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Recenzja rozprawy doktorskiej  

mgr. Krzysztofa Pysznego 

„Systemy informacji przestrzennej w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko 

w planowaniu przestrzennym województwa wielkopolskiego” 

 

 

1. Uwagi wstępne 

 Planowanie przestrzenne odpowiedzialne jest za kształtowanie, ochronę oraz zarządzanie 

dobrami środowiskowymi. Konsekwencją takiego poglądu jest wprowadzenie procedury 

sprawdzających relację: typ proponowanej zmiany w sposobie użytkowania i zagospodarowania 

terenu a rodzaj oddziaływania i związane z nim zmiany w środowisku, tj. strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. Niestety, o ile wymagania formalne, administracyjno-prawne zostały 

ustawowo określone, to aparat poznawczy, instrumentarium metodologiczne i metodyczne oraz 

procedury badawcze ciągle nie są należycie rozpoznane, zweryfikowane oraz wdrożone do praktyki. 

Praca mgr Krzysztofa Pysznego „Systemy informacji przestrzennej w strategicznych ocenach 

oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym województwa wielkopolskiego” podnosi 

problem zastosowania systemów informatycznych w procedurach administracyjnych (strategiczne 

oceny oddziaływania na środowisko) w celu usprawnienia zarządzania strategicznego środowiskiem,  

wspierania ochrony i kształtowania środowiska, a także jako odpowiedź na potrzeby społeczne i 

gospodarcze. 

 

2. Ogólne informacje o pracy 

 Recenzja niniejszej rozprawy została wykonana jako konsekwencja uchwały Rady Wydziału 

Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 4 

lutego br.  Praca doktorska wykonana została na tymże Wydziale pod kierunkiem prof. dr hab. inż. 

Czesława Przybyły, promotora rozprawy, oraz dra Karola Mrozika, jako promotora pomocniczego. 

Praca liczy 229 stron (w tym mieszczą się bibliografia, spisy i załączniki graficzne). Tekst pracy 

zawiera tabele, ryciny i schematy, w większości wykonane przez Autora pracy, w części adaptowane, 

oczywiście z podaniem pierwotnego źródła. Spis bibliograficzny podzielono na części: akty prawne, 

akty prawne uchylone, artykuły i monografie; są to opracowania aktualne, w dużej części 

opublikowane w ostatnim dziesięcioleciu, liczne obcojęzyczne opracowania  (łącznie 150 pozycji, w 

tym 8, będących autorstwa lub powstałych przy udziale mgr Pysznego).  
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Rozprawa składa się z dziewięciu, ponumerowanych rozdziałów. Cztery rozdziały początkowe, 

zawierają dane porządkowe, tj. naświetlenie problemu, charakterystykę celu i hipotez badawczych, 

część metodyczną oraz teoretyczne wprowadzenie z problemowo ujętym przeglądem literatury. 

Pozostałe rozdziały: 5. Badania ilościowe prognoz oddziaływania na środowisko w województwie 

wielkopolskim; 6. Model strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko – narzędzie wspierające 

proces podejmowani decyzji w procedurze SOOŚ, 7. Weryfikacja modelu SOOŚ - studium przypadku, 

8. Dyskusja, 9. Wnioski -  prezentują dane zebrane w oparciu w wybrane procedury badawcze, 

zawierają odpowiedź na założone cele i weryfikację przyjętych hipotez, krytyczne spojrzenie na 

wyniki oraz wnioski (teoretyczne i praktyczne). 

 

2.Ocena pracy i uwagi szczegółowe 

 Wyodrębniono sześć celów badawczych (str. 11-12), jeden cel aplikacyjny [cyt.: wskazanie 

kluczowych problemów w zakresie implementacji systemów informacji przestrzennej do prognoz 

oddziaływania na środowisko i propozycje ich rozwiązania (…)]; postawiono sześć hipotez. Cele 

skonstruowano hierarchicznie, odnosząc się do roli i rangi dokumentów oceniających opracowania 

planistyczne (prognoza – ocena strategiczna). Co do przyjętych hipotez - moim zdaniem, hipotezy 1-3 

(cyt.: 1. Prognozy oddziaływania na środowisko (…) są niejednorodne w zakresie materiałów i metod 

stosowanych na etapie ich opracowania. 2. W prognozach (…) nie stosuje się modelownia GIS i nie 

wykorzystuje potencjału informacyjnego krajowych baz danych przestrzennych. 3. W prognozach 

oddziaływania na środowisko nie wykorzystuje się wniosków wynikających z opracowań 

ekofizjograficznych) wielokrotnie już były stawiane przez badaczy (m.in. prace Kistowskiego, Sas-

Bojarskiej, Szulczewskiej, Chmielewskiego) i nie wymagają dodatkowej weryfikacji. Rozumiem 

jednak potrzebę stworzenia tła do dalszych, oryginalnych rozważań. Natomiast efekty prac nad trzema 

kolejnymi hipotezami (cyt.: 1. Potencjał informacyjny krajowych baz danych przestrzennych jest 

wystarczający, by na jego podstawie określić skwantyfikowaną wrażliwość środowiska przyrodniczego 

na zagrożenia wynikające z realizacji SUIKZP gmin. 2. Opracowany model GIS, który będzie 

opisywał i oceniał wrażliwość środowiska przyrodniczego na zagrożenia wynikające ze zmian 

zagospodarowania terenu, wpłynie na wzrost porównywalności ocen dokonywanych na etapie SOOŚ. 

3.Zastosowanie narzędzi GIS w SOOŚ pozwala szybciej i precyzyjniej w stosunku do metod dotychczas 

stosowanych, określić zasięg i charakter oddziaływania oraz pomaga wskazać działania 

ograniczające lub minimalizujące wcześniej zidentyfikowane oddziaływania) mogą wnieść nowe 

wartości do nauki i na pewno warte są rozpatrzenia badawczego.  

 Zaprezentowane w rozdziale 4. metody i techniki wyboru obszaru badań, zbierania i analizy 

danych, konstruowania modelu uważam za kompetentnie, a procedury badawcze (następstwo działań: 

analiza, synteza, weryfikacja, wnioski) za właściwie dobrane. To podejście pozwala na 

przeprowadzenie lustracji hipotez oraz wyprowadzenie prawidłowych wniosków. Bardzo obszerny 

rozdział trzeci zawiera dane porządkowe, odnoszące się do zasad konstrukcji, historii oraz roli 
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dokumentów i dokumentacji analizowanych w niniejszej pracy. Nie wnosi on nowych treści do nauki, 

lecz zbiera i porządkuje informacje, z elementami podejścia krytycznego, osadzając je w kontekście 

dalszych wywodów. Dane są zebrane skrupulatnie, rzetelnie udokumentowane, uporządkowane i 

szczegółowo omówione. Najwartościowsze, w moim odczuciu, są pozostałe rozdziały, tj. 5-7. Mają 

charakter całkowicie oryginalny, badawczy, a przytaczane źródła są punktem krytycznej konfrontacji 

wyników i wniosków wypracowanych przez Autora dysertacji ze zdaniem innych badaczy.  

Założone w rozprawie cele zostały osiągnięte. Dla ich realizacji Autor przygotował oryginalną 

bazę złożoną z dotychczas wykonanych w woj. wielkopolskim prognoz i ocen strategicznych 

dokumentów planistycznych. Materiał ten poddał analizie i krytycznie skomentował. Następnie w 

oparciu o narzędzia GIS skonstruował model SOOŚ, stosując analizy wielokryterialne, zweryfikował 

go empirycznie, a następnie wyprowadził wnioski. Obszar wybrany do testowania modelu (gmina 

podmiejska Komorniki) został wybrany właściwie (autor podaje kryteria wyboru; są logiczne, 

zasadne).  

Konstrukcja pracy jest odpowiedzią na przyjęte cele - każdy z nich znajduje rozwiązanie poprzez 

zebrany i przeanalizowany materiał, a wyniki są podsumowane oceniającym komentarzem. 

Zastosowane procedury, planowe, w pełni przemyślane postępowanie badawcze udowadnia dojrzałość 

naukową Aplikanta. Umiejętność korzystania z materiałów źródłowych, dokonany wybór metod, 

sposób postępowania badawczego, logiczne wiązanie wątków świadczy o opanowaniu warsztatu 

naukowego w stopniu pozwalającym na wykonywanie prze Niego skomplikowanych i nowatorskich 

zadań.  

Jako osiągnięcia istotne dla postępu w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska wskazuję: 

1. przegląd i krytyczną ocenę metod prognozowania zmian w środowisku będących skutkiem 

przyjętych lokalnie polityk przestrzennych; 2. opracowanie podstaw metodycznych  wskaźnikowego 

modelu GIS służącego do przeprowadzania SOOŚ umożliwiającego prognozowanie skutków 

środowiskowych polityk przestrzennych w sposób metodycznie spójny i porównywalny; 3. wskazanie 

kryteriów analizy i oceny SOOŚ, nadanie im rang i wag różnicujących istotność czynnika, 4. 

przeprowadzenie analiz dotyczących stosowania narzędzi GIS i określenie możliwości ich szerokiej 

implementacji w tej dyscyplinie. Ponadto podkreślam: dobre teoretyczne przygotowanie mgr 

Pysznego (omówienie stosowanych pojęć i akronimów, szeroki przegląd literatury, dane historyczne, 

prawne oraz zagadnienia administracyjne w odniesieniu do procedur SOOŚ i planowania 

przestrzennego przeprowadzony szeroko, pod kątem poruszanych zagadnień), swobodę doboru i 

korzystania z metod, umiejętność prezentacji i interpretacji danych oraz krytycznej oceny wyników. 

 Praca wpisuje się w ważny, dotychczas niewystarczająco rozpoznany i metodycznie 

opracowany w Polsce nurt badawczy i praktyczny. Tworzenia baz danych o środowisku, w oparciu o 

system informacji przestrzennej, zgodnie z dyrektywą INSPIRE, spoczywa na organach rządowych i 

administracji samorządowej i związane jest z ich kompetencjami zarządczymi i planistycznymi. 

Jednakże narzędzia informatyczne, jakkolwiek upowszechnione i dostępne, nie zawsze 
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wykorzystywane są efektywnie, a  przydatność i użyteczność tych narzędzi bywa wątpliwa, ze 

względu na wąski zakres informacji i niską  sprawność systemów informacji przestrzennej. 

Przedstawiony w rozprawie doktorskiej  model dzięki sprawności użytkowej może stać się dostępny 

dla praktyki jako narzędzie powszechne i uniwersalne i wpłynąć na poprawę jakości planowania 

przestrzennego. 

 

3.Wnioski końcowe 

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, ze zmn.) rozprawa doktorska powinna stanowić 

oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata 

w danej dyscyplinie naukowej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. 

Jestem przekonana, że recenzowana praca spełnia stawiane przez ustawę wymagania. Uważam, że 

przedstawiona rozprawa jest świadectwem opanowania przez Autora warsztatu naukowego w stopniu 

wysokim, odpowiada wymaganiom stawianym rozprawom doktorskim w art. 13 ust. l cytowanej Ustawy i 

kwalifikuje Go do nadania stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. W 

związku z powyższym wnoszę do Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, o przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Pysznego 

„Systemy informacji przestrzennej w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko w 

planowaniu przestrzennym województwa wielkopolskiego” mgr. Krzysztofa Pysznego i dopuszczenie do 

publicznej obrony. 

 

                                                                                                             
 

                                                                                                  prof. dr hab. Beata Raszka 

Wrocław, 24 marca 2016 r .                                               Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

 

 

 

 

 


