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Ocena osiqgniea naukowych, dydaktyc.znych i organizacyinych dr Sylwii Br6dki, w zwiqzku
z wnioskiem do Rady Dyscypliny Nauk o Ziemi i Srodowisku Wydzialu Nauk Geograficznych
i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - za pogrednictwem
Rady DoskonaloSci Naukowei - o przeprowadzenie postepowania w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk Scislych i pnyrodniczych w dyscyplinie
nauk o Ziemii Srodowisku;
(ocena opracowana na zlecenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
PodstowQ niniejszej oceny, zgodnie z oft.219 ust.1. pkt.2o Ustowy z dnid 20 lipco 2018 r.
Prowo o szkolnictwie wyiszym i nduce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z p6in. zm.), stonowi
oktealenie osiqgniecio noukowego w postoci monogrolii .Adoptocyjne zdaqdzctnie
arodowiskiem. Podstowy teoretyczne i zostosowonio".

1. Osoba Habilitantki - informacle 0g6lne

Pani dr Sylwia 8r6dka, obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w lnstytucie Geografii

Fizycznej i Ksztattowania Srodowiska Przyrodniczego, Wydzialu Nauk Geograficznych

iGeologicznych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada wyksztalcenie

kierunkowe, zgodne z dyscyplina nauk o Ziemi iirodowisku. Ukoiczyta, w roku 1995, studia

magisterskie w zakresie geografii, ze specjalnoicia Kszlattowanie iochrona (rodowiska,

w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydziat Nauk Geograficznvch

i Geologicznych), nastqpnie r6wniei w tymie oarodku uzyskala, w roku 2002, twul Doktora

Nauk o Ziemi w zakresie geografii- na podstawie rozprawy: ,,Zmiany przestrzeni rekreacyjnej

wybranych miast wojew6dztwa wielkopolskiego w latach 1975-1997". Ponadto ukoiczyla
w 2008 r. Studia podyplomowe .,Urbanistyka i gospodarka przestrzenna" w Politechnice

Warszawskiej, na Wydziale Architektury. Habilitantka konsekwentnie realizuje sw6j rozw6j

naukowy poiwiqcony badaniom (rodowiska oraz zarzqdzaniu jego zasobami- uznawanym za

wainQ dziedzine wiedzy - zar6wno naukowej jak i praktycznej. Jest AutorkE lEcznie 106

publikacji (w tym 99 po uzyskaniu stopnia doktora), z tego: 4 monografii, 55 rozdzial6w w

monografiach i 24 artykul6w w czasopismach naukowych (wg zloionego Zalacznika 4 -
Wykaz osiagniqd naukowych albo artystycznych, stanowiEcych znaczny wklad w rozw6j

okreilonej dyscypliny) oraz 6 redakcji naukowych monografii i25 ekspertyz. Niekt6re z prac

staly siq jui klasyka metodologii ocen (rodowiska geograficznego i oddzialywania czlowieka

na Srodowisko. Poza tym Habilitantka wykazala udzial w 32 konferencjach - z wygloszonym

wystEpieniem. Habilitantka posiada r6wniei znaczQce do(wiadczenie w pracy dydaktycznej i

dzialalno(ci popularyzatorskiej oraz dorobek organizacyjny, zwiEzany z funkcjonowaniem

macierzystej uczelni. Jest cztonkiem Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu oraz jej

miqdzynarodowego odpowiednika - lnternationalAssociation for Landscape Ecology, i osobE

znana ze wzglqdu na sw6j dorobek naukowy w irodowisku geograf6w i ekolog6w krajobrazu.



2. Ocena osiqgniecia naukowego bqdqcego pnedmiotem postepowania
habllitacyinego

Pani dr Sylwia Br6dka, przedstawila do oceny osiqgniQcie naukowe w postaci opracowania

monografii ,,Adaptacyjne zarzadzanie Srodowiskiem. Podstawy teoretyczne i zastosowania".

Monografia, wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN, liczy 321 stron izawiera 49 tabel,

27 tycin otaz 591 pozycji literatury. W kontekicie og6lnym, praca ta stanowi kontynuacjq

izwieiczenie dotychczasowego dorobku naukowego Autorki. Praktycznie cala mono8rafla

cechuje siQ wykorzystaniem dobrze dobranej, aktualnej, warto(ciowej, miqdzynarodowej

literatury iw przekonr4,vujqcy spos6b wskazuje na rozlegtq idobrze udokumentowanq

wiedzq Autorki w zakresie przedmiotu badari. Szczeg6lnie moina zwr6cid uwagQ na bogata,

aktualnQ i precyzyjnie powiazanq z treftie pracy literaturQ w zakresie ekologii krajobrazu -
przy czym wielka liczba cytowanych publikacji budzi na r6wni podziw i wQtpliwoid - co do

moiliwo(ci poznania ich tre(ci. W niekt6rych fragmentach monografii Autorka odwoluje sie

do tak duiej liczby autor6w i ich poglEd6w,2e trei6 sprawia wrazenie kompilacji informacji,

wir6d kt6rych gina poglEdy i my6li samej Autorki. Ale sa to tylko - podkre(lam - fragmenty,

caloft zai w przekonywujqcy spos6b prowadzi do okrealenia cech systemu spoleczno-

przyrodniczego i warunk6w oraz modelu zarzQdzania (rodowiskiem.

Konstrukcja treSci monografii jest przede wszystkim loSiczna iprowadzi czytelnika od

podstawowych pojQd i zalo2ei koncepcyjnych, przez rozwiniQcie idei zarzEdzania

Srodowiskiem, system uwarunkowa6 prawnych, zagadnienie regionalizmu jako przestrzeni

realizacji idei adaptacyjnego zarzEdzania lrodowiskiem, po sformulowanie modelu systemu

zatzEdzania adaptacyjnego i warunki diaSnozowania jego komponent6w. Taka kolejno(a

tre3ci oraz zakres merytoryczny zagadniei irozwa2ai daje kompletny i uporzQdkowany

obraz systemu zarzQdzania (rodowiskiem, wyrainie przez Autorkq przemyilany isprawnie
przedstawiony. Niemal we wszystkich czeSciach ro2prawy, Autorka daje dow6d Jej glqbokiej

znajomo(ci literatury iwiatowej i polskiej - jednak w wielu miejscach niejako ,,sprawozdaje"
poglEdy innych autor6w, jakby unikajEc wtasnego stanowiska - a w wielu watkach przydalby

sie Jej autorski komentarz - gdyi niekt6re przytaczane poglady nie przystaja dziS do stanu

irodowiska, przestrzeni i mechanizm6w oraz polityk rozwoju w Polsce. Tak jest np. w opisie

kwestii zr6wnowaionego rozwoju (rozdz. 2.3.), Bdzie Autorka skupia siq na szeroko

przedstawionych zaloieniach teoretycznych, pomijajac rozbieinoici miedzy nimi

a rzeczywistoaciE. Obecny rozw6j wielu obszar6w 6wiata, w tym takie Polski, coraz bardziej

rozmija siq z zatoieniami zr6wnowaionego rozwoju, a warunki funkcjonowania

w antropocenie - ze wszystkimi skutkami postaw cztowieka, sq dzi( odmienne od

formulowanych pod koniec XX wieku diagnoz rozwoju spoleczno-Bospodarczego.

Przedstawione przez Autorkq zalo2enia teoretyczne nie zostaty skonfrontowane z warunkami

i efektami rozwoju na poziomie miast, gmin iwiqkszych jednostek administracyjnych oraz

problem6w rzeczywistego, instytucjonalne8o zarzadzania Srodowiskiem, kt6re to
zarzEdzanie w warunkach Polski nale2y uznad za dalece nieefektywne, a nawet miejscami

niekompetentne.
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ZwracajQc uwage na szczeg6ly opracowania, nale2y stwierdzia, ie Autorka sensowniero2poczyna rozwaiania nad systemem 6rodowiska od kwestiijego odpornojci i od osadzeniatego poiqcia w systemie adekwatnych poied powiazanych ." <.oao*irt i",,' spotecznym,gospodarczym i technicznym. Odporno5i sameto irodowjska przyrodniczeSo Autorkastusznie wiqie z jego dynamiczna zmiennoiciQ, eworucyjnym rozwolem istaoitno3ciq stanuoraz _ co oczywiste _ z wystepowaniem czynnik6w zewnetrznych, oddzialujacych na systemSrodowiska. srusznie tei za punkt wyjicia Autorka obrara -.*r."ni" n",ur", odporno(cisystemu przyrodniczego, kt6ry nastepnie ma siq sta6 przedmiotem 2arzEdzania. Kazdazmiana i kaida metoda reakcji na te zmianq jest zaleina od stanu i odpornosci systemu, a wdecyzjach zarzadczych takie od rozumienia izakresu pojqcia odpornojci. Caloja rozdzialu 1.jest rzetelnym zestawieniem awiato!
wiedzy o odpornoici 3rodowiska,,#X"":I::*::1t:::i":.ll'::.:',ii",I];:l,i,rH;
szerokim przegladzie literatury i poglEd6w wielu atrtor6w, maio ..r,",n";"* stanowisko
samej Autorki, choa znajec Jej dorobek i treja samej rozprawy trudno oczekiwae, aby pogladyna poruszane kwestie byly rewolucyjnie odmienne. JednoczeSnie Autorka stara sie dokonaaprzegladu chyba wszystkich znanych koncepc.ii i uiqi systemu zareznosci czrowiek_!rodowisko, dokonuiqc imponuiEcego przegrQdu i syntezy riteratury na przestrzeni
kilkudziesieciu lat. Dotyczy to uiea systemowych, cech funkcjonarnych irodowiska, koncepcjiopisu iego organizacji - jak np. koncepcji zasob6w, potencjar6w, usluS ekosystemowych iadekwatnych uiea wskainikowych. KontynuuiEc te charakterystyki e-utorka dochodzi dokoncepcji rozwoiu zrdwnowa2onego, opisujac i definiujEc jA w spos6b nie zawierajEcyzastrzeiei co do iej wdroienia. Taka charakterystyka _ iakby sprawnie funkcjonujqcego
rozwiazania, sprawia wra2enie, ze wszystko jest pod kontrolE i funkclonule bez zastrzeieri. wtej kwestii mo2na jednak miea zastrze2enia.

Biorrc pod uwage, ie pubrikacja monografii nastapira w roku 2020, Autorka miarawystarczajEco czasu, aby w rczdz. 2.7.1. _ w rozwaianiach dot. wyr6znienia jednostek
przyrodniczych, w tym typoloeii krajobraz6w, dodai ujqcie ,"rrorono*un" w audyciekrajobrazowym - dokonujAcjego _ choiby zgrubnel _ oceny. Wprawdzie w iatacn ZOfS_ZOfgiadne wyniki audytu jeszcze sie w polsce nie ukazaly, ale metodologia b;a znana ju, od2076t. i jej zaloienia mogly byd pordwnane z przytac2anymi prze-z nutorkq pracami ipropozycjami takich autor6w jak Richring, przewoiniak, chmierewski _ zwtaszcza, ieznaczAco odbiegaly od wczejniej stosowanych metod analiz itypolo8ii krajobraz6w. O ilezawarta w audycie metodologia wyznaczania krajobraz6w prioryteto;ch Lyfa zwyczalnieblqdna, o tyle sama typologia krajobrazow, opana na syntezie pokrycia i uiytkowaniaterenu, w szczeg6lnojci nadawafa by sie do zastosowania w modelu 

"duptu.ylny. 
_.o

pozwolitoby na jej krytyczna ocenQ. Natomiast do charakterystyki (w kolejnym rozoziare)cykli adaptacyjnych idynamiki system6w spoleczno-ekologicznych, nie mam zastrzeieh.
Podobnie nie moina miea uwag do charakterystyki mechanizm6w inarzqdzi (rozwiqzarl)
zarzadzania Srodowiskiem, tworzqcych tradycyjny _ umowny model zarzqizania, kt6regorozwiniqcie ma stanowid wlajnie zarzQdzanie adaptacyjne. Dokonulqc charakterystyki metodzarzldzania jrodowiskiem jsystemami spoleczno-ekologicznymi Autorka dochodzi do



wskazania i opisania modelu zarzAdzania adaptacyjnego' dokonuiAc syntezy cech' warunk6w

i metod tego zarzAdzania'

W rozdziale 3 monografii, zatytulowanym "Prawne 
uwarunkowania adaptacyjneSo

;;r.u;; 3rodowiskiem" Autorka do(i szeroko opisuje calv polski system prawnv w

zakresie zarzadzania grodowiskiem, stanowiacy swoiste warunki dla rozwiiania modelu

adaptacyinego. Szeroko opisane tio formalno-prawne w rzeczywisto3ci tylko po6rednio

odnosi siq do zarzadzania adaptacYinego, kt6re nie jest przedmiotem reSulacji w systemie

prawnym. Ten model zarzadzania musi zosta' umiejscowiony w obowiEzujacym systemie

prawnym, odnoszqcYm sie przedmiotowo i sektorowo do dzialafi na rzecz regulacji'

zatzEdzaniai ochrony Srodowiska w og6le Niestety - Autorka bardzo skrupulatnie opisuje

".fr, 
,f..pf,rcr"", i nie w pelni funkcionujqcy polski system prawny' pomilaiQc fakt iego

Orr"*"fa"",", ograniczania i braku faktycznego wptywu na drastycznie pogarszajace siq

warunki funkcjonowania przyrody oraz stan przestrzeni i krajobrazu Opis svstemu nie

uwzgtQdnia bolesnego rozmijania sie zaloied teoretycznych z faktycznymi dziaianiami i

stanami 6rodowiska - co winno skutkowat wlaSnie wskazaniem uwarunkowaf do rozwijania

systemu adaptacyinego Rozdzialy 31 - 3 5 sa szczeg6lowa' wrqcz pogiebiona analizA

formalno-prawnych uwarunkowafi ochrony 3rodowiska zagadnienia te iednak abstrahuia od

,""ir.n *"*"0U, prowadzenia polskiej polityki rozwoju iochrony irodowiska' ostatnie

lata to pogiQbiaiEcy siq kryzys i cnaos w gospodarce przestrzenneioraz ochronie 6rodowiska i

kraiobrazu. Nie przedstawia tego wystarczaiqco dobrze rozdz 3 6' kt6ry z zaloienia mial

-.i.r*", na praktyczne problemy funkcjonowania prawa 
Y.latresie 

2arzadzania

Srodowiskiem.Wskazaneproblemysabardziejanalizaniedoskona|oscitreScidokument6w

iorr"fnv.t, ni2 realnE diagnoza problem6w zarzEdzania rozwoiem' kt6re moina dostrzec w

systemie instytuclonalnym administracji publicznej Upolitycznienie decyzji wielu instytucii'

dzialania niezgodne z litera prawa - w tym wydawanie sprzecznych 2 prawem decyzji

lokalizacyjnych lub zaniechanie dziala6' matactwa towarzyszace procedurom formalnym'

ograniczanie dostqpu do informacji publicznej i o 3rodowisku' celowa. dezintegracja dzialai

systemowych, a nawet blQdna metodologia opracowafi - to tylko cze6i problem6w
-a'otvt"ra.vctt 

inrtyt,cie publiczne i ich dzialania wwyiej wspomnianym zakresie Problemy

te pozostaly niedostrzeione przez Autorke Poglqbiona wiedza naukowa' a iednocze6nie brak

charakterystyki rzeczYwistych problem6w dzialajacych instytucji oraz proces6w

zachodzQcych w zarzqdzaniu Srodowiskiem i przestrzenia' uwidacznia siq m in w zapisach

dotyczEcych audytu krajobrazowego' kt6rego obecny poziom realizacii w iadnym z 16

*oi"*4a.,* n," ,,",adnia twierdzeri Autorki zawartych w rozdz 3 6 2 Blqdy w metodologii

.,-ayt, oe,"ni.,ujq t']b uniemozliwiajE de facto pozytywny wplyw na ochrone krajobrazu

imajq niewielka szansq oddzialywad fozytywnie na jakoS' i wzrost znaczenia opracowafi

pi"nirav..nv.ft. i lof"i argument dotyczqcy ksztalcenia kadr planistycznych isamorzadowych

* p,o.esi" wYkonywania audytu jest do<d wQtpliwy - z racji niewielkiego zasiqgu

oddziatywania procesu badawczo-wykonawczego' braku re8ulacii prawnej dot'

zdefiniowania wynik6w audytu (czym one sE) oraz bardzo wysokich koszt6w sporzqdzania

auaytu - co czyni owe potencialne ksztaicenie kadr niezmiernie drogim Moina mie' tei



opory przed zgodzeniem siq z Autorka, co do niekt6rych twierdzei odnoszQcych sie do

systemu obszar6w chronionych - jak np. ie ksztaltowanie systemu obszar6w Natura 2000

odzwierciedla ochrone tqcznoici ekologicznej. Samo nazywanie tego systemu ,,sieciE" nie

odzwierciedla braku rzeczywistej przestrzennej [Qcznoaci ekosystem6w obszar6w

chronionych, a znaczna czqia ostoi ma charakter wyspowy - bez lEcznoici z innymi.

Autorka prawidtowo diagnozuje problemy 2arzQdzania stanem irodowiska ijego ochrona,

chod pomija wzglqdnie nowy problem upolityczniania decyzji organ6w ochrony przyrody -
GDOS i RDOS, a nawet naginania i nierespektowania przepis6w prawa. lednoczeinie skupia

sie w rozdz. 3.5.4. na pozytywnych aspektach i stanie wybranych parametr6w

ikomponent6w Srodowiska oraz zagroieniach (emisje do powietrza oraz w6d) nie

przedstawiajac pelnego obrazu problem6w, gdyi w zakresie ochrony przyrody ikrajobrazu
problemy te narastajE. Dalej, w rozdz. 4.1., Autorka zwr6cila uwage, ie delimitacja region6w
jako jednostek zarzEdzania mo2e opieraa siq na r62nych kryteriach, ale jednocze(nie - w

odniesieniu do zarzQdzania irodowiskiem w Polsce, nie wybrzmiat w treSci fakt, 2e instytucje

w{Eczone w system zarzadzania majq wla<nie zupelnie r6ine zasiqgi przestrzenne swej

dzialalnoSci w ramach r62ne8o pod2ialu regionalne8o - inne zarzady gospodarki wodnej,

inne dyrekcje regionalne las6w paistwowych, jeszcze inne RDOS i administracja

samorzEdowa. Tym samym formulowane polityki zarzAdzania w czQici (rodowiskowej

wymagaje inte8racji iinterpretacji przy zarzadzaniu jednostkami podzialu administracyjnego.

Odnoszac siq natomiast do przedstawionego modelu systemu za.z4dzania irodowiskiem,

nale2y jedynie podkre<lit, ie to nie wylEcznie system prawa <rodowiskowego i 3rodowiskowe

procedury administracyjne maja wplyw na caly system zarzadzania adaptacyjnego. Rdwnie

wazny jest szeroko pojety zakres prawa budowlanego oraz planowania i 2agospodarowania

przestrzennego, kt6re sA wkomponencie prawno-administracyjnym czynnikiem

wywolujacym zagroienia, degradacje, regulacie zainwestowania i ograniczenia - tak w
odniesieniu do wielu element6w irodowiskowych i krajobrazu, jak i spolecznych, i

gospodarczych. Na warunki rozwoju izarzQdzania w regionach administracyjnych, a w
efekcie przemiany fizyczne, funkcjonalne iestetyczne ma wplyw du20 s2erszy zakres prawa

ni2 tylko prawo irodowiskowe. Komplementarny charakter prawa, w odniesieniu do

planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w szczeg6lnoici stanu 3rodowiska,

wymaga nieco szerszego ujqcia w modelach zarzadzania rozwojem.

Z kolei w(r6d wymienionych w rozdz.5. ce.h informacji, niezbQdnych dla diagnozowania

stanu Srodowiska i proces6w przyrodniczych, Autorka nie zwr6cila uwagi na kwestiq oceny

wiary8odnoSci dostqpnej informacji. Jest to problem narastajecy, Edyi corcz czeiciej mamy

do czynienia z falszowaniem i ukrywaniem danych niezbednych dla potrueb diagnozowania

imonitoringu zmian w przestrzeni i arodowisku. W ostatnich latach w Polsce moina bylo

dostrzec szereg dzialai dezinformacyjnych, sluiEcych usprawiedliwieniu lub ukryciu presji na

Srodowisko ijego degradacji. Pozostala treif rozdzialu 5. nale2y ocenid bardzo dobrze.

zgromadzone iprzedstawione informacje stanowia solidna dokumentacjQ imetodologie do
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diagnozowania, oceniania i monitorowanie stanu arodowiska, a w konsekwencji sterowania
jego stanem i rozwojem.

Og6lnie, calo<a pracy oceniam bardzo pozytwnie. Z tre3ci niejednokrotnie przebija

kompilacyjny charakter opracowania, jednak2e Autorka wykazala ogrom wiedzy izna.iomoif

wielu ujea iir6del informacji, pozwalajqcych na weryfikacje i uzasadnienie modelu

zarzEdzania adaptacy.inego. Caloii pracy jest dowodem na rozlegtQ i gruntownE znajomoia
problematyki w zakresie badai i ocen 3rodowiskowych, i nie budzi wEtpliwoici co do

naukowego poziomu rozwoju iwiedzy Autorki. lednoczeSnie praca jest pierwszym polskim

opracowaniem koncepcyjnym dot. adaptacyjnego zarzQdzania Srodowiskiem i umoiliwia

wypracowanie narzqdzi implementacji tego modelu do proces6w zarzedzania 6rodowiskiem

ijego wykorzystania.

3. Ocena dorobku naukowego l'labilitantki

Dr Sylwia Br6dka wraz z wnioskiem o przeprowadzenie postqpowania w sprawie nadania

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk icislych iprzyrodniczych w dyscyplinie

nauk o Ziemi i 3rodowisku, przedstawila w dokumentacji sw6j dorobek naukowy,

dydaktyczny iorganizacyjny. Og6lnie naleiy go u2naa za znaczqcy, szczeg6lnie w aspekcie

badaf w zakresie (rodowiska i ekologii krajobrazu. Widaa w nim progres rozwo.iu naukowego

iposzerzanie zakresu bada6, a takie poszukiwanie kierunku rozwoju naukowego, kt6ry byl

realizowany konsekwentnie po okreilonej linii zainteresowad badawczych. W zakresie

dorobku naukowego wykazano w dokumentacji tEcznie 106 publikacji, w tym po uzyskaniu

stopnia doktora 99 publikacji - w<r6d kt6rych monografie stanowiq 4 pozycje (w tym

2 autorskie i 2 wsp6tautorskie), samodzielne rozdzialy w monografiach to 17 pozycji, za3

rozdzialy wsp6lautorskie to 24 pozycje, dodatkowo 11 rozdziat6w znajduje siQ w druku
(stanowiQ one treaa charakterystyk region6w w Regionalnej geografii fizycznej Polski),

artykuly w czasopismach naukowych obejmuja tAcznie 8 samodzielnych i 13 wsp6lautorskich

- w tym 2 z listy A MNi5W. W zestawieniu znajdu.ie siq takie 29 wystqpief na krajowych

imiqdzynarodowych konferencjach naukowych. Habilitantka byla r6wnie, redaktorem

i wsp6lredaktorem 6 monoSrafii naukowych. za swojE dziatalnoSa naukowa Habilitantka

otrzymala tak2e 2 nagrody - w tym: NagrodQ lll stopnia Prezesa Rady Ministr6w za

osiEgniecia naukowo-techniczne - w 2077 (. oraz Nagrode naukowa Rektora Uniwersytetu

im. Adama Mickiewicza w 2O2O t. W zakresie wsp6tpracy z otoczeniem spolecznym

igospodarczym Jej dorobek obejmuje wsp6tautorstwo w wykonaniu 24 opracowa6

iekspertyz - bqdqcych konsultacjami naukowymi i opisem arkuszy map so2ologicznych.

tqczny wynik parametryczny dorobku zamyka sie warto3ciE lmpad Factor = 5,42, zai indeks

Hirscha wynosi odpowiednio - dla WoS i Scopus = 1, a dla Goo8le Scholar = 6. Liczba cytowai
wynosiwg baz WoS i Scopus = 5, za3 wg Google Scholar = 101.

Dzialalno(a naukowa Autorka podjela jeszcze w trakcie studi6w geograficznych. Po ich

ukoic2eniu kontynuowala naukq na studiach doktoranckich, kt6rych efektem byla rozprawa

doktorska zawierajQca m.in. opracowanie zestawu wskainik6w slu2acych ocenie przestrzeni



rekreacyjnej, z uwzglQdnieniem jej zasob6w oraz zagospodarowania. Jej wyniki stanowity

zakres wydanej w 2004 r. monografii autorskiej. R6wnoczeinie Autorka kontynuowala prace

badawcze i publikacje w zakresie tematyki zwiEzane.i z geografiA turystyki i rekreacji.

Ciekawym elementem dorobku Autorki jest Jej udzial w polsko-niemieckim projekcie

badawczym pt.,,Podstawy Ekorozwoju Zielonej Wstegi Odra-Nysa". Po uzyskaniu doktoratu

iukofczeniu studi6w podyplomowych z ,,Urbanistyki i gospodarki przestrzennej" na

Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, Habilitantka poszerzyla zakres

zainteresowafi badawczych, kierujqc uwagQ na za8adnienia ekologii krajobrazu, metodykq

ocen Srodowiskowych iproblematykq zarzEdzania (rodowiskiem. W konsekwencji podjela

takie realizacjq grantu badawczego KBN (w latach 2OO7-2OO9) pt. ,,Praktyczne aspekty ocen

Srodowiska przyrodniczego", kt6rego efektem byla propozycja metodologiczna procedury

oceny !rodowiska przyrodniczego dla cel6w praktycznych. W efekcie prowadzonych badai
powstal szereg cennych publikacji, kt6re wpisaty sie w aplikacyjny nurt badai

Srodowiskowych, na czele z monografia naukowQ ,,Praktyczne aspekty ocen (rodowiska

przyrodniczego" (2010) - wykorzystwana zar6wno na polu naukowym i dydaktycznym, jak

tei w 3rodowisku gospodarki przertrzennej (m.in. w opracowaniach biur planistycznych).

Szereg swoich prac - jak wskazano wyiej - Autorka prezentowata takie na konferencjach

naukowych krajowych i miqdzynarodowych.

W autoreferacie Autorka sama wykazuje kilka gJ6wnych nurt6w badawczych w swojej

dzialalnoici naukowej. Wskazuja one na konsekwentnie przyjmowany kierunek rozwo.iu

badai - przy czym, w mojej opinii, moina wskazaa 4 gl6wne iistotne kierunki prac:

metodykq ocen arodowiska przyrodniczego, przemiany lrodowiska i krajobrazu, zarzEdzanie

6rodowiskiem i krajobrazem oraz problematykq struktury krajobrazu i delimitacji jego

jednostek przestrzennych. Badania w tych zakresach prowadzone byty w latach 2OLO-2O27.

Warto podkre3lif, ie w dobie intensywnych przemian krajobrazu, tylei oczywistym, co

iwainym kierunkiem prac, sE badania nad stanem, zagro2eniami i zarzAdzaniem zasobami

3rodowiska. Poznanie. wypracowanie i propagowanie metod zarzEdzania (rodowiskiem

ikrajobrazem naleiy uznad za zar6wno naukowy, jak i utylitarny kierunek dzialai. Autorka

w tym wzgledzie posiada znaczqcy dorobek naukolvy.

Mimo, ii przedstawione osiagniqcie naukowe dotyczy kwestii zarzEdzania (rodowiskiem,

w mojej opinii .jest ono wynikiem rozwoju badai na bazie zagadniei metodologicznych

aspekt6w oceny irodowiska pr2yrodnic2ego, kt6rym Autorka po(wiecita wiele uwagi i prac.

lch zwieiczeniem byla monografia naukowa wsp6lautorstwa ipod redakcja Habilitantki

pt. ,,Praktyczne aspekty ocen 3rodowiska pr2yrodniczego" (2010). Przedstawione w tej pracy

metody byly isq stosowane w szeregu opracowai o charakterze naukowym ipraktycznym,

dotyczEc waloryzacji Srodowiska, oceny potencjal6w i uslug irodowiskowych. Stu2E

optymalizowaniu zagospodarowania i urytkowania przestrzennego oraz ocenie

i ksztaltowaniu jakoaci element6w (rodowiska i 2ycia ludzi. Z kolei realizowany w tym nurcie

badai grant zespolowy pt.,,Praktyczne aspekty ocen 3rodowiska przyrodniczego" (KBN

umowa nr N305ol232lo767l skupiat sie na teoretycznych i formalnych uwarunkowaniach



wartoftiowania zasob6w przyrodniczych, ocenach Srodowiska oraz metodach pozyskiwania

iprzetwarzania danych o irodowisku. Efektem prac byl szere8 publikacji i wystEpiei
konferencyjnych.

Drugi nurt badawc2y obejmowat problematykq antropogenicznych przemian (rodowiska,

powiazana z opracowaniem dokumentacji mapy sozologicznej. PelniQc role konsultanta

naukowego dr Br6dka wsp6lopracowala komentarze do 18 arkuszy mapy. Kontynuacjq tej
tematyki bW inne prace, m.in. poruszajace kwestie przemian krajobrazu Poznania iokolic,
zawierajace identyfikacje stref kolizyjnych i przeksztalcei struktury przestrzennej krajobrazu

oraz podobne, ale dotyczace cennych obszar6w przyrodniczych lub kulturowych. Poza

sze3cioma publikacjami, w tym zakresie bada6, Autorka dodala do swego dorobku

organizacjQ konferencji PAEK i redakc.ie dw6ch tom6w monografii w serii Problem6w Ekologii

Krajobraz6w.

Trzeci nurt badai, realizowany w kole.inym okresie pracy i rozwoju naukowego, nawiEzuje do

przyrodniczych uwarunkowa6 rozwoju turystyki ijest zwiqzany z projektem badawczo-

wdroieniowym pt. ,,Funkcjonowanie i kierunki rozwoju przestrzennego aglomeracji

poznafiskiej", realizowanym w latach 2009-2011. lego efektem bW artykuly naukowe oraz

opracowania monograficzne (a w nich autorstwo i wsp6iautorstwo rozdziat6w oraz redakcja

naukowa monografii). Ten nurt prac dotyczyl oceny walor6w przyrodniczych dla turystyki

i ograniczefi w ich wykorzystaniu. Jego rozwinieciem byly takie prace nad koncepcja rozwoju

turystyki w nawiQzaniu do rozwoju przestrzennego metropolii poznaiskiej, a efektem kilka

publikacji i monografla pt.,,Koncepcja kierunk6w rozwoju przestrzennego Metropolii

Pozna6", kt6re uzyskaty lll nagrode zespotowa Prezesa Rady Ministr6w za osiQgniQcia

naukowo-techniczne. W nurcie prac regionalnych, na uwagq zastuguje tak2e monografia,

bgdqca pracq zbiorowe pod wsp6lredakcja dr Brddki: ,,leziora w parkach krajobrazowych

wojew6dztwa wielkopolskiego", zawierajaca szerokie kompendium wiedzy o jeziorach

park6w krajobrazowych Wielkopolski, z opracowanymi - unikatowymi kartami

informacyjnymi jezior.

W 2014 r. ukazala siq wsp6lautorska praca dr Sylwii Br6dki i dra hab. Andrzeja Maciasa -
,,Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzeniE", kt6ra obok wczeSniejszej pracy

,,Praktyczne aspekty ocen Srodowiska przyrodniczego", stanowi w mojej ocenie jedno

z najlepszych opracowai Autorki w zakresie badafi nad metodami ocen (rodowiska. Obie

publikacje sa cenione w (rodowisku naukowym, wykorzystywane w dydaktyce iwskazujq na

doskonaly warsztat metodyczny autor6w. Ten nurt badaf zamyka najnowsza pozycja -
wskazana jako osiqgniqcie naukowe, autorska monografia pt.,,Adaptacyjne zarzEdzanie

Srodowiskiem. Podstawy teoretyczne i zastosowania", kt6ra jest wartoiciowq pozycjq pod

wzglQdem naukowym, ale pod wzglqdem dydaktycznym i metodycznym odeSra raczej

mniejsza rolq nii prace wcze(niej wymienione.

W zakresie problematyki struktury krajobrazu i delimitacji jego jednostek przestrzennych,

Autorka przedstawia szereg prac o charakterze teoretyczno-przegladowym, dotyczqcych

typologii regionalizacji, okreilania toisamo3ci krajobrazu i utylitarnego zastosowania badai



krajobrazowych oraz empiryczne opracowania z zakresu struktury krajobrazu. Co ciekawe,

w3r6d prac sa tak2e ekspertyzy naukowe, w tym dot. wydzielania mikroregion6w obszaru

wielkopolski, powiazane z bardzo obecnie popularnym i realizowanym we wszystkich

wojew6dztwach Polski, audytem krajobrazowym. Zwiazane z tymi zagadnieniami publikacje

sE pierwszymi w Polsce opracowaniami z zakresu wydzielania jednostek rangi mikroregion6w

fizycznogeograficznych na duiym obszarze wielkoici wojew6d2twa. udzial Autorki w duiym,

o96lnopolskim opracowaniu naukowym ,,Regionalna geografia fizyczna Polski", pokazuje,

ieJej doiwiadczenie iwiedza 2najduje uznanie w irodowisku Eeo8raf6w i ekolog6w

krajobrazu.

Wszystkie przestawione przez HabilitantkQ prace cechuiq siq wysokim poziomem

meMorycznym i naleiy je traktowaa jako dow6d doirzaioici naukowej.

4. ocena dorobku dydaktycznego

lak wiqkszoii przedstawicieli (rodowiska akademickiego, Habilitantka prowadzi takie

dziatalno6a dydaktycznA. Dorobek dydaktyczny - przedstawiony do oceny w autoreferacie,

nie ogranicza sie jedynie do procesu nauczania akademickie8o na jednym kierunku studi6w.

Habilitantka prowadui zajecia dydaktyczne pr2ede wszystkim na Wydziale Nauk

Geograficznych iGeologicznych UAM w Poznaniu, na kierunkach: Geografii, Zarzqdzania

Srodowiskiem, Gospodarki Przestrzennej, Turystyki i Rekreacji, Geologii, Kartografii i

Geodezji. Zajqcia dydaktyczne Autorka wniosku prowadzila takie w innych instytucjach

szkolnictwa wyzszego - w tym w collegium Polonicum w Stubicach (kierunek Gospodarka

Przestrzenna) oraz w Wyiszej Szkole zawodowej ,,Kadry dla Europy" w Poznaniu iSzkole

Wy2szej Psychologii Spolecznej w Poznaniu (kierunek Gospodarka Przestrzenna). Na

podkre(lenie zasluguje fakt, 2e publikacje Pani dr Sylwii Br6dki maje szerokie zastosowanie

tak w pracach po(wiqconych ocenie stanu irodowiska i jego predyspozycji dla potrzeb

urytkowych, jak iwlainie w procesie dydaktycznym - sluiQc nauczaniu metod analiz

irodowiskowych i procedur za(zEdzania irodowiskiem na przedmiotach zwiqzanych z

kierunkami geografii i gospodarki przestrzennej. W wielu pracach dyplomowych

proponowane w publikacjach metody analiz sE wykorzystywane jako sprawdzone w2orce

metodologiczne.

Przedstawiony dorobek dydaktyczny cechuje siq 2naczEcym 2r6inicowaniem. Moina w nim

wskazad wyklady obligatoryjne imonograficzne, iwiczenia, seminaria i laboratoria oraz

dwiczenia terenowe z kilkunastu przedmiot6w. Naleiy te2 podkre(li6 czynny udzial

w promowaniu kadry absolwent6w i opiekq naukowq nad 28 licenciatami. Dodatkowo

dzialaln0(6 dydaktyczna obejmowala opiekq nad sekcja ,,Turystyka i Rekreacja studenckiego

Ko[a Naukowego Geograf6w". Poza bezpo(rednio ukierunkowanq dzialalnoicia dydaktycznq

w dorobku mo2na wskazaa dziatania organizacyjne, zwiazane z okazjonalnymi spotkaniami

iuroczysto<ciami oraz prace w zespole ds. akredytacji dla kierunku Geografia - specjalno3i

Ksztattowanie Srodowiska Przyrodniczego, a takie prace czlonka komisji ds. utworzenia
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kierunku Zarzqdzanie Srodowiskiem (opracowanie programu studi6w oraz przygotowanie

niezbednej dokumentacji).

Habilitantka jest czlonkiem Rad Programowych ds. kierunk6w: Zarzadzanie Srodowiskiem

i Gospodarka Przestrzenna oraz Zintegrowane Planowanie PrzestEenne - na Wydziale

Geografii Spoleczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. W latach 2010-2015

Habilitantka pelnita funkcjq lidera w zadaniu 9. projektu,,Unikatowy absolwent =

Moiliwoici. Wzrost potencjalu dydaktycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza poprzez

proinnowacyjne ksztalcenie w jezyku angielskim, interdyscyplinarnoSd, e-learning, inwestycje

w kadry". cowaine - za dziatalnoSf dydaktycznq iorganizacyjnE otrzymala nagrody oraz

wyr6inienia: w2015 roku nagrode zespotowQ lll stopnia JM Rektora UAM za dzialalnoSa

organizacyjna; w 2016 roku nagrodq zespolowE lll stopnia JM Rektora UAM za dziatalnoai

dydaktycznE; w 2017 roku nagrody: zespolowa lll stopnia lM Rektora UAM za dzialalnoii
dydaktycznq ora2 jubileuszowq za caloksztah dzialalno(ci naukowej, dydaktycznej i

organizacyjnej.

5. Ocena dzialalnogci organizacyjnei i popularyzatorskiei

Z dzialalnogciQ dydaktycznE wiEie siQ takie dziatalnosa organizacyjna i popularyzatorska,

prowadzona przez HabilitantkQ. W okresie swej dzialalnoici zawodowej dr Sylwia Br6dka

podejmowala szereg dziafai - bedEc opiekunem sekcji Turystyka i Rekreacja Studenckiego

Kola Naukowego Geograf6w na Wydziale Nauk Geograficznych iGeologicznych w Poznaniu,

opiekunem student6w, egzaminatorem w komisjach rekrutacyjnych, czlonkiem zespolu

ds. Akredytacji dla kierunku Geografia specjalno3a Ksztaltowanie Srodowiska Przyrodnicze8o

iczlonkiem komis.ii ds. utworzenia kierunku zarzEdzanie Srodowiskiem, czlonkiem Rady

Programowej ds. kierunku studi6w zarzEdzanie Srodowiskiem i cztonkiem Rady

Programowej ds. grupy kierunk6w studi6w Gospodarka Pr2estrzenna oraz Zintegrowane

Planowanie Przestrzenne na Wydziale Geografii Spoleczno-Ekonomicznej i Gospodarki

Przestr2ennej, a nawet jest wsp6lorganizatorem corocznego Balu Karnawalowego pod

patronatem Dziekana Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych. za swojE aktywnoft
dydaktycznE i organizacyjnE Habilitantka otrzymata 4 - wy2ej ju2 wymienione - nagrody lM
Rektora UAM. Taki zakres dziatalno6ci, w polaczeniu z aktywnoicia naukowa, naleiy ocenii
pozytywnie.

6, Podsumowanie

Habilitanta, wraz z wnioskiem o przeprowadzenie postqpowania w sprawie nadania stopnia

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 6cislych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk o

Ziemi iirodowisku, przedstawila dokumentacje <ciezki rozwoju naukowego izawodowego,

wykaz osiagniqc naukowych, dydaktycznych i or8anizacyjnych oraz wyc2erpujEcy

autoreferat. Co waine - Autorka nie tylko dokonala analizy metodologicznej i uwarunkowai

funkcjonowania modelu adaptacyjnego zarzadzania Srodowiskiem, ale takie wskazala

moiliwo(ci diagnozowania w skali regionalnej, ukierunkowane na wzrort jako6ci zarzAdzania
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zasobami (rodowiska. Przedstawiona rozprawa ma w duiym stopniu charakter teoretyczno-

metodologiczny, a wiele zaloiei wymagaloby empirycznego potwierdzenia. .lest to jednak

niezwykle trudne, zwaiywszy na potrzebe implementacji takich zatoiei do dziatania

orSanizacji i system6w administracyinych - niepodatnych na zmiany, nowe rozwiazania

i nieprzygotowanych meMorycznie. Nie da siq tego dokonai z poziomu uczelni w oparciu

o proces badai naukowych. Dodatkowo - proponowanym rozwiqzaniom nie sprzyja

dotychczasowy system prawny. Autorka sama dostrzega te trudno<ci, piszQc o nich jednak

dopiero w podsumowaniu. Takie funkcjonalne podeijcie do zarzEdzania Srodowiskiem

ikoncentrowanie sie na relacjach w systemie (rodowisko-cztowiek, bedzie stanowilo

trudnoSt w implementacji modelu adaptacyjnego zarzEd2ania Srodowiskiem do systemu

organizacyjnego administracji - jako czynnika zatzqdczeSo. Dlatego wysoko oceniajac

zaloienia teoretyczno-metodologiczne naleiy podkreSlid potr2ebe kontynuac.ii prac nad

weryfikacja przedstawionego modelu 2arzEdzania w kierunku okreilenia metod inarzqdzi

jego wdraiania, bowiem - jak pisze sama Autorka - ,,ksztattowanie zdolno(ci adaptacyjnych

calego svstemu lvymaga reorientacji dotychczasowego sposobu 2arzedzania arodowiskiem".

Calo(6 dorobku naukowego powala na dokonanie oceny drogi rozwoju i osiQ8niqf

naukowych, kt6re moina okre(lii jako wartoSciowe. Z kolei dziatalno3i dydaktyc2na i

or8anizacyjna stanowia waine uzupelnienie, potwierdzajqce aktywnoid Habilitantki i rozw6j

naukowo-dydaktyczny.

7. wnioJek kodcowy

Przedstawiony przez dr Sylwie 8r6dkq dorobek zawodowy wraz z osiQgniQciem naukowym

wpostaci monografii .,Adaptacyjne 2arzEdzanie 6rodowiskiem. Podstawy teoretyczne

i2astosowania" pozwala na dokonanie oceny, ie Habilitantka posiada wartoiciowY dorobek

naukowy, stale rozwija sw6j warsztat naukowy, systematycznie publikuje wyniki prac,

cechuje sie umiejQtnoiciami, kreatywno3ciq ipasjE badawczE, posiada znaczny dorobek

dydaktyczny ior8anizacyjny, tym samym wnosi og6lem 2naczEcy wklad do rozwoju nauki w

swojej dyscyplinie.

PodsumowujQc - oceniam pozytywnie dotychczasowy dorobek dr Sylwii Br6dki w trzech

podstawowych zakresach dzialalnoki uniwersyteckiej - naukolvym, dydaktycznym

i organizacyjnym. Habilitantka w mojei ocenie w pelni zasluguje na uznanie dorobku iako

wystarcza.iAcego do wnioskowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowaneSo.

Tym samym stwierdzam, ie spelnione zostaly kMeria okreilone w Art. 219 ustawy z dnia 20

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym inauce (Dz. U.2018 poz. 1668, z p6in.zm.) dla

nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk icislych i przyrodniczych

w dvscyplinie nauk o Ziemi i Srodowisku. wnoszq o podjQcie dalszych krok6w postqpowania

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - z8odnie z Art. 221. ustawy j.w.
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