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REcENzIA
osiągnięĆ naukowych i aktywności naukowej dr hab. Tomasza NIEDZIELSKIEGO, prof. UWr
w związkuzwszczętym postępol^/aniem o nadanie Ętufu naukowego profesora nauk o Zierrri

Podstawę plawną wykonania recenzji stanowiła umowa (WNZKŚ,441,5g.2077.AP) pomiędzy
Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska a Recenzentem

w sprawie wykonania recenzji osiągnięĆ naukowych i aktywności naukowej dr hab. Tomasza
Niedzielskigo

1. Podstawowe informacje o kandydacie

Dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. UWr jest pracownikiem WydziaŁu Nauk o Ziemi i Kształtowania
Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, Jest magistrem matematyki i geografii (dyplomy w 2004 r.),

doktorem w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina geodezja i kartografia (PW 2008 r,) oraz
w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia (UWr 2009 r.). Stopień doktora habilitowanego
otrzymał w 201'],, na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr, w d,zied,zinie nauk
o Ziemi, dyscyplinie geografia na podstawie rozprawy habilitacyjnej ,,Osrylacja El Nino/Southern
Oscillation a ptognozy niektórych procesów geofizycznych". Od 2004 roku zawodowo jest związany
z Uniwersytetem Wrocławskim. Pracował również w Centrum Badań Kosmicznych PAN (2004-201,1),

Uniwersytecie Aberdeen w Wielkiej Brytanii (2009-201,1) oraz Wrocławskim Centrum Sieciowo-
Komputerowym Politechniki Wrocławskiej (2014_2015),

Wykształcenie, aktywność naukowa i zawodowa Kandydata są ściśle związane z naukami o Zieml

2. Ocena działalności naukowo-badawczei

Problematykabadawcza i największe osiągnięcia naukowe dr. hab. Tomasza Niedzielskiego obejmują

zagadnienia tematy badawcze:

(1) prognozowanie zagrożeń powodziowych;
(2) diagnoza zjawisk El Nifio i La Nińa;
(3) poszukiwanie osób zaginionych.

Wszystkie ftzy temaĘ merytorycznie są mocno związane z naukami o Ziemi.

Prognozowanie zagrożeń powodziowych to temat ważny naukowo od wielu lat, zatówno w aspekcie

badań podstawowych jak i stosowanych. Wielość czynników wpływających na wysokość fali
powodziowej i szybkości jej rozpowszechniania oraz ich zależność od komponentów i stanu

środowiska wymuszają uproszczenie modelowania zagrożeń powodziowych. Wśród licznych badań,

badaniach Kandydata wyróżniają się podejściem metodycznym polegającym na łączeniu w czasie

rzeczywisĘm/ wagowanych prognoz pochodzących zróżnych modeli hydrologicznyą zwanego



,,mulimodelingiem". Pozwala to na porównanie istniejących prognoz oraz opracowanie nowej

prognozyl nazwanej ptognozą kombinowaną której skuteczność wynika z uwzg|ędnienia prognozy

najdokładniejszej. Badania nad prognozowaniem zagrożeń powodziowych byĘ realizowane w ramach

projel&ti badawczego, finansowanego przez NCC w ramach konkursu Sonata (lata 2011-2017). W ich

efekcie powstał autorski system HydroProlog, który jest jednocześnie znakiem towarowym chronionym

przezL)rząd Patentowy RP, a jeden z modułów systemu zostaŁ zgJoszony jako europejskie zgłoszenie

patentowe (w 2016 r.).

Kilkuletnie testowanie modelu umożliwiło jego kompleksową ocenę i sformułowanie największego

osiągnięcia naukowego ,,prognozy kombinowane opracowane w oparciu o założenia mulimodelingu są

najskuteczniejsze tylko w pierwszej fazie wezbranią natomiast wraz ze wzrostem dynamiki przyrostu

stanu wody rekomenduje się użycie modelu bazującego na metodzie wielowymiarowej regresji, czyli

jednego z modeli wchodzących w skład rozwiązania kombinowanego", To spostrzeżenie naukowe

legło u podstawy wdrożenia rozbudowanego systemu dla zlewni górnej Nysy Kłodzkiej, w którym

walidacja plognoz dobywa się z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego (UAV). Na

wdrożenie systemu Kandydat pozyskaŁ fundusze w ramach konkursu NCN Tango (201,5-2019), a jego

dalszej rozbudowy w konkursie Lider ogłoszonych przez NCBiR (2015-2017).

W pracach nad prognozowaniem zagrożeń powodziowfch na szczegó|ną uwa$e zashrguje:

kompleksowość podejścia, nowoczesność, umiejętność krytycznej oceny uzyskanych wyników

i dążenie do ich poprawy/ bardzo dobry warsztat matematyczno-statystyczny. Problemy naukowe

związane zrcaIizaĄą tego tematu i sposób ich rozwiązania został opublikowane w kilku artykułach

naukowych i zaprezentowane na wielu konferencjach.

,. Zjawiska El Nińo i La Nifra są szczególnie ważne, ponieważ wpĘwają na wiele proceŚÓw

geofizycznych. Badaniami tymi Kandydat zajmowŃ się jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora,

a najnowsze prace/ po uzyskaniu stopnia dr. habilitowanego doĘczą opracowania profesjonalnego

systemu prognozowania zmian poziomu oceanu zwykorzystaniem usfug inform aĘcznych, nazwanych

Prognocean i Prognocean Plus. Uzyskane wyniki, choć nie pozwalająna diagnozę zjawisk El Nińo i La

Nińa, to umożliwiają odtworzenie dynamiki zmian poziomu oceanu w historii Ziemi. Szczególnie

cennym osiągnięciem naukowym w tym zakresie jest opracowanie nowej metody szacowania

oceanicznej głębokości odniesienia. |ak i poprzednio Kandydat na prace naukowe pozyskał fundusze w

ramach krajowego konkursu, tym razem ogłoszonego w ramach programów strukturalnych UE POIG.

Wyniki badań zaś zostaĘ opublikowane w liczących się naukowo czasopismach posiadających IF

i umieszczonych w części A wykazu czasopism MNiSW,

Najnowszy nurt badawczy dr, hab. Tomasza Niedzielskiego dotyczy poszukiwania osób zaginionych

zwykorzystaniem zdjęć niskopułapowych, wykonanych przez UAV. Prowadzone badania doĘczą

możliwości automaĘcznej detekcji osób i tak jak poprzednie realizowane byĘ dzięki finansowemu

wsparciu uzyskanemu w drodze konkursu, tym razem Iuventus Plus (MNiSW). Nowatorskość

podejścia polega na opracowaniu metody zagnieżdżonych k-średnich, która pozwala na znaczne

ograniczenie obszaru poszukiwań do 0,5-7,3o/o potencjalnego obszaru i tym samym warunkuje większą

skuteczność działań poszukiwawczych. Uzyskane wyniki doprowadziĘ do nawiązania wspÓĘracy

Uniwersytetu Wrocławskiego z firmąkomercyjną FlyTech UAV sp. z o.o.

Wszystkie opisane powyżej prace badawcze mają nowatorski i oryginalny charakter, są realizowane

z zastosowaniem zaawanso,wanych metod i technik przetwarzania i udostępniania danych



z(oka|izowanych ptzestrzenne. Charakteryzuje je podejście geoinformaĘczne i automatyzacja w czasie

rueczywistym, Kandydat, wykotzystując różne metody badań, narzędzia i materiaĘ, rozwiązuje
problemy kompleksowo i systemowo, a ich automatyzację i działanie w czasie rzeczywisĘm traktuje

prior$$to* o. Batdzo cenne jest również dązenie do praktycznego wykorzystania wyników pracy

naukowej i komercj ali zacji b adań,

Wysoka pozycja naukowa kandydata spowodowała, że aż siedmiokrotnie został zapraszany do

komitetów naukowych konferencji, \^/ tym 3 międzynarodowych. Także siedmiokrotnie przewodniczył

sesjom na konferencjach naukowych. }est członkiem rady redakcyjnej dwóch polskich czasopism

naukowych (lista B MNiSW), Wykonał 9 ekspertyz (w tym 4 po habilitacji) dla krajowych instytucji

naukowych , badawczych i komerryjnych. Od 20].2 roku jest ekspertem NCN i Fundacji na tzecz Nauki
Polskiej. Jest członkiem wielu organizacji naukowych, w tym Komisji Nauk o Ziemi Oddziafu PAN we

Wrocławiu (kadencja 20'j,5-201,8), International Association for Rngineering Geodegy and the

Environment (Commission C35), Intercommission Committee on Theory IAG. fest proszony

o wykonanie recenzji prac naukowych nadsyłanych do bardzo wysoko punktowanych czasopism, w
tym Nature Climate Change (IF=19,304), ]ournal of Field Robotics (IF=4,882), Climate Dynamics (IF=4,1,46),

]ournal of Hydrology (IF=3,483) i wielu innych.

Na dorobek naukowy dr. hab, Tomasza Niedzielskiego, składiją się:

- 28 arĘkułów problemowych i przeglądowych opublikowanych w czasopismach naukowych
posiadających współczyrnik lmpact Factor (IF) i znajdujących się w części A listy MNiSW;

w tym:

o 15 zostało opublikowanych po habilitacji;

o w 3 jest jedynym autorem, z czego 2 zostĄ opublikowane po habilitacji;

- 11 arĘkułów problemowych i przeglądowych opublikowanych w czasopismach naukowych

o międzynarodowym zasięgu zczęść B li sty MNiSW, w tym 4 po habilitacji;

- 3 publikacje w recenzowanych materiałach konferencyjnycĘ uwzględnionych w bazie Wot;

wszystkie po habilitacji;

- 8 rozdziałów w monografiach i książkacĘ w tym 2 po habilitacji; we wszystkich Kandydat jest

pierwszym autorem;

- 1 rczdziałwpodręczniku akademickim;

- 2recenzji książek naukowycĘ opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym;

- 2 wstępów do redagowanych tomów temaĘcznych serii Pageon Topical Volumes;

- kierowanie siedmioma projektami badawczych;ldziałw jednym projekcie jako wykonawca;

- kierowanie dwoma projektami naukowymi finansowanymi w ramach badań stutowych;

- dwa krótkoterminowe staze zagraniczne.

Dorobek ilościowy Kandydata jest znaczny, indeks Hirscha wynosi 9; sumaryczny IF2016 - 64,752,

aaktualny 5 letni IF jest równy 72,647.Liczba cytowań do dnia 26 wtześnia wynosiła 179, w chwili

pisania recenzji 190, w tym 163 cytowań zewnęftznych. Z prac pohabilitacyjnych najczęściej jest

cytowany artykuł ,,Does Presence of a Mid-Ocean Ridge Enhance Biomass and BiodiverciĘ?"

opublikowany w czasopiśmie wielodziedzinowym PLOS ONE, zajmująrym się w pierwszym kwartylu

czasopism indeksowanych w kategorii Multidisciplinary Sciences, Łączna |iczba punktów

odpowiadająca wszystkim pracom Kandydata, bez ttwzg|ędniania wkładu poszczególnych autorów,

obliczona wg obowiązującej punktacji MSWiA wynosi 1021. Wskaźniki te są imponujące i jak widaĆ

ciągle rosną.



Kandydat aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych. W okresie po uzyskaniu stopnia doktora

habilitowanego uczestniczył w 27 konferencjach krajowych i 49 międzynarodowych (łącznie

61konferencji). Na konferencjach krajowych jako prelegent wystąpił 20 razy, w tym 7 - jako osoba

zaprd§źona. Na konferencjach zagranicznych wygłosił osobiście 38 referatów.

Od2007 roku współpracuje z kilkoma europejskimi uczelniami (Universytety w; Ołomuńcu; Worcester,

Loughborough, Aberdeen, Idianapolis i Aveiro). Efektem tej wspóĘracy są m.in. wspólne publikacje

naukowe.

Był recenzentem w jednym przewodzie habilitacyjnym (dr inz. Marcina Ligasa, AGH), czterokrotnie

członkiem Komisji w postępowaniu habilitacyjnym oraz recenzentem jednej rozptawy doktorskiej

(mgr. inż. Anny Kłos, WAT).

Każda, wymieniona w dokumentacji, praca zbiorowa Kandydata zawiera szczegółowy opis wkładu

własnego, który obejmuje nie tylko wkład koncepcyjny i metodyczny, ale także techniczny polegający

na implementacji metod w konkretnych językach, czy programach narzędziowych. Potwierdza to Ęlko,
że dr hab. Tomasz Niedzielski jest bardzo dobrym i otartym na współpracę naukowcem.

Oceniając dorobek naukowy Kandydata należy zaaważyć,.że jest on imponujący pod względem

jakościowym i ilościowym. Ranga czasopism, w których dr hab. Tomasz Niedzielski publikuje swoje

prace jest bardzo wysoka, co wyraża się m.in, IF (przekraczającym często 4). W ciągu 7 latpo habilitacji

opublikował 1,5 bardzo istotlrych naukowo publikacji, co daje ponad 2 artykuĘ tocznie, nie licząc

innego równie ważnego dorobku naukowego. Niewątpliwieprzyczyniło się do tego kilka elementów:

- wcześnie skrystalizowane zainteresowanianaukowe;

- bardzo dobry warsztat naukołv-y, wynikający z ukończenia sfudiów w dzledzinie matematyki

i geografii i doktorafu w dwóch dziedzinach (geografii i geodezji) oraz zagtanicznych stazy

naukowycĘ

- umiejętność pracy samodzielneji zespołowej; ,;|

- zbudowanie zespofu naukowego osiągającego znaczącąpozycję naukową w Polsce i na świecie,

wyrażaj4c4 się m.in. liczbą istotnych naukowo publikacji oraz pozyskaniem i rea|izaĄ4

7 projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów;

- umiejętności organizacji badań naukowych i ich promocji.

IJważam, że wymagania wynikające z art.26 ustawy zostĘ przezKandydata całkowicie spełnione.

g. Ocena działalności dydaktycznei i kształcenia młodei kadry

Osiągnięcia dr, hab. Tomasza Niedzielskigo w zakresie kształcenia młodej kadry obejmują:

- promotorstwo rozpraw doktorskiej Bartłomieja Nizińskiego, zakończonej nadaniem stopnia

doktora we wrześniu2017 t.;

- 2 przewody w trakcie realizacji: |ustyny |eziorskiej i Mirosławy Jureckiej oraz MaŁgorzaty

ŚwierczyńskieiChłaściak;

- opiekę nad stażystami z innych uczelni.

Wszystkie przewody doktorskie prowadzone byĘ (bądź są prowadzone) na Wydziale Nauk o Zierrri

i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego i są tematycznie związane z obszarem

aktywności naukowej Kandydata.



Dorobek dydaktyczny dr. hab. Tomasza Niedzielskiego jest duży, w pewnym sensie typowy dla

nauczyciela akademickie9o z wieloletnim stazem pracy. Prowadził wykłady, ćwiczenia, laboratoria

i seminaria z wielu przedmiotów związanych zróżnymi treściami szeroko rozumianej Nauki o Ziemi.

Opidkbwał się dyplomantami. Przeprowad ził także 38 godz. wykładów na uczelniach zagranicznych,

w tym 2 godz. po habilitacji na Uniwersytecie w Ołomuńcu.

Działalność Kandydata w zakresie kształcenia młodej kadry i dydaktyki oceniam pozytywnie.

4. Ocena działalności organizacyjnej i popularyzacii nauki

Kandydat aktywnie uczestniczył w wielu działaniach na tzecz organizacji i popu|aryzacji nauki.

Wielokrotnie występował konferencjach promując naukę i wyniki badań, uczestniczył w różnych

wydarzeniach popularyzujących osiągnięcia naukowe, Akłwność ta została zauważona przez Rektora

Uniwersytetu Wrocławskiego, za co otrzymał 2 nagrody, Ponadto jest laureatem Nagrody Naukowej

Polityki, ottzymał także stypendium MNiSW dla wybitnego młodego naukowca.

W podsumowaniu, aktywność populatyzatorską i organizacyjną dr. hab. Tomasza NIEDZIELSKIGO

oceniam bar dzo pozytywnie.

5. Podsumowanie i wniosek końcowy '

Dr hab. Tomasz NIEDZIELSKI profesor nadzwyczajny Uniwersytefu Wrocławskiego jest bardzo

dobrze ukształtowanych, kreatywnym i bardzo aktywnym naukowcem, posiadajacym znaczny

dorobek naukowy, a także duży dorobek wdrożeniowy, dydakĘczny i organizacyjny. Zważywszy na
,y/yrazone wcześniej i szczegółowo uzasadnione opinie o całokształcie dorobku oraz osiągnięciach

naukowych dra hab. Tomasza NIEDZIELSKIEGO stwierdzam, że Kandydat od czasu uzyskania

stopnia naukowego doktora habilitowanego, wydatnie pomnożył dorobek w każdym z omawianych

zakresów otaz uzyskał liczącą się krajową i międzynarodową pozycję naukową w dziedzinie nagk

o Ziemi. Oceniając całokształt dorobku naukowego Kandydata należy podkreślić, iż jest on

konsekwentnie, od początku kariery naukowej, realizowany w obszarze nauk o Ziem| Pozwoliło to

osiąnąć Kandydatowi wysoki poziom naukowy dorobku publikacyjnego, skutkujący ugruntowaną

pozygąnaukową w środowisku krajowym i międzynarodowym. Działalność naukowa, publikaryjna

i wdrożeniowa dra. hab. Tomasza NIEDZIELSKIEGO jest imponująca, o czym świadczą wysoki indeks

Hirscha (H=9), sumaryczny IF=64,752 oraz duża liczba cytowań (179 i 1,51, bez autocytowań).

Wspomniane dokonania pozwa|aj4 stwierdzić, że dr hab. Tomasz NIEDZIELSKI należy do grona

najwybitniejszych polskich uczonych w dziedzinie nauk o Ziemi, spełniając tym samym wszystkie

wymagania stawiane kandydatom do tytuhr profesora.

Reasumując, dr hab. Tomasz NIEDZIELSKI spełnia wszystkie warunki stawiane kandydatom do

tyfufu profesora w dziedzinie nauk o Ziemi sformułowane w ustawie z dnia 14 marca 2003 r.

o stopniach naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz, |J, z 201,4 t. poz. 1852., ze zm,

Dz. |J . z 201,5 t. poz. 249), a zwłaszcza w art. 26. Wniosek Rady Wydziafu Nauk o Ziemi i Kształtowania

Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego o nadanie dr hab. Tomaszowi NIEDZIELSKIEMU tyt"fu

naukowego profesora zderydowanie popieram.
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