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R E C E N Z J A  
 

Rozprawy doktorskiej mgr-a inż. Michała NAPIERAŁY nt.: 
„Techniczne, przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania 

eksploatacji pompowni melioracyjnych w Wielkopolsce”  
 

 

 

 

1. UWAGI FORMALNE  

 

 Recenzja niniejsza została napisana w odpowiedzi na zlecenie z dnia 5 maja 

2015 roku (sygn. pisma WMIS-4000-13/2015; umowa o dzieło nr 110/2015) Pani 

Prof. dr hab. inż. Jolanty Komisarek, prof. zw. Dziekana Wydziału Melioracji i 

Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.   

Oceniana rozprawa obejmuje 217 stron tekstu, w tym 67 rycin, 12 tabel, wykaz 

453 pozycji piśmiennictwa oraz aneks (17 rycin i 8 tabel).   

Tekst rozprawy podzielony jest na następujące części: 10Wstęp (2 strony), 

20Sformułowanie problemów badawczych i przyjęte hipotezy (4 strony), 30Cele i 

zakres pracy (2 strony), 40Przegląd literatury (48 stron), 50Metodyka badań (27 

stron), 60Wyniki badań kameralnych (42 strony), 70Wyniki badań terenowych (28 

stron), 80Podsumowanie i wnioski (9 stron), 90Literatura (16 stron), Spis tabel (1 

strona), Spis rycin (3 strony), Załączniki (aneks) (25 stron).  
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2. ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE  

 

 Rozprawa stanowi zwarte opracowanie, prezentujące dość obszernie opisane 

aspekty warunkujące eksploatację pompowni melioracyjnych w Wielkopolsce.  

Badaniami objęto około 80% pompowni będących pod nadzorem Wielkopolskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.  

W ocenianej pracy przedstawione są wyniki badań dotyczące analizy tzw. 

kosztów cyklu życia (Life Cycle Costs Analysis - LCCA) badanych pompowni, tj. 

kosztów budowy/rozbudowy/konserwacji i eksploatacji. Przedstawiono propozycje 

optymalizacji owych kosztów uwzględniając ograniczenia techniczne, przyrodnicze i 

ekonomiczne.  Oceniono ich efektywność energetyczną oraz możliwości zmniejszenia 

energochłonności procesu eksploatacji w założonym okresie funkcjonowania. 

Zweryfikowano zapotrzebowanie analizowanych pompowni na energię elektryczną 

oraz przeanalizowano pod tym kątem efekty działań bez nakładowych. Zmniejszenie 

całkowitych kosztów za energię dokonano poprzez dobór odpowiednich taryf 

energetycznych oraz  redukcję mocy zamówionej. Szczegółowe analizy, poparte 

własnymi badaniami terenowymi m.in. Autora, przedstawiono dla pompowni 

Zagórów. Te analizy wykorzystano do oceny zastosowanych metod badawczych dla 

pozostałych pompowni. Między innymi oceniono przydatność metod symulacyjnych 

do określania reżimu pracy pompowni, a także zmian oprocentowania składników 

produkcji (energii, pracy) w  czasie długoletniej eksploatacji. Opisano i 

przedstawiono rzadziej stosowane narzędzia m.in. Metodę Monte Carlo do analizy 

tzw. kosztów cyklu życia pompowni, oraz Metodę Zbiorów Rozmytych do szacowania 

stopnia ryzyka wystąpienia awarii.  

Wyrażenie „koszty cyklu życia” pompowni  występuje w literaturze 

przedmiotu. Jest to jednak kalka językowa i brzmi, moim skromnym zdaniem, dość 

dziwacznie. Bowiem termin „życie” odnosimy do elementów przyrody ożywionej.    

Rozdział pierwszy wstęp, zawiera treści wskazujące na zasadność podjętego 

tematu, głównie w aspekcie utylitarnym.  

Rozdział drugi zawiera dwie hipotezy badawcze oraz wynikające z nich 

zadania badawcze (w sumie 5 zadań). Hipotezy badawcze wskazują na 

niewykorzystane możliwości energetyczne pompowni melioracyjnych w 
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Wielkopolsce. Wskazuje się, że poprzez analizy kosztów 

budowy/rozbudowy/modernizacji i eksploatacji owych pompowni możliwe jest 

znalezienie optymalnych lub quasi optymalnych rozwiązań. Oczywiście w trzech 

aspektach wskazanych w temacie rozprawy. Natomiast same zadania badawcze 

zawierają wskazanie pragmatycznych środków na dowiedzenie  postawionych hipotez 

– badaniami szczegółowymi objęta była jedna pompownia, a pozostałe oceniane były 

na podstawie dostępnej dokumentacji.  

W rozdziale trzecim sformułowany jest cel i zakres pracy. Wydzielony został 

cel naukowy: „Ocena wybranych czynników technicznych, przyrodniczych i 

ekonomicznych na warunki funkcjonowania pompowni melioracyjnych w 

Wielkopolsce” oraz cel użytkowy: „Wskazanie możliwości poprawy efektywności 

eksploatacji wybranych pompowni melioracyjnych Wielkopolski, w rozważanym 

cyklu życia”. W rozprawie wykorzystano szczegółowe wyniki badań, dotyczące 

kosztów eksploatacji około 40-tu pompowni melioracyjnych administrowanych przez 

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Wyniki analiz 

zweryfikowano badaniami terenowymi na obiekcie badawczym polder Zagórów.   

Czwarty rozdział zawiera bardzo obszerny przegląd literatury. Obejmuje on 

następujące tematy: charakterystyka funkcjonowania systemów melioracyjnych, rola 

pompowni w eksploatacji systemów melioracyjnych na obszarach dolinowych, 

polderyzacja terenów depresyjnych, rodzaje pompowni melioracyjnych i metody ich 

klasyfikacji, oraz czynniki determinujące efektywną eksploatację pompowni 

melioracyjnych.  

W kolejnym, piatym rozdziale opisano metodykę badań: szacowania kosztów 

w tzw. cyklu życia, szacowania kosztów cyklu życia w układach pompowych, 

prognozowanie kosztów funkcjonowania pompowni melioracyjnych, metody 

symulacyjne do oceny ryzyka inwestycji, metody oceny efektywności eksploatacji 

pompowni melioracyjnych, analizę tzw. cyklu życia pompowni melioracyjnej w 

oparciu o jej niezawodność, optymalizację gospodarki elektroenergetycznej 

pompowni, oraz wskaźniki oceny energochłonności pompowni melioracyjnych.  

Rozdziały szósty i siódmy są zasadniczymi dla całej rozprawy. 

W szóstym rozdziale opisano wyniki badań kameralnych, m.in. koncepcję 

podziału pompowni melioracyjnych wraz z ich charakterystyką, oszacowanie tzw. 
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kosztów życia wybranych pompowni melioracyjnych, wyniki prognozowania kosztów 

eksploatacji pompowni na podstawie ilości zużytej energii, wyniki oceny rentowności  

stosowania poszczególnych taryf energetycznych, wyniki oceny efektywności 

modernizacji pomp oraz działań organizacyjnych, a także wyniki oceny 

energochłonności  procesu pompowania dla wybranych pompowni melioracyjnych w 

Wielkopolsce.  

W rozdziale siódmym opisano wyniki badań terenowych na obiekcie 

doświadczalnym Zagórów, tzn. scharakteryzowano sam przedmiotowy obiekt, 

opisano zakres i wyniki pomiarów hydro-meteorologicznych oraz ich wpływ na pracę 

pompowni, a w podsumowaniu przeanalizowano parametry dotyczące pracy 

pompowni melioracyjnej Zagórów.  

Ostatni, ósmy rozdział pracy stanowią podsumowanie wyników i wnioski. W 

podsumowaniu ujęte są w zasadzie najważniejsze aspekty omawiane w poprzednich 

rozdziałach rozprawy. Rozdział ten kończy podrozdział „Wnioski końcowe”, który 

zawiera stwierdzenia i wnioski szczegółowe.   

W prezentowanych w rozprawie treściach nie znalazłem błędów 

merytorycznych, które wymagałyby głębszego wyjaśnienia lub komentarzy. Niemniej 

np. wzór (24) prezentujący przykładowe reguły logiki rozmytej jest nieprecyzyjnie 

zapisany; opisy w podrozdziale 6.5 są mało czytelne. Stosowne, sugerowane zmiany 

opisałem bezpośrednio na marginesach dysertacji.  

Cytowana w rozprawie literatura jest bardzo obszerna. Niemniej, nieskromnie 

sugeruję, że warto byłoby uzupełnić ją o moją pozycję odnoszącą się do Metody 

Monte Carlo – Miler A. (1998): Modelowanie obszarowych zmienności różnych miar 

retencji. Wyd. Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu (Monografia).  

Do najważniejszych osiągnięć naukowych Autora recenzowanej rozprawy 

należą:  

- holistyczne opisanie, wraz ze stosowną analizą eksploatacji pompowni 

melioracyjnych w Wielkopolsce (nadzorowanych przez Wielkopolski 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu),  

- propozycja  zmodyfikowanego modelu tzw. kosztów cyklu życia pompowni 

opartego o aspekt niezawodności obiektu, w celu poprawy efektów 

prowadzonych obliczeń szacunkowych.  
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3. UWAGI I ZASTRZEŻENIA REDAKCYJNE  

 

Generalnie, stronę redakcyjną pracy uważam za poprawną.  

Drobne uwagi o charakterze redakcyjnym zaznaczyłem bezpośrednio w tekście 

(najczęściej tzw. literówki, przeoczenia – nie wymagają one głębszych komentarzy).  

Przy przygotowywaniu pracy lub jej fragmentów do druku należy stosownie 

korekty wprowadzić do tekstu.  

 

4. PODSUMOWANIE  

 

Rozprawa napisana jest w sposób przejrzysty. Należy podkreślić, iż Autor w 

sposób właściwy, omawiane zagadnienia poglądowo zilustrował dobrze dobranymi 

rysunkami i tabelami. Wnioski i stwierdzenia ujęte w ostatnim merytorycznym 

rozdziale rozprawy ściśle wynikają z analiz i dywagacji zawartych we wcześniejszych 

rozdziałach przedmiotowej pracy.  

Recenzowana praca wnosi, moim zdaniem, istotne nowe elementy tak 

poznawcze jak i utylitarne do melioracji.  

Układ pracy jest właściwy, a teza wynikająca z celu pracy wyczerpująco 

dowiedziona. Materiał empiryczny wykorzystany w analizach jest obszerny, wydaje 

się realistyczny i budzi zaufanie.  

Na zakończenie chciałbym podkreślić, że p. mgr inż. Michał Napierała 

poprawnie postawiła i skutecznie rozwiązał podjęty problem badawczy. Zgłosiłem 

parę uwag, w większości o charakterze redakcyjnym lub dyskusyjnym - część z nich 

naniosłem bezpośrednio w tekście rozprawy. Nie umniejszają one zasadniczych treści 

zawartych w pracy, którą oceniam jako wyróżniającą.  

Oceniana rozprawa doktorska w pełni spełnia wymagania określone w Ustawie 

z dnia 14 marca 2003 roku o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym oraz o 

Stopniach i Tytule w Zakresie Sztuki (Dz. U. z 2003r. nr 65, poz. 595 z późniejszymi 

zmianami) oraz w Rozporządzeniu z dnia 15 stycznia 2004 roku Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu (Dz. U. z 2004r. nr 128, poz. 128).  
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Wnioskuję więc o dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony i do 

nadania p. mgr-owi inż. Michałowi Napierale stopnia naukowego 

doktora oraz o wyróżnienie rozprawy. 

 

 

 

 

 

 

       

(Antoni T. MILER) 

 

 


