
 

 

 

 

Poz. 16 

UCHWAŁA NR 15 

RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA 

I GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

z dnia 23 marca 2021 r. 

w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów  

w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna  

Na podstawie § 49 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 

r. poz. 190) Rada Naukowa Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka 

Przestrzenna postanawia, co następuje: 

§ 1 

Rekomenduje się dr. hab. Tomasza Witesa jako kandydata do nagrody Prezesa 

Rady Ministrów za rok 2020 w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna  

i gospodarka przestrzenna za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania 

stopnia doktora habilitowanego.  

Uzasadnienie 

Osiągnięcie Patologia społeczna. Perspektywa geograficzna, będące podstawą 

nadania stopnia doktora habilitowanego Tomaszowi Witesowi, było procedowane na 

Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, w dziedzinie 

nauk społecznych, w ramach dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 

przestrzenna. Osiągnięcie to otrzymało wyłącznie pozytywne recenzje oraz pozytywną 

opinię komisji habilitacyjnej wyrażoną w głosowaniu z 17.01.2020 r. Procedurę 

habilitacyjną zakończyło głosowanie Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-

Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna z 28.01.2020 r.  

Recenzenci i inni uczestnicy postępowania habilitacyjnego uznali to dzieło za 

oryginalne i unikatowe w skali nie tylko Polski, ale także globalnej. Praca przedstawia  

patologię społeczną, wzbudzając refleksję nad kondycją człowieka w różnych wymiarach. 

Praca porządkuje terminologię, przedstawia konkretne rozwiązania metodyczne, możliwe 

do wykorzystania w praktycznych działaniach podejmowanych w ramach studiów 

geograficznych, jak i międzydyscyplinarnych oraz wypełnia istotną lukę w zakresie 

określenia zależności między przestrzenią a zjawiskami patologicznymi. Autorska 

koncepcja Homo socio-pathologicus stanowi unikatową syntezę wskazującą na 

wielodyscyplinarny dyskurs, eksponując rolę geografii jako dyscypliny komplementarnej 

wobec innych nauk społecznych. Opracowanie stało się dzięki temu kompendium wiedzy 

służącej zrozumieniu istoty i rozwiązywaniu ważnych problemów współczesnego świata.  
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Należy podkreślić również inne wymiary aktywności naukowej, dydaktycznej  

i organizacyjnej dr. hab. Tomasza Witesa. O jakości dzieła i wysokich kwalifikacjach 

Autora świadczy zaproszenie go do wykonania recenzji monografii Dilemmas of Regional 

and Local Development wydawanej w prestiżowym wydawnictwie Routledge (2020) oraz 

zrecenzowania rozprawy doktorskiej w postepowaniu doktorskim na Uniwersytecie 

Jagiellońskim, a także jego działalność w istotnych ogólnopolskich zespołach m. in. 

Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych przy Głównym Geodecie Kraju oraz  

w Polskim Towarzystwie Geograficznym, którego jest wiceprzewodniczącym. 

Dr hab. Tomasz Wites jest bez wątpienia czołowym polskim geografem 

specjalizującym się w badaniach Rosji. O Jego znaczącej roli w badaniach nad różnymi 

zjawiskami demograficznymi i społecznymi występującymi we współczesnej Rosji mogą 

świadczyć liczne publikacje, w tym również wydane w Rosji. Kandydat do Nagrody od 

początku pracy na Uniwersytecie Warszawskim bierze aktywny udział  

w międzynarodowym życiu naukowym, o czym mogą świadczyć zagraniczne publikacje, 

a przede wszystkim udział w stażach badawczych – m. in. w Ekwadorze, Singapurze, 

Algierii, Norwegii, Francji, Hiszpanii, Czechach, Rosji. 
Dr hab. Tomasz Wites łączy z pasją badawczą dużą aktywność na polu 

popularyzowania geografii. Świadczyć o tym mogą nie tylko liczne funkcje zajmowane  

w Polskim Towarzystwie Geograficznym, ale także bardzo aktywny udział  

w popularyzowaniu geografii wśród młodzieży szkolnej. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny 

Geografia Społeczno-Ekonomiczna  
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