
 

Protokół 

z pierwszego posiedzenia Komitetu Nauk Socjologicznych Polskiej Akademii Nauk 

w kadencji 2020-2023 z dnia 18 maja 2020 roku. 

Posiedzenie odbyło się online 

 

Spotkanie o godzinie 10:00 rozpoczął Dziekan Wydziału I Polskiej Akademii Nauk prof. 

Andrzej Buko. W pierwszych słowach przywitał wszystkich obecnych i pogratulował 

Członkom Komitetu Nauk Socjologicznych PAN wyboru na kadencję 2020-2023. 

Równocześnie poinformował, iż nominacje zostaną wręczone podczas pierwszego spotkania 

w siedzibie PAN w Warszawie. Tymczasem, ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, 

nominacje zostaną ‘wręczone wirtualnie’ poprzez odczytanie przez prof. A. Buko nazwisk 

wszystkich Członków Komitetu. Następnie poprzez jawne głosowanie elektroniczne 

uczestnicy spotkania potwierdzili obecność. Obecnych było 37 na 38 Członków – wcześniej 

mailem nieobecność usprawiedliwił prof. Dariusz Jemielniak - ale 8 osób miało techniczne 

problemy z oddaniem głosu. Byli to: prof. prof. Henryk Domański, Maria Flis, Zbigniew 

Kurcz, Jacek Raciborski, Krystyna Slany, Kazimierz Słomczyński, Wojciech Świątkiewicz, 

Marek Ziółkowski. Osoby te potwierdziły obecność słownie. Problemy z oddawaniem głosów 

wymienionych osób trwały przez całe spotkanie. W głosowaniach tajnych uczestniczyło 29 

Członków Komitetu, chociaż wszyscy obecni – 37 osób – mogli zabierać głos. 

 Prof. Andrzej Buko przedstawił zasadniczy cel spotkania, którym był wybór 

Przewodniczącego Komitetu, Wiceprzewodniczących oraz Członków Prezydium. Dziekan 

Wydziału I PAN przeczytał fragment Statutu Komitetów, które określają liczbę 

Wiceprzewodniczących i Członków Prezydium. W tym kontekście podjęto decyzję, że liczba 

ta zostanie określona przez nowego Przewodniczącego.  

 Zgłaszanie kandydatów i wybór Przewodniczącego: wyboru Przewodniczącego 

dokonuje się zwykłą większością głosów. Jako kandydatów zgłoszono (według kolejności 

zgłaszania): prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, prof. Tomasza Szlendaka, prof. Elżbietę 

Hałas, prof. Marka Kucię, prof. Krystynę Szafraniec i prof. Marię Zielińską. Po zakończeniu 

zgłaszania powołano komisję skrutacyjną, do której zgłosili się dr hab. prof. UW Sławomir 

Łodziński oraz prof. Mirosława Marody. Po zamknięciu listy prof. A. Buko zapytał 

zgłoszonych czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Spośród wszystkich kandydatur zgodę 

wyraził tylko prof. C. Obracht-Prondzyński. Przy jednym kandydacie mogło odbyć się 

głosowanie – głosowano za pomocą systemu głosowania elektronicznego PAN. Głosowanie 

było tajne. Wyniki: oddano 29 głosów, gdyż 8 osób obecnych na spotkaniu miło wciąż 

problemy techniczne z głosowaniem. Głosów za kandydaturą prof. C. Obracht-

Prondzyńskiego było 22, przeciw 3 i wstrzymujących się 4. Nowym Przewodniczącym 

Komitetu Nauk Socjologicznych PAN na kadencję 2020-2023 został prof. Cezary Obracht-

Prondzyński.  

 Zgłaszanie kandydatów i wybór Wiceprzewodniczących oraz Członków 

Prezydium: na wniosek nowego Przewodniczącego Komitetu ustalono, że zostanie 

powołanych dwóch Wiceprzewodniczących i trzech Członków Prezydium. Pierwsza odbyła 



się procedura wyboru Wiceprzewodniczących. Zgłoszono dwie kandydatury (według 

kolejności zgłoszenia): prof. Tomasza Szlendaka i prof. Rafała Drozdowskiego. Obaj 

Profesorowie wyrazili zgodę na kandydowanie. Głosowanie odbyło się elektronicznie. 

Głosowało 29 osób. Prof. Tomasz Szlendak otrzymał 29 głosów „za”, prof. Rafał Drozdowski 

otrzymał 26 głosów „za”. Wiceprzewodniczącymi Komitetu Nauk Socjologicznych PAN na 

kadencję 2020-2023 zostali prof. Tomasz Szlendak i prof. Rafał Drozdowski.  

Kolejno zgłoszono 5 kandydatur na Członków Prezydium (według kolejności zgłaszania): 

prof. Krzysztofa Koneckiego, prof. Annę Śliz, prof. Jacka Raciborskiego, prof. Krystynę 

Szafraniec i prof. Marka Kucię. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie. Można było max. 

zagłosować na trzy osoby. Zagłosowało 29 osób. Wyniki: prof. K. Konecki – 9 głosów, prof. 

A. Śliz – 10 głosów, prof. J. Raciborski – 18 głosów, prof. K. Szafraniec – 18 głosów i prof. 

M. Kucia – 13 głosów. Do Prezydium Komitetu Nauk Socjologicznych PAN na kadencję 

2020-2023 zostali wybrani: prof. Jacek Raciborski, prof. Krystyna Szafraniec i prof. Marek 

Kucia.  

Po zakończeniu procedur głosowania i ukonstytuowania się całego Prezydium głos 

zabrał prof. Marek Szczepański, który podziękował dotychczasowemu Przewodniczącemu 

prof. Krzysztofowi Frysztackiemu oraz pogratulował nowemu Przewodniczącemu wyboru. W 

podobnym duchu zabrał głos prof. Andrzej Buko, który podziękował prof. K. Frysztackiemu 

za poświęcenie i dobre kierowanie Komitetem przez dwie kadencje. Nowemu 

Przewodniczącemu gratulował wyboru, życząc dobrej pracy i sukcesów w kierowaniu 

Komitetem. Poinformował równocześnie o wręczeniu Przewodniczącemu nominacji 

osobiście, ale przekazał także najważniejsze zadania, jakie czekają Przewodniczącego i 

Komitet w najbliższym czasie. 

Kolejno głos zabrał dr hab. prof. UMK Andrzej Zybertowicz, który poprosił o 

ujawnienie wyników głosowania w procesie wyborów do Komitetu. Stanowisko to poparł 

prof. Antoni Sułek. Dziekan Wydziału I PAN prof. Andrzej Buko pozytywnie ustosunkował 

się do postulatu i zapowiedział możliwość ujawnienia listy. Równocześnie prof. A. Buko 

podziękował za spotkanie i oddał głos nowemu Przewodniczącemu. 

Prof. Cezary Obracht-Prondzyński podziękował za zaufanie i wybór. Zapowiedział 

szybkie posiedzenie robocze Komitetu. 

O głos poprosił prof. Krzysztof Frysztacki, który, jako ustępujący Przewodniczący, 

podziękował wszystkim, szczególnie swoim zastępcom prof. Markowi Szczepańskiemu i 

prof. Tomaszowi Szlendakowi, za lata wspólnej pracy i życzył sukcesów nowemu 

Przewodniczącemu.  

Na słowach podziękowania i życzeń sukcesów w trwającej kadencji spotkanie zakończono.  

 

Protokół sporządziła: 

Prof. dr hab. Anna Śliz 


