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OCENA 
rozprawy doktorskiej 

mgr inż. arch. Alicji Świtalskiej 
na temat: 

„Metoda oceny dynamiki rozwoju przestrzennego na przykładzie Polic” 
 
 

Promotorem rozprawy jest dr hab. inż. arch. Piotr Arlet prof. uczelni 
Promotorem pomocniczym jest dr hab. inż. arch. Klara Czyńska prof. uczelni 

 
Recenzja została opracowana na podstawie zlecenia Prorektora ds. Nauki 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Podstawą 
merytoryczną wykonania recenzji jest załączony egzemplarz rozprawy doktorskiej 
zawierający 195 stron A4 maszynopisu 
 

 
Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska dotyczy badań poświęconych 

doskonaleniu planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. 
Szczególną uwagę kieruje Autorka na analizę dynamiki przemian struktur 
urbanistycznych. Badania oparte są na studium przypadku jednego szczególnego 
miasta Polic w województwie zachodniopomorskim. Doktorantka przeprowadziła tu 
badania analityczne, studia terenowe, obserwacje specyficznych przejawów 
aktywności rozwojowych.  

Zamiarem Autorki jest rozwiązanie problemu naukowego jakim jest wyjaśnienie 
mechanizmów rozwojowych struktury przestrzennej, uchwycenie charakterystycznych 
zmian w dynamice rozwoju urbanistycznego oraz jakości przeobrażeń przestrzennych 
miasta. Badania mają charakter analityczno-diagnostyczny. W przeświadczeniu 
Doktorantki mają służyć jako pomoc w tworzeniu scenariuszy rozwojowych miasta i 
dokumentów planistycznych. 

Do najważniejszych celów pracy Autorka zaliczyła „opracowanie narzędzi 
badawczych pozwalający w sposób jednoznaczny i obiektywny ocenić dynamikę 
rozwoju przestrzennego, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, 
poprzez stworzenie metod badania przyrostu urbanizacji i waloryzacji oraz wyłonienie 
czynników decydujących o pozytywnym lub negatywnym rozwoju przestrzennym 
danego obszaru.” 

W nawiązaniu do tych celów Doktorantka zaprezentowała dwie metody 
powalające scharakteryzować kierunek procesów rozwojowych oraz dokonać 
waloryzacji struktury urbanistycznej. 
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Pierwszą z tych metod jest metoda badania Dynamiki Rozwoju Przestrzennego, 
która ma służyć do pomiaru „szybkości rozwoju przestrzennego badanego terenu w 
wybranym okresie”. Czynnikami, które zostały uznane jako kryteria tego pomiaru są: 
powierzchnia zabudowy, powierzchnia badanego terenu (miasta, wsi lub innego 
wybranego terytorium), liczba ludności, gęstość zaludnienia oraz ograniczenia 
rozwoju. Pomiar jest dokonywany w wybranych „punktach czasowych”.  Kryteria te 
zostały ujęte w formie standaryzowanych współczynników przybierających 
zmieniające się wartości w różnych okresach czasowych, co pozwala na określenie 
„krzywej dynamiki” rozwoju przestrzennego. 

Drugą z tych metod jest metoda Wartościowania Rozwoju Przestrzennego. Służy 
ona do syntetycznej oceny jakości przestrzeni na badanym obszarze. Autorka 
wyjaśnia, że dzięki tej metodzie „można przedstawić ogólną kondycję badanego terenu 
pod względem wybranych aspektów, ważnych dla polityki przestrzennej danego 
miasta lub regionu oraz uwarunkowań środowiskowych i funkcjonalnych.” 

Zastosowane kryteria oceny to: zieleń, oświata, warunki mieszkaniowe, kultura i 
zagrożenia (wysypiska śmieci, nielegalne składowiska odpadów, składowiska 
odpadów toksycznych, linie wysokiego napięcia, rurociągi przemysłowe). 

Podobnie jak w pierwszej metodzie pomiar został przedstawiony w formie 
przeskalowanych współczynników przybierających zmieniające się wartości w 
badanych okresach czasowych. 

Metody te zostały zastosowane do oceny dynamiki rozwoju miasta Police w 
okresie 2006-2007 i 2000-2020 oraz oceny wartościowania rozwoju przestrzennego 
Polic w roku 2020. Wyniki pomiarów zostały zaprezentowane w rozdziale 5.   

Doktorantka wychodzi z założenia, że analiza dynamiki zmian przestrzennych, ich 
nasilenia oraz ich charakteru pozwala na waloryzację czynników warunkujących 
prawidłowy rozwój urbanistyczny. Analiza ta jest również istotna w kontekście 
planowania dalszego rozwoju urbanistycznego. Tego rodzaju badania, w podejściu 
autorskim, pozwolą na identyfikację szans rozwojowych oraz zagrożeń związanych ze 
stagnacją i regresem miasta. Jak pisze Autorka: „Metoda odnosząca się do oceny 
jakościowej, jest w stanie wskazać czynniki działające na rozwój w sposób pozytywny 
oraz negatywny. Proponowane rozwiązania mogą dostarczyć władzom 
samorządowym, mieszkańcom, inwestorom oraz wszystkim zainteresowanym 
informacji, które staną się narzędziem pomocniczym dla decyzji prorozwojowych”. 

Postulowane podejście uwiarygadnia scenariusze rozwojowe miasta oraz ułatwia 
identyfikację ich mocnych i słabych stron. Podeście ma charakter diagnostyczno-
ekstrapolacyjny i może dotyczyć dowolnych czasokresów diagnostycznych. 

Według Autorki proponowane metody mogą być przydatne przy opracowaniu 
dokumentów planistycznych, jak: strategia rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Doktorantka dostrzega również możliwość wykorzystania metody do 
diagnozy dynamiki rozwoju przestrzennego wybranego obszaru na tle historycznym.   

Autorka wyraża pogląd, że daje to szanse tworzenia różnych wariantów strategii 
rozwoju przestrzennego i ułatwia wybór najlepszych wariantów, poprzez analizę 
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czynników ekologicznych i społecznych mających wpływ na rozwój przestrzenny i 
jakość życia mieszkańców. Zaznacza, że „przedstawiona metoda badania dynamiki 
rozwoju przestrzennego może być zastosowana do dowolnie wybranego miasta, wsi 
lub obszaru.” 

Prezentowane podejście wpisuje się w nurt badań planistyczno-urbanistycznych 
związany z wielokryterialną analizą zagospodarowania przestrzennego obszarów 
miejskich. Doktorantka pisze, że „przyczyną podjęcia prac w kierunku stworzenia 
narzędzi analitycznych była potrzeba usystematyzowania wiedzy na temat 
analizowanych obszarów, przede wszystkim pod względem szybkości rozwoju oraz 
wpływu otaczającej przestrzeni na dogodne i prosperujące funkcjonowanie jednostki.” 

Badania tego typu maja ugruntowana tradycję i są szeroko stosowane w 
planowaniu przestrzennym. Systematyzacja danych przestrzennych jest istotnym 
elementem procesu planistycznego i ma bogatą tradycję teoretyczną i praktyczną. 
Wymóg ten wynika również z obowiązujących unormowań prawnych: 

- Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
- Ustawy z dnia 27.o4.2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17.12.2021 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań́ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy.  

W nawiązaniu do historii badań w tym zakresie, warto wspomnieć o metodzie 
„analizy progowej” Bolesława Malisza (Teoria progów - jej rozwój, zastosowania i 
perspektywy. „Biuletyn IUA", Warszawa 1963, nr 16-17) oraz o wcześniejszych 
osiągnięciach Tadeusza Tołwińskiego (Urbanistyka. tom I, 1934) i II, 1937). Jego teoria 
czynników urbanistycznych dała początek usystematyzowanym metodom 
diagnostycznym, przydatnym do identyfikacji bodźców rozwojowych 
(miastotwórczych) i łagodzenia konfliktów rozwojowych obszarów zurbanizowanych. 

 
Współcześnie, systemowa diagnoza obszarów zurbanizowanych oparta jest 

najczęściej na metodach należących do grupy Muti-Criteria Space Analysis, które są 
intensywnie rozwijane na świecie. Większość tych metod bazuje na standardowej 
strukturze diagnostycznej, którą w najprostszym schemacie można podzielić na 
następujące etapy: 

-  pozyskiwanie i systematyzacja danych,  
-  redukcja danych; wybór czynników diagnostycznych w dostosowaniu do rodzaju 

prowadzonej diagnozy, 
-  standaryzacja (przeskalowanie) zmiennych charakteryzujących wybrane czynniki 

cząstkowe, 
-  ustalenie wag dla każdego czynnika cząstkowego, ze względu na główny cel 

przeprowadzanej diagnozy, 
-  synteza i interpretacja wyników.  

W tym aspekcie zaproponowane w pracy metody diagnostyczne są poprawne 
pod względem standaryzacji czynników cząstkowych. Dzięki temu uzyskano 
możliwość ich bezpośredniego porównywania. 
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Bardziej szczegółowego wyjaśnienia wymagałoby jednak uzasadnienie wyboru 
zaproponowanych czynników diagnostycznych spośród bardzo dużej liczby danych 
służących standardowo do charakterystyki dynamiki rozwojowej i jakości przestrzeni 
zurbanizowanej (np. komunikacja, usługi handlowe, zatrudnienie z wyodrębnieniem 
miejsc pracy w przemysłach kreatywnych i usługach (tercjalizacja), opieka zdrowotna, 
rekreacja, kompozycja urbanistyczna, izochrony dostępności, itp., itp.). 

Kolejną kwestią wymagającą komentarza jest, czy rzeczywiście wybrane w pracy 
doktorskiej czynniki diagnostyczne są równoważne (mają takie samo znaczenie), jak 
to proponuje Doktorantka.  

Wydaje się również, że sposób pomiaru niektórych czynników wymagałby 
objaśnienia. O ile dane statystyczne związane z np. z demografią czy liczbą placówek 
edukacyjnych nie budzą wątpliwości (dane są dostępne w GUS), o tyle takie czynniki 
jak powierzchnia zabudowy, powierzchnia terenów zieleni wymagałaby komentarza. 
Dyskusyjne wydaje się zaliczenie gruntów ornych do terenów zieleni miejskiej, 
mających mieć pozytywne oddziaływanie ekologiczne. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, grunty orne zaliczane są do „terenów użytkowanych rolniczo”, a nie 
do „terenów zieleni”. 

Na tym tle bardzo interesująco prezentuje się rozdział 3 dotyczący miasta Police. 
Uważam, że bardzo dobrze zostały opracowane wątki charakteryzujące historię 
miasta, XIX i XX-wieczną architekturę, granice, powierzchnię i ludności miasta, 
edukację podstawową, kształtowanie obszarów zieleni oraz zagrożenia i ograniczenia 
użytkowania terenu w Policach. Autorka zaprezentowała interesujący zestaw 
materiałów kartograficznych i fotograficznych znakomicie ilustrujący opisywane 
zjawiska przestrzenne na przestrzeni dziejów miasta. 

W szczególności na pozytywne podkreślenie zasługuje syntetyczna historia 
osadnictwa na terenie Polic, począwszy od wczesnośredniowiecznego grodu 
w  Mścięcinie. W okresie rozkwitu gród pełnił ważną rolę jako ważny węzeł 
komunikacyjny odrzańskiego szlaku handlowego. Atutami tej lokalizacji była topografia 
terenu (położenie grodu na wyniosłości w stosunku do otoczenia), powiązania z siecią 
hydrograficzną, a także uwarunkowania społeczno-polityczne sprzyjające tworzeniu 
scentralizowanych struktur plemiennych. Późniejszy proces migracji mieszkańców 
grodu w rejon rynku staromiejskiego dał początki utrwalaniu się struktury osadniczej, 
której zwieńczeniem było nadanie praw miejskich Policom na prawie magdeburskim. 

Na pozytywne podkreślenie zasługuje staranna edycja pracy, trafny wybór 
historycznych i aktualnych map, zdęć lotniczych i rysunków obrazujących plany 
zagospodarowania Polic z różnych okresów.  

Pewien niedosyt stwarza ograniczenie opisu stanu badań (rozdział 1.7.) jedynie 
do prac trzech autorów. Przykładowo, pierwszy z wymienionych autorów Manuel 
García-Docampo jest socjologiem, zatrudnionym na Wydziale Socjologii i Komunikacji 
Uniwersytetu A Coruña w Hiszpanii. Baza Scopus indeksuje tylko 3 prace naukowe 
jego współautorstwa cytowane w sumie 12 razy (indeks h=2). Artykuł „Theories of 
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Urban Dynamics” został opublikowany w niszowym czasopiśmie International Journal 
of Population Research (Hindawi Publishing Corporation) nie notowanym na liście 
ministerialnej czasopism naukowych. Czasopismo to zaprzestało już publikacji. 
Natomiast w rozdziale 1.7. „Podsumowanie stanu badań” urósł on do rangi kluczowej 
pozycji bibliograficznej w zakresie „Theories of Urban Dynamics”. 

Dla porównania można wskazać, że baza Scopus po wpisaniu słów kluczowych 
Theories of Urban Dynamics, występujących w tytule omawianej pracy znajduje aż 
2,966 prac naukowych, w których te słowa występują w tytułach, abstraktach lub jako 
słowa kluczowe. Spośród tej liczby prac naukowych, każda z pierwszej dwudziestki 
prac była cytowana od 1552 do 384 razy. Z całą pewnością z tak bogatego zbioru 
źródeł można było wybrać bardziej reprezentatywne przykłady opracowań naukowych 
obrazujących aktualny stan badań na temat „Theories of Urban Dynamics”. 

Kolejny autor z tej trójki, dr Victor Ch. Nnam (geodeta zatrudniony na 
uniwersytecie Enugu State University w Nigerii) legitymuje się w Scopusie tylko 
4  publikacjami cytowanymi w sumie 3 razy (indeks h=1). 

Szczegółowo omawiany artykuł “Assessment of Spatial Urban Dynamics in 
Enugu City Using GIS and Remote Sensing” jego współautorstwa został 
zaprezentowany na XXV Kongresie Międzynarodowej Federacji Geodetów Engaging 
the Challenges, Enhancing the Relevance w Kuala Lumpur w 2014 roku. Artykuł ten 
nie ma żadnych cytowań w bazie Scopus i Web of Science. Przy okazji należy zwrócić 
uwagę, że publikacja ta jest wadliwe indeksowana w rozprawie doktorskiej. Nazwisko 
autora to nie Chukwuemeka. Chukwuemeka to jego drugie imię. Autor nazywa się 
Nnam, a na imię ma Victor Chukwuemeka. 

Chciałbym żeby te uwagi były dobrze zrozumiałe. Nie uważam, że powoływanie 
się w pracy doktorskiej na prace nie indeksowane w światowych bazach 
bibliograficznych, w tym prace autorów nie będących przedstawicielami dyscypliny 
architektura i urbanistyka, jest czymś nagannym. Wręcz przeciwnie, w wielu 
przypadkach problematyka takich opracowań może wzbogacić rozprawę, pokazując 
problem naświetlany z różnych punków widzenia. Zwykle w pracach doktorskich w 
rozdziale „stan badań” omawianych jest wiele pozycji literaturowych 
charakteryzujących dotychczasowy światowy i krajowy dorobek badaczy związany z 
konkretnym problemem naukowym. Jednak w recenzowanej pracy ten przegląd 
sprowadza się jedynie do trzech publikacji (uznanych jako najbardziej 
reprezentatywne). 

Z tego powodu, takie publikacje powinny być wybrane ze szczególną 
starannością, z komentarzem wyjaśniającym, dlaczego właśnie one są najbardziej 
miarodajne spośród wielu innych badań w zakresie metod oceny dynamiki rozwoju 
przestrzennego. Powszechnie uważa się, że oprócz zawartości merytorycznej, taką 
rangę wyznacza ilość cytowań przez naukowców skupionych wokół danej 
problematyki badawczej (związanej z architekturą i urbanistyką, bo w takiej dyscyplinie 
naukowej Doktorantka ubiega się o stopień naukowy). 
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Te uwagi krytyczne nie podważają istoty wywodu naukowego, który oparty jest 
na: 

a)  krytycznej analizie piśmiennictwa, którego wykaz obejmuje 140 pozycji 
bibliograficznych,  

b)  bogatym materiale graficznym obejmującym 105 ilustracji, 
c)  zestawieniach tabelarycznych liczących 54 pozycji, 
d) własnych opracowaniach studialno-badawczych. 
 
W ogólnym ujęciu licząca 195 stron rozprawa skonstruowana jest przejrzyście, 

napisana jest poprawnym językiem i wystarczająco zilustrowana materiałem 
graficznym. Wymienione usterki nie osłabiają ogólnych walorów rozprawy, która od 
strony merytorycznej nie budzi większych zastrzeżeń. 

Wnioski z przeprowadzonych badań potwierdzają realizację nakreślonych na 
wstępie celów rozprawy. Doktorantka słusznie podkreśliła tu wartości aplikacyjne 
pracy w aspekcie konstruowania dokumentów planistycznych. 

 
Konkludując, recenzent pozytywnie ocenia logiczną konstrukcję wywodu 

naukowego, w którym Autorka interpretuje wyniki badań w sposób umożliwiający - 
przez usystematyzowanie, wybór i analizę informacji – rozpoznanie dynamiki przemian 
oraz waloryzację struktury urbanistycznej Polic. 

Ważną częścią wywodu naukowego są tabele i wykresy (80, 81, 82) ilustrujące 
wykonane badania diagnostyczne. Istotne jest rozwojowe ujęcie zjawisk i uchwycenie 
procesu (dynamiki) przemian. W tym względzie na uwagę zasługuje trafne 
przedstawienie morfogenezy współczesnej i historycznej struktury urbanistycznej 
Polic.  

Zgodnie z wymogami stawianymi pracom doktorskim, mgr Alicja Świtalska 
przedstawiła przekonywujące uzasadnienie wyboru tematu rozprawy doktorskiej, 
ograniczyła logicznie pole badawcze, skutecznie zastosowała przyjęte metody 
badawcze, a następnie w oryginalny sposób rozwiązała określony problem badawczy 
i wyprowadziła właściwe wnioski.  

W konkluzji niniejszej oceny rozprawę oceniam pozytywnie. Praca p.t.: „Metoda 
oceny dynamiki rozwoju przestrzennego na przykładzie Polic” odpowiada warunkom 
stawianym rozprawom doktorskim, a jej Autorka może być dopuszczona do publicznej 
obrony. 
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