
 

 

 

           Uchwała nr 2/2018 

 

Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

     z dnia 19 stycznia 2018 r  
 

w sprawie zgłoszenia kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione 
rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego oraz osiągnięcia naukowe w tym wybitny dorobek 
naukowy 

       

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy a dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z poźn. 

zm.) i § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, 

wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione 

rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego 

doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, 
naukowo-techniczne lub artystyczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 265) Rada Wydziału postanawia: 

 
 

§ 1 

 

1. Zgłosić do nagrody Prezesa Rady Ministrów:  

 

 wysoko ocenione osiągnięcie będące podstawą do nadania stopnia doktora 

habilitowanego  

 

1.1. Dra hab. Marka Błasia  

Cykl publikacji pt. Przestrzenna i czasowa struktura depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych 

na obszarze Sudetów Zachodnich.  

 

1.2.  Dr  hab. Agnieszki Latochy  

Cykl publikacji pt. Geomorfologiczne i krajobrazowe skutki zmian społeczno-gospodarczych na 

Ziemi Kłodzkiej od średniowiecza po czasy współczesne. 

 
                                                                                 § 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                Przewodniczący Rady Wydziału  

       

Dziekan: dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr  



 

 

      
 

Uzasadnienie wniosku   

 

Pan dr Artur Pędziwiatr uzyskał stopień doktora geologii 1 grudnia 2017 roku w Instytucie 

Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Działalność naukowa Pana dr. Pędziwiatra w 

trakcie przygotowywania swojej rozprawy doktorskiej koncentrowała się na analizie mobilności 

pierwiastków metalicznych na terenach ultramaficznych (od skały macierzystej poprzez glebę do 

roślin). Problem badawczy jaki został postawiony przed doktorantem był bardzo trudny do 

rozwiązania. Pan dr Pędziwiatr w trakcie studiów doktoranckich poruszał się w obrębie kilku 

dyscyplin naukowych tj. geologia, gleboznawstwo, chemia oraz biologia, wykorzystując 

zróżnicowane metody analityczne typowe dla tych dyscyplin. Efektem prac badawczych dr. 

Pędziwiatra było zidentyfikowanie związku pomiędzy rodzajem skały macierzystej a mobilnością 

pierwiastków metalicznych w glebach oraz zawartością tychże pierwiastków w roślinach. Warto 

podkreślić, że w odróżnieniu od badań innych naukowców zajmujących się tematyką mobilności 

metali na terenach ultramaficznych, aktywność naukowa dr. Pędziwiatra charakteryzuje się 

szczegółowością, która polega na dokładnej analizie skał macierzystych pod kątem teksturalnym, 

mineralogicznym i chemicznym. Dzięki takiemu podejściu doktorantowi udało się w pełni 

zweryfikować hipotezy badawcze i zrealizować cele postawione w rozprawie doktorskiej. Znalazło 

to uznanie w oczach recenzentów i Rady Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych, która 

postanowiła wyróżnić jego rozprawę doktorską. Wyniki podsumowujące prace badawcze 

związane z doktoratem zostały opublikowane w formie dwóch artykułów z tzw. listy filadelfijskiej 

(Geoderma IF-4,036, 35 pkt wg listy A MNiSzW, Plant and Soil IF-3,052, 40 pkt wg listy A 

MNiSzW).  

W czasie swoich studiów doktoranckich dr Pędziwiatr zdobywał doświadczenie 

w zagranicznym ośrodku naukowym (Uniwersytet Paris Sud w Orsay) gdzie przebywał przez 3 

miesiące. Efektem tego stażu naukowego było określenie składu izotopowego niklu w próbkach 

skał i gleb ultramaficznych, co następnie zostało opublikowane w czasopiśmie Plant and Soil. 

Warto podkreślić, że są to jedyne jak do tej pory tego typu badania w naszym kraju. 

Oprócz badań prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej dr Pędziwiatr brał również udział 

w kilku projektach badawczych obejmujących tematykę z dziedziny nauk o Ziemi. Efektem tej 

działalności jest współautorstwo dr. Pędziwiatra w jeszcze jednej publikacji z listy A MNiSzW, 

która ukazała się na łamach czasopisma Geochemical Journal.  

Całokształt aktywności naukowej pana dr. Artura Pędziwiatra a przede wszystkim jego 

dokonania związane z realizacją rozprawy doktorskiej w pełni umiejscawiają go w gronie 

najlepszych młodych badaczy zajmujących się szeroko rozumianą geochemią środowiska. W 

związku z czym Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w pełni popiera wniosek 

o przyznanie panu dr. Arturowi Pędziwiatrowi nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną 

rozprawę doktorską. 

 

 

 


