
Uchwała Nr XXVII/643/09 
Rady Miasta Gdyni 

z 28 stycznia 2009 roku 
 
 
 
nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI 

DLA GDYNI” – Medal Nr 38 
 
 
Działając na podstawie § 11 Statutu Miasta Gdyni (MRMG Nr 27/04, poz. 223), Rada Miasta Gdyni uchwala, co 
następuje: 
 
 

§ 1 
 
Nadaje się Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal Nr 38 – panu profesorowi Krzysztofowi Skórze . 
 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
 

dr inŜ. Stanisław Szwabski 



UZASADNIENIE 
 

Krzysztof Edward Skóra, w 3 generacji gdynianin, urodził się w 30 września 1950 w Gdyni,  
w kamienicy przy ul. Świętojańskiej. Jest absolwentem III LO w Gdyni i usytuowanym teŜ w 
Gdyni kierunku oceanografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego, 
który ukończył w 1973 r.  

Specjalizuje się w biologii i ekologii ryb strefy przybrzeŜnej Bałtyku. Tworzy i 
realizuje liczne projekty mające na celu ochronę siedlisk, flory i fauny Morza Bałtyckiego. 
Szczególnie znane są jego działania dotyczące czynnej ochrony bałtyckich fok i morświnów. 
W stacyjnym fokarium prowadzi się min. prace nad przywróceniem kolonii szarych fok na 
polskim wybrzeŜu. 

Pracuje na stanowisku profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Kierując obecnie Stacja 
Morską Instytutu Oceanografii UG w Helu tworzył ją od 1977 roku. Jest to terenowa 
placówka badawczo-edukacyjna, w której, w sposób praktyczny kształci m.in. biologów, 
ekologów, fizyków, chemików i geologów morza oraz prowadzi badania nad problemami 
funkcjonowania, degradacji, rewitalizacji i ochrony morskiego ekosystemu.  

Profesor Krzysztof E. Skóra to nie tylko naukowiec, autor lub współautor ponad 100 
publikacji naukowych i odkrywca nowego gatunku ryby antarktycznej ale i popularyzator 
najnowszych wyników badań oraz wiedzy o morskim świecie. Efektem jego pracy i zespołu, 
który stworzył jest realizowana oryginalna idea edukacyjnej placówki badawczej o cechach 
pro-przyrodniczej atrakcji turystycznej z powodzeniem ekonomicznie dyskontowana przez 
nasz region. Ideę tą wzbogaca oświatowy projekt „Błękitnej szkoły” oraz plany budowy 
bałtyckiego centrum edukacyjnego pn. „Błękitnej wioski” czy teŜ zamierzenia przyrodniczo-
historycznego parku na helskim cyplu.  

Działalność prof. Krzysztofa E. Skóry została zauwaŜana nie tylko w kraju. W roku 
2005 otrzymał skandynawską Baltic Sea Fund Prize, przed rokiem tytuł Człowiekiem Roku 
Polskiej Ekologii oraz zwaną „bałtyckim noblem”- Swedish Baltic Sea Water Award - 
Nagrodą Morza Bałtyckiego. 

Projekt wnosi na sesję Komisja Statutowa. 
 

 
Przewodniczący Komisji 

Andrzej Kieszek 
 


