
Krakow, dnia 29 czerwca 2022 r.

Uchwala Komisii habilitacyine, z dnia 29.06.2022 t.
powolanei przez Rade NaukowE Dyscypliny nauki o Ziemi igrodowisku

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk 5cistych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi
i 6rodowisku wszczetym na wniosek dr, Slawomira K16lewicza

s1

Komisja habilitacyjna, powolana przez Radq Naukowq Dyscypliny nauki o Ziemi

i srodowisku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uchwalq nr 35-

202112022 z dnia 22 marca 2022 t., dzialajqc na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z

dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2022 t. poz. 574
z p62r. zm.), po zapoznaniu sie z recenzjami i dokumentacjE wniosku, stwierdza Ze

aktywnosc naukowa oraz osiqgnigcia naukowe dr. Slawomira Kr6lewicza stanowiq
istotny wklad w rozw6i dyscypliny naukowej nauki o Ziemi i Srodowisku iwyra2a
pozytywnq opiniq w sprawie nadania dr. Slawomirowi Kr6lewiczowi stopnia
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 6cistych i przyrodniczych w
dyscyplinie nauki o Ziemi i Srodowisku, uznaiqc spelnienie przeslanek
warunkujqcych nadanie stopnia doktora habilitowanego, o kt6rych mowa w art.
219 ust. 1 pkt. 1-3 wskazanej ustawy.

UZASADNIENIE

Przedmiotem oceny stanowiqcej podstawQ do sformulowania opinii Komisji
habilitacyjnej w sprawie wniosku dr Slawomira Kr6lewicza o nadanie stopnia doktora
habilitowanego byly: (i) ocena osiEgniecia naukowego, (ii) ocena pozostalego dorobku
naukowego oraz aktywnoSci naukowo-badawczej.

Komisja habilitacyjna zapoznala sie z materialami dotyczqcymi postQpowania

habilitacyjnego w sprawie dr Slawomira Krolewicza: autoreferatem, wykazem prac
naukowych opublikowanych przez Habilitanta, udzialem w projektach, jego dorobkiem
dydaktycznymi i organizacyjnym, recenzjami przygotowanymi przez recenzent6w
powolanych w postgpowaniu habilitacyjnym (dr hab. inz. Katarzyna Osidska-Skotak,
prof. PW - Politechnika Warszawska, prof. dr hab. Katazyna Dqbrowska-Zielihska,
lnstytut Geodezji i Kartografii, prof. dr hab. Krystian pyka - Akademia Gdrniczo-
Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie, dr hab. inz. Marek lvlroz, prof. ucz. _



Lotnicza Akademia Wojskowa/Uniwersytet Warmi6sko-Mazurski w Olsztynie)

izgodnie stwierdzila,2e dokumentacja wniosku nie budzi zastrzezeh pod wzglgdem

formalnym. Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, czlonkowie Komisji wypowiedzieli

siq wczesniej, w dyskusji mailowej zainicjowanej przez PrzewodniczEcego Komisji

mailem z dnia 9 maja 2022 r., co do zasadnosci przeprowadzenia kolokwium

habilitacyjnego, uznai)Ec, Ze nie jest ono konieczne.

Sylwetka naukowa habilitanta

Dr Slawomir Kr6lewicz uzyskal tytul zawodowy magistra geografii ze

specjalno6ciE ksztaftowanie Srodowiska przyrodniczego w roku 1994 na Wydziale

Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM w Poznaniu, broniqc pracA dyplomowq

pt. ,,Opracowanie dynamiczne zmian strefy brzegowej Jeziora Gardno". Tam takze, w

roku 2002, obronil rozprawg doktorskq pt. ,,ZmiennoSC jasnosci powierzchni

piaszczystych na zdjqciach lotniczych", uzyskujEc stopiei naukowy doktora w zakresie

nauk o Ziemi. Promotorem rozprawy byl prof. dr hab. inz. Jerzy Cierniewski.

W latach 2003-2018, po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w zakresie nauk

o Ziemi, byl zatrudniony na stanowisku adiunkta, a od roku 20'18 do chwili obecnej jest

zatrudniony na stanowisku starszego wykladowcy. Od poczqtku swojej kariery

naukowej dr Slawomir Krolewicz jesl zwiazany z Zakladem Gleboznawstwa i

Teledetekcji Gleb, kt6ry po reorganizacji w 2019 r. zostal przeksztalcony w Pracowniq

Teledetekcji Srodowiskowej i Gleboznawstwa.

Opinie zawarte w recenziach

Wszyscy recenzenci zapoznali siQ z przedlo2onym pzez dt Slawomira

Kr6lewicza osiEgniqciem naukowym, ktorym iest wydana w 2021 r. monografia

naukowa pt. ,,Analiza czynnik6w wplywajqcych na obraz terenu na zdjeciach lotniczych

isymulator do badania podobieistwa blokow zdjqc lotniczych". W zgodnej opinii

recenzent6w przedlozona monografia stanowi znaczny wklad w rozw6j dyscypliny

nauki o Ziemi iSrodowisku. W opinii dr hab. inz. Katarzyny Osiiskiej-Skotak obecnie

obserwowane kierunki badawcze na Swiecie w zakresie pozyskiwania i przetwarzania

zdjec lotniczych z rcZnych pulap6w dotyczq kwestii pelnej korekcji radiometrycznei z

uwzglgdnieniem warunk6w atmosferycznych. I w tq tematyke badawczq wpisuje sie

rozprawa habilitacyjna dr Slawomira Kr6lewicza. Jest to materia o duzym stopniu

zlozono6ci, wymagajqca uwzglQdnienia wielu aspektow, a zaproponowane przez

Niego rozwiqzanie stanowi istotny wklad w rozw6j nauki w tym zakresie. W opinii prof.

dr hab. Katarzyny Debrowskiej-Zielidskiej struktura pracy jest prawidlowa. Habilitant

odwolal sie do literatury dotyczqcej zjawiska dwukierunkowego odbicia spektralnego,

(Bidirectional Reflectance Distribution Function, BRDF), jako zroznicowania wielkosci

odbitego promieniowania od obiektu w zale2no6ci od dwoch kierunk6w: o6wietlenia i



obserwacji. Praca Habilitanta ma duzq wartosc naukowq. Ma lez duze znaczenie

aplikacyjne w szerokim zastosowaniu teledetekcji dla r6znych obszarow, a oprocz

wykorzystania badawczego ma znaczenie dydaktyczne, do wykorzystywania w
nauczaniu teledetekcji czy fotogrametrai.

W opinii prof. dr hab. Krystiana Pyki Habilitant ma bardzo szerokq wiedze na

temat zasad wykonywania fotogrametrycznych zdjq6 lotn iczych, kt6ra byla niezbedna,

aby moc zaplanowaC iwykonac symulator. Niepotrzebnie, jego zdaniem, tak szeroko

ujeto opis regul wykonywania zdjq6, podczas gdy BRDF zostal opisany zdecydowanie

zbyt powjerzchownie. Zdaniem prof. dr hab. Krystiana Pyki symulatorjest oryginalnym

osiqgnieciem Habilitanta, a jego wqtpliwosci dotyczqce zastosowania uproszczonego

BRDF nie wplywajq na fakt, 2e symulator ocenia on wysoko. Pomimo pewnych

niedoskonalosci symulator rozklada formowanie obrazu na czynniki skladow€, co do

tej pory nie bylo mozliwe. Zdaniem prof. Pyki zaangazowanie Habilitanta w
opracowanie symulatora bylo tak du2e, Ze bqdzie rozwijal dalej to narzgdzie

badawcze.

Zdaniem dr hab. inz. Marka Mroza, prof. UWM Habilitant okre6la, ito w bardzo

dobrej kolejnosci, wszystkie zasadnicze czynniki wptywajqce na wartosd

zarejestrowanej na zdjeciu lotniczym luminancji z elementarnego pola widzenia

sensora. Jako pierwszy igl6wny czynnik wymienia rozklad przestrzenny spektralnego

wspolczynnika odbicia wynikajEcy z kompozycji rodzaj6w pokrycia terenu. Jest to,

mo2na by zec, ,,sygnal odniesienia" niepodlegajqcy modelowaniu, na kt6ry naklada

siq 5 pozostalych czynnik6w bedEcych obiektem zainteresowania Autora, ktory je

modeluje i symuluje w dalszej czgsci procesu badawczego. Te symulacje numeryczne
sq warto6ciE dodanq do obecnego stanu wiedzy i indywidualnym wkladem Habilitanta

w rozw6j dyscypliny. Postawiona w monografii leza badawcza, 2e efekt zjawisk
formujEcych obraz na zdjgciach w ramach calego bloku mozna oceniad na podstawie

ogolnie stosowanych miar podobieistwa" jest wyrazem: i) zamiaru uzyskania nowej
wiedzy na temat ,,trendu powierzchniowego rozkladu naSwietlenia zdjqcia",
ii)poszukiwania mo2liwo6ci jego por6wnywania migdzy zdjeciami/blokami przy
pomocy jednej, uniwersalnej miary matematycznej, jakq jest wsp6lczynnik korelacji
Pearsona, kt6rego to terminu autor uzywa, niestety, do56 niefrasobliwiet az jako
proces czy tez wyrazenie podobieistwa obrazow, a innym razem jako wsp6lczynnik
korelacji - ilosciowa miara matematyczna tego podobieistwa, popelniajEc tez w
tekscie powa2ny blqd merytoryczny zr6wnujqc wsp6lczynnik korelacji ze
wspolczynnikiem determinacji. Z kolei, zdaniem prof. Mroza, slusznie Autor zauwaZa,
2e korclacja ob?z6w wyrazona wsp6lczynnikiem korelacji moze byc wykorzystywana:
i) w teledetekcji - jako ilosciowa wskaz6wka istnienia niepozqdanej redundancji w
zbiorach danych wielospektralnych lub czasowych zmian wska2nik6w spektralnych
oraz (ii) w fotogrametrii - jako jedna z miar dopasowania obraz6w przy ,,stereo-
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restytucji" i poszukiwaniu pikseli homologicznych. Jednak w tym kontekscie ostatnie

trzy akapity podrozdzialu 2.3 sq, niestety, niezrozumiale, a wizualizacja warto6ci

wspolczynnikow korelacji w formie skali szarosci jest moze i efektowna, ale trudna do

merytorycznej oceny. Ta obserwacja Autora bez opisu matematycznego nie bardzo

przysluguje sie tezie badawczej. W opinii prof. Mroza opis dzialania aplikacji

,,Symulator Zdjqi Lotniczych" ijej interfejsu nie wymaga zadnego komentarza.

Uzyskane wyniki analiz przedstawiono w postaciwielu grafik ilvykresow. Osiqgniecie

naukowe wypelnia pewnE luke badawczq, kt6ra istniala przed podjeciem

eksperyment6w numerycznych, ale uzyskane wyniki nie zamykajq sprawy. Ulatwia to

droge nastepnym badaczom, dajqc pewien asumpt do poglqbionych analiz idalszego

rozwoju dyscypliny.

W zgodnej opinii recenzent6w dr Slawomir Krolewicz wykazuje siq rowniez

istotnq aktywnosciq naukowq realizowanq w wiecej ni2 jednej uczelni, instytucji

naukowej lub instytucji kultury (w szczeg6lno6ci zagranicznej). Prace naukowe

powstawaly we wsp6tpracy z oSrodkami krajowymi (Politechnikq Poznanskq,

Uniwersytetem Warszawskim, lnstytutem Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w

Pulawach, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Muzeum Archeologicznym w

Poznaniu, lvluzeum PieMszych Piastow na Lednicy) i zagranicznymi (Ben-Gurion

University (Negev, lzrael), Center for the Study of the Biosphere from Space (Tuluza,

Francja), Rochester lnstitute of Technology (Nowy Jork, USA)). Wyniki prowadzonych

badah Habilitant referowal na 43 konferencjach i seminariach naukowych (gl6wnie

miedzynarodowych) , ptzy czym 17 wystqpieh to wystEpienia samodzielne, a 38

zostalo pzygotowanych wsp6lnie z innymi autorami.

Dr Slawomir Krolewicz bral udzial w wielu projektach naukowych i badawczo-

wdrozeniowych finansowanych w drodze konkurs6w krajowych lub zagranicznych, w

tym takze interdyscyplinarnych, gl6wnie w roli wykonawcy lub gl6wnego wykonawcy.

Byly to projekty finansowane przez: Komitet Badah Naukowych, lvlinisterstwo Nauki i

Szkolnictwa Wyzszego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badai i

Rozwoju. Obecnie prowadzi prace badawcze w zespole miedzynarodowym w ramach

projektu pn.,,REmotesEnsingtechniques for ARCHaeology", finansowanego w

ramach European Commission Research Executive Agency 43 - Marie Sklodowska-

Curie lnternational Research Staff Excha nge 2018-2022.W Gmach tego projektu odbyl
jeden miesieczny staz zagraniczny (w Universita Degli Studi Della Tuscia w Rzymie

oraz na Cyprze w firmie 53 (Space System Solutions)), a planowane sq tak2e kolejne

trzy staze naukowe w kolejnych instytucjach wsp6lpracujqcych.

Dr Slawomir Kr6lewicz praktycznie od poczqtku swojej kariery naukowej

szeroko wsp6lpracowal i nadal wsp6lpracuje z sektorem gospodarczym, ro2nymi



firmami w kraju izagranicE, w tym: z DEDAL-FOTO Andrzej Kijowski, Microimages,

lnc. Nebraska, USA, Progea 4D, Geomatic Nlichat Wyczalek i GEPOL.

Bardzo wysoko recenzenci ocenili dzialalnosc dydaktycznq i popularyzatorskq

oraz organizacyjnq dr Slawomira Kr6lewicza.

Wnioski kohcowe w kazdej z rccenzji zawieraly poparcie wniosku o nadanie dr

Slawomirowi Krdlewiczowi stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o Ziemi

i6rodowisku.

Opinie zawarte w trakcie dyskusri na posiedzeniu Komisji habilitacyjnej

Podczas dyskusji recenzenci podtrzymali swoje stanowiska wyrazone w
recenzjach. Pozostali czlonkowie Komisji habilitacyjnej podzielili zdanie recenzent6w

zar6wno w zakresie pozytywnej oceny osiEgnigcia naukowego bqdEcego podstawq

wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego przedlozonego w postaci

monografii, jak iw zakresie calego dorobku naukowego dr Slawomira Kr6lewicza oraz
jego dzialalnosci organizacyjnej i dydaktycznej.

Prof. dr hab. Jacek Kozak (przewodniczEcy Komisji), stwierdzil, ze
przedstawione do oceny osiqgnigcie naukowe jest dzielem oryginalnym,

dokumentujEcym bardzo rozleglq wiedzg eksperckE, umiejetnoSci i kompetencje

Habilitanta w zakresie teledetekcji. Pozostaty dorobek Habilitanta jest znaczEcy,
jednak nalezy zwr6cic uwagg,2e Habilitant, jakkolwiek jest waznym czlonkiem

zespol6w badawczych publikujqcych te prace, to nie jest w tych publikacjach autorem

wiodEcym. Podobnie ocenic mozna udzial Habilitanta w projektach badawczych - jest

on gl6wnie wykonawcE, nie jest liderem, ale z drugiej strony, biorEc pod uwage liczbg
projekt6w i 162norodnosc zaangazowania Habilitanta, stwierdzie mozna,2e pelni on w
tych zespolach badawczych waznq role naukowq.

Dr hab. lvlarek Ewe(owski (czlonek Komisji) uwaza,2e monografia ma wplyw

nie tylko na fotogrametriQ iteledetekcjg, ale jest przydatna w pracy wielu naukowc6w

z szeroko rozumianych nauk o Ziemi i srodowisku. Dzigki zebraniu i spdjnemu
przedstawieniu tresci z zakresu teledetekcji ma r6wniez walor edukacyjny - z
powodzeniem moze byd przyswojona przez studentow idoktorant6w, a takze osoby
nie zajmujqce sig sfnbte tq tematyke, ale chcqce uaktualni6 czy poszerzye swojq
wiedzg. Przewaga wieloautorskich prac w pozostalym dorobku naukowym wskazuje
na umiejgtnosc pracy w bardzo zr6znicowanych zespolach badawczych, w tym
miQdzynarodowych Habilitant jako wykonawca bral udzial w kilku grantach
finansowanych zat6wno z NCN, jak i NCBIR, co r6wniez pokazuje, Ze jego
umiejqtnosci sq bardzo cenne i chgtnie wykorzystywane w pracach badawczych i

rozwojowych oraz w firmach komercyjnych. Dr hab. Marek Ewertowski podkreslil
wybitne umiejgtnosci dydaktyczne ichq6 dzielenia sig wiedzq ze studentami oraz



aktywnos6 popularyzatorskq dr S. Kr6lewicza, gdzie umie dogc trudne przecie2 tresci

z zakresu teledetekcji ifotogrametrii przekaza6 w prosty izrozumialy spos6b.

Dr hab. Grzegorz Kowalewski (sekretarz Komisji) stwierdzil,2e opisany w

monografii Symulator Zdjg6 Lotniczych jest wdro2eniem modelu, co zmusza do

precyzyjnego tozpatzenia dzialajqcych czynnikow i wta6nie to detaliczne ich rozbicie

na ilosciowe elementy skladowe stanowi o wartosci pracy. Co waznieisze, tak

szczeg6lowe opisanie skladowych modelu i jego parametr6w umo2liwia innym

autorom wglEd w dokonane dzielo ijego kontynuowanie-rozwoj, czyli praca stanowi

pewien kamiei milowy na drodze zrozumienia percepcji rzeczywistoSci na podstawie

zdjec lotniczych. Opracowanie modelu korekcji radiometrycznej zdige lotniczych iest
naturalnE pochodnq calego rozwoju naukowego Habilitanta, ktory naznaczony jest

doskonaleniem rozumienia i interpretacji 2r6dlowego materialu badawczego, jakim sq

zdjecia lotnicze. WaSnie doglQbna znajomos6 technik fotogrametrycznych i

teledetekcyjnych, ktdrych syntezQ notabene pzynoszq 2 pietwsze rczdzialy

monografiio duzych walorach dydaktycznych, jest powodem, dla kt6rego dr Kr6lewicz

byl ijest zapraszany do grona wsp6lpracownikow w licznych projektach naukowych

realizowanych przez plac6wki badawcze i instytucje kultury, w tym projekt6w

miedzynarodowych. To zapewne jest r6wnie2 powodem dla kt6rego nie jest on

wiodqcym autorem wielu opracowa6, zarowno w publikacjach, jak i projektach.

Wnoszone tam2e kwalifikacje ujrzaty swojE syntezg dopiero w przedlozonym

osiqgnieciu habilitacyjnym. Nabyte umiejqtnosci sq wykorzystywane r6wniez w
gospodarce, co poswiadcza wsp6lpraca z wieloma firmami zewngtrznymi. Habilitant

wykazal od poczetku swojq indywidualnq Sciezke rozwoju poprzez wspolprace

miedzynarodowq z producentem platformy TNT MIPS, ktorE przystosowywal do

warunk6w polskich. OsiEgniecie habilitacyjne wykazalo r6wniez iego duzq

samodzielnosc programistycznq, bedEcE- w dobie teledetekcji cyfrowej - waznym

elementem samodzielnosci naukowej. Dr hab. Grzegoz Kowalewski zwrocil rowniez

uwag9, ze rozwijane konsekwentnie juz od studi6w magisterskich umiejetno6ci

informatyczne iprogramistyczne byly ise nieustannie wykorzystywane na WNGiG

m.in. przy tworzeniu Wydzialowego Archiwum Kartograficznego, w Radzie ds.

lnformatyzacji przy Dziekanie WNGiG czy wreszcie w bardzo czasochlonnym

opracowywaniu dokumentacji technicznej i negocjowaniu ofert do zakupow oraz

napraw wydzialowego sprzetu komputerowego, z kt6rego korzystajq praktycznie

wszyscy pracownicy WNGiG.

Pelny zapis wyciqgu z rccen4i otaz zapis dyskusii przeprowadzonej w czasie

posiedzenia znajduje siq w protokole z posiedzenia Komisji.
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Wynik glosowania

Biorqc pod uwage spozqdzone w postQpowaniu recenzje oraz opinie i

stanowiska czlonk6w komisji, uwzgledniajqc oceng (i) osiEgniecia naukowego
kandydata oraz (ii) dorobku naukowego iaktywnosci naukowej, Komisja habilitacyjna
na posiedzeniu przeprowadzonym zdalnie w glosowaniu tajnym, w obecnosci
7 czlonk6w podjqla uchwale zawietajqcq pozytywnE opinie w sprawie nadania
dr. Slawomirowi Kr6lewiczowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
scislych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i Srodowisku. Uzyskano
nastqpujqce wyniki glosowania: glosowalo: 7 os6b; glosdw za: 7; glos6w przeciwnych:

0; glos6w wstrzymujacych sie: 0.

!2
Na niniejszq uchwalg nie przysluguje zazalenie. Uchwala wchodzi w 2ycie z

dniem jej podlecia.

PODPISY:

P zqcy Komisji habilitacyinei


