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1. Imię i nazwisko; Adam, Zbigniew Zydroń
2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe oraz przebieg pracy zawodowej

27.06.1997 - uzyskanie stopnia magistra inżyniera na kierunku Leśnictwo Wydziału Leśnego,
Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu1
20.06.2006 - uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym Akademii
Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Rozprawa doktorska:
,,Problemy wartościowej wyceny nieruchomości leśnych po transformacji
ustrojowej w Polsce’’, Promotor dr hab. Antoni Buraczewski, prof. nadzw.
recenzenci: prof. dr hab. inż. Mieczysław Podgórski Akademia Rolnicza im.
Augusta Cieszkowskiego, dr hab. Andrzej Nowak prof. nadzw. Uniwersytet
Warmińsko - Mazurski w Olsztynie.
12.11.1999 - ukończenie dwusemestralnych Studiów Podyplomowych w zakresie szacowanie
nieruchomości. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet
Warmińsko - Mazurski w Olsztynie.
22.11.2008 - ukończenie dwusemestralnych Studiów Podyplomowych w zakresie urbanistyka
i planowanie przestrzenne. Wydział Architektury. Politechnika Wrocławska.
14.11.2012 - Certyfikat Imagis S.A. warsztaty z zakresu użytkownika oprogramowania
Encom Discover 3D.
06.03.2015 - Certyfikat Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Esri Polska – ukończenie kursu
,,ArcGis 2: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS’’.
29.04.2015 - Certyfikat Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Esri Polska – ukończenie kursu
,,Tworzenie i analiza powierzchni w ArcGIS Spatial Analyst.
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Obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
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2. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:
1997-2004 – asystent w Katedrze Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji,
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu,
2004-2006 – asystent w Katedrze Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział
Melioracji i Inżynierii Środowiska, Akademia Rolnicza im. Augusta
Cieszkowskiego w Poznaniu,
2006 – do chwili obecnej - adiunkt w Instytucie Melioracji, Kształtowania Środowiska
i Geodezji2, Zakład Gospodarki Przestrzennej i Geodezji, Wydział Inżynierii
Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

3. Osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę do ubiegania się o stopień naukowy
doktora habilitowanego
a) tytuł osiągnięcia naukowego:
,,WARTOŚĆ ŚRODOWISKA A GOTOWOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA DO
ZAPŁACENIA ZA TO DOBRO’'
b) Publikacje będące podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora
habilitowanego:
W skład osiągnięcia naukowego stanowiącego podstawę do ubiegania się o stopień
naukowy doktora habilitowanego wchodzą: dwie publikacje oraz monografia.
1. Zydroń A; Kayzer D. 2015. Podnoszenie świadomości społeczeństwa o nowych
metodach wyceny wartości przyrody – Willingness to Pay oraz Willingness to Accept
na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego (25 pkt). Monografia ISBN 97883-7986-078-4.
2. Zydroń A; Szoszkiewicz K. 2013. Wartość środowiska a gotowość społeczeństwa do
zapłacenia za to dobro. Annual Set The Environment Protection. Tom 15: 2874-2886.
(15 pkt, if2013=0,806).
3. Zydroń A; Kayzer D; Szoszkiewicz K. 2014. Czynniki różnicujące wysokość
rekompensaty w przypadku uniemożliwienia korzystania z Wielkopolskiego Parku
Narodowego. Barometr Regionalny, tom 12 nr 4: 165-170. (8 pkt).
Wyniki badań prezentowane w ww. publikacjach są rezultatem prowadzenia badań w
ramach projektu badawczego pt.: ,,Wartość środowiska a gotowość społeczeństwa do
zapłacenia za to dobro’' nr UMO – 2011/03/B/HS4/06031 (6/2012/OPUS), którego byłem
kierownikiem.

2

Do 2013 r. Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, od 2013 r. Instytut Melioracji,
Kształtowania Środowiska i Geodezji.
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c) Omówienie celu naukowego i osiągniętych wyników ww. prac.
Wprowadzenie
Zarządzanie bogactwem naturalnym, jakim jest Park Narodowy, wymaga aktualnego
dostępu do informacji o ekonomicznej wartości zasobów. Jednakże, nierynkowe atrybuty
i wartości naturalnego bogactwa są często przeszkodą w wiarygodnej ocenie tych wartości.
W takim przypadku bezpośrednio można dokonać pomiaru ekonomicznej wartości i odnieść
się do gotowości zapłaty za ochronę środowiska, wyrażonej przez poszczególne osoby.
Wybór dokonywany przez konsumenta zależy nie tylko od jego możliwości finansowych,
lecz także od chęci do płacenia za możliwość korzystania ze środowiska. W podejmowaniu
decyzji o sposobie wydatkowania posiadanych środków pieniężnych ważną rolę odgrywa
również gust konsumenta. Mówiąc o subiektywnym stosunku osób do dóbr, ekonomiści
posługują się pojęciem preferencji i właśnie odwołując się do preferencji konsumenta, można
pokazać jakie dobra są przez niego najbardziej pożądane. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu
ekonomia była bezradna wobec wyceny dóbr nierynkowych. Dopiero w drugiej połowie XX
wieku rozwinęły się metody, za pomocą których również i ta sfera gospodarowania może być
skonfrontowana z pieniędzmi (Żylicz 2012).
Środowisko naturalne: powietrze, wody, lasy lub unikatowe krajobrazy mają swoją
wartość. Bezsprzeczna jest ich niewymierna wartość pozamaterialna. Jednak w wielu
przypadkach wartość ,,bezcennych’’ zasobów można określić przy pomocy rynkowo
ustalonych miar wartości czyli ceny (Folmer H., Gabel ., Opschoor H. 1996).
Problem wyceny lasów wynika z ogólnych przesłanek i procesów jakie kształtują się we
współczesnej gospodarce. Zmierzają one do stworzenia podstaw oceny zasobów naturalnych
w celu poprawy ich stanu, ochrony i racjonalnego wykorzystania (Partyka, Parzuchowska
1993).
Zapotrzebowanie na metody rachunkowe pieniężnej wyceny wartości drzewostanów,
gruntów leśnych i innych nieruchomości leśnych pojawiło się w Polsce dopiero w latach 90
po transformacji ustrojowej. W wyniku powstania rynku nieruchomości stanowiących
przedmiot kupna-sprzedaży jak również zwrócenia uwagi na pozaprodukcyjne funkcje lasów
oraz obszarów chronionych nasila się zapotrzebowanie na opracowania traktujące o zasadach,
metodach oraz procedurach wartościowania różnego rodzaju nieruchomości leśnych
(Podgórski, Zydroń 2001).
Oprócz funkcji produkcyjnej (surowcowej) lasy pełnią również wielorakie funkcje
pozaprodukcyjne (pozasurowcowe): ochronne, rekreacyjne i zdrowotne. Funkcje te w Polsce
nie są dobrem rynkowym ponieważ lasy publiczne (państwowe i gminne), zajmujące 81,51%
ogólnej powierzchni leśnej praktycznie nie były dotychczas przedmiotem obrotu towarowego
(rynkowego) (Zając 2013).
Las odgrywa w życiu człowieka wiele ważnych funkcji, których wartość łatwo przeliczyć
na pieniądze. Gospodarka leśna zapewnia nam możliwość kupna surowca, który możemy
wykorzystać do budowy lub ogrzania domu, wytworzenia mebli, papieru i wielu innych
4

dr inż. Adam Zydroń

Załącznik 3: Autoreferat

przedmiotów użytku codziennego. Warto jednak sobie uświadomić, że oprócz drewna las
oferuje ludziom wartości niematerialne, które nie są przedmiotem obrotu rynkowego.
Na pozaprodukcyjne funkcje lasu zaczęto zwracać uwagę podczas rewolucji przemysłowej
w XIX w., wprowadzając do dokumentów prawnych wzmianki o socjalnym, ekologicznym
i ochronnym znaczeniu lasu. W Polsce pierwszym dokumentem mówiącym o publicznych
funkcjach lasu była Ustawa rosyjska z 1888 r. dotyczyła lasów Królestwa Polskiego, która
weszła w życie w 1898 roku (Klocek 1999). Już wtedy doceniano i chroniono las jako dobro
publiczne, jednak nie brano pod uwagę jaką wartość pieniężną ma on dla społeczeństwa.
Uważa się, że zasoby środowiska są bezcenne, jednak ze względu na ich ograniczoność
należy uświadomić społeczeństwu jak duże znaczenie mają dla funkcjonowania gospodarki
oraz jaki wpływ wywierają na ogólną jakość życia ludzi. Najlepszym sposobem ukazania tych
zależności w sposób najbardziej przemawiający do społeczeństwa jest próba nadania zasobom
środowiskowym pieniężnej wartości. Proces ten ma na celu nie tylko zwiększenie
świadomości ludzi, ale również oszacowanie wartości jaką przypisują oni środowisku oraz
innym dobrom publicznym, nie poddającym się rynkowym procesom wyceny. Wyznaczenie
pieniężnej wartości przyczynia się do kształtowania proekologicznej postawy, pozwala lepiej
dysponować wydatkami na rzecz ochrony środowiska m. in. w wyniku określenia
potencjalnego wpływu inwestycji na jego poszczególne elementy dostrzegalne z punktu
widzenia człowieka.
Powinno się jednak pamiętać, że poprawnie przeprowadzona wycena wymaga dużej
wiedzy oraz, że istnieją istotne przeszkody wynikające głównie z przeświadczenia
społeczeństwa, iż pieniądze nie są w stanie oddać pełnej wartości dóbr środowiskowych.
Pomimo to należy mieć na względzie, że ten rodzaj wyceny wciąż się rozwija i powstają
nowe, doskonalsze metody oraz techniki wyceny.
Wycena ekonomiczna środowiska jest bardzo ważna dla gospodarowania zgodnie
z zasadami ekorozwoju. Przypomina bowiem, że środowisko nie jest dobrem wolnym, mimo
braku konwencjonalnego rynku. Opisanie większości efektów środowiskowych w języku
ekonomii zmniejsza ryzyko decyzji arbitralnych i uwiarygadnia wskaźniki rozwoju
gospodarczego. Wycena elementów środowiska może także pomóc przy określaniu
wysokości opłat i kar środowiskowych (Panasiuk 2010).
W Polsce pierwsze publikacje, w których zwrócono uwagę na wartość ekonomiczną
środowiska przyrodniczego dotyczyły terenów leśnych. Były to opracowania pracowników
Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie, które dotyczyły wyceny pozagospodarczej
funkcji lasów. Wśród autorów zajmujących się tą problematyką można wymienić Marszałka
(1985, 1976), Klocka (1999), Płotkowskiego (1998), Gołosa (1998,) i Zająca (2001).
Szersze próby wyceny wartości środowiska miały miejsce w latach dziewięćdziesiątych
i prowadzone były przez Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej (Żylicz 2000).
Opierały się one głównie na technice wyceny warunkowej oraz kosztów podróży. Do tej pory
nie przeprowadzono ich zbyt wiele. Niestety nie wszystkie próby zakończyły się sukcesem.
Powodem tego stawały się nie jasno sformułowane pytania, mała próba badawcza, brak
odpowiedzi lub niejasność odpowiedzi dotyczących kosztów utraconego czasu lub akceptacji
kwoty jaką byliby w stanie przyjąć za utratę środowiska (Zydroń, Szoszkiewicz 2013).
W przeprowadzonych badaniach wykorzystane zostały dane pochodzące z ankiet
przeprowadzonych zarówno na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, w gminach
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znajdujących się w jego sąsiedztwie jak również drogą internetową. Zebrano 1450 ankiet, które
posłużyły jako źródło informacji w celu określenia społecznej wartości parku (jednak części
ankiet nie wykorzystano, ponieważ były niepełne). Ankieta została przygotowana na podstawie
badań: Gołosa (2001), Georgiou (1996), Batemana (2000), Glury (2004) i składała się z trzech
części. W pierwszej części przedstawiono cel ankiety, oraz charakterystykę i historię
utworzenia Wielkopolskiego Parku Narodowego. Druga część ankiety składała się z 27 pytań
o charakterze zamkniętym i otwartym, które odnosiły się do preferencji respondentów oraz
odwiedzin przez nich parku. Zadaniem tego fragmentu kwestionariusza było uzyskanie
odpowiedzi na temat kosztów oraz czasu podróży do miejsca rekreacji, skłonności
ankietowanych do przekazania pewnej sumy pieniężnej na rzecz odwiedzanego miejsca lub
w przypadku braku odpowiedzi albo negatywnego nastawienia do ponoszenia kosztów na rzecz
ochrony środowiska - określenie przyczyny takiego postępowania. Celem zadawanych pytań
było również oszacowanie, jaką sumę pieniędzy przyjęliby użytkownicy parku jako
zadośćuczynienie za uniemożliwienie im dostępu do obiektu lub jaką kwotę przekazaliby za
możliwość korzystania z parku. Ankieta zakończona była pytaniami socjoekonomicznymi.
W celu określenia atrybutów wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych
wybranych do badań gmin znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku
Narodowego pozyskano dane o cenach transakcyjnych nieruchomości z Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Poznaniu. Z uwagi na zróżnicowanie
powierzchni działek ocenie poddana została cena l m2 nieruchomości niezabudowanych
przeznaczonych na cele budowlane na terenie wybranej gminy w zależności od cech takich jak:
występowanie lasów, wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych w odległości do 1000
m, dostęp do dróg, występowanie infrastruktury energetycznej wysokiego napięcia,
kanalizacyjnej, wodociągowej, odległość od Poznania, liczba mieszkańców obrębu,
powierzchnia działki oraz przeznaczenie gruntu (Mueller 2014). Przeanalizowano wszystkie
transakcje kupna - sprzedaży gruntów niezabudowanych w wybranej gminie w analizowanych
latach. Odległości od obszarów leśnych, wód powierzchniowych, obszarów chronionych oraz
od Poznania zostały pomierzone jako odległości wynikające z map.
W celu analizy zgromadzonego materiału badawczego posłużono się modelami
matematycznymi opisującymi związki przyczynowo - skutkowe (analiza logitowa, tablice
kontyngencji, regresja wielokrotna, analiza składowych głównych (PCA), kanoniczna analiza
korespondencji (CCA).
Cel 1. Określenie czynników różnicujących skłonność respondentów do ponoszenia
kosztów na rzecz Wielkopolskiego Parku Narodowego
Model regresji logitowej został zbudowany w celu określenia czy występują
w społeczeństwie inklinacje do ponoszenia kosztów na rzecz Wielkopolskiego Parku
Narodowego (WPN). Analizując empiryczne poziomy istotności stwierdzono, że inklinacja
do ponoszenia opłat za korzystanie z dóbr Wielkopolskiego Parku Narodowego zależy
głównie od wiedzy respondentów o walorach przyrodniczych Wielkopolskiego Parku
Narodowego, ich przynależności do organizacji ekologicznych oraz od poglądów na
finansowe wymagania ochrony środowiska. Oceny współczynników regresji dla tych
zmiennych charakteryzują się wartościami dodatnimi, co dowodzi, że wraz ze wzrostem
świadomości społecznej respondentów rosną ich skłonności do ponoszenia kosztów na rzecz
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Analizując odpowiedzi na pytania ankieterów
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zauważono, że zadeklarowane kwoty pieniędzy za korzystanie z dóbr Wielkopolskiego Parku
Narodowego były bardzo niskie. Kwoty te wahały się od 10 zł do 100 zł (kilkanaście osób
zadeklarowało 150 zł i więcej). Na tej podstawie można wnioskować, że „świadomi
znaczenia dóbr środowiska” respondenci popierają przeznaczanie dużych kwot pieniędzy za
możliwość korzystania z WPN. Uznali oni jednak, że ochrona środowiska wymaga wysokich
nakładów, ale to nie społeczność lokalna, która korzysta z usług Wielkopolskiego Parku
Narodowego powinna być obciążona dodatkowymi kosztami. Może to wynikać z faktu, że
społeczności lokalne z jednej strony uważają, że są zainteresowane działaniami
proekologicznymi (jest to wartość sama w sobie), a z drugiej strony pomimo swoich
poglądów nie chcą ponosić jakichkolwiek kosztów finansowych związanych z
funkcjonowaniem Wielkopolskiego Parku Narodowego (Zydroń, Kayzer 2015 – 3.b1).
W analizie zebranych danych ankietowych wykorzystano również analizę składowych
głównych (PCA), oraz kanoniczną analizę korespondencji (CCA). Analiza PCA pozwoliła na
wyodrębnienie głównych kierunków zmienności macierzy odpowiedzi udzielonych przez
ankietowanych. Analiza PCA wykazała, że pierwszy czynnik związany był z wiedzą
ankietowanych o WPN. Należy zwrócić uwagę, że czynnik ten był silnie związany także
z częstością odwiedzania WPN. Czynnik pierwszy wyjaśniał 14% wariancji. Drugi kierunek
zmienności, który wyjaśniał 13% wariancji, odnosił się do wykształcenia i wieku ankietowanych.
Najstarsi ankietowani byli jednocześnie najlepiej wykształceni. Czynnik drugi wyjaśniał 13%
wariancji. Trzeci z wyodrębnionych czynników wyjaśniał blisko 13% wariancji i odnosił się do
skłonności do ponoszenia kosztów na ochronę przyrody. Wyodrębniony czynnik bezpośrednio
odnosił się do następujących dwóch pytań w ankiecie:
• wielkość deklarowanej opłaty rocznej,
• poparcie wydatków ekologicznych.
Badania przy wykorzystaniu metod: CCA i PCA wykazały, że poparcie dla ponoszenia
kosztów na rzecz środowiska nie jest związane ani z wykształceniem ankietowanych ani z ich
wiedzą o WPN i częstotliwością odwiedzania WPN. Badania nie dowiodły zależności między
dochodem ankietowanych a ponoszeniem kosztów na rzecz środowiska co można uznać za
niezgodne z teoretyczną elastycznością dochodową, która określa relacje pomiędzy dochodem
a skłonnością do zapłaty za środowisko (Carson i in. 2000). Analiza PCA wykazała, że dochód
na osobę w rodzinie ankietowanego był jedynie w małym zakresie powiązany z czynnikiem,
który określony był zarówno przez poparcie wydatków ekologicznych jak i wielkość
deklarowanej opłaty rocznej. Wśród grup zawodowych najchętniej deklarujących ponoszenie
kosztów na rzecz środowiska byli prowadzący własne przedsiębiorstwa, leśnicy i emeryci.
Najbardziej niechętna grupa do ponoszenia kosztów na rzecz środowiska to rolnicy, przy czym
oni najchętniej deklarują wnoszenie wkładu pracy na rzecz WPN. Można wnioskować, że
pomimo ograniczonych środków finansowych rolnicy doceniają wartość pieniężną Parku
i posiadają oni świadomość współodpowiedzialności za jego utrzymanie poprzez deklarację
gotowości pracy na jego rzecz (Zydroń, Szoszkiewicz 2013 - 3.b.2).
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Cel 2. Określenie czynników różnicujących wysokość rekompensaty w przypadku
uniemożliwienia korzystania z Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Do oceny czy respondenci oczekują rekompensaty w przypadku hipotetycznego
uniemożliwienia im korzystania z dóbr Wielkopolskiego Parku Narodowego również
skorzystano z narzędzi modelu logitowego. Analizując wyniki testowania istotności
poszczególnych zmiennych objaśniających stwierdzono, że poziom oczekiwanej
rekompensaty w przypadku uniemożliwienia respondentom korzystania z dóbr
Wielkopolskiego Parku Narodowego zależy od następujących zmiennych: wieku respondenta,
średniego dochodu netto na osobę w rodzinie, poglądów na finansowe wymagania dotyczące
ochrony środowiska oraz od odległości od WPN. Dodatni wpływ na badane zjawisko
związany był z wiekiem (osoby starsze oczekiwały wyższego poziomu rekompensaty),
a ujemny wpływ wykazały pozostałe czynniki. Z dużym prawdopodobieństwem można
stwierdzić, że wraz ze zmniejszeniem dochodów w społeczeństwie rosną inklinacje do
otrzymania rekompensaty w przypadku uniemożliwienia respondentom korzystania z dóbr
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Analizując otrzymane wyniki można zauważyć, że:
osoby o przeciętnych i relatywnie wysokich dochodach nie mają roszczeń w postaci
rekompensaty za uniemożliwienie korzystania z WPN natomiast osoby o niskich dochodach
oczekują dużych rekompensat finansowych.
Respondenci odwiedzający WPN i świadomi jego walorów przyrodniczych nie
oczekują rekompensaty za uniemożliwienie korzystania z niego. Można przypuszczać, że
prawdopodobnym powodem jest fakt, że nie dopuszczają okoliczności, że WPN przestanie
być dostępny dla turystów (Zydroń, Kayzer 2015 – 3.b1).
Dodatni wpływ na badane zjawisko związany był z wiekiem (osoby starsze
oczekiwały wyższego poziomu rekompensaty), a ujemny wpływ wykazały pozostałe dwa
czynniki. W przypadku respondentów, uznających konieczność przeznaczania dużych
środków na ochronę środowiska nie oczekiwali oni rekompensaty za uniemożliwienie
korzystania z dóbr WPN. Badania Mitchela i Carsona (Prince 1989) oraz Nowackiego
(2009) wykazały, że wysokość deklarowanej kwoty za uniemożliwienie korzystania ze
środowiska zależą od: dochodów, wykształcenia, zawodu, składu grupy zwiedzających,
czynników demograficznych i psychologicznych. Również ta kwota w dużym stopniu
uzależniona jest od cech samej atrakcji, takich jak jakość usług i infrastruktura.
Parametry przy pozostałych przyjętych do modelu zmiennych okazały się nieistotne na
poziomie istotności 0,05. Pomimo nieistotności parametru warto jednak zwrócić uwagę na
zależność pomiędzy dochodem netto na osobę a badaną zmienną objaśnianą. Wskazuje ona,
że wraz ze zmniejszeniem dochodów w społeczeństwie rosną inklinacje do otrzymania
rekompensaty w przypadku uniemożliwienia respondentom korzystania z dóbr WPN
(Zydroń, Kayzer, Szoszkiewicz 2014 - 3.b.3).
Można zgodzić się z poglądem Czajkowskiego (2008), że metoda wyceny
warunkowej bazująca na wypowiedziach ankietowanych, którzy deklarują swoje
postępowania w hipotetycznej sytuacji, pozwala także na dużą elastyczność oraz wycenę
dóbr, dla których nie istnieją rynki i których inaczej nie sposób wartościować. Metoda ta
pozwala ocenić stopień istotności poszczególnych cech obszarów chronionych oraz
stwierdzić gotowość do zapłaty za nie. Wywiad bezpośredni w metodzie wyceny
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warunkowej pozwala na uzyskiwanie bezpośrednich oszacowań zainteresowanych osób co
jest niewątpliwie zaletą tej metody. Natomiast metoda ta ma swoje ograniczenia, do których
możemy zaliczyć to, że sposób zadania pytania wpływa na uzyskiwaną odpowiedź oraz,
że skłonność do zapłaty, a zdolność do płacenia to dwie różne sprawy. Ludzie mogą cenić dane
dobro lub usługę wysoko, co wcale nie znaczy, że są wystarczająco bogaci żeby za nie płacić
(Rauba 2011). Badanie dotyczy pewnej hipotetycznej sytuacji zmuszającej respondentów
do myślowego eksperymentu i nie można mieć pewności, że jeśli rzeczywiście przyszłoby
do płacenia, decyzja byłaby taka sama (Bateman i in. 1995).
Respondenci odwiedzający WPN i świadomi jego walorów przyrodniczych nie
oczekują rekompensaty za uniemożliwienie korzystania z niego. Można przypuszczać,
że prawdopodobnym powodem jest fakt, że nie dopuszczają okoliczności, że WPN przestanie
być dostępny dla turystów. Skłonność do otrzymywania rekompensaty za możliwość
korzystania z Parku przejawiają respondenci, którzy: rzadko odwiedzają WPN, mieszkają
w bliskiej odległości, nie przynależą do organizacji ekologicznych oraz charakteryzują się
niskim dochodem netto na osobę (Zydroń, Kayzer, Szoszkiewicz 2014 - 3.b.3).
Cel 3. Analiza skłonności respondentów do ponoszenia kosztów na rzecz Wielkopolskiego
Parku Narodowego i przyjęcia rekompensaty za uniemożliwienie korzystania z WPN.
Jednym z ważniejszych zadań było ustalenie, czy na zmianę wartości WTA i WTP ma
wpływ rozkład liczebności analizowanych poziomów rozważanych czynników. Aby
sprawdzić różnice w odpowiedziach osób na pytanie o wycenę w zależności od
analizowanych zmiennych (czyli grup ludności), sformułowano hipotezę zerową
i alternatywną. W przypadku odrzucenia hipotezy zerowej o braku różnic w odpowiedziach
na pytania o wycenę według analizowanych zmiennych stwierdzono, że odpowiedzi osób
z różnych grup są zdeterminowane tym podziałem. Analizując wyniki zaobserwowano, że
zarówno na inklinację ponoszenia kosztów na rzecz WPN, jak i przyjęcia rekompensaty ma
wpływ częstość odwiedzania WPN. Zauważono, że wśród ankietowanych najwięcej było
osób, które odwiedzały WPN kilka razy w roku lub raz na miesiąc. Wśród tych osób ponad
70% jest pozytywnie nastawionych do płacenia na rzecz parku.
Respondenci posiadający według własnego przeświadczenia umiarkowaną lub słabą
wiedzę o WPN są skłonni w ponad 70% płacić za możliwość korzystania z Parku. Natomiast
w przypadku hipotetycznego przyjęcia rekompensaty populacja ankietowanych dzieli się po
połowie ze względu na deklarowaną wiedzę o WPN. Analizując zebrany materiał ankietowy,
nie zanotowano związku pomiędzy WTA, a stanem wiedzy o Parku. Deklarowany stan
wiedzy o Parku determinuje skłonność do ponoszenia kosztów na rzecz środowiska natomiast
nie wpływa na inklinację przyjęcia hipotetycznej rekompensaty w przypadku uniemożliwienia
korzystania z WPN.
Gotowość pracy na rzecz WPN w formie wolontariatu nie wyraziło ponad 80%
respondentów. Oznacza to, że wśród respondentów nie występuje nawyk ogólnie
funkcjonujący wśród turystów, np.: parków narodowych zlokalizowanych w polskich górach,
do zachowania i dbania o czystość szlaków turystycznych niezależnie od działań służb
porządkowych Parku. Zdecydowana większość osób gotowa do wspierania parku w formie
wolontariatu jest gotowa do ponoszenia opłat na rzecz WPN, co implikuje wykazaną
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zależność pomiędzy gotowością pracy na rzecz Parku a WTP. Natomiast nie można wskazać
aby podobna zależność wystąpiła pomiędzy gotowością pracy na rzecz Parku a WTA.
Rozpatrując wiek respondentów można zauważyć zależność, że najwięcej osób
poniżej 25 lat ma skłonność do ponoszenia kosztów na rzecz Parku np.: uiszczając opłaty za
wstęp do Parku. Natomiast wśród osób, które skłonne są przyjąć rekompensatę - procentowo
przeważają osoby w dwóch grupach wiekowych (26 – 40 i 41 i więcej lat). Można zauważyć,
że występuje duża zależność pomiędzy wiekiem a WTP i WTA przy czym zmiana wieku
powoduje zmianę podejścia do ponoszenia kosztów bądź przyjęcia rekompensaty.
Rozpatrując porównanie respondentów zamieszkałych w Poznaniu i miejscowościach
wokół WPN nie stwierdzono, że miejsce zamieszkania ma jakikolwiek wpływ na WTP
i WTA. Respondenci w zależności od wielkości miejsca zamieszkania mają taki sam stosunek
do wartości środowiska naturalnego. Na podstawie obserwacji zachowania społeczeństwa
można zanotować inny typ preferencji respondentów w badanym przypadku. Powszechnie
można zauważyć, że osoby z dużych miast najczęściej charakteryzują się najbardziej
radykalnymi poglądami na problemy ochrony środowiska.
Analizując porównania pomiędzy średnim dochodem netto na osobę w rodzinie,
a skłonnością do ponoszenia kosztów na rzecz WPN i przyjęciem rekompensaty za
uniemożliwienie korzystania z WPN nie stwierdzono istotnych zależności pomiędzy tymi
czynnikami. Stan majątkowy bazując na wynikach ankiet nie przekłada się na odpowiedzi
pytań wyceny o WTA i WTP.
Analizując zebrany materiał ankietowy nie stwierdzono aby wystąpiła zależność
pomiędzy wykształceniem respondenta a WTP. Poszczególne jednorodne grupy
społeczeństwa ze względu na wykształcenie charakteryzują się podobnym odsetkiem
odpowiedzi na tak i nie w ramach WTP. Natomiast rozpatrując zależność pomiędzy
wykształceniem a WTA zauważono, że grupa społeczna legitymująca się wyższym
wykształceniem charakteryzuje się mniejszą skłonnością do inklinacji otrzymania
rekompensaty za hipotetyczne uniemożliwienie korzystania z WPN. W pozostałych grupach
o podobnym wykształceniu zauważyć można, że odpowiedzi na tak i nie rozkładają się po
50%. Bazując na przeprowadzonych badaniach można odnieść wrażenie, że osoby
posiadające wyższe wykształcenie nie oczekują rekompensaty za uniemożliwienie
korzystania z WPN ponieważ cenią one przyrodę jako ,,wartość samą w sobie”.
Odpowiedzi respondentów na zadane pytania dotyczące wyceny WTA i WTP
w połączeniu z odpowiedziami na temat poglądu na finansowe wymagania ochrony
środowiska potwierdziły słuszność przyjętego założenia. Bazując na wynikach empirycznych
poziomów istotności stwierdzono, że odpowiedzi ankietowanych na pytanie dotyczące
poglądu do ponoszenia dużych kosztów na ochronę środowiska są zbieżne z odpowiedziami
WTA oraz WTP. Im bardziej respondenci są za ponoszeniem kosztów tym częściej są skłonni
płacić na rzecz WPN oraz mniej są skłonni do otrzymywania hipotetycznej rekompensaty za
uniemożliwienie korzystania z Parku.
Bazując na analizie liczby odpowiedzi respondentów dotyczących przynależności do
organizacji ekologicznych można zauważyć zależność pomiędzy tym czynnikiem a WTP
i WTA. Osoby, które deklarują, że nie przynależą bądź nigdy nie przynależały do organizacji
ekologicznych w mniejszym procencie są skłonne do ponoszenia kosztów na rzecz WPN oraz
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w mniejszym procencie do otrzymywania rekompensaty za uniemożliwienie korzystania
z WPN.
Analizując rozkład odpowiedzi można zauważyć, że ponad 95% respondentów nigdy
nie należało do organizacji ekologicznych. Na podstawie tych badań można domniemywać,
że społeczeństwo jest zainteresowane ekologią jednak nie zamierza uczestniczyć
w stowarzyszeniach ekologicznych.
Analizując wyniki ankiet dotyczące WTP w powiązaniu z wiekiem oraz podziałem na
płeć respondentów nie stwierdzono istotnych różnic w odpowiedziach. Można zauważyć,
że największa zgodność występuje u mężczyzn i kobiet w przedziale wiekowym 25 – 40 lat
a najmniejsza w przedziale 41 i więcej lat (na podstawie wartości empirycznych
współczynników istotności). Zauważono, że w grupie wiekowej 41 i więcej lat liczba
mężczyzn, którzy nie chcą płacić na rzecz WPN jest większa niż liczba kobiet w tej grupie
wiekowej.
Analizując zebrany materiał ankietowy dotyczący badania zależności pomiędzy
wartością WTA a wiekiem i z uwzględnieniem płci respondenta stwierdzono, że ta zależność
jest istotna. Największą różnicę zaobserwowano dla grupy wiekowej 25 – 40 lat, liczba
mężczyzn w tej grupie charakteryzuje się 50% inklinacją do otrzymania bądź nie
rekompensaty w przeciwieństwie do grupy kobiet gdzie około 3 razy więcej nie oczekuje
otrzymania rekompensaty. W grupie 41 i więcej lat można zauważyć, że odpowiedzi kobiet
i mężczyzn na pytania dotyczące WTP są praktycznie identyczne.
Rozpatrując zebrany materiał badawczy oceniający zależność pomiędzy WTP,
a podziałem ze względu na płeć oraz średni dochód netto na osobę w rodzinie nie stwierdzono
współdziałania tych czynników. Zauważono jedynie, że w grupie do 25 lat więcej kobiet niż
mężczyzn udzielało odpowiedzi, że są skłonne otrzymywać rekompensatę za hipotetyczne
uniemożliwienie korzystania z WPN. Pozostałe dwie grupy wiekowe charakteryzowały się
jednakowym odsetkiem osób udzielających odpowiedzi ,,tak” lub ,,nie’’.
Analizując zebrane ankiety dotyczące badania zależności pomiędzy WTA,
a podziałem ze względu na płeć respondentów oraz średni dochód netto na osobę w rodzinie
również tak jak w przypadku WTP nie stwierdzono aby te czynniki istotnie współdziałały.
Zanotowano jedynie, że procent odpowiedzi udzielonych na nie przez kobiety w grupach do
25 lat i 26 – 40 lat jest nieznacznie wyższy od odpowiedzi udzielonych przez mężczyzn
w tych grupach. Natomiast procent identycznych odpowiedzi w grupie 41 i więcej lat
udzielonych przez kobiety i mężczyzn jest podobny (Zydroń, Kayzer 2015 – 3b.1).
Cel 4. Określenie społecznej wartości Wielkopolskiego Parku Narodowego metodami:
wyceny warunkowej (Contingent Valuation Method, CVM) oraz kosztów
podróży (Travel Cost Method, TCM).
Posługując się metodą wyceny warunkowej (CVM) proces badawczy oparto na dwóch
sposobach wyceny: WTP (Willingness to Pay) bazującym na kwocie jaką ankietowani są w
stanie przeznaczyć w zamian za możliwość użytkowania parku lub zaniechania działań
mających na celu pogorszenie jego walorów oraz WTA (Willingness to Accept)
wykorzystującym kwotę jaką chcieliby przyjąć badani jako rekompensatę za utracenie
możliwości korzystania z WPN.
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Na podstawie danych uzyskanych z badanej próby 1350 ankietowanych określono
średnią wartość WTP na poziomie 44,96 zł. Najwyższą średnią wartość kwoty na rzecz
ochrony WPN były w stanie przekazać osoby płci żeńskiej (63,3 zł), powyżej 60 roku życia,
respondenci z wykształceniem podstawowym, o dochodach netto < 100 zł/os, jak
i ankietowani mieszkańcy wsi, będący biernymi uczestnikami organizacji środowiskowych
i posiadający bardzo pozytywny stosunek wobec opłat środowiskowych. Jednocześnie
najmniejszą wartość kwoty możliwej do przekazania wyznaczyli badani o takich cechach
socjoekonomicznych jak: wykształcenie zasadnicze, dochody
netto 500 - 1000 zł/os.,
o przedziale wiekowym 18 – 251at, jak i ankietowani zamieszkujący średnie miasta, będący
bardzo przeciw opłatom środowiskowym oraz nieprzynależący do żadnej organizacji
środowiskowej.
Ankietowani poproszeni o zadeklarowanie wartości WTA możliwej do przyjęcia
wyznaczyli ją na poziomie 111,36 zł. W badanej próbie osobami, które wyznaczyły największą
średnią kwotę rekompensaty byli mężczyźni (255,85 zł), oraz ankietowani z wykształceniem
zasadniczym, posiadający dochód netto < 100 zł/os, jak i respondenci w wieku 25 – 40 lat życia,
mieszkańcy dużych miast, osoby będące bardzo przeciw opłatom środowiskowym
i nieprzynależące do żadnej organizacji środowiskowej. Natomiast najmniej chętni w określeniu
rekompensaty okazały się kobiety, osoby z podstawowym poziomem edukacji, o dochodach
netto w przedziale 100 – 200 zł/os, jak i ankietowani w wieku 26 – 40 lat, mieszkańcy wsi,
osoby będące przeciw opłatom i aktywni uczestnicy organizacji środowiskowych.
Jednocześnie w przeważającej części analiz średnie wartości WTA dominowały nad średnimi
poziomami WTP określonymi przez respondentów.
W celu wyznaczenia społecznej wartości Wielkopolskiego Parku Narodowego uzyskane
średnie wartości WTA i WTP odniesiono do średniej ilości osób go odwiedzających, która
według informacji zawartych na stronie parku (www.wielkopolskipn.pl) wynosi l 200 000 osób
i uzyskano następujące wyniki:
ze względu na WTP i wolontariat wartość WPN wyniosła 149 581 395 zł
ze względu na WTA wartość parku ustalono na poziomie 133 632 353 zł.
Oszacowanie społecznej wartości Wielkopolskiego Parku Narodowego za pomocą
metody kosztów podróży (Travel Cost Method). Zgodnie z zastosowaną metodą wartość WPN
określona została na podstawie całkowitych kosztów podróży jakie ponosi indywidualny
użytkownik parku w badanej próbie.
Z zebranego w toku badań materiału i dokonanych analiz wynika, że Wielkopolski Park
Narodowy jest odwiedzany w ciągu roku średnio 30,01 razy. Natomiast największą ilość wizyt
dokonują osoby z terenów położonych w promieniu 40 km. W celu dotarcia do parku
respondenci pokonują przeciętnie 75 km, a najczęściej wybieranym środkiem lokomocji okazał
się samochód. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami obliczono, że całkowity koszt przejazdu
dla wszystkich użytkowników parku wyniósł 10 991,13 zł. Natomiast dla indywidualnego
respondenta koszt ten określono na poziomie 61,06 zł. Ankietowani w dużej mierze nie
korzystają z bazy turystycznej parku, jednocześnie są przekonani o jej niskim rozwoju.
Całkowity koszt podróży w badanej próbie oszacowano na poziomie 55 164,23 zł, co średnio
na jednego użytkownika WPN wyniosło 306,47 zł.
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W celu wyznaczenia społecznej wartości Wielkopolskiego Parku Narodowego uzyskaną
średnią wartość TCM odniesiono do średniej ilości osób odwiedzających park w ciągu roku
(l 200 000 osób) uzyskano wynik 367 764 000,00 zł (Zydroń, Kayzer 2015 - 3.b.l).
Cel 5. Analiza wpływu obszarów chronionych na wartość nieruchomości
Ochrona przyrody paradoksalnie prowadzi do bezkrytycznego zurbanizowania
terenów sąsiadujących z obszarami chronionymi. Działki przeznaczone na cele budowlane
zlokalizowane na tych terenach charakteryzują się podwyższoną wartością w porównaniu do
działek oddalonych o kilka kilometrów. Analizie poddano ceny 1 m2 nieruchomości
niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane na terenie dwóch gmin Dopiewo oraz
Mosina położonych w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wnioskowanie
wykonano przy zastosowaniu narzędzi regresji wielokrotnej. Zastosowanie modelu liniowego
do oszacowania ceny nieruchomości jest metodą w miarę obiektywną, a zarazem prostym
sposobem pozwalającym określić wpływ atrybutów na wartość nieruchomości. Przyjęto,
że wartość nieruchomości dodatnio powinna być powiązana z takimi cechami jak:
występowanie lasów, wód, obszarów chronionych oraz możliwością przyłączenia posesji do
sieci gazociągowej a negatywnie z występowaniem linii wysokiego napięcia przebiegającej
w bezpośrednim sąsiedztwie. Analizy przeprowadzono bazując na wszystkich transakcjach
kupna - sprzedaży (656 transakcji) gruntów niezabudowanych w gminie Mosina w latach
2004-2007 oraz w gminie Dopiewo w latach 2009-2013 (685 transakcji).
Analizując wyniki testowania istotności poszczególnych zmiennych objaśniających
stwierdzono, że cena 1 m2 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele
budowlane na terenie gminy Mosina głównie zależała w latach 2005 - 2007 od odległości od
Poznania, a dodatkowo w latach 2006 i 2007 od powierzchni działki. Współczynniki regresji
istotnie różne od zera dla poszczególnych lat charakteryzowały się ujemnym wpływem na
analizowane ceny transakcji. Oznacza to, że wraz ze wzrostem odległości od obszarów
leśnych oraz ze wzrostem powierzchni działki malała cena 1 m2 nieruchomości. Analizując
wartości empiryczne pozostałych czynników stwierdzono, że w roku 2004 cena 1 m 2 była
relatywnie wysoka dla obszarów zlokalizowanych w niewielkiej odległości od linii
wysokiego napięcia. Wartości dodatnie przy ocenie współczynników regresji dla tej zmiennej
świadczą o tym, że nabywcy tych nieruchomości nie brali pod uwagę, że linia energetyczna
wysokiego napięcia może negatywnie wpływać na zdrowie mieszkańców. Otrzymane wyniki
modelowania ceny 1 m2 nieruchomości niezabudowanych w latach 2004-2007 informują,
że na cenę sprzedaży działek w tych latach znikomy wpływ odnotowano dla odległości od
obszarów leśnych, wód lub obszarów chronionych. Dodatkowo należy nadmienić, że w latach
2004 - 2007, że sprzedawane działki budowlane nie posiadały dostępu do sieci gazociągowej.
Następnie przeanalizowano oceny współczynników regresji oraz wartości empirycznych
poziomów istotności dla modelu regresji wielokrotnej z uwzględnieniem zmienności
związanej z rokiem sprzedaży. Bazując na modelu regresji liniowej wielorakiej zanotowano,
że lata w których dokonywano transakcji istotnie wpłynęły na cenę 1 m 2 nieruchomości
niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane na terenie gminy Mosina. Dodatnia
wartość współczynnika regresji oznacza, że przeciętna cena 1m2 rosła w kolejnych latach.
Natomiast wyniki modelu regresji krokowej wstecznej sugerują, że główną przyczyną
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wzrostu cen była zmienność związana z odległością działek od Poznania oraz ich
powierzchnią.
Rozpatrując rezultaty testowania istotności poszczególnych zmiennych objaśniających
stwierdzono, że cena 1 m2 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele
budowlane na terenie gminy Dopiewo z lat 2009-2013 zależy głównie od odległości od
Poznania oraz od obszarów leśnych. Zmienne te charakteryzowały się ujemnym wpływem na
analizowane ceny transakcji (za wyjątkiem odległości od obszarów leśnych w 2009 roku).
Oznacza to, że wraz ze wzrostem odległości od obszarów leśnych oraz ze wzrostem
odległości od granic Poznania malała cena 1 m2 nieruchomości. Analizując wartości
empiryczne pozostałych czynników stwierdzono, że odległość nieruchomości od wód
w latach 2009 i 2011 wpłynęła na cenę 1 m2. Dodatkowo zanotowano, że wyłącznie w roku
2011 odległość od obszarów chronionych oraz powierzchnia działki istotnie rzutowały na
cenę 1 m2 nieruchomości.
Analizując oceny współczynników regresji oraz wartości empirycznych poziomów
istotności zanotowano dla modelu regresji wielokrotnej z uwzględnieniem zmienności
związanej z rokiem sprzedaży nie stwierdzono, żeby lata w których dokonywano transakcji
istotnie wpłynęły na cenę 1 m2 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele
budowlane na terenie gminy Dopiewo. Dodatkowo stwierdzono, że wpływ z roku 2011
odległości od wód (również z 2009 tego atrybutu) oraz powierzchni działki na cenę 1 m2
nieruchomości w roku 2011 był bardzo znaczący, ponieważ implikuje istotność tych
czynników dla modelu z uwzględnieniem lat, w których przeprowadzono transakcje kupna –
sprzedaży.
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że na wartość nieruchomości
niezabudowanych miały wpływ różne czynniki a przede wszystkim powierzchnia działki oraz
odległość od lasów. Również inni autorzy dowiedli, że istnieje zależność między wielkością
działki a ceną transakcyjną (im większa działka tym ceny jednostkowe niższe) (Źróbek, Bełej
2000, Prystupa 2001 oraz Bitner 2010). Różnica w wynikach między poszczególnymi
autorami wynika prawdopodobnie z założeń przy doborze danych do obliczeń. Przeważnie
zakłada się, że analizowane nieruchomości muszą różnić się tylko jedną cechą co jest trudne
do zastosowania w praktyce – znalezienie kilkunastu nieruchomości różniących się tylko
jedną cechą (Bitner 2010). W naszej analizie podobnie jak w pracy (Bitner 2010) w analizie
uwzględniono wszystkie transakcje występujące na rynku wykorzystując całą dostępną ilość
informacji o zależności cena – pole.
W wyniku przeprowadzonych analiz wykorzystując metodę regresji można zgodzić
się z Bitner (2010), że stosowanie modeli liniowych w szacowaniu nieruchomości jest
uzasadnione ze względu na obiektywną i prostą metodę określania wpływu atrybutów na
wartość nieruchomości.
Natomiast wadą zastosowania regresji wielorakiej są relatywnie (np.: w odniesieniu do
sieci neuronowych) niewielkie wartości współczynników determinacji. Powodem jest częste
występowanie obserwacji odstających w analizowanych transakcjach kupna – sprzedaży,
które wpływają na wartość sumy kwadratów błędów. Kwadraty błędów są w większym
stopniu zależne od obserwacji odstających niż od tych dla których model jest dokładniej
dopasowany (Zydroń, Kayzer 2015 – 3.b1).
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Do najważniejszych osiągnięć ww. prac zaliczam:
1. Opracowanie metodyki przeprowadzania badań oraz opracowania wyników: określania
społecznej wartości obszarów cennych przyrodniczo metodami: wyceny warunkowej
i kosztów podróży oraz analizy atrybutów wpływających na wartość nieruchomości
niezabudowanych - uwzględniwszy walory przyrodnicze.
2. Wskazanie czynników wpływających na skłonność społeczeństwa do ponoszenia kosztów
Willingness to Pay (WTP) na rzecz środowiska. Wykazano, że skłonność społeczeństwa do
ponoszenia opłat za korzystanie z „dóbr" Wielkopolskiego Parku Narodowego zależy
głównie od stanu wiedzy respondentów o walorach przyrodniczych parku, ich
przynależności do organizacji ekologicznych oraz od poglądów na finansowe wymagania
ochrony środowiska. Wraz ze wzrostem świadomości społecznej respondentów rosną ich
skłonności do ponoszenia kosztów na rzecz Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Natomiast nie zauważono żeby odległość zamieszkania respondentów, ich wykształcenie,
wielkość miejscowości, w której mieszkają oraz częstość odwiedzania WPN miały wpływ
na skłonność do płacenia na rzecz Parku.
3. Wskazanie czynników wpływających na poziom oczekiwanej rekompensaty Willingness to
Accept (WTA) w przypadku uniemożliwienia respondentom korzystania z „dóbr"
przyrody. Wykazano, że WTA zależy od następujących zmiennych: wieku respondenta,
średniego dochodu netto na osobę w rodzinie, poglądów na finansowe wymagania
dotyczące ochrony środowiska oraz od odległości od WPN. Osoby starsze oczekiwały
wyższego poziomu rekompensaty, natomiast z dużym prawdopodobieństwem można
stwierdzić, że wraz ze zmniejszeniem dochodów w społeczeństwie rosną inklinacje do
otrzymania rekompensaty w przypadku hipotetycznego uniemożliwienia respondentom
korzystania z Parku. Osoby o przeciętnych i relatywnie wysokich dochodach nie mają
roszczeń w postaci rekompensaty za uniemożliwienie korzystania z WPN natomiast osoby
o niskich dochodach oczekują dużych rekompensat. Respondenci odwiedzający WPN
i świadomi jego walorów przyrodniczych nie oczekują rekompensaty za uniemożliwienie
korzystania z niego. Można przypuszczać, że prawdopodobnym powodem jest fakt, że nie
dopuszczają okoliczności, że WPN przestanie być dostępny dla turystów. Nie stwierdzono
aby stan wiedzy respondentów o WPN, ich wykształcenie oraz gotowość do pracy na rzecz
WPN np.: w formie wolontariatu wpływała na inklinacje do otrzymywania rekompensat za
hipotetyczne uniemożliwienie w korzystaniu z dóbr WPN.
4.

Wskazanie atrybutów mających
istotny wpływ na
wartość nieruchomości
niezabudowanych znajdujących się w pobliżu obszarów chronionych. Analizując wpływ
atrybutów na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane
znajdujących się na terenie gmin: Mosina i Dopiewo (gminy na terenie, których znajduje
się WPN) stwierdzono, że na kształtowanie się ceny 1m2 działki miały wpływ przede
wszystkim takie czynniki jak: odległość od Poznania, powierzchnia działki, odległość od
lasów i wód powierzchniowych (rzeki, jeziora). W analizowanych latach 2004-2007 dla
gminy Mosina i 2009 - 2013 dla gminy Dopiewo zanotowano, że wraz ze wzrostem
odległości działki od granic miasta Poznania malała cena jednostkowa działki. Ogólna
tendencja, że większa działka charakteryzuje się mniejszą ceną 1m2 przestaje być
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jednoznaczna. Jak zauważono, w gminie Mosina w latach 2004-2007 był to jeden
z istotnych czynników wpływających na cenę 1m2, natomiast dla gminy Dopiewo czynnik
ten był istotny tylko w roku 2011. Prawdopodobny powód jest taki, że działkę można
podzielić na kilka mniejszych w celu uzyskania wyższej ceny oraz spadkiem podaży działek na
rynku przy rosnącym popycie. Zaobserwowano również, że zmienia się tendencja
wysokości ceny działki ze względu na odległość od lasów oraz wód powierzchniowych.
Nie zaobserwowano, że ta zależność była istotna dla transakcji kupna - sprzedaży dla gminy
Mosina, natomiast tendencja zmieniła się dla gminy Dopiewo. Oznacza to, że wraz
z upływem czasu doceniona zostaje bliskość występowania lasów oraz wód
powierzchniowych.
5.

Wykazanie przydatności metod: wyceny warunkowej i kosztów podróży w praktyce
wyceny społecznej wartości obszarów cennych przyrodniczo w Polsce. Na podstawie tych
badań można zaryzykować stwierdzenie, że metody te mogą być stosowane w
nowoczesnej praktyce zarządzania parkami narodowymi (jako element pomocniczy),
ponieważ na ich podstawie można wnioskować czy działania zarządu Parku są pozytywnie
odbierane przez społeczeństwo. Przeprowadzając co jakiś czas badania nad społeczną
wartością Parku (propozycja - co 10 lat - tak jak np.: w przypadku Planu Urządzania Lasu
lub co 20 lat jak w przypadku Planu ochrony) można określić, które elementy środowiska w
ocenie społeczeństwa ulegają poprawie a które degradacji. Na podstawie tego typu badań
można stwierdzić nie tylko zmiany w środowisku w odczuciu społecznym ale również co
należy poprawić jeżeli chodzi o funkcjonowanie turystyki na terenie Parku. Zastosowanie w
praktyce tego typu badań pomoże zarządzać obszarami chronionymi w aspekcie
zrównoważonego rozwoju w pełni uwzględniwszy wymogi ochrony przyrody jak i
potrzeby społeczeństwa. Parki narodowe mają służyć przede wszystkim ochronie przyrody
ale nie można zapominać o potrzebach ludzi w zakresie turystyki.
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych
Głównym nurtem mojej działalności naukowej jest badanie metod wartościowania
produkcyjnych oraz pozaprodukcyjnych zwłaszcza publicznych funkcji lasu jak również
określanie atrybutów wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych
(uwzględniwszy uwarunkowania przyrodnicze).
Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora badałem możliwości zastosowania
w polskich uwarunkowaniach społeczno - ekonomicznych metod określania dochodowej
wartości gruntu leśnego bez drzewostanu (metodami: Faustmanna, Bauza, Martineita oraz
metodą stawek szacunkowych gruntu stosowaną przez Rzeczoznawców Majątkowych). Ponadto
zajmowałem się problematyką określania wysokości leśnej stopy procentowej, która może mieć
zastosowanie we współczesnym gospodarstwie leśnym. Przedmiotem moich badań była
również analiza porównawcza metod wartościowania gruntów rolnych i leśnych w Polsce oraz
innych krajach europejskich. Wyniki zostały opublikowane w wielu czasopismach o zasięgu
krajowym (Podgórski Zydroń A 2001- II. D.1, Zydroń 2002 - II. D. 2, Buraczewski, Zydroń
2004 - II. D. 3, Zydroń 2004 - II. D. 4 , Zydroń 2005 - II. D.5 , Zydroń 2006 - II. D. 7, Zydroń,
Walkowiak, Moliński 2007 - II. D. 8).
Po uzyskaniu stopnia doktora

Kontynuowałem tematykę badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej a ponadto
zainteresowałem się innymi obszarami badań związanymi z planowaniem przestrzennym oraz
wyceną usług ekosystemowych.
Po uzyskaniu stopnia doktora moją pozostałą działalność naukowo - badawczą można
zgrupować w następujących czterech działach tematycznych:
1. Badania na temat możliwości zastosowania metod dochodowych wyceny gruntu
leśnego bez drzewostanu w polskich uwarunkowaniach społeczno ekonomicznych.
2. Analiza rozwoju społeczno - ekonomicznego na podstawie opracowań planistycznych.
3. Projektowanie zalesień w planowaniu przestrzennym.
4. Analiza zmian struktury użytkowania i władania gruntów w województwie
wielkopolskim.
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1. Badania na temat możliwości zastosowania metod dochodowych wyceny gruntu
leśnego bez drzewostanu w polskich uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych.
Badania nad porównaniem różnych metod obliczania wartości gruntu leśnego prowadziłem
z pracownikami Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych dawnej Akademii Rolniczej
im. Augusta Cieszkowskiego obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem badań
było porównanie metod dochodowych wyceny gruntów leśnych bez drzewostanu: Bauza,
Riebla, Martineita, Faustmanna, Glasera, oraz metody stawek szacunkowych gruntów
stosowanych przez Rzeczoznawców Majątkowych. Porównania metod wyceny dokonano dla
poszczególnych typów siedliskowych w wybranych nadleśnictwach (17 nadleśnictw
podlegających 5 regionalnym dyrekcjom Lasów Państwowych. Badania przeprowadzono
wykorzystując analizę skupień wspartą obliczeniem macierzy korelacji. Analiza statystyczna
wykazała istnienie ścisłego związku między metodami według Glasera, Riebla, i Standardem. Na
podstawie tych badań stwierdzono, że metoda stawek szacunkowych gruntu wykorzystywana
przez Rzeczoznawców Majątkowych (Standard) mogłaby zostać zastąpiona metodami
dochodowymi: Glasera lub Riebla. Zastosowanie metod dochodowych do wyceny gruntu
leśnego bez drzewostanu przyczyniłoby się do rozbudowania współczesnej metodyki wyceny
gruntów leśnych uwzględniwszy produkcyjność danego typu siedliskowego (Zydroń,
Walkowiak, Moliński 2007- II.D.8, Zydroń, Walkowiak 2012- II.D.16).
W ramach badań analizowano również możliwość zastosowania w polskich
uwarunkowaniach społeczno - ekonomicznych rozwiązań wyceny gruntów leśnych
stosowanych w innych krajach europejskich. Dokonano przeglądu metod wartościowania
gruntów leśnych bez drzewostanu w wybranych krajach europejskich (Niemcy, Szwecja,
Rosja). Analizowano również rynek obrotu gruntami leśnymi bez drzewostanu w wybranych
obszarach w granicach administracyjnych badanych nadleśnictw. Na podstawie
przeprowadzonych badań stwierdzono zwiększającą się ilość transakcji tego typu
nieruchomościami w latach 2004 - 2007. Podjęto próbę zastosowania w analizowanych
obszarach metody tzw. „niemieckiej" wyceny gruntów leśnych bez drzewostanu.
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że metoda ta jest możliwa do zastosowania
w polskich uwarunkowaniach społeczno - ekonomicznych. Metoda ta odznacza się prostotą i
zwiększa możliwości zastosowania podejścia porównawczego do wyceny gruntów leśnych bez
drzewostanu. Podsumowując przegląd rozwiązań w zakresie wyceny gruntów leśnych bez
drzewostanu obowiązujących w krajach sąsiadujących z Polską można stwierdzić, że metody te
oparte są na wartości rynkowej określonej w podejściu porównawczym lub dochodowym.
Określenie wartości rynkowej gruntów leśnych w Niemczech odbywa się
w podejściu porównawczym natomiast wycena gruntów w Rosji i Szwecji opiera się na
podejściu dochodowym tj. na podstawie dochodu jaki las wytwarza. Dochód jest obliczany na
podstawie rachunku rentowego. (Zydroń 201 1 - II.D.10, Zydroń 2006-11. D.7, Zydroń 2014 - II.
D. 21).
W ramach badań nad możliwościami zastosowania metod dochodowych w wycenie
wartości gruntu leśnego bez drzewostanu pojawił się problem związany z przyjęciem
wysokości leśnej stopy procentowej w leśnictwie. W trakcie badań przeprowadzono analizę
nadleśnictw reprezentujących 5 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych dotyczące
określenia wysokości leśnej stopy procentowej na podstawie rocznego etatu użytkowania lasu
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i zasobności drzewostanu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że bardziej
wiarygodną kategorią do ustalania leśnej stopy procentowej oraz bardziej przystającą do
realiów współczesnego gospodarstwa leśnego wydaje się roczny etat użytkowania lasu oraz
zasobność drzewostanu, którego wielkość jest w pełni adekwatna do wielkości i struktury
zasobów drzewnych na pniu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że
wysokość leśnej stopy procentowej powinna być niska i wynosić 2%, jak również być stała
dla wszystkich gospodarstw leśnych ze względu na uproszczenie i porównywalność
wyników (Zydroń, Szafrański, Korytowski 2012 - II. A.4).
2. Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego na podstawie opracowań planistycznych.
Przeprowadzono badania na temat analizy procesu suburbanizacji na przykładzie
wybranych gmin powiatu poznańskiego w latach 2001-2010. Na podstawie badań
stwierdzono, że w analizowanych gminach można zaobserwować postępujący proces
suburbanizacji przejawiający się dodatnią dynamiką zmian: liczby mieszkańców, gęstości
zaludnienia, liczby zasobów mieszkaniowych oraz terenów zurbanizowanych
i zabudowanych a zmniejszeniem użytków rolnych. Stwierdzono również w gminach
położonych na zachód od Poznania większy wskaźnik dynamiki zmian każdego
analizowanego czynnika suburbanizacji w stosunku do gmin znajdujących się po
wschodniej stronie centrum miasta. Odnotowano również, że proces suburbanizacji był
najmniej intensywny w latach 2007-2010 co można wytłumaczyć boomem budowlanym
wynikającym z dostępności kredytów hipotecznych i modą na „swój dom jednorodzinny"
pod miastem (Zydroń, Szczepański 2012 - II.A.3).
Podjęto próbę przedstawienia polityki przestrzennej prowadzonej przez władze miasta
Luboń (bezpośrednie sąsiedztwo Poznania) w jej ekonomicznym wymiarze. Analizie
poddano 13 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami
skutków finansowych ich uchwalenia. Stwierdzono m.in. że koszty przekształcenia
funkcjonalnego terenu są zróżnicowane oraz zależą w dużym stopniu od charakteru
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto z punktu widzenia
bilansowania budżetu miejskiego duże znaczenie ma to, czy plan miejscowy ma
charakter zachowawczy, czy realizuje nowe funkcje na terenach dotychczas
niezabudowanych (Zydroń, Szczepański 2013 -II. D.17).
Przeprowadzono analizę zróżnicowania stopnia szczegółowości ustaleń polityk
przestrzennych wybranych gmin aglomeracji poznańskiej. Celem naukowym tych badań
było przedstawienie różnic w stopniu szczegółowości obowiązujących Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wybranych gmin aglomeracji
poznańskiej. Natomiast celem aplikacyjnym było wykazanie, że istnieje konieczność
opracowania jednolitej metodologii planistycznej w zakresie tworzenia dokumentów
planistycznych o strategicznym charakterze dla obszarów aglomeracji podmiejskich. Na
podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że właściwe wyznaczenie kierunków
rozwoju przestrzennego aglomeracji wymaga pogłębionej analizy uwarunkowań w tym
zakresie. Warunkiem właściwej analizy jest porównywalność obecnych polityk
przestrzennych gmin aglomeracji. W związku z powyższym należy dążyć do tego aby
wszystkie gminy prowadziły politykę przestrzenną na tym samym, możliwie wysokim
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poziomie szczegółowości i komplementarności ustaleń (Szczepański, Pyszny, Zydroń 2013
- II. A. 9).
Przeprowadzono również badania, które obejmowały analizę porównawczą wskaźników
ładu przestrzennego na poziomie gminy. Głównym celem pracy była analiza dostępnych
zestawów zrównoważonego rozwoju pod kątem ich przydatności do diagnozy problemów
planistycznych powstających na szczeblu lokalnym i monitorowania stopnia ładu
przestrzennego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że dostępne
wskaźniki zrównoważonego rozwoju charakteryzują się brakiem parametrów do analiz
o charakterze planistycznym np.: przy ocenie ładu przestrzennego. Natomiast racjonalna
gospodarka zasobami przyrody i przestrzenią przez właściwe decyzje planistyczne stanowi
jedną z najtańszych i najbardziej efektywnych dróg prowadzących do optymalnego
wykorzystania przestrzeni i podniesienia jej wartości oraz harmonijnego współistnienia
człowieka i przyrody. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie problemy da się zmierzyć
wskaźnikowo. Należy uważać, aby nie stały się one narzędziem „mechanizacji" procesu
planistycznego, gdyż bazują one na uproszczeniu i uogólnieniu zjawisk i procesów, które
nie zawsze są matematycznie zapisywalne (Zbierska, Zydroń, Szczepański 2015 - II.D.20).
Przeprowadzono analizę dokumentacji planistycznej oraz jej wpływu na zmiany
funkcjonalno - przestrzenne wybranego fragmentu miasta Poznania w latach 1975-2008.
Celem tego opracowania było przedstawienie na przykładzie fragmentu miasta Poznań
zmieniające się podejście do planowania przestrzennego na przełomie XX i XXI wieku
w Polsce. W wyniku badań podchodząc całościowo do zakresu czasowego analizy pod
względem kontynuacji założeń planistycznych stwierdzono, że analizowany obszar
w niskim stopniu cechuje się ciągłością decyzyjną (Zydroń, Kaczmarek, Szczepański,
Zbierska 2014 - II.D.20).
Analizując funkcjonowanie drogowego układu komunikacyjnego w wybranych gminach
aglomeracji poznańskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju podjęto próbę oceny
stopnia rozwoju drogowego układu komunikacyjnego oraz jego wpływu w szczególności
na istniejącą sieć osadniczą oraz środowisko przyrodnicze. Na podstawie
przeprowadzonych badań wytypowano gminy, które są najbardziej narażone na nadmierne
oddziaływanie związane z eksploatację dróg jak również długość sieci drogowej
z uwzględnieniem kategorii dróg oraz nakreślono dalszy kierunek badań uwzględniwszy
miasto Poznań i nowo zarejestrowane samochody (Szczepański, Zydroń, Zbierska 2015 II.D.31).
Przeprowadzając analizę wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie
gminy Witkowo przedstawiono stan istniejący i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju
obszarów wiejskich na przykładzie gminy Witkowo. Analizie poddano demografię,
rolnictwo, turystykę, stan środowiska, rozwój gospodarczy, wyposażenie w infrastrukturę
wodno-ściekową.
Na
podstawie
przeprowadzonych
analiz
stwierdzono,
że analizowana gmina charakteryzuje się rozwojem wielofunkcyjnym jednak nie w pełni
wykorzystanym w stosunku do istniejącego potencjału szczególnie jeżeli chodzi o rozwój
agroturystyki (Zydroń, Grzegorek, Górna 2015 - II. D.35).
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3. Projektowanie zalesień w planowaniu przestrzennym.
W pracy „Realizacja zalesień w Polsce w ramach programu rozwoju obszarów
wiejskich” (Zydroń 2008 - II.D.9) przedstawiono cele i zasady zalesienia gruntów rolnych w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 -2013 oraz ich realizację w
poszczególnych województwa. W pracach (Zydroń, Bober 2013 - II. A. 7, Zydroń Szkilnyk
2015 - II. D. 28 , Zydroń, Gaweł 2014 - II. D. 25) dokonano analizy możliwości zwiększania
lesistości na przykładzie gmin aglomeracji poznańskiej - Tarnowo Podgórne,
Rokietnica, Buk. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że analizowane
gminy pomimo dużych preferencji zalesieniowych określonych w Krajowym Programie
Zwiększania Lesistości odznaczają się bardzo niskim stopniem lesistości. Powodem tego
zjawiska jest wysoka cena gruntów rolnych niskich klas, które mogłyby być przeznaczone
pod zalesienie ale są przeznaczane pod budownictwo mieszkaniowe lub przemysł
(większy dochód z tego typu przeznaczenia). Realizacja zwiększania lesistości wyrażona
powierzchniowo w skali kraju odbywa się zgodnie z założonym harmonogramem
Krajowego Programu Zwiększania Lesistości jednak problemem jest rozmieszczenie
tych zalesień przestrzennie. Zwiększa się lesistość na obszarach gdzie jest ona już tak
wysoka natomiast na obszarach preferowanych do zalesienia realizacja jest bardzo mała.
Wysokie ceny gruntów niezabudowanych z nasilającym się procesem
suburbanizacji powodują, że grunty nadające się do zalesienia są przeznaczane na inne cele,
głównie mieszkaniowe, pod rozwój przemysłu - bardziej dochodowe. Na podstawie tych
badań można wysnuć tezę, że pomijanie w gospodarowaniu przestrzenią terenów
przewidzianych pod zalesienie, a także zmniejszanie ich obszarów względem innego
przeznaczenia może mieć w przyszłości katastrofalny wpływ na jakość życia mieszkańców.
Również wynikiem przeprowadzonych badań jest przedstawienie roli korytarzy
ekologicznych w dokumentach planistycznych jako czynnika zrównoważonego rozwoju. W
wyniku badań stwierdzono, że najważniejszym ograniczeniem w funkcjonowaniu korytarzy
ekologicznych jest przerywanie ich ciągłości przez infrastrukturę liniową (drogi i linie
kolejowe) oraz wylesienie powierzchni i rozwój obszarów zabudowanych, a przede
wszystkim chaotyczna zabudowa terenów wiejskich.
Analizując uwarunkowania i możliwości zwiększania lesistości w aglomeracji
poznańskiej na przykładzie gminy opracowano przestrzenną koncepcję zalesień dla obszaru
gminy Buk uwzględniwszy wytyczne dotyczące nowych kompleksów leśnych zawartych
w Krajowym Programie Zwiększania Lesistości, Programie Zwiększania Lesistości Powiatu
Poznańskiego oraz wytycznych w sprawie ustalania granicy rolno - leśnej. Zakres
podmiotowy pracy obejmował rozpoznanie uwarunkowań środowiskowych w gminie Buk
na podstawie których zaprojektowano układ zalesień. Na podstawie nowo
zaprojektowanych zalesień powierzchnia lasów zwiększyła się z 3,9 % do 18,9%.
Opracowana koncepcja zalesień uwzględniła dokumenty planistyczne jak również
uwarunkowania przyrodnicze i antropogeniczne na obszarze gminy Buk. Na podstawie
przeprowadzonych badań można stwierdzić, że grunty niezabudowane, które mogłyby być
przeznaczone do zalesienia z powodu procesu suburbanizacji i wysokich cen gruntów są
przeznaczane na inne cele niż leśne (mieszkaniowe, przemysł) - bardziej dochodowe
z punktu widzenia inwestora (Zydroń, Szkilnyk 2015 - II.D.28). Również badania
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obejmujące przestrzennie gminę Tarnowo Podgórne (Zydroń, Bober 2013 - II. A. 7).
potwierdziły, że gminy znajdujące się blisko miasta Poznań ze względów ekonomicznych
nie przeznaczają gruntów pod zalesienie pomimo uwarunkowań, które predysponują te
tereny na cele leśne. Można stwierdzić, że według tej zasady zalesianie gruntów z punktu
widzenia dochodów gminy jest nieopłacalne w związku z powyższym w obecnych
uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych nie można zrealizować opracowanej
koncepcji. Podobna sytuacja ma miejsce na obszarze całego kraju, gdzie odnotowuje się
regres powierzchni przeznaczonych do zalesienia jak również rozmieszczenie zalesień
gruntów rolnych jak i ich natężenie wykazuje znaczne zróżnicowanie przestrzenne (zalesienia
tam gdzie powinny być realizowane nie są a realizowane są na obszarach o wysokiej
lesistości) (Zydroń, Bober 2013 - II. A. 7, Zydroń, Szkilnyk 2015 - II. D. 28, Zydroń,
Gaweł 2014 - II. D. 25)
4. Analiza zmian struktury użytkowania i władania gruntów w województwie
wielkopolskim.
Analizując tendencje zmian struktury użytkowania i władania gruntów w latach 1989 2006 w wybranych gminach Wielkopolski stwierdzono, że zmiany ustrojowe jakie dokonały
się po 1989 r. w Polsce przyczyniły się w istotny sposób do przekształceń własnościowych
oraz zmian w strukturze użytkowania gruntów (Zydroń, Hausa 2010 - II. A.l, Zydroń 2012
- II.D. 14, Zydroń 2011 - II.D. 12, Zydroń 2011 - II.D. 13, Zydroń, Kaczmarek 2012 II.D. 14.). Porównując dane statystyczne z GUS-u dla Polski i województwa wielkopolskiego
z wynikami badań przeprowadzonych dla wybranych gmin powiatu poznańskiego można
stwierdzić że: tendencje zmian w strukturze użytkowania i władania gruntów mają podobny
charakter jednak różnią się nasileniem danego zjawiska.
Analizując zmiany struktury użytkowania i władania gruntami po wejściu Polski do Unii
europejskiej stwierdzono, że we wszystkich analizowanych gminach nastąpiło zmniejszenie
powierzchni ogólnej użytków rolnych. W badanych gminach zaobserwowano duże zmiany
struktury użytkowania i małe zmiany w strukturze władania gruntami. Na podstawie
przeprowadzonych badań stwierdzono zmniejszenie się powierzchni użytków rolnych,
natomiast zwiększyła się powierzchnia lasów i terenów zabudowanych i zurbanizowanych.
W strukturze władania gruntami można zaobserwować zwiększenie udziału osób
fizycznych kosztem gruntów Skarbu Państwa. Analiza przestrzenna wykazała powiązania
przestrzenne zmian struktury użytkowania i władania gruntami pomiędzy badanymi
gminami (Zydroń, Hausa 2010 - II. A. l, Zydroń 2012 -II.D. 14, Zydroń 2011 -II.D. 12,
Zydroń 2011 -II.D. 13, Zydroń, Kaczmarek 2012 - II.D. 14.).
Do najważniejszych osiągnięć po uzyskaniu stopnia doktora w zakresie
pozostałego dorobku naukowego należy zaliczyć:
1. Opracowanie metodyki określania wysokości leśnej stopy procentowej na podstawie
zasobności i etatu użytkowania lasu. Na podstawie przeprowadzonych badań
stwierdzono, że wysokość leśnej stopy procentowej powinna być niska i wynosić 2%, jak
również być stała dla wszystkich gospodarstw leśnych ze względu na uproszczenie
i porównywalność wyników.
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2. Wykazanie możliwości zastosowania metod dochodowych do wyceny gruntu leśnego
oraz zastosowania rozwiązań wyceny gruntów leśnych stosowanych w wybranych
krajach europejskich w polskich uwarunkowaniach społeczno - ekonomicznych.
3. Dokonanie oceny zmian struktury użytkowania i władania gruntów w wybranych
gminach Wielkopolski po transformacji ustrojowej w Polsce. Na podstawie
przeprowadzonych badań stwierdzono zmniejszenie się powierzchni użytków rolnych,
natomiast zwiększyła się powierzchnia lasów i terenów zabudowanych
i zurbanizowanych. W strukturze władania gruntami można zaobserwować
zwiększenie udziału osób fizycznych kosztem gruntów Skarbu Państwa.
4. Wykazanie możliwości i ograniczeń zwiększania lesistości w Polsce na przykładzie
gmin Wielkopolski. Badania wykazały, że preferencje zalesieniowe gmin zawarte
w Krajowym Programie Zwiększania Lesistości są szacunkowe, a szczegółowe analizy
uwarunkowań wg wytycznych w sprawie ustalenia granicy rolno – leśnej umożliwiają
zaplanowanie zalesień na większej powierzchni. Określono również, że
powierzchnia zalesień systematycznie rośnie jednak nie są one realizowane
przestrzennie tam gdzie powinny. Powodem jest wysoka wartość gruntów (wokół miast),
które mogłyby być przeznaczone pod zalesienie ale przeznacza się na inne cele niż leśne bardziej racjonalne z punktu widzenia ekonomicznego.
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