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OCENA
osi^gni^cia naukowego oraz istotnej aktywnosci naukowej
dra inz. Adama Kaliszewskiego vel Kieliszewskiego w zwi^zku z post^powaniem o
nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk lesnych, w dyscyplinie
lesnictwo

Podstaw4 wykonania oceny jest pismo nr RN-000-365/2019 podpisane przez dr hab.
Iwon^ Skrzecz, Sekretarza Rady Naukowej Instytutu Badawczego Lesnictwa w S^kocinie
Starym z dnia 11 kwietnia 2019 r. informuj^ce mnie, ze zgodnie z decyzj^ Centralnej Komisji
do Spraw Stopni i Tytulow zostalem powolany na recenzenta w post^powaniu habilitacyjnym
dra inz. Adama Kaliszewskiego vel Kieliszewskiego.
Ocen^ dorobku naukowego oraz istotnej aktywnosci naukowej Habilitanta wykonano
w oparciu o dostarczon^ dokumentacj^, obejmuj^c^ wniosek dra inz. Adama Kaliszewskiego
vel Kieliszewskiego o przeprowadzenie post^powania habilitacyjnego z dnia 18 lutego 2019
r., odpis dyplomu doktorskiego, autoreferat w j^zyku polskim oraz angielskim, osi^gni^cie
naukowe pt. „Wyzwania wobec polityki lesnej w Polsce w swietle czlonkostwa w Unii
Europejskiej" (stanowiqce

cykl 10 artykulow), wykaz opublikowanych prac naukowych

oraz tworczych prac zawodowych wraz z informacj^ o osi^gni^ciach dydaktycznych,
wspolpracy naukowej i popularyzacji nauki.

Informacja o kandydacie
Dr inz. Adam Kaliszewski vel Kieliszewski uzyskal dyplom mgra inz. lesnictwa w
2001 roku na Wydziale Lesnym Szkoly Glownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W
tym samym roku obronil rowniez prac^ magistersk^ w zakresie ochrony srodowiska na
Mi^dzywydzialowych Studiach Ochrony Srodowiska Uniwersytetu Warszawskiego. Stopien
naukowy doktora nauk lesnych uzyskal w 2010 roku na podstawie rozprawy pt. „Analiza
struktur instytucjonalnych i instrumentow ekonomicznych w ochronie lesnej przyrody w

Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej". Promotorem rozprawy byt prof, dr hab.
Stanislaw Zaj^c.

\

Po ukohczeniu studiow pracowal on na stanowisku technologa (2001-2002), a pozniej
asystenta (2002-2010) w Zakladzie Ekonomiki i Polityki Lesnej w Instytucie Badawczym
Lesnictwa w S^kocinie Starym. Po zmianach organizacyjnych I B L zaklad ten znalazl si^ w
strukturze Zakladu Zarz^dzania Zasobami Lesnymi I B L . Od roku 2010 do chwili obecnej
zatrudniony jest on na stanowisku adiunkta.
Zainteresowania naukowe

Habilitanta skupiaj^ si? glownie na

zagadnieniach

zwi^zanych z problematyk^ dotycz^c^ szeroko rozumianej polityki lesnej.
Ocena osi^gni^cia naukowego
Przedstawione do oceny osi^gni^cie naukowe, b^d^ce podstaw^ wszcz^cia przewodu
habilitacyjnego, stanowi

cykl dziesi^ciu oryginalnych publikacji naukowych (6 autorskich i

4 wspolautorskich) pod wspolnym tytulem: „Wyzwania wobec polityki lesnej w Polsce w
swietle czlonkostwa w Unii Europejskiej". Szesc artykulow zostalo opublikowanych w
Lesnych Pracach Badawczych, trzy w Sylwanie i jeden w Folia Forestalia Polonica, Series A
- Forestry.

Publikacje te dotycz^ formulowania, realizacji, rewizji i aktualizacji celow

polityki lesnej w Polsce. L^czny Impact Factor osi^gni^cia naukowego wynosi 1,727, a suma
punkow wedlug punktacji MNiSW 133.
Problem badawczy, ktorego podj^l si? Autor, jest bardzo interesuj^cy. Analiza
poszczegolnych elementow skladowych polityki lesnej wraz z propozycjami jej ewentualnych
zmian s^ niezmiernie istotne nie tylko z teoretycznego, ale i praktycznego punktu widzenia.
Dokonane bowiem w ostatnich latach przeobrazenia w sferze gospodarczej, pojawiaj^ce si?
sytuacje

o charakterze

klimatycznymi

katastrof

ekologicznych, zwiqzane

z

globalnymi

zmianami

wraz z coraz wi?kszymi oczekiwaniami spolecznymi w stosunku do

powierzchni lesnych stawiaj^ nowe wyzwania przed lesnictwem. Wyzwaniom tym musz^
sprostac strategic wyznaczane mi?dzy innymi w ramach polityk

lesnych poszczegolnych

pahstw. Zaznaczyc nalezy, co podkresla Autor, ze Unia Europejska nie prowadzi osobno
wyodr?bnionej wspolnej polityki lesnej. Ustanawia ona jednak „twarde prawo", obowi^zujqce
rowniez w Polsce (na mocy Dyrektyw) oraz przyjmuje dlugoterminowe strategic dotycz^ce
lesnictwa.
Osi^gni^cie naukowe dra inz. A. Kaliszewskiego vel Kieliszewskiego sklada si? z
dwoch glownych cz?sci. Pierwsz^ z nich stanowi cykl pi?ciu artykulow pod wspolnym
tytulem „Cele polityki lesnej w Polsce w swietle aktualnych priorytetow lesnictwa w
Europie", opublikowanych w Lesnych Pracach Badawczych oraz jeden artykul pt. „Cele i
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priorytety „Politylci lesnej panstwa" w swietle porozumieh procesu Forest Europe (dawniej
MCPFE)", zamieszczony w czasopismie „Sylwan". Autor wskazal w nich kierunki zmian
„Polityki lesnej panstwa" w oparciu o analiz? procesow politycznych ksztaltuj^cych polityk?
lesn^ w Europie, a takze trendy w polityce lesnej wybranych krajow europejskich. W
pierwszych dwoch cz?sciach cyklu zostaly poruszone problemy ksztaltuj^ce polityk? lesn^ w
Europie, majqce wplyw na lasy i lesnictwo oraz scharakteryzowano najwazniejsze priorytety
polityki lesnej w okresie od 1998 do 2016 r. W kolejnych dwoch artykulach poddano analizie
polskie i zagraniczne dokumenty programowe i strategiczne zwiqzane z lasami i lesnictwem,
a takze krajowe i ponadregionalne strategic rozwojowe. W pi^tej cz?sci analizowano tresc
dokumentow wypracowanych w trakcie podejmowanych w Polsce prac nad narodowym
programem

lesnym. Uzupeinieniem poruszanej

Sylwanie, ktory porusza

tematyki jest artykul zamieszczony w

zagadnienia polityki lesnej z punktu widzenia zobowi^zah

wynikaj^cych z uczestnictwa Polski w Ministerialnym Procesie Ochrony Lasow w Europie
(MCPFE), obecnie funkcjonuj^cym pod nazw^ Forest Europe.
Drug4 grup? publikacji stanowi^ cztery artykuly dotycz^ce problematyki zwi?kszania
lesistosci Polski po wst^pieniu do Unii Europejskiej. Zwi?kszenie lesistosci kraju stanowi
bowiem jeden z najwazniejszych celow wskazanych w „Polityce lesnej panstwa". Autor
wyraznie wskazal w nich, ze wraz z przyst^pieniem Polski do Unii Europejskiej w roku 2004
i zachodz^cymi zmianami spoleczno-gospodarczymi na obszarach wiejskich obserwowany
jest znacz^cy spadek dynamiki zalesien. Sytuacja ta wynika przede wszystkim z powodu
aktywnie realizowanej polityki rolnej i jest przejawem slabosci instrumentow polityki lesnej.
Przedstawione publikacje, szczegolnie 6 pierwszych, cechuj^ si? logicznym ukladem
tresciowym i w sposob dogl?bny przedstawiaj^ zagadnienia zwi^zane z polityk^ lesn^
panstwa.

Podkreslic nalezy, ze razem

stanowi^ one

wspoln^, interesuj^c^

calosc,

przedstawione w sposob uporz^dkowany. Zostaly one napisane klarownie, z poprawnie
zastosowan^ metodyk^, a wyci4gni?te wnioski s^ bardzo interesuj^ce, wskazuj^c atuty i slabe
strony polityki lesnej panstwa. Wiele z nich ma duze znaczenie praktyczne, co zreszt^
Habilitant rowniez

podkresla w swoim Autoreferacie. Cytowana literatura, odnosz^ca si?

zarowno do aktow prawnych jak i artykulow oraz opracowan innych autorow jest bardzo
liczna, obejmuj^c zarowno pozycje krajowe jak i zagraniczne (glownie europejskie).
Uwazam ze wzbogaceniem przedstawionych rozwazan w podj?tym temacie mogloby
bye przeprowadzenie analizy SWOT i sugeruj? Autorowi, aby w przyszlosci podj^l si? tego
typu opracowania. Przedstawia ono bowiem w sposob syntetyczny slabe i mocne strony oraz
szanse i zagrozenia okreslonych dzialah.

Generalnie stwierdzic nalezy, ze osiqgni^cie naukowe jest wlasnym opracowaniem
Autora i jego poziom

naukowy

spelnia

standardy habilitacyjne.

Jest

ono

dobrze

udokumentowanym i przemyslanym dzielem naukowym. Przedstawione publikacje swiadcz^
0 gl^bokiej znajomosci przez Habilitanta przedstawianej problematyki oraz umiej?tnosci
l^czenia aspektow naukowych prowadzonych badah z ich praktyczn^ implementacjq.

Ocena istotnej aktywnosci naukowej i dydaktycznej
Zainteresowania naukowe dra inz. A. Kaliszewskiego vel Kieliszewskiego dotycz^
roznego rodzaju zagadnieh zwi^zanych z polityk^ lesn^ panstwa i zarz^dzania zasobami
lesnymi. Jego dorobek publikacyjny, oprocz osi^gni^cia naukowego, stanowi 36 oryginalnych
prac, opublikowanych w czasopismach recenzowanych, rozdzialach w monografii i jednej
monografii, w tym 8 pozycji dotyczy listy czasopism indeksowanych w bazach Web of
Science.

Sumaryczny Impact Factor ( I F ) wedlug listy Journal Citation Reports (JCR),

zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 6,891. Artykuly z I F zostaly opublikowane przede
wszystkim w czasopismie Sylwan (6), Biomass and Bioenergy (1) oraz New Zealand Journal
of Forestry Science (1). Liczba cytowan wedlug bazy Web of Science (12. luty 2019 r.)
wynosi 2. Liczba cytowan nie jest zbyt imponuj^ca. Osi^gni^cie wyzszych wskaznikow
mozliwe jest jedynie poprzez lokowanie swoich publikacji w wysoko

punktowanych

czasopismach zagranicznych, co Habilitant w ostatnich latach rozpocz^l.
19 artykulow zostalo opublikowanych w czasopismach nie uj?tych w bazie Web of
Science. S^ to Lesne Prace Badawcze (10), Folia Forestalia Polonica, Series A-Forestry (2),
Journal of Forest Science (2), Studia i Materialy C E P L w Rogowie (2), Acta Mycologica (1),
Working Papers of the Finnish Forest Research Institute (1) oraz Revista de Administracion,
Finanzas y Economia (1). Ponadto jest on autorem 1 monografii i 7 rozdzialow w
monografiach. Liczna liczba punktow MNiSW wg wykazow z roku opublikowania wynosi
334. Wi?kszosc artykulow zostalo opublikowanych po doktoracie.
Dotychczasowe badania Habilitanta koncentruj^ si? na trzech glownych obszarach,
obejmuj^cych nast^puj^ce zagadnienia:
1. cele i instrumenty realizacji polityki lesnej,
2. perspektywy rozwoju i wykorzystania zasobow drewna jako odnawialnego surowca i
zrodla energii,
3. zarz^dzanie zasobami lesnymi i analiza efektywnosci gospodarowania w lesnictwie.
Pierwsza grupa zagadnieh dotyczy analizy instrumentow ekonomicznych trwalej
gospodarki lesnej, przede wszystkim zwi^zanych z realizacjq pozaprodukcyjnych funkcji
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lasow oraz dotycz^cych prawnych aspektow ochrony przyrody w lasach. Badania w tym
zakresie prowadzi! w ramach 1 mi?dzynarodowego ( E F F E ) i 14 krajowych projektow
badawczych.
Drugi obszar jego dzialalnosci naukowej stanowi problematyka wykorzystania drewna
jako odnawialnego surowca i zrodla energii oraz rozwijania plantacyjnej uprawy drzew
szybkorosn^cych. Badania w tym zakresie skupialy si? na ocenie potencjalu zwi?kszania
podazy drewna w perspektywie krotko- i dlugookresowej, ze szczegolnym uwzgl?dnieniem
drewna na cele energetyczne oraz analizie zalozen i realizacji polityki lesnej w zakresie
promocji i wspierania wykorzystania drewna. Zagadnieniom tym poswi?cone byly 4 projekty
badawcze, w ktorych bral czynny udzial.
Trzeci obszar zainteresowan Habilitanta dotyczy efektywnosci gospodarowania w
lesnictwie i odnosi si? do konsekwencji ekonomicznych zjawisk kl?skowych w lasach,
korzysci i dystrybucji efektow programu zalesieniowego w Polsce oraz analizy kosztow
odnowienia naturalnego wybranych gatunkow lasotworczych. Zajmowal si? on rowniez
konsekwencjami ekonomicznymi ochrony przyrody w lasach i okreslaniem ekonomicznego
znaczenia wybranych niedrzewnych pozytkow lesnych w Polsce oraz mozliwosciami
dywersyfikacji przychodow z dzialalnosci ubocznej i dodatkowej w lesnictwie.
Dr inz. A. Kaliszewski vel Kieliszewski bral udzial w charakterze kierownika lub
wykonawcy w 1 mi?dzynarodowym (fmansowanym przez Komisj? Europejsk^) oraz 34
krajowych projektach badawczych, finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego, Instytut Badawczy Lesnictwa, Dyrekcj? Generaln^ Lasow Pahstwowych.
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego i Komitet Badah Naukowych.
Wyniki swoich badah przedstawial na 6 mi?dzynarodowych i 8 krajowych
konferencjach i seminariach naukowych, w tym trzykrotnie w formie posteru.
Wazny obszar jego dzialalnosci naukowej stanowi wspolpraca mi?dzynarodowa. W
ramach realizacji projektu badawczego „Evaluating Financing of Forestry in Europe" ( E F F E )
w 2003 r. odbyl 3-miesi?czny staz naukowy w Europejskim Instytucie Lesnym w Joensuu
(Finlandia). Uczestniczyl w 4 konsorcjach i sieciach badawczych (2 akcje COST, 1 projekt
E R A - N E T i 1 projekt E F I Network Fund).
Jest on promotorem pomocniczym w jednym przewodzie doktorskim oraz sprawuje
opiek? naukowy nad jedn^ doktorantk^. Opiekowal si? rowniez 6 studentami i stazystami z
instytucji zagranicznych.
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Wykona! recenzj? 1 projektu badawczego oraz 16 recenzji artykulow naukowych, w
tym 3 dla renomowanych czasopism mi^dzynarodowych (Environmental Management i
Forest Policy and Economics). Od 2010 r. do chwili obecnej pelni funkcj? redaktora
dzialowego w „Lesnych Pracach Badawczych".
W latach 2008-2012 bylem czlonkiem Rady Naukowej Instytutu Badawczego
Lesnictwa.
W latach 2014-2015 wspolpracowal z Osrodkiem Statystyki Lesnictwa i Ochrony
Przyrody w Urz?dzie Statystycznym w Bialymstoku jako ekspert w zakresie opracowania
podstaw metodycznych rachunku satelitarnego lesnictwa. W latach 2005-2006 byl on
czlonkiem Zespolu Specjalistow U N E C E / F A O ds. Wspierania i Pomocy w Trwalym
Rozwoju Sektora Lesnego w Europie Srodkowej i Wschodniej oraz WNP, a od 2017 r. pelni
funkcj? zast?pcy Krajowego Korespondenta ds. Globalnej Oceny Zasob6w Lesnych - F R A
2020. Trzykrotnie uczestniczyl jako ekspert Ministerstwa Srodowiska w mi?dzynarodowych
spotkaniach ekspertow dotyczqcych polityki lesnej. Wykonal rowniez 13 ekspertyz.
Do osi^gni^c dydaktycznych Habilitanta zaliczyc nalezy opracowanie
nauczania oraz przeprowadzanie

programu

zaj?c z „Zarz4dzania przyrody i srodowiskiem" dla

studentow kierunku „Ochrona przyrody i krajobrazu" w Szkole Glownej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. Prowadzil rowniez wyklady w Instytucie Badawczym Lesnictwa,
Polskim Centrum Akredytacji oraz Mokotowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Jest
autorem okolo 50 artykulow populamych i doniesieh naukowych.
Zaangazowanie Habilitanta w dzialalnosc naukowy, organizacyjn^ i dydaktyczn^
oceniam bardzo pozytywnie. Jego osi^gni^cia zaprezentowane w przeslanych do recenzji
materialach zostaly przygotowane z duz^ stararmosci^ w sposob uporz^dkowany. Zawarta w
nich tresc przedstawia osob? dojrzalq naukowo, zaangazowanq w dzialalnosc instytucji, w
ktorej jest zatrudniona. Swiadczy zreszt^ o tym, mi?dzy innymi, pi?ciokrotne przyznanie mu
Nagrody Dyrektora Instytutu Badawczego Lesnictwa.

WNIOSEK K O N C O W Y

Przedstawiony do recenzji

dorobek

Pana dra inz. Adama

Kaliszewskiego vel

Kieliszewskiego uwazam za znacz^cy z naukowego punktu widzenia. Osiqgni^cie naukowe,
przedstawione w formie cyklu dziesi?ciu publikacji, porz^dkuje i poszerza wiedz? wnosz^c
nowe, oryginalne elementy badawcze do zagadnieh zwi^zanych z polityk^ lesnq panstwa.
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Uwazam, ze dorobek ten jest wystarczaj^cy pod wzgl?dem ilosciowym, jak i
jakosciowym w stosunku do wymagah stawianym kandydatom do stopnia naukowego
doktora habilitowanego, spelniaj^c kryteria zawarte w obecnie obowi^zuj^cych przepisach.
Jednoczesnie opowiadam si? za nadaniem stopnia doktora habilitowanego, co wyraz?
w glosowaniu na posiedzeniu Komisji.
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