
Nagrody Ministra Œrodowiska 2009

Nagrody Ministra Œrodowiska za szczególne
osi¹gniêcia naukowo-badawcze w zakresie ochro-
ny, kszta³towania i u¿ytkowania œrodowiska oraz
jego zasobów, przyznawane s¹ w trybie konkursu w
kategorii indywidualnej i zespo³owej. Konkurs odby-
wa siê corocznie, od ponad 20 lat. Wyboru spoœród
zg³oszonych kandydatów dokonuje Komisja
Nagród, której w tej edycji przewodniczy³ g³ówny
geolog kraju, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Œrodowiska dr Henryk Jacek Jezierski. Do konkur-
su s¹ zg³aszane szczególne osi¹gniêcia naukowo-
-badawcze lub naukowcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ
naukowo-badawcz¹ w zakresie badañ naukowych
lub prac rozwojowych dotycz¹cych: ochrony jako-
œci powietrza, ochrony stanu wód oraz gospodarki
wodnej, ochrony jakoœci powierzchni ziemi i jej
zasobów, ochrony przed ha³asem, wibracjami i pola-
mi elektromagnetycznymi, geologii, ochrony przy-
rody, leœnictwa, przeciwdzia³ania zanieczyszczeniom,
edukacji ekologicznej, instrumentów zrównowa¿one-
go rozwoju oraz zarz¹dzania zasobami œrodowiska.

W tym roku minister Maciej Nowicki podj¹³
decyzjê o zmianie zasad konkursu i dopuszczeniu
do niego tylko prac wyró¿niaj¹cych siê efektami
naukowymi, gospodarczymi i spo³ecznymi, które
zosta³y zastosowane w praktyce. W tegorocznej
edycji konkursu minister œrodowiska przyzna³ dwie
nagrody indywidualne oraz trzy nagrody zespo-
³owe. Uroczyste wrêczenie dyplomów nagród
odby³o siê 14 wrzeœnia br. w Sali Kolumnowej gma-
chu Ministerstwa Œrodowiska w Warszawie. W uro-
czystoœci udzia³ wziêli minister œrodowiska prof.
Maciej Nowicki oraz g³ówny geolog kraju, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska, prze-
wodnicz¹cy Komisji Nagród dr Henryk Jacek
Jezierski, a tak¿e dyrektor Departamentu Edukacji
Ekologicznej Karolina Kulicka.

Indywidualne nagrody za ca³okszta³t dzia³alnoœci
naukowo-badawczej otrzymali dr hab. in¿. Stanis³aw
Witczak z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz dr hab.
in¿. El¿bieta Niemirycz z Uniwersytetu Gdañskiego.

Jedn¹ z nagród zespo³owych za szczególne osi¹gniêcia
naukowo-badawcze wyró¿niono zespó³ autorski w sk³adzie:
pracownicy Pañstwowego Instytutu Geologicznego —
Pañstwowego Instytutu Badawczego — prof. dr hab.
Ryszard Wagner (redaktor naukowy), prof. dr hab. Leszek
Marks, dr Jacek Kasiñski, doc. dr hab. Grzegorz Pieñkowski,
doc. dr hab. Bronis³aw Szymañski, prof. dr hab. Krzysztof
Jaworowski oraz pracownicy Wydzia³u Geologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego — prof. dr hab. Ryszard Marcinow-
ski, dr hab. Bronis³aw A. Matyja, dr hab. Stanis³aw
Skompski, prof. dr hab. Micha³ Szulczewski za Tabelê stra-

tygraficzn¹ Polski.
Tabela stratygraficzna Polski sk³ada siê z dwóch arku-

szy — Polska pozakarpacka i Karpaty. W opracowaniu
tabeli wziê³o udzia³ 56 czo³owych polskich stratygrafów,
reprezentuj¹cych nastêpuj¹ce jednostki naukowe:
Pañstwowy Instytut Geologiczny — Pañstwowy Instytut
Badawczy, Uniwersytet Warszawski, Instytut Paleobiolo-
gii PAN, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Uniwersytet
Jagielloñski, Uniwersytet Wroc³awski, Akademiê Górni-
czo-Hutnicz¹ i Uniwersytet Œl¹ski. Zestawiono wszystkie,

u¿ywane obecnie w Polsce, jednostki litostratygraficzne
(z dok³adnoœci¹ do formacji), lokuj¹c je w odpowiednich
regionach geograficznych i koreluj¹c ze standardowym
globalnym podzia³em stratygraficznym. Tabela stanowi
podstawowe Ÿród³o informacji dla wszelkich dziedzin
nauk o Ziemi oraz badañ i prac geologicznych w Polsce.

Pozosta³e dwie nagrody zespo³owe przyznano na wnio-
sek Kampinoskiego Parku Narodowego za program resty-
tucji jod³y pospolitej w Karkonoskim Parku Narodowym
zespo³owi w sk³adzie: prof. dr hab. in¿. W³adys³aw
Barzdajn, dr Pawe³ Chmielarz, dr in¿. Dorota Dobrowol-
ska, dr in¿. Dorota Farfa³, dr Maria Kossowska, prof. dr
hab. in¿. Stefan Kowalski, dr in¿. Marzena Niemczyk, dr
in¿. Andrzej Raj, dr hab. in¿. Piotr Robakowski i dr Jan
Suszka oraz na wniosek Instytutu Nawozów Sztucznych w
Pu³awach za opracowanie i wdro¿enie metody katalitycz-
nej redukcji emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azo-
towego, wdro¿onej w firmie ANWIL SA we W³oc³awku,
zespo³owi w sk³adzie: Jerzy Jesio³owski, Janusz Kruk,
Marcin Wilk, Janusz Dzwonkowski, Roman Jancewicz,
Jaros³aw Ptaszyñski.
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Ryc. 1. W uroczystoœci wzi¹³ udzia³ minister œrodowiska prof. Maciej
Nowicki oraz g³ówny geolog kraju, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Œrodowiska, przewodnicz¹cy Komisji Nagród dr Henryk Jacek Jezierski,
a tak¿e dyrektor Departamentu Edukacji Ekologicznej Karolina Kulicka

Ryc. 2. Zespó³ autorski Pañstwowego Instytutu Geologicznego oraz Wydzia³u
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego odbiera nagrodê za Tabelê straty-
graficzn¹ Polski. Obie fot. B. Ruszkiewicz


