
Nagroda Ministra Środowiska  
za całokształt pracy naukowo-badawczej oraz podejmowane działania  

na rzecz ochrony klimatu dla prof. dr. hab. Macieja Sadowskiego  
 

Prof. dr hab. Maciej Sadowski  jest absolwentem Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu 
Wrocławskiego (1960 r.). Tytuł doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1968 r., a w 1980 r. tytuł 
doktora habilitowanego nauk geograficznych w zakresie klimatologii. W 1990 r. został profesorem 
nadzwyczajnym nauk przyrodniczych. 

Od 50 lat Profesor Sadowski  pracuje naukowo w dziedzinach: hydrometeorologia, klimatologia, 
polityka ochrony klimatu, a od wielu lat aktywnie działa na rzecz ochrony klimatu. Przez 33 lata 
pracował naukowo w IMiGW, od 14 lat jest profesorem w IOŚ. 

W latach 1999-2002 był zatrudniony w NFOŚiGW, do 2008 r. był przez 9 lat profesorem na 
Politechnice Białostockiej. Wypromował ok. 100 magistrów i inżynierów oraz 4 doktorów. 
Za osiągnięcia w działalności dydaktycznej został odznaczony Medalem Edukacji Narodowej. 

W Instytucie Ochrony Środowiska aktualnie pełni funkcję Pełnomocnika ds. Współpracy 
Międzynarodowej i Kierownika 
Zakładu Ochrony Klimatu. Od 
wielu lat uczestniczy lub 
uczestniczył w pracach szeregu 
prestiżowych instytucji, korporacji, 
organizacji międzynarodowych 
i krajowych, m.in. w Komitecie ds. 
Współpracy z Międzynarodowym 
Programem IGBP – Global Change 
„Zmiany Globalne Geosfery i 
Biosfery” przy Prezydium PAN, 
był członkiem Rady Programowej 
Climate Institute w Waszyngtonie, 
Rady Wydawniczej czasopisma 
„Mitigation and adaptation strategy 
for global change”, Rady 
Wydawniczej czasopisma JIQ 
(Joint Implementation Quarterly) 
oraz członkiem Komitetu 
Sterującego Małych Dotacji GEF. W latach 2007-2008 był zastępcą kierownika w panelu 
tematycznym Kluczowe Problemy Ekologiczne Narodowego Programu Foresight POLSKA 2020. Jest 
członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska przy Ministrze Środowiska, której jest 
wiceprzewodniczącym, członkiem Rady Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych w ramach 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Rady Naukowej IMGW i Przewodniczącym Rady 
Naukowej IOŚ. 

Profesor Sadowski jest autorem wielu i publikacji z zakresu klimatologii i hydrometeorologii oraz 
prac eksperckich, w tym m.in. autorem opracowania scenariuszy przyszłych zmian klimatu w Polsce 
i ich konsekwencji w rolnictwie, jak również opracowania strategii redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w Polsce do roku 2030 i adaptacji gospodarki do zmian klimatu. Do najważniejszych 
jego osiągnięć zaliczyć należy stworzenie podstaw naukowych do opracowania normy 
technicznej obciążenia przewodów przez osad lodu, regionalizację zapasu wody w śniegu 
w kontekście obciążeń budowli i potrzeb prognoz hydrologicznych, rekonstrukcję warunków 
klimatycznych od XIII wieku. 

Od 2002 roku aktywnie uczestniczy w międzynarodowych projektach na rzecz ochrony środowiska, 
jak US Country Study on Climate Change, a ostatnio m.in. w Projekcie ERA-NET Scientific 



Knowledge for Environmental Protection – Network of Funding Agencies (SKEP), Projekcie SAFE – 
Działania Małych i Średnich przedsiębiorstw na rzecz ochrony środowiska w krajach kandydujących 

i innych. 

W latach 2004-2008 był kierownikiem Projektu 
dotyczącego realizacji zadań wynikających 
z ratyfikowania bądź podpisania przez Polskę 
wielostronnych umów międzynarodowych oraz 
członkostwa w agendach i instytucjach powołanych przez 
ONZ w zakresie ochrony środowiska. 

W latach 2005-2006  prowadził projekt The National 
Strategy for the Environmentally Sound Management 
of POPs oraz w 2006 roku kierował Projektem „Prognoza 
oddziaływania na środowisko Narodowych Strategicznych 
Ram Odniesienia na lata 2007-2013”. Aktualnie 
przewodniczy projektowi badawczemu pt. „Opracowanie 

metodycznych podstaw adaptacji produkcji roślinnej w gospodarstwach rolniczych o różnych typach 
gospodarowania i skali produkcji do oczekiwanych zmian klimatycznych”. 

Profesor Maciej Sadowski to niestrudzony orędownik kampanii WWF prowadzonej pod hasłem 
„Zróbmy dobry klimat”, gdzie zachęca Polaków do ograniczenia ich wpływu na globalne ocieplenie 
poprzez efektywniejsze gospodarowanie energią. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje jego zaangażowanie w prace na rzecz Konwencji 
Klimatycznej. Z Konwencją Klimatyczną jest związany od samego jej początku. Od 1990 
r. działał w Międzyrządowym Komitecie Negocjacyjnym, który w krótkim czasie 
pomimo różnych, a nawet często sprzecznych interesów wynegocjował w 1992 r. tekst 
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. 

 
Największym Jego sukcesem osiągniętym wspólnie z Ministrem Środowiska Maciejem 
Nowickim było przyjęcie przez Konferencje Stron Konwencji odrębnego roku odniesienia (1988) 
do oceny wywiązywania się przez Polskę ze zobowiązań dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Dzięki temu Polska nie 
tylko wypełniła z nadwyżką zobowiązania 
konwencji i wypełnia zobowiązania 
Protokołu z Kioto bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów - ale także uzyskała 
nadwyżki zredukowanej emisji warte kilka 
miliardów dolarów. 

W kolejnych latach profesor Maciej 
Sadowski wspierał proces ratyfikacji 
Konwencji przez Polskę zakończony w 1994 
r. Będąc członkiem delegacji polskiej na 
kolejnych sesjach Konferencji Stron 
Konwencji negocjował szczegółowe 
zobowiązania w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, które zostały 
zawarte w Protokole przyjętym w 1997 r. w Kioto, tzw. Protokole z Kioto. W Konwencji 
Klimatycznej rok 2008 był rokiem szczególnym ze względu na objęcie w grudniu 2008 r. 
przewodnictwa 14 sesji Konferencji Stron przez Ministra Środowiska i na tok prac negocjacyjnych 
prowadzonych nad nowym porozumieniem, które obejmie działania społeczności międzynarodowej na 
rzecz ochrony klimatu po 2012 r. W grudniu 2008 r. w Poznaniu obyła się 14 sesja Konferencji Stron 



Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych Profesor Sadowski kierował zespołem 
merytorycznym powołanym w celu wspierania działania Prezydenta 14 sesji Konferencji Stron. 
Jego ogromne doświadczenie i wiedza okazały się bardzo cenne w czasie długich, żmudnych 
i trudnych negocjacji nowego porozumienia. Poznań wyznaczył kolejne etapy w drodze do 
Kopenhagi, gdzie z woli społeczności międzynarodowej powinno zostać podpisane to nowe 
porozumienie. 

Po podpisaniu przez Polskę Konwencji w 1992 r. w Instytucie Ochrony Środowiska został utworzony 
Ośrodek Ochrony Klimatu kierowany przez prof. Sadowskiego. We współpracy z szerokim gronem 
naukowców i ekspertów z różnych dziedzin nauki prowadzone były pionierskie prace na rzecz 
ochrony klimatu. W 1996 r. zostały przygotowane „Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i adaptacji polskiej gospodarki do zmian klimatu”. To była pierwsza kompleksowa próba oceny 
możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce w długim horyzoncie czasowym oraz 
skutków, jakie zmiany klimatu mogą wywołać w polskiej gospodarce. Dzięki aktywnym działaniom 
profesora rozpoczęto prowadzenie systematycznych prac na rzecz inwentaryzacji emisji i pochłaniania 
gazów cieplarnianych. Działalność profesora była ukierunkowana na wspieranie wypełniania przez 
Polskę zapisów Konwencji Klimatycznej. Pod jego kierownictwem były przygotowane projekty 
raportów rządowych z wypełniania przez Polskę postanowień Konwencji, które były przedkładane 
Konferencji Stron, tj. najwyższemu organowi Konwencji. 

Znana jest jego działalność w zakresie popularyzacji zagadnień zmian klimatu poprzez media (TV, 
radio, prasa). Prowadzi aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi jak „Koalicja 
Klimatyczna” WWF, Greenpeace, British Council, i innymi. 

Profesor jest współtwórcą ukazującego się od wielu lat 
biuletynu informacyjnego „Zmiany klimatu”, w którym 
publikowane są najnowsze wiadomości dotyczące zmian 
klimatu z dziedziny polityki, nauki oraz konkretne 
przykłady działań podejmowanych z zamiarem ograniczenia 
negatywnego wpływu człowieka na klimat, jak również 
możliwości adaptacji społeczeństw do zmieniających się 
warunków klimatycznych. Podejmuje wysiłki na rzecz 
popularyzacji w społeczeństwie polskim najnowszej wiedzy 
o zmianach klimatu prezentowanej przez Międzyrządowy 
Zespół ds. Zmian Klimatu. Do tej pory ukazały się w języku 
polskim 2 raporty IPCC oceniające zmiany klimatu, 
przetłumaczone i opracowane przez zespół kierowany przez 
Profesora. 

Sceptyków globalnego ocieplenia wywołanego działalnością 
człowieka Profesor przekonywał do podejmowania działań 
na rzecz klimatu wielokrotnie powtarzając, że działania na 
rzecz ochrony klimatu stwarzają dodatkową szansę 
wymuszania poprawy wykorzystania energii, a tym samym 

obniżenia kosztów produkcji, racjonalizacji wykorzystania zasobów surowców energetycznych oraz 
poprawy stanu atmosfery czyli poprawy stanu środowiska.  
 
Profesor Maciej Sadowski jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie zmian klimatu oraz ich 
konsekwencji w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym. Przez lata inspirował i kształcił 
wielu działaczy ekologicznych, inicjował dyskusje i działania zmierzające do zapobiegania degradacji 
środowiska. Swoją postawą przyczynia się do budowania świadomości związanej z poszanowaniem 
i ochroną przyrody oraz wnosi szerokie spojrzenie na problemy zmian klimatycznych. 


