. Prof. dr hab. Wioletta Kamińska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
11. Prof. dr hab. Tomasz Komornicki – Instytut Geografii i Przestrzennego

Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN
12. Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
13. Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień – Uniwersytet Jagielloński 
14. Dr hab. prof. UAM Małgorzata Mazurek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

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. prof. UKW 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. Stanisława Leszczyckiego PAN
21. Prof. dr hab. Marek Sobczyński – Uniwersytet Łódzki 
22. Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
23. Prof. dr hab. Andrzej Suliborski – Uniwersytet Łódzki 
24. Dr hab. prof. IGiPZ PAN Przemysław Śleszyński – Instytut Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN
25. Dr hab. prof. IGiPZ PAN Marek Więckowski – Instytut Geografii i Przestrzennego 

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

Członkowie Polskiej Akademii Nauk:

31. Członek rzeczywisty PAN prof. dr hab. Adam Kotarba – Instytut Geografii i 
Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN

32. Członek korespondent PAN prof. dr hab. Piotr Migoń – Uniwersytet Wrocławski 
33. Członek rzeczywisty PAN prof. dr hab. Leszek Starkel – Instytut Geografii i 

Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN

Prof. M. Degórski oświadczył, że osoby nieobecne podczas obrad otrzymają nominację drogą 
pocztową. 



Ad. 4. Wręczenie nominacji członkom Prezydium Komitetu

Zgodnie z kolejnym punktem obrad nastąpiło wręczenie nominacji członkom Prezydium 
Komitetu. Jego skład jest następujący: przewodniczący: prof. M. Degórski (IGiPZ PAN w 
Warszawie), zastępcy przewodniczącego: prof. prof. R. Dobrowolski (UMCS w Lublinie; 
geografia fizyczna), B. Domański (UJ w Krakowie; geografia społeczno-ekonomiczna),  
sekretarz naukowy: prof. P. Śleszyński (IGiPZ PAN w Warszawie). 

Ad. 5. Wybory specjalistów Komitetu

Prof. M. Degórski poinformował, że zgodnie ze statutem KNG PAN, Komitet może powołać do 
swojego składu specjalistów z zakresu życia naukowego, gospodarczego i społecznego w ilości 
nie przekraczającej 1/3 posiadanych członków (Komitet posiada 30 członków, zatem może 
powołać 10 specjalistów), którzy otrzymają status członka-specjalisty Komitetu z pełnymi 
uprawnieniami. Decyzją Prezydium KNG PAN zgłoszone zostały następujące kandydatury: 

‒ Renata Calak, Dyrektor Departamentu Strategii, Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej;

‒ Małgorzata Golińska, Główny Konserwator Przyrody; 
‒ dr hab. prof. PW Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju, Prezes Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii;
‒ dr Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich; 
‒ Dominika Rogalińska, Dyrektor Departamentu Badań Przestrzennych i Środowiska GUS; 
‒ Szymon Tumielewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i 

Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Środowiska; 
‒ Marek Chibowski, Główny Inspektor Ochrony Środowiska. 

Przewodniczący prof. M. Degórski poprosił wszystkich zebranych o rozpatrzenie możliwości 
zatwierdzenia zgłoszonych kandydatów i jednocześnie zwrócił uwagę, że pozostały jeszcze   
miejsca na zgłaszanie nowych propozycji specjalistów. Zwrócił też uwagę, że Komitet w swoim 
składzie nie ma reprezentanta ośrodka szczecińskiego, zaproponował o uzupełnienie składu o 
przedstawicieli z Uniwersytetu Szczecińskiego. Prof. T. Stryjakiewicz (biorący udział w zebraniu 
online) zwrócił uwagę, że brak jest specjalisty od demografii i transportu. Na koniec dyskusji 
Przewodniczący ogłosił głosowanie w sprawie przyjęcia listy zgłoszonych kandydatów na 
specjalistów. Lista została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 6. Stanowisko Komitetu w sprawie ewaluacji jednostek naukowych w zakresie
komercjalizacji wyników badań 

Prof. M. Degórski oświadczył, że w sierpniu br. wraz z Sekretarzem Naukowym Komitetu prof. 
P. Śleszyńskim, był na spotkaniu u Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha
Murdzka w sprawie ewaluacji jednostek naukowych oraz komercjalizacji wyników badań. W 
wyniku tego spotkania prof. P. Śleszyński przygotował następujący projekt stanowiska Komitetu: 

Stanowisko Komitetu Nauk Geograficznych PAN
z dnia 9 października 2020 r. ws. ewaluacji jednostek naukowych 

w zakresie komercjalizacji i praktycznego oddziaływania wyników badań 
(uchwała KNG PAN nr … /2020) 

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.

Stanowisko zostało rozesłane przed posiedzeniem i zgłoszono do niego drobne zmiany (prof. D. 
Piróg w zakresie terminologii edukacyjnej). W dyskusji Prof. M. Jędrusik zwrócił uwagę, że 
sprawa jest ważna i akceptacja powinna być oczywista oraz zaproponował przegłosowanie 
przyjęcia ww. stanowiska. Stanowisko KNG PAN w sprawie ewaluacji jednostek naukowych w 
zakresie komercjalizacji wyników badań zostało jednomyślnie zaakceptowane. 



Ad. 7. Przyjęcie Regulaminu działalności Komitetu w kadencji 2020-2024 

Prof. M. Degórski poinformował, że Biuro Prawne PAN przygotowało nowy Regulamin KNG 
PAN, które nawiązywało do ogólnych wytycznych dla wszystkich Komitetów. W Prezydium 
KNG PAN przygotowano wersję uwzględniającą specyfikę dyscyplin geograficznych. 
Jednocześnie zwrócił uwagę, że nie jest to ostateczna wersja, gdyż mogą jeszcze zaistnieć zmiany 
sugerowane przez dział prawny PAN, ale nie powinny to być zmiany związane z proponowanym 
zakresem działań Komitetu, a jedynie doprecyzowujące sformułowania pod względem prawnym. 
Ostateczna wersja będzie przedstawiona w najbliższych tygodniach. Projekt Regulaminu był 
rozesłany do wiadomości członków KNG przed posiedzeniem drogą elektroniczną:  

Uchwała Komitetu Nauk Geograficznych PAN 
z dnia 9 października 2020 r. ws. przyjęcia  

Regulaminu Komitetu Nauk Geograficznych PAN
(uchwała KNG PAN nr … /2020)

§ 1
Niniejszy regulamin Komitetu Nauk Geograficznych. Polskiej Akademii Nauk, zwanego w dalszej części 
regulaminu "Komitetem", uchwalony został na posiedzeniu plenarnym Komitetu w dniu 9.10. 2020 roku 
(uchwała nr …. /2020) i zatwierdzony przez Prof. dr hab. Pawła Rowińskiego, Wiceprezesa Polskiej 
Akademii Nauk w dniu  ……………………2020 r. Komitet działa przy Wydziale III PAN. 

§ 2
Komitet jest samorządną reprezentacją dyscypliny nauk o Ziemi i środowisku w zakresie geografii fizycznej 
oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej służącą integrowaniu uczonych z całego 
kraju.

§ 3
Do zadań Komitetu - obok zadań wskazanych w art. 36 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o 
Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2019 r., poz. 1183 z późn. zm.) - należy podejmowanie wszelkich działań, 
służących rozwojowi dyscyplin naukowych reprezentowanych przez Komitet oraz wykorzystanie ich 
osiągnięć dla dobra kraju, a w szczególności: 
1. analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie 
kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w danych dyscyplinach naukowych, reprezentowanych w
Komitecie;
2. współdziałanie z organami rządowymi, w szczególności z ministerstwem odpowiedzialnym za działy: 
nauka i szkolnictwo wyższe, a także Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną i 
Radą Doskonałości Naukowej - w sprawach dotyczących ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i 
kierunków rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
3. współdziałanie z organami rządowymi, odpowiedzialnymi w szczególności za działy: środowisko, 
klimat, gospodarka wodna, rozwój regionalny, rozwój wsi, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
transport, turystyka - w sprawach dotyczących ich geograficznych aspektów, związanych z badaniami 
prowadzonymi przez geografów;
4. inicjowanie badań, tworzenia i rozwoju placówek naukowych w dyscyplinach reprezentowanych w 
Komitecie oraz ocena programów badawczych i zakresu działania instytucji naukowych na wniosek 
nadzorujących te instytucje organów rządowych i władz Polskiej Akademii Nauk; 
5. współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz wprowadzaniu do praktyki 
społecznej i gospodarczej rezultatów badań w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie, organizowanie 
w tym celu między innymi dyskusji i konferencji naukowych; 
6. opracowywanie, na zlecenie organów rządowych, władz Polskiej Akademii Nauk i z własnej inicjatywy, 
ekspertyz oraz doradztwo naukowe i przedstawianie opinii naukowych w sprawach objętych zakresem 
działania Komitetu i zagadnień szczególnie ważnych dla społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju 
kraju;
7. ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie nauk 
reprezentowanych w Komitecie oraz prowadzenie działalności wydawniczej; 
8. analiza i ocena programów nauczania, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz 
prowadzenie działań aktywizujących udział w życiu naukowym kraju i zapewniających rozwój młodej 
kadry naukowej w dziedzinach objętych zakresem działania Komitetu; 



9. inicjowanie i prowadzenie współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i ośrodkami 
naukowymi oraz pełnienie, zgodnie z Uchwałą Prezydium PAN, funkcji komitetu narodowego ds. 
współpracy z międzynarodowymi organizacjami naukowymi w dyscyplinach reprezentowanych przez 
Komitet;
10. powoływanie sekcji krajowych międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych; 
11. opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscyplin 
reprezentowanych przez Komitet;
12. zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród i wyróżnień naukowych z zakresu dyscyplin 
reprezentowanych przez Komitet;
13. przeprowadzanie corocznego konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu reprezentowanych 
dyscyplin naukowych – dyplom Romera;
14. przeprowadzanie konkursu i wnioskowanie do Prezesa PAN o przyznawanie medalu im. Wincentego
Pola dla wybitnych przedstawicieli reprezentowanych dyscyplin naukowych,
15. współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu dyscyplin reprezentowanych 
przez Komitet oraz Konferencją Kierowników Jednostek Geograficznych; 
16. inne sprawy, zlecone przez władze Polskiej Akademii Nauk lub podejmowane z inicjatywy Komitetu. 

§ 4
1. W skład Komitetu wchodzą specjaliści określonych dziedzin nauki, w zakresie reprezentowanej przez 
Komitet problematyki naukowej wybierani przez środowisko naukowe dyscyplin reprezentowanych w 
Komitecie, wybrani zgodnie z Regulaminem wyborów członków i organów komitetu naukowego, 
stanowiącym załącznik do Uchwały Prezydium PAN nr 50/2019 z 17 września 2019 rok; 
2. W skład Komitetu wchodzą ponadto członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk odpowiednich 
specjalności oraz Akademii Młodych Uczonych, zgłaszający swój udział w pracach Komitetu, lub 
zapraszani do udziału w pracach Komitetu, przedstawiciele specjalistycznych towarzystw naukowych oraz 
honorowy przewodniczący Komitetu i Honorowi członkowie Komitetu,  powoływani zgodnie z § 5 ust. 3 i 
4 niniejszego regulaminu oraz przy uwzględnieniu § 1 ust. 3-5 i 9-10 Regulaminu wyborów członków i 
organów komitetu naukowego, stanowiącym załącznik do Uchwały Prezydium PAN nr 50/2019 z 17 
września 2019 roku; 
3. Komitet może powołać do swojego składu specjalistów z zakresu życia naukowego, gospodarczego i 
społecznego; posiadają oni status członka Komitetu z pełnymi uprawnieniami.  

§ 5

1. Tryb wyboru członków Komitetu i jego organów określa Regulamin wyborów członków i organów 
komitetu naukowego, stanowiącym załącznik do Uchwały Prezydium PAN nr 50/2019 z 17 września 2019 
roku.
2. Członków Komitetu powołuje Dziekan Wydziału III. 
3.  W Komitecie może zostać powołany tylko jeden honorowy przewodniczący. Honorowy 
przewodniczący uczestniczy w zebraniach plenarnych Komitetu bez głosu stanowiącego. 
4. Na wniosek zebrania plenarnego Komitetu, zaakceptowany przez Dziekana Wydziału III PAN, zebranie 
plenarne Komitetu może, w uznaniu zasług wniesionych w kierowanie pracami i dorobek Komitetu, 
powołać honorowego przewodniczącego Komitetu.  
5. Honorowym przewodniczącym Komitetu Nauk Geograficznych PAN może zostać osoba posiadająca 
szczególne zasługi dla rozwoju dyscyplin: nauk o Ziemi i/lub geografii społeczno-ekonomicznej i 
gospodarki przestrzennej oraz zasłużona dla Komitetu jako Przewodniczący przez co najmniej dwie 
kadencje.
6. Godność honorowego przewodniczącego Komitetu przysługuje dożywotnio. 
7. Uchwała zebrania plenarnego, dotycząca wyłonienia kandydata na honorowego przewodniczącego, 
podejmowana jest zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komitetu. 
8. Honorowi członkowie Komitetu oraz honorowi przewodniczący Komitetu, wybrani na 
dotychczasowych zasadach, zachowują swój statut.  

§ 6
1. Organami Komitetu są:  
1) Przewodniczący Komitetu, 
2) Prezydium Komitetu.
2. Posiedzenia Prezydium Komitetu oraz zebrań plenarnych odbywają się w Warszawie lub w innych 
miejscowościach w Polsce - na zaproszenie uczelni/wydziałów lub instytutów PAN.  



§ 7
1. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania Prezydium Komitetu (nie rzadziej niż cztery razy w roku) i 
zebrania plenarne (nie rzadziej niż dwa razy w roku) i przewodniczy tym zebraniom; ponadto kieruje 
bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz. W razie       nieobecności 
przewodniczącego, zastępuje go wskazany przez niego albo, w razie niemożności wskazania, przez 
Dziekana Wydziału III zastępca przewodniczącego Komitetu lub inny członek Komitetu.  
2. Prezydium Komitetu może realizować swoją pracę także poprzez wykorzystanie form (narzędzi i 
technik) elektronicznych (m.in. poczty e-mail, wideokonferencji, itp.). W szczególnych sytuacjach, po
uzgodnieniu z dziekanem Wydziału, dozwolone jest przeprowadzenie posiedzenia plenarnego Komitetu za 
pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych oraz glosowania przy wykorzystaniu systemu wyborczego 
Polskiej Akademii Nauk. Po odbytym posiedzeniu niezbędne jest przekazanie protokołu spotkania do 
Wydziału. 
3. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne Komitetu (i zebrania Prezydium Komitetu) 
poprzez powiadomienie członków Komitetu (Prezydium Komitetu) i zainteresowanych osób spoza 
Komitetu w formie elektronicznej lub papierowej, przesyłając zaproszenie wraz z programem i materiałami 
na co najmniej 2 tygodnie przed posiedzeniem.
4. Posiedzenia Prezydium Komitetu mogą być zwoływane ad hoc, poprzez powiadomienie wszystkich jego
członków w formie elektronicznej. 

§ 8
1. W skład Prezydium Komitetu wchodzą: 
1) przewodniczący, 
2) jego zastępcy (w liczbie dwóch),  
3) sekretarz naukowy,
2. W skład Prezydium Komitetu mogą być wybrane i powoływane, zgodnie z ust. 4, 5 i 6, tylko osoby 
będące członkami Komitetu na daną kadencję. 
3. Przewodniczącego Komitetu, wybranego na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu w nowej 
kadencji, powołuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk, po przedstawieniu wniosku przez Dziekana 
Wydziału. 
4. Zastępców przewodniczącego i sekretarza Komitetu - wybranych na zebraniu plenarnym Komitetu - 
powołuje Dziekan Wydziału. 
5. W posiedzeniach Prezydium Komitetu mogą uczestniczyć, bez głosu stanowiącego, honorowy 
przewodniczący lub członkowie honorowi Komitetu oraz przewodniczący komisji, sekcji lub zespołów 
Komitetu. Uchwałę w tej sprawie podejmuje i dokonuje wyborów zebranie plenarne Komitetu.  

§ 9
1. Do zadań Prezydium Komitetu należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowywanie projektów 
uchwał, podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych merytorycznie i porządkowo sprawach dotyczących 
funkcjonowania Komitetu i realizacji jego zadań, przygotowanie  planów pracy i sprawozdań z działalności 
Komitetu, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych 
przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział lub przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, o ile 
decyzje te nie wymagają zgody zebrania plenarnego Komitetu. 
2. Do ważności uchwał Prezydium Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co 
najmniej połowy liczby jego członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego 
zebrania.

§ 10
1. Zebrania plenarne Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.  
2. Dla ważności uchwał zebrania plenarnego oraz innych organów kolegialnych Komitetu wymagana jest 
zwykła większość głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu. W 
razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego danego organu kolegialnego. 

§ 11
1. Dla wykonania ustawowych zadań Komitetu oraz wymienionych w § 3, zebranie plenarne Komitetu 
może tworzyć, w drodze uchwały zgodnie z § 5 pkt. 6-9 Regulaminu wyborów członków i organów 
komitetu naukowego, stanowiącym załącznik do Uchwały Prezydium PAN nr 50/2019 z 17 września 2019 
roku, wewnętrzne jednostki organizacyjne: komisje, sekcje lub zespoły zadaniowe. Dziekan Wydziału może 



zgłosić uwagi lub zastrzeżenia do uchwały w sprawie utworzenia komisji, sekcji czy zespołu (tzw. 
wewnętrznych jednostek organizacyjnych).  
2. Składy osobowe komisji lub zespołów są powoływane w trybie określonym przez zebranie plenarne 
Komitetu. W skład komisji mogą wchodzić wyłącznie członkowie Komitetu. Do zespołu, którego zakres i 
termin działania ustala zebranie plenarne Komitetu mogą wchodzić osoby nie będące członkami Komitetu 
oraz przedstawiciele młodych naukowców. Przewodniczącego komisji i zespołów powołuje dziekan 
Wydziału III PAN. Zastępcę przewodniczącego i sekretarza (o ile ich powołanie jest uzasadnione) oraz 
członków komisji lub zespołu powołuje, z upoważnienia dziekana Wydziału III PAN, przewodniczący 
Komitetu.
3. Zespoły powoływane są na czas określony do wykonania bieżących zadań Komitetu. 
4. Przewodniczących zespołów przedstawia Prezydium Komitetu do zatwierdzenia przez Zebranie 
Plenarne.
5. Członkowie Komitetu mogą uczestniczyć tylko w dwóch Komisjach lub Zespołach. Członków komisji i 
zespołów zatwierdza Prezydium Komitetu. 

Przewodniczący poprosił o przyjęcie tego Regulaminu działalności Komitetu w kadencji 2020-
2023. Prof. M. Jędrusik zaproponował, aby rozesłać wszystkim członkom ostateczną wersję 
Regulaminu i przeprowadzić głosowanie elektroniczne, co spotkało się z ogólnym poparciem..  

Ad. 8. Przyjęcie planu działań Komitetu w latach  2020-2023. 

Prof. M. Degórski przedstawił do dyskusji propozycje planu pracy KNG PAN. 

Plan pracy Komitetu Nauk Geograficznych PAN
w kadencji 2020-2023 (w latach 2020-2024)1

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;

1 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). 

Prof. K. Krzemień zwrócił uwagę na to, że należy uwzględnić w działaniach Komitetu fakt, że od 
początku 2020 r. jest w przygotowaniu IV tom „Słownika biograficznego polskich geografów”, 
na ten cel od ośrodków geograficznych już są zbieranie biogramy. Poprosił wszystkich zebranych 
o stopniowe nadsyłanie ze wszystkich ośrodków geograficznych biogramów w objętości do 3 
stron wraz ze zdjęciem. W założeniach redaktorów tomu biogramy mogą dotyczyć tylko 
geografów, którzy ukończyli 65 lat życia. Prof. M. Degórski uznał za słuszną tę inicjatywę, co 
spotkało się z pełnym poparciem członków i podjęto decyzję o dołożeniu wszelkich starań, aby w 
ciągu 4 lat działalności zrealizować to ważne dla geografów zadanie. 

Prof. R. Dobrowolski wspomniał, że wielką rolą geografów jest zadbać o jedność geografii, 
poprosił o wspieranie tworzenia konsorcjów zrzeszających geografów społeczno-ekonomicznych 
i fizycznych. Zaapelował do wspólnego występowania o interdyscyplinarne projekty badawcze, 
które pozwolą na budowanie marki szeroko rozumianej geografii. 

Prof. M. Czerny zwróciła uwagę, że istotną działalnością komitetu powinno być wspieranie 
działalności naukowej, która spowoduje podniesienie rangi geografii w systemie nauk.  

Prof. P. Śleszyński oraz prof. U. Myga-Piątek pokreślili ważność współpracy z innymi 
organizacjami geograficznych (PTG, KKJG).

Prof. M. Degórski poprosił wszystkich zebranych o przemyślenie problemu i skierowanie drogą 
e-mailową na adres sekretarza naukowego Komitetu konkretnych propozycji działalności. 
Ostateczny plan działań zostanie wysłany do władz Akademii a po akceptacji umieszczony na 
stronie internetowej Komitetu. Członkowie KNG PAN jednogłośnie poparli takie rozwiązanie. 



Ad. 9. Dyplom im. Eugeniusza Romera za najlepszą rozprawę doktorską w zakresie geografii 
fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej. 

Przewodniczący Komitetu prof. M. Degórski zapoznał nowych członków Komitetu z 
Regulaminem tego konkursu:

Regulamin Konkursu  im. Eugeniusza Romera za najlepszą rozprawę doktorską 
w zakresie geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej 

1. Rozprawa doktorska przeznaczona do wyróżnienia dyplomem winna obejmować problematykę 
geograficzną. 

2. Jednostka geograficzna może złożyć wniosek o nadanie dyplomu tylko jednej rozprawie doktorskiej. 
3.  Wniosek powinien zawierać następujące informacje: 
- tytuł pracy (w pełnym brzmieniu); 
- datę uzyskania stopnia doktora; 
- imię i nazwisko, wiek oraz adres zamieszkania autora pracy; 
- stopień lub tytuł naukowy promotora pracy; 
- wykaz materiałów składających się na kompletną pracę. 
4.  Do wniosku o nadanie dyplomu musi być dołączona krótka opinia merytoryczna promotora o rozprawie. 
5. Rozprawa jest opublikowana lub przedstawiona w maszynopisie wraz z pełną dokumentacją. 
6.  Rozprawa, która ma być wyróżniona dyplomem, została obroniona w roku poprzedzającym nadanie 

dyplomu.
7.  Kandydat do dyplomu nie może przekroczyć 35 roku życia. 
8.  W zależności od tematyki rozprawa będzie rozpatrywana, albo w kategorii geografia fizyczna, albo w 

kategorii geografia społeczno-ekonomiczna. 
9.  W danym roku nadaje się dwa dyplomy doktorskie – jeden dyplom za rozprawę doktorską z zakresu 

geografii fizycznej i drugi dyplom z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. 
10. Praca powinna wyróżniać się oryginalnością i wysokim poziomem przedstawionego problemu 

naukowego.
11. Jeśli zgłoszone rozprawy nie spełniają tych wymogów, dyplomu za dany rok nie nadaje się. 
12. Oceny poziomu zgłoszonych rozpraw doktorskich dokonuje 7-osobowy Zespół ds. dyplomu im. E. 

Romera powołany przez Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych. Co roku Zespół (jury) wyłania ze 
swojego grona przewodniczącego oraz dwóch zastępców. Kadencja Zespołu oceniającego trwa tak długo, 
jak długo trwa kadencja Komitetu Nauk Geograficznych . 

13. Decyzja zapada zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego (zastępcy). W głosowaniach i w dyskusji nad oceną prac nie bierze udziału członek 
Zespołu, będący promotorem zgłoszonej pracy doktorskiej. 

Poinformował, że w skład Kapituły wchodzą: prof. Andrzej Suliborski (przewodniczący), prof. 
prof. Paweł Churski, Marek Drewnik, Tomasz Kaczmarek, Krzysztof Migała, Zofia Rączkowska, 
Przemysław Śleszyński. Następnie Przewodniczący prof. M. Degórski poprosił przedstawicieli 
wszystkich ośrodków geograficznych w Polsce o przysyłanie najlepszych prac w celu 
nagrodzenia tym honorowym Dyplomem. Zaproponował, że ze względu na wyjątkową sytuację 
związaną z panującą pandemią w kraju, do 26 marca 2021 r. będą przyjmowane rozprawy 
doktorskie obronione w 2019 i 2020 r. Kapituła ma prawo w przyszłym roku przyznać po 2 
dyplomy z zakresu geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej. Prof. M. Degórski 
przedstawił też zebranym listę wszystkich 18 przyznanych Dyplomów im. Eugeniusza Romera:  

- dr Agata Buchwał  (geografia fizyczna, 2010); 
- dr Izabela Karszna  (geografia społeczno-ekonomiczna, 2010); 
- dr Piotr Kłapyta (geografia fizyczna, 2011), 
- dr Tomasz Napierała  (geografia społeczno-ekonomiczna, 2011), 
- dr Ewa Kołaczkowska (geografia fizyczna, 2012), 
- dr Jadwiga Gałka  (geografia społeczno-ekonomiczna, 2012), 
- dr Izabela Piętka (geografia fizyczna, 2013), 
- dr Natalia Sypion-Dutkowska z(geografia społeczno-ekonomiczna,  2013), 
- dr Andrzej Affek (geografia fizyczna, 2014),



- dr Czesław Adamiak (geografia społeczno-ekonomiczna, 2014), 
- dr Dorota Celińska-Janowicz (geografia społeczno-ekonomiczna, 2014), 
- dr Anna Dąbrowska (geografia społeczno-ekonomiczna,  2015), 
- dr Katarzyna Biejat (geografia fizyczna, 2016),
- dr Wojciech Marcin Dyba (geografia społeczno-ekonomiczna,  2016), 
- dr Edwin Raczko (geografia fizyczna, 2017),
- dr Katarzyna Pukowiec-Kurda (geografia społeczno-ekonomiczna, 2017), 
- dr Dominika Studzińska (geografia społeczno-ekonomiczna, 2018), 
- dr Filip Maria Duszyński  (geografia fizyczna, 2018).

Ad. 10. Medal im. Wincentego Pola za szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nauk  
geograficznych i popularyzowania osiągnięć geografii. 
Przewodniczący prof. M. Degórski zapoznał wszystkich z regulaminem konkursu na Medal im. 
Wincentego Pola, który jest przyznawany za szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nauk  
geograficznych i popularyzowania osiągnięć geografii: 

Załącznik do Decyzji Nr 36/14 
Prezesa Polskiej Akademii Nauk
z dnia 18 listopada 2014 r.

REGULAMIN
Medalu im. Wincentego Pola

§ 1
1. Medal im. Wincentego Pola zwany dalej „Medalem” przyznaje się za szczególne zasługi w dziedzinie 

rozwoju nauk geograficznych i popularyzowania osiągnięć geografii wśród geografów i w 
społeczeństwie

2. Medal ma charakter honorowy, w danym roku kalendarzowym przyznaje się tylko jeden Medal i możne 
być przyznawany danej sobie tylko raz.

3. Medal przyznaje Prezes Akademii na wniosek Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej
Akademii Nauk zwanego dalej „Komitetem”.

§ 2
1. Medal przyznaje się osobom ze stopniem doktora w zakresie geografii. 

§ 3
1. Kandydata do Medalu mogą zgłaszać członkowie Komitetu, z wyjątkiem wchodzących w skład Kapituły 

Medalu, rady wydziałów szkół wyższych, rady naukowe jednostek Polskiej Akademii Nauk i inne 
jednostki naukowo-badawcze uprawnione do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie
nauk geograficznych.

2. Wnioski należy zgłaszać do sekretariatu Komitetu w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.  
3. Wniosek powinien zawierać dane osobowe kandydata do Medalu wraz z charakterystyką dorobku 

naukowego w dziedzinie geografii, a także (lub) charakterystykę działalności na rzecz popularyzowania 
i wdrażania osiągnięć geografii w różnych dziedzinach życia. 

§ 4

1. Kapituła Medalu wybierana jest na okres trwania kadencji Komitetu spośród członków Komitetu. 
2. Skład Kapituły Medalu proponowany jest przez Prezydium Komitetu Prezesowi Akademii do 

zatwierdzenia.
3. W skład Kapituły Medalu wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, pięciu członków oraz 

pierwszy zastępca członka, drugi zastępca członka 
4. Kapituła obraduje w składzie sześciu osób, przy czym w razie nieobecności przewodniczącego lub 

któregoś z członków na ich miejsca wchodzą: zastępca przewodniczącego lub kolejno pierwszy i drugi 
zastępca członka. 

5. W przypadku braku możliwości skompletowania regulaminowego składu Kapituły w okresie 
rozpatrywania wniosków, przewodniczący Kapituły jest upoważniony do dokooptowania do jej składu 
jednej osoby spośród członków Komitetu. 

6. Do podjęcia uchwały o wyłonieniu kandydata do Medalu potrzeba co najmniej trzech głosów 
pozytywnych; w przypadku otrzymania jednakowej liczby głosów, głos decydujący zachowuje 
przewodniczący Kapituły. 



§ 5
Przewodniczący Kapituły przedstawia kandydaturę wraz z uzasadnieniem członkom Prezydium Komitetu, 
które zatwierdza propozycję przyznania Medalu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, a 
następnie przedstawia wyłonionego kandydata do Medalu wraz z uzasadnieniem Prezesowi Akademii. 

§ 6
Osoba wyróżniona Medalem otrzymuje dyplom w języku polskim podpisany przez Prezesa Akademii 
opatrzony okrągłą pieczęcią Akademii. Wzór medalu i dyplomu ustala Prezydium Komitetu i przedstawia 
Prezesowi Akademii do zatwierdzenia.

§ 7
1. Medal wręcza Prezes PAN lub upoważniona przez niego osoba. 
2. Nazwisko laureata ogłaszane jest podczas corocznego Forum Geografów Polskich. 

W skład Kapituły Medalu im. Wincentego Pola wchodzą: prof. prof. M. Jędrusik 
(Przewodniczący), P. Migoń (zastępca przewodniczącego), członkowie: M. Czerny, T. 
Komornicki,  K. Krzemień, R. Przybylak, M. Sobczyński, T. Stryjakiewicz, W. Ziaja). 
Dotychczas Komitet Nauk Geograficznych PAN miał zaszczyt zdecydować, po rekomendacji 
Kapituły, o przyznaniu 3 Medali:

– prof. dr hab. Zbyszko Chojnicki (2015)
– prof. dr hab. Leszek Starkel (2017)
– prof. dr hab. Antoni Jackowski (2020),

Prof. Z. Zwoliński przypomniał, że zgodnie z Regulaminem, Komitet może przyznawać 
corocznie Medal im. Wincentego Pola, jednak w bieżącym roku nie wpłynął żaden nowy 
wniosek. Poinformował zebranych, że aktualnie Kapituła posiada  5 wniosków złożonych w 
ostatniej edycji konkursu: prof. prof. Ryszarda K. Borówki (Uniwersytet Szczeciński), Piotra 
Czubli (Uniwersytet Łódzki), Teresy Czyż (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 
Jacka Janii (Uniwersytet Śląski), Andrzeja Richlinga (Uniwersytet Warszawski). Przewodniczący 
prof. M. Degórski zaproponował wypracowanie przez Kapitułę optymalnej drogi postępowania w 
sprawie przyznania Medalu im. Wincentego Pola w 2020 r., w tym nie wykluczając  
przeprowadzenia procedury na podstawie już przysłanych wniosków w roku poprzednim (2019). 
Komitet przyjął jednogłośnie takie rozwiązanie. 

Ad. 11. Wnioski o dofinansowanie konferencji, które odbędą się w 2021 r. 

Przewodniczący poinformował członków o składanie wniosków DUN na przyznanie 
dofinansowania na organizację konferencji, które odbędą się w 2021 r. Termin zgłoszeń upływa 
23 października 2020 r. 

Ad. 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski 

Prof. K. Krzemień poinformował zebranych, że Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych działa, 
pomimo utrudnień związanych z sytuacją epidemiologiczną. Do tej pory odbyły się 2 posiedzenia 
i zgodnie z założeniami Komisja realizuje swój program do końca 2020 r. Równolegle działa 
Rada Doskonałości Naukowej, która zajmuje się nowo zgłoszonymi wnioskami według nowej 
procedury, wynikającej ze zmian ustawowych i wdrażania tzw. Konstytucji dla Nauki. 
Poinformował, że może dojść do sytuacji takiej, że do grudnia 2020 r. Komisja nie zdąży 
rozpatrzeć wszystkich zgłoszonych do niej wniosków, ale zapewnił, że w takiej sytuacji wnioski 
przejmie Rada Doskonałości Naukowej. Prof. M. Degórski podziękował prof. prof. L. 
Andrzejewskiemu, K. Krzemieniowi i T. Stryjakiewiczowi za duże poświęcenie i lata ciężkiej 
pracy w Komisji.



Ponadto Przewodniczący prof. M. Degórski poinformował zebranych, że w tym roku ze względu 
na pandemię nie odbył się w Turcji kongres Międzynarodowej Unii Geograficznej, który został 
przełożony na rok 2021. W formule on-line odbyło się zgromadzenie ogólne, w którym wziął 
udział. Poinformował, że został wybrany nowy przewodniczący: prof. Michael E. Meadows 
(dotychczasowy sekretarz generalny, a w ostatniej kadencji asystent sekretarza generalnego).
Prof. E. Meadows mieszka w Południowej Afryce, jest Brytyjczykiem urodzonym w Glasgow.  

Prof. M. Degorski poinformował, że ukazały się dwie publikacje związane z udziałem KNG PAN 
w wydarzeniach Roku Polskiej Geografii 2018 – Jubileuszu Polskiego Towarzystwa
Geograficznego:

1. „Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski”, Wydawnictwo Sejmowe: 
Warszawa 2020,  pod red. prof. P. Śleszyńskiego; jest to monografia, która zawiera 
materiały z wystawy (16-26 marca 2018 r.) i konferencji  (19 marca 2018 r.), które odbyły 
się w Sali Kolumnowej Sejmu RP pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP 
Marka Kuchcińskiego (więcej informacji: https://ptgeo.org.pl/2020/11/badania-
geograficzne-dla-rozwoju-niepodleglej-polski/);

2. „Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918-2018”, Instytut 
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Kraków
2020, pod redakcją prof. prof. Antoniego Jackowskiego i Tomasza Witesa. Jest to 
niezwykle wyczerpujące i wartościowe kronikarskie ujęcie tego, co wydarzyło się w 
związku ze ww. Jubileuszem (więcej informacji: https://ptgeo.org.pl/2020/09/ksiega-
wielkiego-jubileuszu-polskie-towarzystwo-geograficzne-1918-2018/).

Prof. M. Degórski przedstawił również list od ustępującego Przewodniczącego Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego – prof. Antoniego Jackowskiego, skierowany na ręce 
Przewodniczącego KNG PAN, wyrażające podziękowania za owocną współpracę w latach 2012-
2020, która umocniła rangę polskiej geografii w skali krajowej i międzynarodowej. Na 
szczególne wyróżnienie tej współpracy zasługuje współorganizacja Roku Polskiej Geografii 
2019.

Na koniec prof. A. Kostrzewski zwrócił uwagę, że pomimo niekorzystnej epidemicznej sytuacji 
w kraju, stacje badawcze działają i są wykorzystywane dla dobra nauki. Zachęcił do odwiedzania 
stacji i wykorzystywania ich zaplecza naukowego. Zaznaczył, że większość stacji posiada 
możliwości noclegowe i laboratoria, które powinny być wykorzystywane do realizacji zadań 
zarówno w geografii fizycznej, jak i społeczno-ekonomicznej. Prof. A. Kostrzewski 
poinformował, że w najbliższym czasie roześle do wszystkich członków Komitetu informację o 
istniejących stacjach badawczych. 

Na zakończenie Przewodniczący KNG PAN, prof. M. Degórski podziękował serdecznie 
wszystkim za przybycie i czynny udział w dyskusjach posiedzenia. Wszyscy żegnali się w 
dobrym nastroju, a słonko przygrzewało. 

Protokół sporządzili:

Przemysław Śleszyński, Sekretarz naukowy KNG PAN 

Jolanta Więckowska, Sekretarz techniczny KNG PAN 


