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RECENZJA
dorob ku naukowego oraz dzialalnoSci dydaktycznej

i organizacyjnej dra ini. Adama Zydronia
w zwiqzku z postgpowaniem o nadunie stopnia doktora habilitowanego nauk lefnych

Podstawg formaln4 wykonania recenzji stanowi pismo sekretarza Rady Naukowej
Instytutu Badawczego Lednictwaz dnia2l wrzesnia br.

-

dr hab. Iwony Sl<rzecz, informuj4ce

o wyznaczeniu mnie ptzez Centraln4 Komisjg do Spraw Stopni

i

Tytul6w (pismo z dnia

5

wrzeSnia 2016 r.) na recenzenta w Komisji habilitacyjnej powolanej w celu przeprowadzenia
postgpowania habilitacyjnego dra inz. Adama Zydronia, wszczgtego w dniu

3 czerwca 2016

r., w dziedzinie nauk leSnych, w dyscyplinie leSnictwo. W zalqczniku do umowy okreslono
szczeg6lowo zakres zlecenia, a mianowicie:

1)

zapoznarie sig z dokumentacjq sprawy,

2) przygotowanie rccenzji,
3) sporz4dzenie opinii w

sprawie nadania

lub odmowy nadania stopnia

doktora

habilitowaneso dr. inZ. Adamowi Zvdroniowi.

L

lnformacje ogdlne

Pan dr rnL. AdamZydrohurodzil sig 14 pu2dziernikaI9T2 r. w Tychach. Wymieniony

jest absolwentem Wydzialu LeSnego b. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w
Poznaniu, na kt6rym

w

1997 r. uzyskal stopieri magistra in?yniera na kierunku LeSnictwo.

BezpoSrednio po studiach zostal zatrudniony na stanowisku asystenta

Ksztaltowania Srodowiska

i

Geodezji na Wydziale Melioracji

i

w Katedrze Melioracji,

Inzynierii Srodowiska

b.

Akademii Rolniczej w Poznaniu.

W 2006 r. dr in?. Adam Zydrott

uzyskaN stopieri doktora nauk leSnych na Wydziale

im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, na podstawie
rozprawy pt. ,,Problemy wartoSciowej wyceny nieruchomoSci leSnych po transformacji
ustrojowej w Polsce". W 2006 r. zostal powolany na stanowisko adiunkta w Zaldadzie
LeSnym Akademii Rolniczej

Gospodarki Przestrzennej

i

Geodezji Instytutu Melioracji, Ksztaltowania Srodowiska i

Geodezji na Wydziale InZynierii Srodowiska
Przyrodniczego

w

i

Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu

Poznaniu, ktore zajmuje do chwili obecnej.

dwusemestralne Studia Podyplomowe

Geodezji

i

w

W roku

1999 ukoirczyl

zakresie szacowanie nieruchomodci na Wydziale

Gospodarki Przestrzennej Uniwersy.tetu Warmirisko - Mazurskiego w Olsztynie.

Ukonczyl Studia Podyplomowe w zakresie urbanistyki i planowanie przestr zerne Wydziale
Architektury Politechniki Wroclawskiej.
Przedmiotem zainteresowari naukowych dra inL. Adam Zydronjest lesnictwo, w tym
zwNaszcza zagadnienia dotyczEce wyceny wartoSci lasu oraz okreslonych wtraSciwoSci

(funkcji) lasu, w szczeg6InoSci funkcji pozaprodukcyjnych. Jego dorobek naukowy obejmuje
Nqcznie 97 pozycji, z czego wigkszoS6 (65 pozycji) ukazala sig w druku po dacie uzyskania
stopnia naukowego doktora nauk leSnych, tj. po roku 2006. SpoSr6d

tw6rczych, 12 opublikowano

w

czasopismach

z

49 oryginalnych prac

Impact factor, N-qczna liczba punkt6w

uzyskanych przez dr. inL. Adama Zydroniaza opublikowane prace wg MNiSzW wynosi 404,
a Impact Factor

z

pracuje

rcgtsly

-

5,075 punkt6w.

w zespole lub

Z

przegl4du publikacji wynika, 2e chociu2 Wymieniony

zespolach badawczych, to

w publikacjach wynik6w

badari

zespolowych jego udziaNjest dominujEcy, gdy?udzial wsp6lautor6w nie przelcracza20-30
procent.

Cykl publikacji zatyttlowanych: ,,WartoSi Srodowiska a gotowoSi spoleczenstwa do
zapNacenia

za to dobro" stanowi podstawg ubiegania sig

habilitowanego. Na cykl ten sktadaj4 sig

o

stopieri naukowy doktora

nastgpuj4ce publikacje

(w porz4dku

chronologicznym):

,,WartoSi Srodowiska a gotoworid spoleczeristwa do zapNacenia za

to dobro" (rok

publikacji 2013),

,,Czynniki r62nicujqce wysokoSd rekompensaty

w

przypadku uniemozliwienia

korzystania z Wielkopolskiego Parku Narodowego" (rok publikacji 2014),

,,Podnoszenie SwiadomoSci spoleczefistwa

o

nowych metodach wyceny wartoSci

ptzyrody - Willingness to Pay oraz Willingness to Accept na przyl<Nadzie Wielkopolskiego
Parku Narodowego" (rok publikacji 2015).

Charakterystyka i ocena prac wchodzqcych w sklad osiqgnigcia naukowego
stanowiqcego pL ,,Warto56 irodowiska a gotowoSt spoleczefistwa do
zaplacenia zu to

dobro"
Potrzebg prowadzenia gospodarstwa leSnego zrodzila ograniczonoS6 (rzadkoS6)
zasob6w leSnych. Od gospodarstwa lesnego wymaga sig trwalego wytwarzania
Swiad czen w

i uslug.. Ponadto gospodarowanie powinno spelniai lvym6g racjonalno6ci
(optymalnoSci)' Syntezq praktyczn4 tego wymogu jest zapewnienie rentowno5ci,
inaczej
postaci produkt6w

ekonomicznej efektywnoSci gospodarstwa lesnego. Osi4ga siq

ja

w6wczas, gdy wartoSi

wytworzonych ptzez gospodarstwo d6br, szeruej korzySci bgdzie wigksza od wartoSci
poniesionych na jego funkcjonowanie naklad6w.Problem w tym, Le lasjest przykladem
dobra
zaspokajaj4cego r6znorodne potrzeby czlowieka

i

calego spoleczeristwa

i nie jest w

obiegowym tego slowa znaczeniu przedmiotem obrotu rynkowego. Tak dzieje sig nie tylko w
naszym kraju, gdzie dominuje publiczna wlasnodi le6na, ale i w wielu innych krajach, nawet

o calkowicie

odmiennej strukturze wlasno6ci lesnej. Dzialalno66 gospodarcza w lasach z
reguly ukierunkowana jest na rcalizacje wielu zadafi i z tego powodu bardzo paristwo rzadko
decyduje sig na wykorzystanie mechanizm6w rynkowych do alokacji prawa swobodnego

dysponowania lasami nawet dla cel6w SciSle komercyjnych. St4d nie mamy opartego na rynku
punktu wyjScia umozliwiajQcego wartoSciowanie lasu jako caloSci, jak i poszczeg6lnych jego
element6w skladowych, czy wreszcie okreslonych wla6ciwoSci (funkcji) lasu.

W kwestii waloryzacji zasob6w naturalnych specjalidci podzielili sig na dwa obozy.
Jedni uwaZajq, 2e wycena jest konieczna gl6wnie ze wzglgdu na wymagania w zakresie
racionalizacji gospodarowania zasobami naturalnymi. Zasoby naturalne,

w tym i lasy -

twierdzq oni musz4 uzyskai swoj4 ceng, jesli maj4 byd w stosunku do nich stosowane
,,normalne" reguly wyboru

i

kryteria alokacji, Dla zwolennik6w tego pogl4du nie ma wigc

czy waloryzowal zasoby (lasy!), lecz jak to nale2y czyn6. Druga grupa (gl6wnie
ekonomist6w) jest zdania,2e potrzeba wyceny zasob6w nie jest tak oczywista; najpierw trzeba
pSrtania,

zadaf pytanie, czy nie mobna gospodarowa6 (racjonalnie!) zasobami przyrody bez ich
waloryzacji dokonywanej ex ante. Zanim recenzent zajmie stanowisko w tej spornej i w istocie
rzeczy bardzo waZnej kwestii, spr6bujmy przyjrzed sig blizej, jak z tymproblemem poradzil
sobie autor.

Habilitant v'ryra1nie opowiada sig po stronie zwolennik6w pienigznej wyceny wartoSci
zasob6w naturalnych. Szczeg6lnie interesuj q go zagadnienia wyceny tzw. pozaprodukcyjnych

funkcji las6w, w tym zwlaszcza funkcji rekreacyjnych. Problematyce tej poSwigcil znaczn4

czgSd swoich prac naukowych ,

z kt6rych na szczeg6ln4 uwagg zasluguj1 trzy, wybrane przez

Niego, jako podstawa ubiegania sig o stopieri naukowy doktora habilitowanego. Do publikacji

tychnalelq:

I.Zydton A; Kayzer D. 2015. Podnoszenie iwiadomoici spoleczeristwa o nowych
metodach wyceny wartoici przyrody - Willingness to Pay oraz Willingness to
Accept na przylcladzie Wielkopolskiego Parku Narodowego (25 pkt). Monografia
rsBN 97 8-83 -7 986_07 8_4.

2.Zydron A; Szoszkiewrcz K. 2013. Wartoit irodowiska a gotowoit spoleczeristwa
do zaplacenia za to dobro. Annual Set The Environment Protection. Tom 15:287428 86 (1

3'Zydroft

5

plrJ-,

A;

tfzotf0,806).

Kayzer

D;

Szoszkiewicz

K.

2014. Czynniki r62nicujqce wysokoit

rekompensaty w przypadku uniemozliwienia korzystania

z

Wielkopolskiego Parku

Narodowego. Barometr Regionalny , tom 12 nr 4: 165-170 (g pkt).

Ad I.

Charakterystyka

i

ocena monografii

pt.

,,Podnoszenie iwiadomoici

spoleczeristwa o nowych metodach wyceny wartoici przyrody

- Willingness to Pay

oraz Willingness to Accept na przykladzie Wielkopolskiego Parku Narodowego
Monografia pt. ,,Podnoszenie iwiadomoflci spoleczeristwa o nowych metodach wyceny

wartoici przyrody

-

Willingness

to Pay oraz

Willingness

to Accept na przy&adzie

llielkopolskiego Parku Narodowego" to najobszerniejsze opracowanie w cyklu publikacji
stanowi4cych podstawg ubiegania sig o stopieri naukowy doktora habilitowanego. W wersji
dostgpnej dla recenzentaliczy 133 strony. Merytorycznie sklada sig z9 rozdzial6w o r6znej

rozpigtoSci tekstu. Sam ,,Wstgp" liczqcy

3

strony jest og6lnikowy, co

nie

wzbudziN

entuziazmu recenzenta. Znacznie wa2niejszy pod wzglgdem merytorycznym wydaje sig

byi

2 pt. ,,Znaczenie wyceny uslug ekosystemowych", w kt6rym wyodrgbniono szeSi
podrozdzial6w podaj4c w syntetycznej formie m.in. definicje takich pojg6, jak: Srodowisko
rozdzra\

przyrodnicze, park narodowy, wartoSi nierynkowa, ale i treS6 terminu spoleczne funkcje lasu,
og6lne informacje na temat niekt6rych teorii wyceny pozaprodukcyjnych funkcji lasu oraz

celowoSci wyceny ekonomicznej d6br nierynkowych. Sporo zagadnieft
zagadniefr trudnych. Recenzent rozumie,
stosunkowo slabo obecny

w polskiej

2e

zamiarem Autora

literaturze leSnej,

a

i

postrzegania roli las6w

trzeba dodai

bylo wpisanie sig w

jakhe wahny nurt rozwaaah o

charakterze teoretyczno-metodycznym dotyczqcych wyceny wartoSci
leSnym, ale

i

w

gospodarstwie

i lesnictwa w zr6wnowaaonym rozwoju naszego

kraju,

Wreszcie ttzeci pow6d wynika

z trelci pracy i jej walor6w merytoryczno-poznawczych,

Generalnie motywy podjgcia badari s4 dla recenzentazrozumiale.

W strukturze ukladu tresci recenzowanego opracowania szczeg6lnie wahnymwydaje
sig byi tozdzial3 pt. ,,Metody wyceny d6br nierynkowych". RozdziaL stosunkowo
obszernv.
licz4cy 18 stron, czyli

13,5%o caloSci

tekstu.

tego rozdzialu (rozdziaN 3 ,,Metody wyceny d6br
jest przedstawienie sposobu, w jaki nauka w swoich rozwa?aniach

Podstawowym celem
nierynkowych")

uwzglgdnia preferencje spoleczne odnosz4ce sig do tzw. d6br nierynkowych maj4cych
uslugowy charakter Swiadczeri i t|5rtecznoSci gospodarstwa lesnego, okreslanych w jgzyku
polskim nieprecyzyjnym terminem,,pozaprodukcyjnych funkcji las6w". W rczdziale tym dr

Adam Zydtoh gl6wn4 uwagg koncentruje na teoretycznych

i

praktycznych problemach

wyceny pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Wychodzi ze slusznego zaNoaenia, Ze wycena
nierynkowa d6br, Swiadczeri i u?lrtecznodci pochodzenia leSnego polega na ujawnieniu
daj4cych sig dostrzec ludzkich preferencji. Autor zdaje sobie sprawg, Le zadarie to ma ci4gle

charakter swoistego wyzwania. Dzieje sig tak nie z powod6w pojgciowych, a z uwagi na
wlaSciwe temu zjawisku problemy zwrqzane z ujawnianiem preferencji w spos6b systemowy i

wiarygodny,azarazemu|yteczny dlapodejmuj4cych decyzje.stosowanewtymcelutechniki
wyceny mohna podzielii na dwie grupy,

tj.

1) bezpoSrednie

i 2) poSrednie. Autor zapowiada

korzystanie z obydwu wymienionych technik wyceny.

Metody bezpo5rednie polegaj4 na wykorzystaniu sondazy lub

wywiad6w

umozliwiaj qcych uzyskanie indywidualnej oceny walor6w Srodowiska przyrodniczego. Do
znanych nale?y metoda wartoSci (ceny) kontyngentowej, kt6ra posluguje sig sondazem jako
sposobem ujawniania gotowoSci konsumenta

da

zapNacenia

(ang. Willingness To Pay

-

WTP) lub jego gotowoSci do przyjgcia (ang. Willingness To Accept -WTA) okreslonej kwoty

w zamian za dobra czy

u2ytecznoSci nie objgte wymian4 rynkow4. Spos6b poSredni polega

na zbudowaniu qwasi rynku na dane dobro nierynkowe (pozaprodukcyjn4 funkcjg lasu). Do

najpowszechniej znanych nale?y model koszt6w podrozy. Zasadniczy model koszt6w
podr62y jest w miarg prosty i latwy do zbudowania. Oparty jest na przeslankach,2e nawet
jeSli nie pobiera sig oplaty za rel<reacyjne korzystanie z teren6w paristwowych czy og6lniej
publicznych, zaLywajqcy rekreacji pNaca,,,ceng ekonomiczn4" za specyficzne wlaSciwoSci
danego miejsca lub uZytecznoSci. T4 domniemanq, czy ul<rytq

w swoisty

spos6b cen4 jest

koszt dojazdu (podr6zy) do tego miejsca. Je6li odwiedzaj4cy okreslone miejsce (np. park
narodowy) przyjeAdzajy z rohnych okolic (odlegloSci), a ponadto mamy do czynienia z dua1
zmiennoSciqw zakresie przedsigbranych podr62y, mohna dokonad szacunkowego okreSlenia

funkcji charakteryzuj4cej liczbg odblrvanych wycieczek. Otrzymang w ten spos6b krzryq
pop)4u, moZna nastgpnie wykorzystad do okreslenia indywidualnej gotowo6ci do zapNacenia
(WTP) i okredlenia sumarycznej wartoSci nadwyZki konsumenta. Ta ostatnia wartoSi stanowi
wskaZnik ekonomicznej warto3ci danego miejsca.

Niezmiernie interesuj4ca jest geneza intelektualna metody koszt6w podr6Zy. OtoL w
roku 1947 Zarzqd Park6w Narodowych USA wystqpil z apelem do przedstawicieli nauk
ekonomicznych, prosz4c ich, aby to wla6nie ekonomiSci zasugerowali metody umozliwiaj4ce
pomiar korzySci, jakich 2rodhem s4 parki narodowe oraz inne obszary zagospodarowane w

celach og6lnospolecznych. Jednym

z

tych, kt6rzy zarcagowali na

amerykariski ekonomista Harold Hotelling, kt6ry

w

to

wyzwanie

byN

odpowiedzi zaproponowal przyjgcie

koszt6w podr62y zwiqzanych ze zwiedzaniem okreslonego miejsca

w parku, jako ,,ceny
domniemanej" tej wizyty. Sam Hotelling nigdy jednak nie zajyl sig praktycznym
wykorzystaniem zaproponowanej metody i dlatego wymieniony Zarz4d Park6w Narodowych
najv'ry r ulniej

z i gnoro

wal prze d stawi o ne prop o zy cj e .

Chocia? koncepcja metody koszt6w podr62y zwiqzana jest

Hotellinga,

to wielk4 popularnoSt

z

osob4 Harolda

zawdzigcza pracom dw6ch innych ekonomist6w

amerykafskich, kt6rymi byli Marion Clawson i Jack Knetsch.

Kolejny rczdziaN (rozdzial 4) nosi tytul ,,Charakterystyka Wielkopolskiego Parku
Narodowego" ma charakter informacyjny.

Cel

i

w rozdziale 5 ,,Cel i zakres
celem pracy bylo okreslenie ,,spolecznej"

zalcres pracy sformulowano bardzo syntetycznie

pracy". Warto mohe powt6rzy6,

ze

(podkreSlenie recenzenta) warto6ci Wielkopolskiego Parku Narodowego metodami: wyceny

warunkowe i koszt6w podro?y oraz okreslenie czynnik6w wplywaj4cych na wysokoSi WTP i

WTA". Celem niejako ubocznym, czy dodatkowym bylo okreSlenie atrybut6w wplywaj4cych

na wartoSi nieruchomoSci niezabudowanych przeznaczonych na cele rolne

i

budowlane

znajdujqcych sig na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
RozdziaN

podrozdziaNy,

6 ,,Metodyka badan" liczqcy 12 stron (9% tekstu) Autor podzielil na dwa

tj. l, w

kt6rym przedstawil metodykg ,,okreSlania spolecznej

wartoSci

Wielkopolskiego Parku Narodowego metod4 koszt6w podro?y i wyceny warunkowej" oraz2przedstawiaj4cy ,,modele matematyczne opisuj4ce zwi4zki przyczynowo

-

skutkowe w

opracowywaniu wynik6w badari nad spolecznqwartoici4 obszar6w chronionych". Ten ostatni
posiada jeszcze wyr6znione trzy jednostki nilszego rzgdu,

tj. punkt

dotyczqcy ,,Analizy

logitowej", ,,A,nalizy zr6lnicowania pogl4d6w ze wzglgdu na ple6 (tablice kontyngencji)"
oraz ,,Regresji wielokrotnej". Tytuly wymienionych czgSci s4 zdaniem recenzent myl4ce,

gdyz ptzedmiotem badari nie s4 propozycje nowych metod: Autor po prostu skorzysta1 z
metod juz znanych.
RozdziaN

7 zawiera wyniki badan ujgte w trzechpodrozdzialach, tj.1) charakterystyka

badanej pr6by, 2) spoleczna wartoSi Wielkopolskiego Parku Narodowego obliczona metoda

wyceny warunkowej oraz

3) spoleczna wartod6

Wielkopolskiego Parku Narodowego

obliczona metod4 koszt6w podr6zy. Z kolei rozdzial8 poSwigcono analizie wplywu obszaro
chronionych na warto66 nieruchomodci.
TreS6 tozdziaN

9

prezentuje ,,Czynniki r62nicuj4ce sklonnoS6 respondent6w do
ponoszenia koszt6w na rzecz Wielkopolskiego Parku Narodowego", przy czym oddzielnie

,*plyw czynnik6w r62nicuj4cych wysokoSi rekompensaty i oddzielnie
sklonnoSci respondent6w do ponoszenia koszt6w i przyjgcia rekompensaty za

przedstawiono

uniemozliwienie korzystania z terenu wielkopolskiego parku Narodowego.
CzqS6merytoryczna opracowaniakohczy rozdzial10 pt. ,,Podsumowanie i wnioski"

Ocena opracowania

Wycena odnawialnych zasob6w naturalnych jest centralna kwesti4 calej ekonomiki

zasob6w naturalnych. Dotyczy

Rykowski

w pigknie

to takle

lesnictwa bowiem,

jak

stwierdza Profesor K.

napisanym wstgpie do ksi4zki Profesora Ksigdza Adama ZiEby

,,Ekosystem leSny wartoSci4 czlowieka", ,,...problematyka wyceny wartoSci lasu pozostaje do
dzisiaj jednym z najwaimiejszych problem6w naukowych

i

filozoficznych czlowieka". IuZ po

tym moZna sqdzi6,2e problematykata do latwych nie nale4r.

Realizacja funkcji pozaprodukcyjnych przyczynia

sig do

powstawania tzw.

pozS4ywnych efekt6w zev,rngtrznych gospodarki lednej o charakterze dobr publicznych, kt6re

najczgSciej

s4

dostgpne powszechnie

i

bezplatnie

dla

wszystkich potencjalnych

uzytkownik6w. Gospodarstwo ledne nie otrzymuje rekompensaty (zaplaty) za wytworzenie

d6br

i

korzySci niematerialnych. Jest

to

v,ryrazem braku,

internalizacji efekt6w zewngtrznych gospodarki lesnej

i

a

przynajmniej niepelnej

znacznego niedowarto6ciowania

zasob6w leSnych. Ponadto, koszty realizacji tych funkcji,

jak r6wniez straty z

tytuNu

zmniejszonychprzychod6w z produkcji surowca drzewnego (tzw. utracone mozliwoSci, czyli

koszty alternatywne) ponosi gospodarka leSna, zmniejszajqc tym samym wartoSd produkcji
leSnej.

Recenzentowi zabrakho .vqtralnego stwierdzenia, 2e wartofid wielu d6br ujawnia sig

dziEki cenom obserwowanym na rynku konkurencyjnym. Problem powstaje w przypadku

d6br, kt6re nie uczestniczq w wymianie rynkowej lub dla kt6rych

publicznych

-

- jak w

przypadku d6br

transakcje rynkowe nie ujawniajq dobrze spolecznych preferencji. Jednak

r6wniez i wtedy rynek stanowi punkt odniesienia dla wyceny wartosci.

Metoda kosztu podr62y jest stosowana

do wyceny

skladnik6w

Srodowiska

przyrodniczego, kt6rego wykorzystywanie wiqle sig z koniecznolciq poniesienia pewnego

nakladu maj4cego jakqS ceng rynkow4..

Na przyl<Lad., o

walorach rekreacyjnych i

widokowych parku Swiadczy natgZenie ruchu turystycznego. Im wigcej os6b odwie dzaj4cych,
im dluzsze pobyty oraz tmbardziej klopotliwa podr6a, tymbardziej musi by6 ceniony obiekt
bgd4cy przedmiotem zainteresowania odwiedzaj4cych.

Kwoty uzyskane metod4 kosztu podr62y powinny byd rozumiane, jako dolne
oszacowania poszukiwanej warloSci. Wynika to z zalohenia o racjonalnoSci podejmowanych
decyzii. Nikt przecie?nie wydalby jakies sumy napodr6a, gdyby na co najmniej tyle nie cenil

sobie celu podro?y. Jednak implikacja

w drug4 strong nie musi mie6

miejsca. Tak wigc

wycena celu podr6zy mozebyd oczywiScie wyzszaniz jej koszt.

Przedstawione formy pytari stosowanych

w przypadku metody WTP zmierzajq do

zobiektywizowania odpowiedzi udzielanych przez respondent6w. Warto podkreslii jasnoSi
opisu r 62ny ch technik przeprowad zaria wywiad6w i

sto

sowanych pytan.

W pracy przedstawiono r6wnie2 problemy metodologiczne stosowania metody CVM,
dotyczqce

jej

wiarygodnoSci, blgd6w systematycznych,

a tak2e poprawnoSci

metodycznej.

Cenn4 czgici4 opiniowanej monografii jest analiza wad i zalet metody wyceny warunkowej z

punktu widzenia jej praktycznej u?ytecznoSci. Analizataw di|ym stopniu przywoluje opinie
uczonych zagr anicznych, cho c i a Z lc aj owy ch tez ni e brakuj e.

Warto jednak podkreSli6, 2e zarSwno badania iloSciowe, jak

i

analizy matematyczno-

statystyczne przeprowadzone zostaly prawidlowo i nie budz4najmniejszychzastrzeaei.

Spos6b skonstruowania ankiety, podstawowego narzEdzia badawczego, oraz treilC

zadawanych pytan umozliwily analizg otrzymanych odpowiedzi

wla6ciwych wniosk6w. Bardzo ciekawe

i

cenne wydajq

onz wyci4gnigcie

sig analizy

maremaryczno-

statystyczne. NaleZ4 do nich: analiza logitowa, analiza statystyki chi-kwadrat oraz regresja

wielokrotna.

Ad 2. Charakterystyka

i

ocena opracowania

spoleczeristwa do zaplacenia za to

pt." Wartoit

irodowiska a gotowoit

dobro"

W

wymienionej pracy przedstawiono wyniki badari ankietowych, na podstawie
kt6rych Habilitant skon centrowal sig na (roz)budowie model statystycznego w por6wnaniu
do om6wionei wyzej w monografii. Dotyczy to zwlaszcza doboru zmiennych objagniaj4cych
w modelu, w tym m.in. ,,zmiennych ukrytych,,.
Przedstawione w pracy wyniki badan i ich dyskusja s4 poprawne, a sformulowane na
ich podstawie wnioski

-

w pelni uzasadnione.

Ad 3' Charakterystykn i ocena artykulu pt. . ,,Czynniki rdznicujqce wysokoit rekompensaty w
pr zypadku uniemozliw ienia korzys tania z Wielkopols

kie

go

P

arku Nar o dow e go"

Cennym uzupelnieniem dw6ch poprzednich prac jest artykul pt. ,,Czynniki r62nicujqce

wysokoit rekompensaty w przypadku uniemo2liwienia korzystania z Wielkopolskiego Parku
Narodowego". 'W ptacy wykorzystano material empiryczny zebrany dla badanego obiektu w

latach 2012-2013 wSr6d 1400 mieszkaric6w gmin zlokalizowarrych

w

obrgbie WPN oraz

Poznania. Weryfikacja otrzymanych odpowiedzi (ankiet) pozwolila uzyskal v,ryniki 577

wywiad6w, poddanych wnikliwej analizie statystycznej.

W pracy wykorzystano

model

logitowy do okreslenia sklonnoSci respondent6w do ponoszenia koszt6w narzeczwpN.

W pracy zastosowano metodg wyceny warunkowej (Contingent Valuation Method,
CVM. Wyniki badan wykazaly brak oczekiwari turyst6w odno6nie do rekompens aty za
uniemozliwienie korzystania zparku, w odr62nieniu od mieszkaric6w pobliskich gmin i os6b
o niskich dochodach.

Przedstawione do oceny trzy wymienione wyzej prace stanowi4 istotny wklad w
rozw6j metod wyceny pozaprodukcyjnych funkcji lasu i gospodarki lesnej.

Charakterystyka ocena innych publikacji

Aby

v,ryczerpac syntetyczn4 charakterystykg osi4gnigd publikacyjnych

dr. inL. Adama Zydronia, zwlaszcza w okresie po uzyskaniu stopnia doktora nauk le5nych,
naleLy jeszcze

wymienii opracowania ujgte w czterech dziaNach tematycznych. Dotycz4

problematyki:
- zagospodarowania przestrzernego (4 prace),
- przyrodniczo -ekonom iczny ch aspekt6w zago spo darowania las6w (3 prace),

one

- rynku nieruchomosci oraz wyceny tych nieruchomosci (2 prace),

- leSnej stopy procentowej (1 praca).
WigkszoS6 ptac dotyczqcych wymienionych wyzej zagadnieh zostaNaopublikowana w
czasopismach (poza Sylwanem) o malym raczej zakresie oddzialywania. Maj4 jednak, co
nale?y podkreSli6, istotny

W

pierwszym

wplyw narozw6j nauk leSnych.

z

wymienionych dzial6w tematycznych Habilitant przeprowadzil

badania' kt6rych celem bylo przedstawienie r6znic
obowi4zuj4cych Studium uwarunkowaf

i

w stopniu

szczeg6lowoSci

kierunk6w zagospodarowania przestrzennego

wybranych gmin aglomeracji poznanskiej, Dodatkowym celem tych badari bylo
przedstawienie jednolitej metodologii planistycznej w zakresie tworzenia dokument6w
planistycznych o strategicznym charakterze dlaobszar6w aglomeracji podmiejskich. Wyniki
badari potwierdziNy przyjgt4 hipotezg, 2e wlaficiwe wyznaczenie kierunk6w rozwoju

przestrzennego aglomeracji wymaga wszechstronnej analizy uwarunkowaf
zagospodarowania przestrzennego

w zakresie

gmin. Dotyczy to zwlaszcza szczeg6lowoSci i

komplementarnoSci ustaleri w planowaniu przestrzennym.

Drugim, a takZe czgsciowo trzecim obszarem badaf dr. inL. Adama Zydronia

s4

zagadnienia przyrodniczo-ekonomicznych aspekt6w zagospodarowania las6w oraz
Wceny
nieruchomoSci. Przykladem pracy z tego zakresu jest artykul pt. ,,Realizacja zalesien w
Polsce w ramach programu roanoju obszardw wiejskich". W wyniku bad,an stwierdzono, ze

grunty niezabudowane, kt6re moglyby byd przeznaczone do zalesienia,

z

powodu

procesu urbanizacji i wysokich cen grunt6w sqprzeznaczane na inne, bardziej dochodowe z

punktu widzenia inwestora, cele niz leSne,
mieszkaniowego, przemysl

w tym

zwLaszcza

na cele budownictwa

i infrastrukturg.

Badania dotyczqce zagadnieh przyrodniczo-ekonomicznych potwierdzily,

Le

gminy znajdujqce sig blisko miasta Poznan ze wzglgdow ekonomicznych nie przeznaczaj4
grunt6w pod zalesienie pomimo sprzyjajqcych temu celowi uwarunkowaf. Zalesianie

grunt6w

z punktu widzenia dochod6w gminy jest

nieoplacalne

w

obecnych

uwarunkowaniach spoleczno-ekonomicznych. R6wniez w innych regionach kraju nastgpuje
regres powierzchni przeznaczonych do zalesienia, przy czym rozmieszczenie zalesien

grunt6w rolnych, jak i ich natghenie wykazuje znaczne zr6hricowanie przestrzenne. Zalesienia
s4 wykonywane

w wigkszym stopniu na terenach o wysokiej lesistoSci.

Habilitant przeprowadziNbadania moZliwoSci zastosowania metod dochodowych do

wyceny gruntu leSnego oraz zastosowania rozwiqzan wyceny grunt6w leSnych
stosowanych w wybranych krajach europejskich w polskich uwarunkowaniach spoleczno10

ekonomicznych. Wykonal analizg wptywu obszar6w chronionych na wartoSi nieruchomoSci.

Udowodnil powszechn4 opinig, 2e wartolc nieruchomoSci, w tym grunt6w zabudowanych i
niezabudowanych, wzrasta wraz ze wzrostem wielkoSci dzialki i zmniejszaj4c1 sig
odlegloSci4 od obszar6w leSnych. Ponadto, w wyniku przeprowadzonych badafr wykazal, Le
stosowanie analizy regresji i modeli liniowych w szacowaniu nieruchomoSci jest uzasadnione

ze wzglgdu na obiektywn4

i

prost4 metodg okreslania wplywu wielu cech na wartoS6

nieruchomoSci.

3. Ocena dorobku dydaktycznego

Z dostgpnych recenzentowi informacji wynikn, ze dr Adam Zydrori od poczqtku pracy

zawodowe prowadzi nieprzerwanie zajgcia dydaktyczne
Przestrzenna oraz Ochrona Srodowiskq

na

kierunku Gospodarka

a tak2e na kierunku In2ynieria Srodowiska. Lista

prowadzonychprzez dra A. Zydromazajgt dydaktycznych(wyklady i iwiczenia) przedstawia
sig

jak nizej:
a) gospodarki le6na

- przedmiot pomocniczy nakierunku Gospo darkaPrzestrzenna,
b) gospodarka nieruchomoSciami - przedmiot na kierunku GospodarkaPrzestrzenna,

c) urzqdzania obszar6w wiejskich -przedmiot na kierunku

GospodarkaPrzestrzenna,

d) wycena w6d i grunt6w pod wodami - przedmiot na kierunku Ochrona Srodowiska,
e) urbanistyka

i

planowanie przestrzenne

-

przedmiot

na kierunku

In|ynielira

Srodowiska,

f)

podstawy geodezji

i

kartografii

-

przedmiot prowadzony na kierunku Inzynieria

Srodowiska,

g) ekonomiczne skutki opracowafl

planistycznych przedmiot prowadzony

na

kierunku Go spodark a P r zestrzenna,

h) rzeczoznawstwo maj4tkowe - przedmiot

i)

na kierunku Gospodarka Przestrzenna)

kompleksowe iwiczenia terenowe.

Habilitant bral udziaN

w

dzialalnoSci promocyjnej macierzystej Uczelni organizujqc

m.in w latach 2009-2015 coroczne obchody ,,Gis Day" oraz vczestniczyl w Poznariskim
Festiwalu Nauki.

Dr

rn2.. Adam Zydroh

jest promotorem pomocniczym

w otwartym przewodzie

doktorskim mgr in?. Magdaleny Antkowiak, wykonuj4cej pracg pt. ,,Wptyw rozmieszczenia
wybranych w6d na warunki splyvu w6d powierzchniowych w zlewni nizinnej" na Wydziale

Inzynierii Srodowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
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1.

Ocena dorobku organizacyjnego

Waznym obszarem aktywnoSci zawodowej dr. inL. Adama Zydronia jest takze
dzial'alnoSt organizacyjna. W ci4gu ostatnich kilku lat pelnil na Uczelni i Wydziale
funkcje:

o

o

pelnomocnika Dziekana ds. praktyk programowych na studiach stacjonarnych
i niestacj onamych kierunku Go sp odark a p rzestrzenna,
czNonka

Wydzialowej Komisji ds. awansowania

i

przeszercgowania pracownik6w

nie bgd4cych nauczycielami akademickimi,

o
t

czlonka Zespolu ds. jako5ci ksztalcenia na kierunku GospodarkaPrzestrzenna,

czlonka Zespotru

do spraw przygotowania

Kwalifi kacj i dla kierunku

Go spodarka p rzestr

programu

wg. Krajowych

Ram

zenna,

o

gl6wnego otganizatora obchod6w,,Gis Day" na Wydziale Melioracji
Srodowiska Uniwersytetu przyrodniczego w poznaniu,

o

gl6wnego organizatora kompleksowych lwiczen terenowych

i

In2ynierii

dla

student6w

kierunku Go spodark a P rzestrzenna,

o

czNonka

Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na

kierunek Inzynieria Srodowiska w latach 20lI-2013.

Podsumowanie i wniosek kor[cowv

Wysokiej presji

na

pozaprodukcyjne funkcje gospodarki lesnej

nie

towarzyszy

gotowoS6 spoleczeristwa do rekompensowania ponoszonychprzeztg gospodarkg naklad6w na

omawiane funkcje. Przyczynq tego zjawiska jest niew4tpliwie zbre2nosd cech funkcji poza-

produkcyjnych

z

niepodzielnoSci4,

dobrami publicznymi. Przede wszystkim charakteryzuj4 sig one tzw.

aw

rezultacie wsp6lnym ich uzytkowaniem, co wyklucza zawierame przez

gospodarstwo le6ne indywidualnych akt6w kupna

Zupelnie inaczej przedstawia sig sytuacja

i

sprzedu2y z konsumentami tych funkcji,

w przypadku d6br prywatnych, na przyldad.

z chwilq sprzeduzy przechodzi na wlasnoSi jego nabywcy. Nawet
gdyby na Swiadczenie funkcji pozaprodukcyjnych zawierano umowy z okreSlonymi
surowca drzewnego, kt6ry

,,konsumentami", to korzystalyby z nich r6wnie2 osoby trzecie, na zasadzie ,,pasazera na
gapg".St4d wlaSnie obserwuje sig zglaszanie nadmiernego popytu na funkcje publiczne,
zwlaszcza wtedy, gdy ktoS je

jfi

oplacil (na o96l budzet) lub w inny spos6b spowodowal ich

realizacjg (presja zainteresowanych grup spolecznych). W6wczas bowiem pozostali
konsumenci r6wniez mog4 korzystai ztychfunkcji, wla6nie jako owi pasazerowie na gapg.

t2

Najprostszym, choi nie pozbawionym mankament6w, rczwiqzaniem jest obarczenie
paflstwa obowi4zkiem zapewrienia Swiadczen publicznych. Paristwo z rccji uprawnieri
wladczych mohe wprowadzi6 prawne rozwiqzania zobowiqzuj4ce wlaScicieli lub zarz4dcow
lasu do stosowania okreslonych form gospodarki lesnej. Do paristwanale2y r6wnieZ ustalanie

i

pobieranie podatk6w oraz oplat, a nastgpnie ich podzial

w formie dotacji na r6zne

cele.

Obydwa te rozwiqzania powinny by6 SciSle zharmonizowane, w przeciwnym wypadku, albo
gospodarka leSna utraci przychody lub dotacje zapewniajqce jej ekonomiczn4 egzystencjg,

albo wzroSnie poczucie nier6wnoSci spolecznej
tozwr}zan okreSlonych

w

i

utracone zostan4 szanse na uzyskanie

ekonomii, jako optimum

w

sensie Pareto (sytuacja,

w

kt6rej

konsument jednej funkcji nie moze juz odnosii korzySci kosztem konsumenta innej funkcji
lasu).

WartoSi wynik6w i spostib przedstawienia treflci
Ptaca, ograniczajqca sig do przyjgtych przez Autora cel6w, nie we wszystkich
aspektach jest nowatorska, jednak wzbogaca wiedze w zakresie zagadnieh ju| bad,anych. We
wszystkich zadariach (celach cz4stkowych) maj4cych realizowa6 cel pracy, osi4gnigto wyniki
wartoSciowe, majqce istotn4 wartoS6 naukow4, jako rzetelna weryfikacja
istniej4cej wiedzy

w oparciu o nowy, oryginalny material. Wszystkie trzy

i

rozszerzenie

opracowania s4

dobrze wykonane.

Wyniki pracy

walor oryginalnoSci, bo zostaly uzyskane przez Autora w

majq, teL

samodzielnie przygotowanym

i

zreahzowanym programie badawczym,

w

kt6rym

pochodzenie material6w 2r6dlowych nie pokrywa sig z innymi podobnymi badaniami.

Jgzyk rozprary, terminologia, forma tabel
recenzenta.

i rycin nie budzq

zasadniczych zastrzeae|

Wyniki s4 dobrze udokumentowane. Korzystnie zwraca uwagg na

przylcNad

uniknigcie powt6rzer! co jest, zdaniem rccenzenta, czgstym mankamentem podobnych prac.
Recenzent nie dostrzegNtezrzucajqcych sig w oczy niezrgcznosci jgzykowych.

Wniosek koricowy
Przedstawiona wyzej charakterystyka dorobku naukowego, dydaktycznego i
organizacyjnego dr. inz. Adama Zydronia wskazuje, ze Wymieniony wni6sl znaczqcy wklad

w rozw6j teorii i praktyki w

dziedzinie nauk lesnych. Uzyskane przez dr. in2. Adama

Zydronia wyniki badari dostarczaj4przeslanek dalszego rozwoju tej dziedziny nauk lesnych.
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W

dziaNalnosci zawodowej dr. in?.. Ad,amaZydroniawaznemiejsce
zajmujeJego duze

zaanga1owanie

w

pracy dydaktycznej

i

organizacyjnej. Ilold oraz znaczne zr6znicowanie

merytotyczne prowadzonych przez Niego wyklad6w nie tylko budz1
uznanre, ale pozwalajE
sqdzi6,2e Wymieniony poSwigca wiele czasv na przygotowanie material6w
dydaktycznych.
Dochodzi do tego duza aktywno6i organiz acyjna dr. inL. Adama Zydronia
na rzeczWydzialu

Inzynierii Srodowiska i Gospodarki Przestr zennej Uniwersytetu przyrodn iczegow poznaniu.
Na podstawie przedstawionej oceny dorobku naukowo-badawczego oraz
dzialalno1ci
dydaktycznej i organizacyinej wru2am opinig, Le dr in2. Adam zydron
spelnia wymagania
okreSlone w Ustawie o tytule naukowym

i stopniach naukowych z

dnia 14 marca2003 r. (Dz.

U' Nr 65, poz' 595 i stawiam wniosek o dopuszczenie Pana dra. InZ.
dalszych etap6w przewodu habilitacyjnego.

Obory, w grudniu 2016 r.

I4

Ad.ama Zydroniabdo

