
Opracowania kartograficzne wyró¿nione w 2010 r.
przez Komisjê Opracowañ Kartograficznych

Ma³gorzata Sikorska-Maykowska1

W 2010 roku odby³y siê 654 posie-
dzenia w ramach 104. sesji Komisji Opra-
cowañ Kartograficznych, na których po
wys³uchaniu recenzji i opinii cz³onków
komisji rozpatrzono przyjêcie 497 arku-
szy map w skali 1 : 50 000, 125 map w
ujêciu administracyjnym oraz 30 innych
opracowañ kartograficznych, w tym:

� 56 opracowañ autorskich arkuszy Szczegó³owej ma-
py geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 wraz z
ksi¹¿kowym tekstem objaœnieñ;

� 44 arkusze Mapy litogenetycznej Polski w skali 1 :
50 000;

� 155 opracowañ autorskich warstw informacyjnych
bazy danych GIS MhP Pierwszy poziom wodonoœny
– wra¿liwoœæ na zanieczyszczenie i jakoœæ wód w
ramach Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 :
50 000;

� 125 opracowañ arkuszy Mapy geoœrodowiskowej
Polski w skali 1 : 50 000 – Plansza A;

� 117 opracowañ arkuszy Mapy geoœrodowiskowej

Polski w skali 1 : 50 000 – Plansza B;
� 21 opracowañ warstwy normatywnej Kopaliny w

ramach Mapy geoœrodowiskowej Polski w skali 1 :
50 000, w ujêciu wojewódzkim;

� 45 opracowañ warstwy normatywnej Antropopresja
w ramach Mapy geoœrodowiskowej Polski w skali 1 :
50 000, w ujêciu wojewódzkim;

� 19 projektów prac geologicznych dotycz¹cych prac
kartografii geologicznej dla powiatów i korytarzy
dróg realizowanych w ramach Mapy geoœrodowis-
kowej Polski w skali 1 : 50 000;

� 40 opracowañ Mapy osuwisk i terenów zagro¿onych
ruchami masowymi w skali 1 : 10 000, w ujêciu
gminnym.

Komisja przyjê³a, pozytywnie opiniuj¹c, wszystkie
przedstawione jej arkusze map oraz, poza jednym, wszys-
tkie inne zg³oszone opracowania kartograficzne. Autorzy
zostali zobowi¹zani do wprowadzenia w wyznaczonym
terminie poprawek i uzupe³nieñ zaleconych przez komisjê.

Wyró¿nione opracowania kartograficzne, wybrane spo-
œród wszystkich przed³o¿onych do rozpatrzenia Komisji
Opracowañ Kartograficznych, przedstawiono w tab. 1–9.
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1Przewodnicz¹ca Komisji Opracowañ Kartograficznych, Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy,
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa; malgorzata.sikorska-maykowska@pgi.gov.pl.

Nazwa i numer arkusza Autorzy Nazwa firmy Podstawa wyró¿nienia

Strzy¿ów (1004)
Tomasz Malata,
Ziemowit Zimnal

Pañstwowy Instytut Geologiczny –
Pañstwowy Instytut Badawczy
(PIG-PIB), Oddzia³ w Krakowie

wzorowe wykonanie;
wysoki stopieñ trudnoœci

Wetlina (1067) Jacek Rubinkiewicz,
Maciej Tomaszczyk

Uniwersytet Warszawski, Wydzia³
Geologii

wzorowo wykonana szata
graficzna

Tab. 1. Opracowania autorskie arkuszy Szczegó³owej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000

Nazwa i numer arkusza Autorzy Nazwa firmy Podstawa wyró¿nienia

Stara £ubianka (236) Ryszarda Chmal, Bo¿ena Dobosz PROXIMA S.A., Wroc³aw wzorowe wykonanie

Z³otów (238) Ewa Bartczak, Bo¿ena Dobosz PROXIMA S.A., Wroc³aw wzorowe wykonanie

Ogrodzieniec (913) Krzysztof Zieliñski POLGEOL S.A., Warszawa
wzorowe wykonanie;
wysoki stopieñ trudnoœci

Okrzeja (913) Joanna Przasnyska PIG-PIB, Warszawa wzorowe wykonanie

Prad³a (880) Agnieszka Wichowska POLGEOL S.A., Warszawa
wzorowe wykonanie;
wysoki stopieñ trudnoœci

Drohiczyn (494) Bo¿ena Gasto³-Palechowska PIG-PIB, Warszawa wzorowe wykonanie

Nadarzyce (235) Ewa Bartczak, Aleksander Kap³on PROXIMA S.A., Wroc³aw wzorowe wykonanie

Tuczno (272) Ewa Bartczak, Aleksander Kap³on PROXIMA S.A., Wroc³aw wzorowe wykonanie

Wejherowo (14) Krzysztof Zieliñski POLGEOL S.A., Warszawa
wzorowe wykonanie;
wysoki stopieñ trudnoœci

Tab. 2. Opracowania autorskie arkuszy Mapy litogenetycznej Polski w skali 1 : 50 000

Nazwa i numer arkusza Autorzy Nazwa firmy Podstawa wyró¿nienia

G³ówczyce (11) Arkadiusz Krawiec Uniwersytet Miko³aja Kopernika
w Toruniu

wysoki poziom merytoryczny inter-
pretacji autorskiej warstwy wyniko-
wej na obszarze o zró¿nicowanych
warunkach geomorfologiczno-hydro-
geologicznych strefy nadmorskiej

Tab. 3. Opracowania autorskie warstw informacyjnych bazy danych GIS MhP Pierwszy poziom wodonoœny – wra¿liwoœæ na
zanieczyszczenie i jakoœæ wód w ramach Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000
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Nazwa i numer arkusza Autorzy Nazwa firmy Podstawa wyró¿nienia

Swarzêdz (472)
Ma³gorzata Tott,
Jaros³aw Krawczyk

Przedsiêbiorstwo Geologiczne S.A.
w Krakowie

wysoki poziom merytoryczny inter-
pretacji autorskiej warstwy wyniko-
wej na obszarze o zró¿nicowanych
warunkach hydrodynamicznych
regionu poznañskiego

Modlin-Twierdza (486)
El¿bieta Przytu³a,
Grzegorz Mordzonek,
Dorota Wêglarz

PIG-PIB, Warszawa

wysoki poziom merytoryczny inter-
pretacji autorskiej warstwy wyni-
kowej na obszarze strefowej zmien-
noœci warunków geomorfologiczno-
hydrogeologicznych w obrêbie
regionu mazowieckiego;
wzorcowo opracowane objaœnienia
tekstowe

Kargowa (539) Beata Janiszewska

BSiBHiG Hydroconsult Sp. z o.o.,
Poznañ

wysoki poziom merytoryczny inter-
pretacji autorskiej warstwy wyniko-
wej na obszarze o zró¿nicowanych
warunkach hydrodynamicznych re-
jonu pradoliny warszawsko-berliñskiej

Wolsztyn (540)
Magdalena Matusiak,
Michalina Flieger

Lubsko (609),
Trzebiel (646)

Tomasz Dembiec PROXIMA S.A., Wroc³aw

wysoki poziom merytoryczny inter-
pretacji autorskiej warstwy wyniko-
wej na obszarze o zró¿nicowanych
warunkach hydrodynamicznych
strefy zaburzeñ glacitektonicznych

Tuszyn (665)
Barabara Pêczkowska,
Zbigniew Figiel

POLGEOL S.A., Zak³ad w £odzi

wysoki poziom merytoryczny inter-
pretacji autorskiej warstwy wyniko-
wej na obszarze o zró¿nicowanych
warunkach hydrodynamicznych
wysoczyzn polodowcowych
regionu ³ódzkiego;
wzorcowo opracowane objaœnienia
tekstowe

Zawoja (1031)
Piotr Freiwald,
Tomasz Operacz

PIG-PIB, Oddzia³ w Krakowie

wysoki poziom merytoryczny inter-
pretacji autorskiej warstwy wyniko-
wej na obszarze o zró¿nicowanych
warunkach geomorfologiczno-hydro-
geologicznych regionu karpackiego

Rabka (1032)
Józef Chowaniec,
Robert Patorski

Nazwa i numer arkusza Autorzy Nazwa firmy Podstawa wyró¿nienia

Myszyniec (255) Irena Grzegorzewska,
Genowefa Side³, Jerzy Wójtowicz

Hydrogeotechnika Sp. z o.o.,
Kielce

wysoki poziom merytoryczny;
du¿a wnikliwoœæ w zbieraniu i
analizie dostêpnych materia³ów;
profesjonalnie napisany i
zredagowany tekst objaœniaj¹cy do
mapy;
czytelnie i starannie wykonane
mapy autorskie i za³¹czniki
graficzne

Lidzbark Welski (287) El¿bieta Gawlikowska,
Krzysztof Seifert PIG-PIB, Oddzia³ we Wroc³awiu

Janowo (290) Irena Grzegorzewska,
Agnieszka Hapke, Jerzy Wójtowicz

Hydrogeotechnika Sp. z o.o.,
Kielce

Chorzele (291) Zbigniew Bêdkowski,
Katarzyna Siwy-Bêdkowska

Czêstochowskie Przedsiêbiorstwo
Geologiczne, Czêstochowa

M³awa (328) Anita Grêdysa PIG-PIB, Oddzia³ w Sosnowcu

Ostro³êka (333),
Czerwin (374)

Alina Jasiñska,
Dorota Janica

Kancelaria Œrodowiska Sp. z o.o.,
Koby³ka

P³ock (444)
Anna Gabryœ-Godlewska, Iwona
Walentek, Kamila Andrzejewska-
-Kubrak, Olimpia Koz³owska

PIG-PIB, Warszawa

Kosów Lacki (454) Zbigniew Uchnast EC Katowickie Przedsiêbiorstwo
Geologiczne Sp. z o.o., Katowice

Drohiczyn (494) Robert Formowicz PIG-PIB, Oddzia³ w Sosnowcu

Swory (567) Barbara Ptak PIG-PIB, Oddzia³ w Sosnowcu

Góra Kalwaria (597) Damian Ka³us, Halina Kapera,
Leszek Kruk

Przedsiêbiorstwo Geologiczne
ProGeo, Kraków

Tab. 4. Opracowania autorskie arkuszy Mapy geoœrodowiskowej Polski w skali 1 : 50 000 – Plansza A

Nazwa i numer arkusza Autorzy Nazwa firmy Podstawa wyró¿nienia

P³oñsk (447) Jerzy Król PROXIMA S.A., Wroc³aw bardzo wysoki poziom meryto-
ryczny;
wnikliwoœæ w zbieraniu i analizie
dostêpnych materia³ów, które
umiejêtnie i syntetycznie przed-
stawiono na mapie;
teksty objaœniaj¹ce zredagowane
poprawnie merytorycznie, w spo-
sób zrozumia³y dla nieprofesjonal-
nego odbiorcy

G³owaczów (672) Marzena Ma³ek

POLGEOL S.A., Zak³ad w Lublinie
Kozienice (673)

Adam O¿ga,
Marzena Ma³ek

Tab. 5. Opracowania autorskie arkuszy Mapy geoœrodowiskowej Polski w skali 1 : 50 000 – Plansza B
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Tytu³ opracowania Autorzy Nazwa firmy Podstawa wyró¿nienia

Weryfikacja perspektyw i
prognoz kopalin pospolitych
w granicach województwa
wielkopolskiego (arkusze
431–439, 467–471)

Beata Breitmeier,
Józef Ostrowski,
Tomasz Gutowski,
Katarzyna Czajkowska

Krakowskie Przedsiêbiorstwo
Geologiczne Sp. z o.o., Kraków

wnikliwoœæ w zbieraniu i analizie
dostêpnych informacji oraz
merytoryczne przygotowanie w
zakresie tematyki z³o¿owej;
bardzo starannie i czytelnie
wykonane za³¹czniki graficzne –
mapy, zestawienia tabelaryczne

Tab. 6. Mapa geoœrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000 – warstwa normatywna Kopaliny

Tytu³ opracowania Autorzy Nazwa firmy Podstawa wyró¿nienia

Mapa osuwisk i terenów za-
gro¿onych ruchami masowy-
mi w skali 1 : 10 000, gmina
Rabka, powiat: nowotarski,
województwo: ma³opolskie

Józef Lewandowski,
Tomasz Wojciechowski,
Tomasz Salamon

Uniwersytet Œl¹ski, Wydzia³ Nauk
o Ziemi, Sosnowiec

wysoka jakoœæ merytoryczna i kar-
tograficzna przedstawionych map
osuwisk i terenów zagro¿onych
ruchami masowymi;
wnikliwoœæ w zbieraniu i analizie
informacji podczas prac tereno-
wych;
starannie i poprawnie merytorycz-
nie wykonane karty informacyjne
opracowane dla ka¿dego zinwenta-
ryzowanego osuwiska i terenu
zagro¿onego

Mapa osuwisk i terenów za-
gro¿onych ruchami masowy-
mi w skali 1 : 10 000, gmina
Jeleœnia, powiat: ¿ywiecki,
województwo: œl¹skie

Danuta Nowicka,
Zbigniew Koluch

GEOTESTER – Us³ugi
In¿ynierskie w Zakresie Geologii i
Ochrony Œrodowiska, Szyce ko³o
Krakowa

Tab. 8. System os³ony przeciwosuwiskowej SOPO

Tytu³ opracowania Autorzy Nazwa firmy Podstawa wyró¿nienia

Projekt prac geologicznych
dotycz¹cych prac kartografii
geologicznej dla korytarza
drogi S-7 Gdañsk–Ostróda
w ramach przedsiêwziêcia:
Mapa geoœrodowiskowa
Polski w skali 1 : 50 000

Krystyna Bujakowska,
Ewa Arczewska,
Lucyna Szymanek

POLGEOL S.A., Warszawa

wysoka poziom merytoryczny;
du¿a wnikliwoœæ i sumiennoœæ w
zbieraniu i analizie materia³ów
archiwalnych;
staranne wykonanie ca³oœci
opracowania

Tab. 7. Mapa geoœrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000 – projekty prac geologicznych

Tytu³ opracowania Autorzy Nazwa firmy Podstawa wyró¿nienia

Geopark Góra Œwiêtej Anny
– udokumentowanie i pro-
pozycja jego ochrony

Pawe³ WoŸniak,
Rafa³ Sikora,
Krzysztof Lasoñ,
Marek Maækowiak,
Janusz Haising,
Joachim Szulc,
Hans Hagdorn

PIG-PIB, Oddzia³ w Sosnowcu

Komisja bardzo wysoko oceni³a
przedstawiony przez autorów pro-
jekt utworzenia Geoparku Góra
œw. Anny, który mo¿na traktowaæ
jako wzorcowy dla tego typu opra-
cowañ. Podstawa wyró¿nienia:
wnikliwoœæ w zbieraniu i analizie
dostêpnych materia³ów oraz mery-
toryczne przygotowanie do podej-
mowania tematyki geoturystyki;
tekst objaœniaj¹cy zredagowany
bardzo starannie, w sposób przej-
rzysty dla ka¿dego odbiorcy, dodat-
kowo w tekœcie znalaz³y siê mapy i
przekroje geologiczne oraz bogata
dokumentacja fotograficzna, które
u³atwiaj¹ odbiór opracowania

Wstêpna inwentaryzacja i
waloryzacja stanowisk
geologicznych dla potrzeb
oceny mo¿liwoœci
utworzenia obszaru
geoturystycznego w rejonie
Wa³brzycha

Adam Ihnatowicz,
Jacek KoŸma,
Boles³aw Wajsprych

PIG-PIB, Oddzia³ we Wroc³awiu

Komisja bardzo wysoko oceni³a
przedstawione opracowanie, a w
szczególnoœci przeprowadzony przez
autorów ranking stanowisk. Do opra-
cowania zosta³y do³¹czone karty
inwentaryzacyjne z dokumentacj¹
fotograficzn¹, opracowane dla 149
wytypowanych przez autorów sta-
nowisk. Podstawa wyró¿nienia:
wnikliwoœæ w zbieraniu i analizie
dostêpnych materia³ów oraz mery-
toryczne przygotowanie do podej-
mowania tematyki geoturystyki;
starannie zredagowany tekst
objaœniaj¹cy;
wysoka jakoœæ map ca³ego obszaru
geoturystycznego rejonu Wa³brzycha

Utworzenie Centralnego
Rejestru Geostanowisk
Polski

zespó³ autorski pod kierunkiem
Andrzeja Bera, Anny Pi¹tkowskiej i
Marcina Go³êbiewskiego

PIG-PIB, Warszawa

wysokie walory estetyczne, funk-
cjonalny interfejs oraz poprawne i
szybkie dzia³anie zarówno strony
internetowej prezentuj¹cej dane
dotycz¹ce geostanowisk, jak i
aplikacji s³u¿¹cej do pozyskania
tych danych

Tab. 9. Inne opracowania


