Warszawa, dnia 4 listopada 20'16 r,

Prof. dr hab. Stanislaw Zajqc
Instytut B adaw czy LeSnictwa
w Sekocinie Starvm

RECENZJA
dorob ku

n

pozostalej aktywnoSci n a ukowej, dydaktycznej
^z
i organizacyjnej dr. inZ. Adama Zydronia

aukoweg o or

w postgpowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk leSnych
podstawg formalno-prawne wykonania recenzji stanowi pismo sekretarza Rady
Naukowej Instytutu Badawczego Lesnictwazdma2I wrzesnta br.

- dr hab. Iwony Skrzecz,

informuj4c e o wyz1aczeniu mnte ptzez Centlaln4Komisjg do Spraw Stopni i Tytul6w (pismo
z dnra 5 wrzesnia 2016 r.) na recenzenta w Kornisji habilitacyjnej powolanej w celu
przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego dr. inZ. Adama Zydtoma, wszczqtego w dniu

3 czerwca2016 r.,w dziedzinie nauk lesnych, w dyscyplinie lesnictwo.

l.

Informacje og6lne

Dr inZ. Adarn Zydrohjest absolwentem Wydzialu Lesnego Akademii Rolniczej im.
Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu; na kt6rym w 7991 r. uzyskal stopiefr magistra
in|yniera na kierunku LeSnictwo. BezpoSrednio po studiach rozpoczf, praca na stanowisku
asystenta w Katedrze Melioracji, Ksztaltowania Slodowiska i Geodezji na Wydziale

Melioracji i Inzynierii Srodowiska Akadernii Rolniczej w Pozuaniu.
W 2006 r. dr inL. Adam Zydroh uzyskal stopiefi doktora nauk leSnych na Wydziale
LeSnym Akademii Rolniczej irn. Augusta Cieszkowskiego

w

Poznaniu, na podstawie

rozprawy pt,: ,,Problemy wartoSciowej wyceny niertrchomoici lelnych po n'ansfbrmacji
w
ustrojowej w Polsce". R6wnie2 w 2006 t, zostal powoiany na stanowisko adiunkta

Zakladzie Gospodarki Przestrzennej
Srodowiska

i

Geode

zji na

i

Geodezji Instytutu Melioracji, Ksztaltowania

Wydziale Inzynierii Srodowiska

i

Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytetu Przyrodniczegow Poznaniu, kt6re zajmuje do chwili obecnej'

2. Ocena dorobku naukowego
przez caiy okr-es pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym (d. Akademii Rolniczej) w
poznaniu dr inZ. Adam Zydrohpogtqbial iposzerzatr swoj4wiedzq zzahesu nauk leSnych, w

2

tym

zwlaszcza zagadnieh dotycz4cych wyceny funkcji lasu,

w

szczegohroSci funkcji

pozaprodukcyjnych. Znalazlo to wyraz w Jego licznyn dorobku naukowym, obejmuj4cyrn
Lqcznre

97 pozycji, z

pozycji) opracowano po doktoracie. Spo6r6d 49

czego wiEkszoS6 (65

oryginalnych prac tw6rczych, 12 opublikowano

w

czasopismach

z Impacl Jactor.

tr'qczna

hczba punkt6w uzyskanych przez dr. inL. Adama Zydronia za opublikowane prace wg

MNiSzW wynosi 404, a Impact Factor

5,015 punkt6w, Znaczny udzral

-

w dorobku

naukowyn Habilitanta stanowi4 prace wsp6lautorskie. Nalezy jednak podkreSlii, 2e udzial
wsp6lautor6w nie przekracza 20-30 procent.
SpoSr6d wyrnienionego wy2ej dorobku naukowego,

cykl publikacji zaty.tulowanych: ,,WartoSi

Srodowiska

na szczeg6ln4 uwagg

a

zastruguje

gotowoSi spoleczefrstwa

do

zaplacenia za to dobro". Publikacje te stanowiq podstawg ubiegania sig o stopiefi naukowy
doktora habilitow anego,
Zdaniem Habilitanta, wartoSi jest pojEciem wieloznaczlyrrl Odnosi sig to nie tylko do

jego zastosowania w r62nych dziedzinach nauki: rachunkowoSci, finansach, ekonomii czy
prawa, lecz takle do przypisywanych mu znaczefr

w

ratnach poszczeg6inych dziedzin.

Ponadto, pojgcie warloSci bylo r6wniez odmiennie interpretowane w zaleznoSci od rozwoju

mySli ekonomicznej i poglqd6w filozofi cznych, a takile doktryn politycznych, a wraz z ntml
teo

rii ekonomii polity cznej w poszcze g6Inych okresach

histor y czny ch.

ZnajomoSi pieniqznej wartoSci lasu jest jednym znajwalntejszych problem6w nauki i

praktyki od poiowy XIX wieku. Mirno licznych prac naukowych w tym zakresie, nadal
istniej4 zroanicowane pogl4cly dotyczqce przede wszystkim metod waloryzacji zasob6w
leSnych. Wynika to,

jak zatwa?a dr

tnz, A. Zydroh w swoich opracowaniach, z przyjmowania

odmiennych zalo1ei teoretycznych, w tym zwlaszcza kryteri6w

i

sposobow wyceny lasu,

zaleinych m.in. od systemu spoleczno-gospodalczego, a niekiedy takze politycznego w
poszczegolnych krajach. Potwierdza

to

anahza dotychczasowych, chociaZby

powojennym, metod waloryzacji zasob6w leSnych, dotyczqcych wylqczme

w okresie

ich funkcji

produkcyjnych. Wyniki uzyskane za pomoce tych metod nie obrazuj4 petrnej warloSci lasu'

Pomijaj4 bowiern bardzo waany jego kornponent,

tj.

funkcje pozaprodukcyjne, ktorych

wartoS6, wedlug szacunkowych obliczeh,, przekracza niekiedy wielokrotnie warloS6 funkcji

produkcyjnych.

Realizacja funkcji pozaprodukcyjnych przyczpra siQ

do

powstawania tzw.

pozytywnych efekt6w zewnetrznych goqpodarki leSnej o charakterze dobt publicznych, kt6re

najczgsciej

sq

dostgpne powszechnie

i

bezplatnie

dla wszystkich

potencjalnych

uZtkownik6w. Gospodarstwo lesne nie otrzymuje wiEc rekompensaty (zaplaIy)

za

3

a przynajmniej
niepelnej rntemahzacji efektow zewnqtrznych gospodarki leSnej i znacznego

wytworzenie d6bl

i

korzySci niematerialnych. Jest

to wrrrazem

braku,

niedowarloSciowania zasob6w leSnych. Ponadto, koszty rea\zacjt tych funkcji, jak rownieZ

straty

z

t5tltftu zmniejszonych przychod6w

z produkcji surowca drzewnego (tzw. utracone

moZliwoSci, czyh koszty alternatywne) ponosi gospodarka leSna, zmniejszaj4c tym samym
warlo56 produkcji leSnej.

Zagadntentom mozliwoSci oceny

i

wyceny funkcji pozaprodukcyjnych,

w tym

zwl.aszcza rekreacyjnych, Habilitant poSwigcrl znacznq czgsc swoich prac naukowych, z

ktorych na szczegoln4 uwagg zasiuguj4 trzy, wybrane przez Niego, jako podstawa ubiegania
sig o stopieri naukowy doktora habilitowanego. Do publikacji tych naleaq.

LZydrof A; Kayzer D. 2015.

Podnoszenie SwiadomoSci spoleczenstwa

metodach wyceny wartoici przyrody

-

o

nowych

Willingness to Pay oraz Willingness to

Accept na przykladzie Wietkopolskiego Parku Narodowego (25 pkt). Monografia

rsBN

97 8-83 -7 986-01

8-4.

2.Zydroh A; SzoszkiewiczK.2073. Warto,ic Srodowiska a gotowoSt spoleczenstwa
do zaplacenia za to dobro. Annual Set The Environment Protection' Tom 75:28742336 (15 pkt, iJzotr0,806).

3.Zydrof A; Kayzer D; Szoszkiewicz K. 2014. Czynniki roinicuiqce wysokoic
rekompensaty w przypadku uniemoiliwienia korzystania z Wielkopolskiego Parku
Narodowego. Barornetr Regionalny, tom 12 m 4: 165-170 (8 pkt).

Ad 1. Monografia pt. ,,Podnoszenie Swiadomoici spoleczenstwa o nowych metodach
wyceny wartoici przyrody

- Willingness to Pay oraz [lillingness to Accept na przykladzie

Wielkopotskiego Parku Narodowego" zasluguje na zainteresowanie

z kilku podstawowych

powod6w. Po pierwsze, wpisuje siq w stosunkowo slabo obecny w polskiej literaturze leSnej,

a

jakZe wa1ny nurt rozwa1ah

paradygmatu nauk leSnych

i

o

charakterze teoretyczno-metodycznym na temat nowego

sposobu rozumienia roh

t

znaczenia wsp6lczesnej gospodarki

leSnej. Drugi, nie mniej istotny pow6d, to coraz czgsciej stawiane p1'tanie na temat aksjologii

w

lesnictwie,

w tym zwlaszcza

metod wyceny funkcji lasu

i

gospodarki le6nej,

a takze

miejsca las6w i lesnictwa w zr6wnowaaonym rozwoju naszego kraju' Wreszcie fizeci pow6d

wynika

z

zawartolci pracy i

jej walor6w merytoryczno-poznawczych. Monografia

stanowi

istotne wzbogacenie polskiego piSmiennictwa leSnego z zalcresu metod wyceny nierynkowych

(publicznych) funkcji lasu i gospodarki leSnej.

W omawianej monografii wr6cono uwagQ na obiektywne trudnoSci pieniEZnej wyceny
niervnkowych d6br i Swiadczet'r lasu. Dotyczy to wiEkszoSci pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Ograniczono$6 tych funkcji

l

coraz wiEksze znaczenie spoleczne

i

Srodowiskowe uzasadnia

jednostkach
konieczno56 poszukiwantarozwiqzafr urnozliwiajqcych wyrazenie ich wartoSci w
pieniqZnych. Nie jest to oczywiScie, jak podkresla Habilitant, peina war'toSi wyr-nienionych

funkcji. Nie wszystkie walory

i

skwantyfikowania. Zagadntenta

te

Swiadezenra lasu s4 bowiem wyrnieme

stanowi4

w omawianej

i

moZliwe do

pracy uzasadnienie

i

genezQ

podjqcia tematu.

W

przedmiotowej pracy

dr tnl. Adam

Zydroh glown4 uwagQ koncentruje

na

praktycznych problemach wyceny pozaprodukcyjnych funkcji lasu' Jego
postEpowanie badawcze jest charakterystyczne dla rozumowania dedukcyjnego, w kt6rym
teoretycznych

i

sigga najpierw do og6lnej metodyki okreslania warloSci zasobow leSnych, a nastEpnie uSci6la

je i weryfikuje stosownie do wybranych rodzaj6w funkcji lasu i gospodarki le5nej. Dotyczy to
zar6wno definicji podstawowych pojg6 d.otyczqcych wyceny lasu, jak i metod ich oceny.
Zakresbadan 1ad tymi problemami ulega stopnlowo poszerzaniu i w rezultacie prowadzi ich

Autora do wyodrgbnienia

i

zweryfikowania postawionych hipotez, a takZe opracowanla

kryteri6w wyceny nierynkowych funkcji lasu. Podsumowanie tego etapu badafi znalazlo
odzwierciedlenie w kolejnych rozdzialach pracy, w kt6rych om6wiono 7'naczenie oruz
celowoSi ekonomicznej wyceny uslug ekosystemowych. WyjaSnienie tego zagadnienia
poprzedzone jest pr6b4 zdefiniowania podstawowych poje6 dotyczqcych Srodowiska, ochrony

przyrody,parku narodowego, atakle wartoSci nierynkowych oraz funkcji spolecznych lasu'
Jak sluszn ie zauwaaono, spole czna u|54ecznolc danego dobra nierynkowego moZe by6
atrybutem jego wartoSci.

Autor bardzo szczegolowo om6wil metodq wyceny warunkowej (Contingent valuation
To
Method - CVM), a w niej dwa podejScia: WTP (Willingnes To Pay) i WTA (Willingnes
Accept). Przedstawione fonnaty pytan stosowanych w plzypadku metody WTP zmierza-iqdo
jasnoSi
zobiektpvizowatia odpowiedzi udzielanych przez respondent6w. Warto podkreslii
opisu rohnychtechnik przeprowadzania wywiadow i stosowanych pytafl.
W pracy przedstawiono r6wnieZ problemy metodologiczne stosowania metody CVM,
dotyczqce

jej

wiarygodnoSci, blqdow systematycznych,

Cenn4 czqsci4 opiniowanej monografii jest analiza wad

a takle poprawno5ci

metodycznej'

i zalet metody wyceny warunkowej

z

opinie
punktu widzenia jej praktyc znej u2ytecznoSci. Anahza ta w duZyr stopniu przywoluje
uczonych zagr anicznY ch.

Metodyka badari w opiniowanej monografii zawierabardzo szczegolowy opis procesu

pierwszej kolejnosci przedstawiono rnetody oceny spotecznej wartoSci
a
Wielkopolskiego Parku Narodowego za polnoc4 koszt6w podlo2y i wyceny warunkowej'

badawczego.

W

5

nastgpnie modele matematyczne

i

I

statystyczne opisuj4ce zwiqzki przyczynowo-skutkowe

pracy wykorzystano doSwiadczenia innych autor6w,
uzyskane w podobnych badaniach. Warto podlceSlii, 2e zarowno badania iloSciowe, jak
r6wnieZ anahzy matematyczno-statystyczne przeprowadzone zostaly prawidlowo i nie budz4
badanych zjawisk

naj mni ej

s

zy

proces6w.

W

ch zastr ze\eh.

Spos6b skonstruowania ankiety, podstawowego narzgdzia badawczego, otaz trelc

zadawanych pytah umoZliwily analtzg otrzynanych odpowiedzi otaz wyciqgnigcie
wlaSciwych wniosk6w. Bardzo ciekawe i cenne w sensie wyci4gnigtych wniosk6w, wydajq
siq analizy matematyczno-statystyczne. NaleZ4 do nich: analtza logitowa, analiza statystyki
chi-kwadrat oraz regresja wielokrotna.

Opiniowana monografia Swiadczy

o

duZym doSwiadczeniu badawczym Autora.

przedstawia w spos6b czytelny i jasny nowoczesne metody wyceny pozaprodukcyjnych, w

tym zwlaszcza publicznych funkcji lasu i gospodarki lesnej. Praca stanowi kompendium
wiedzy o miejscu t znaczenru tych funkcji i moze byc przydatna jako podrEcznik dla
wykladowc6w

i

student6w wydzial6w leSnych

t

zarzqdzania Srodowiskiem, a I"akhe innych

grup zainteresowanych problematyk4 las6w i gospodarki leSnej'

Ad 2. Z

omawianq wy1ej problematyk4 wi424 siq rownie? liczne prace tworcze

dr. rn4, Adama Zydroma, zwlaszcza dotyczqce sposobu okreslar-ria wartoSci las:u poprzez
(WPN)'
ocenQ preferencji spolecznych na przyT<Nadzie Wielkopolskiego Parku Narodowego

W tej

dziedzinie na podkreSlenie zasluguje praca pt. ,,Wartoic Srodowiska

spoleczenstwa do zaplacenia za to dobro"

a

gotowoSt

'

wymienionej pracy przedstawiono wyniki badan ankietowych, na podstawie
kt6rych Habilitant estymowal znacznte bardziej rozbudowany model statystyczny w
por6wnaniu do om6wionej wyZej w monoglafii. Dotyczy to zwlaszcza doboru zmiennych

W

objaSniaj4cych w modelu, w tym m.in. ,,ztniennych ukry'tych"'

przedstawione w pracy wyniki badan

ich podstawie wnioski

Ad 3.

i ich dyskusja s4poprawne, a sformulowane na

- w pelni uzasadnione.

Cenny.rn uzupelnieniem dw6ch poprzednich prac jest artykuL pt. ,,Czynniki

roznicujqce wysoko|c rekompensaty w przypadku uniemozliwienia korzystania z
Wielkopolskiego Parku Narodowego". W pracy wykorzystano material ernpffyczny zebrany
w
dla badanego obiektu w latach 20:t2-2013 wSr6d 1400 mieszkanc6w gmin zlokalizowanych
obrqbie WpN oraz Poznanta. Weryfikacja oftzymanych odpowiedzi (ankiet) pozwolila
uzyskai wyniki 577 wywiad6w, poddanych wnikliwej analizie statystycznej. W pracy

0

wykorzystano model logitowy do okreslenia sklonnoSci respondent6w do ponoszenia koszt6w
na rzecz WPN.

W pracy zastosowano metodq wyceny warunkowej (Contingent Valuation Method,
CVM.W5miki badafr wykazaLy brak oczekiwafl turystow odnoSnie do rekompensaty za
uniemoZliwienie korzystania z parku, w odroZnieniu od mieszkat'rc6w pobliskich gmin i os6b
o niskich dochodach.

Przedstawione do oceny 3 wymienione wyZej prace stanowi4 istotny wklad w rozw6j
metod wyceny pozaprodukcyjnych funkcji lasu i gospodarki leSnej.

Aby wyczerpac syntetyczn4 charakterystykg osiqgnigi publikacyjnych
dr. in4. Adama Zydronta, zwlaszcza

w okresie po uzyskaniu stopnia doktora nauk

nale1y jeszcze wymienid opracowania przedstawione do oceny, ujEte

w

leSnych,

cztetech dziaNach

tematycznych. Dotyczq one problematyki:
- zagospodarowania przesttzennego (4 prace),
- przyrodniczo-ekonom iczny ch aspekt6w zagospo darowania las6w (3 prace),
-

ryrku nieruchomosci oraz wyceny tych nieruchomosci (2 prace),

- leSnej stopy procentowej (1 praca).

WiEkszoSi prac dotycz4cych wymienionych wyZej zagadnteh zostala opublikowana w
jednak, co
czasopismach (poza Sylwanem) o malym raczej zakresie oddzia\ywania' Maj4
naleZy podkreSlic, istotny

W

pierwszym

z

wplyw na rozw6j nauk leSnych'

wymienionych dziatrow Iematycznych Habilitant przeprowadzil

badania, kt6rych celem

byto plzedstawienie rcZntc w stopniu

obowi4zujqcych Studiutn uwarunkowafr

i

szczeg6lowoSci

kierunk6w zagospodarowania przestrzennego

wybranych grnin aglomeracji poznariskiej. Dodatkowym celem tych badah byto
przedstawienie jednolitej metodologii planistycznej w zakresie tworzenia dokument6w
planistycznych o strategicznym charakterue dla obszar6w aglomeracji podmiejskich. Wyniki
bad.ah

potwierdzily przyjgtq hipotezg, 2e wlaSciwe wyznaczenie kierunk6w lozwoju

przestrzennego aglomeracji wymaga wszechstronnej anahzy uwarunkowafr w zakresie
i
zagospodarowania przestrzennego gmin. Dotyczy to zwlaszcza szczeg6lowoSci
komplementarnoSci ustalen w planowaniu przestrzennym'

Drugim,

a

tak1e czgsciowo trzecim obszarem badaf dr. inL. Adama Zydronia sq

zagadnienia przyrodniczo-ekonomicznych aspekt6w zagospodarowania las6w oraz wyceny
nieruchomoSci. Przykladem pracy z tego zakresu jest arlykul pt' ,,Realizacja zalesien w

polsce w ramach programu rozwoju obszarow wiejskich". W wyniku badafr stwierdzono, Ze
grunty niezabudowane, kt6re moglyby by6 przeznaczone do zalesienia, z powodu

1

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

punktu widzenia inwestora, cele niZ leSne,

w tyl

zwlaszcza

na cele budownictwa

mieszkaniowego, przemysl i infrastruktulp.

Badania dotycz4ce zagadmeh przyrodniczo-ekonomrcznych potwierdzily,

2e

gminy znajduj4ce sig blisko miasta Poznah ze wzglpdow ekonomicznych nle przeznaczajq

grunt6w pod zalesienie pomimo sprzyjajqcych temu celowi uwarunkowafi. Zalesianie

grunt6w

z punktu widzenia dochod6w gminy jest

nieoplacalne

w

obecnych

uwarunkowaniach spoleczno-ekonomicznych. R6wnie2 w innych regionach kraju nastqpuje
regres powierzchni przeznaczonych do zalesienia, przy czym rozmteszczenie zalesieri

grunt6w rolnych, jak i ich natp2enie wykazuje znaczne zrohntcowame ptzestrzenne. Zalesienia
s4wykonywane w wigkszym stopniu na terenach o wysokiej lesistoSci.
Habilitant plzeprowadzllbad,ania rnoZliwoSci zastosowania metod dochodowych do

wyceny gruntu leSnego oraz zastosowania rozwt4zan wyceny grunt6w leSnych
stosowanych w wybranych krajach europejskich w polskich uwarunkowaniach spolecznoekonomicznych. Wykonai analtzg wpiywu obszarow chronionych na wartoSi nieruchomoSci.
W spos6b naukowy udowodnil powszechn4 opinig, 2e wartoSi nieruchomoSci, w tym grunt6w

zabudowanych

i

niezabudowanych, wzrasta wraz

ze

wzrostem wielko6ci dzialki i

zmniejszaj4c4 siq odlegloSci4 od obszar6w lesnych. Ponadto,

w wyniku przeprowadzonych

badair wykazal, Le stosowanie analizy regresji i modeli liniowych w szacowaniu
nieruchomoSci jest uzasadnione ze wzglgdu na obiektyrvn4 i prost4 metodq okreSlania
wptryr,r,u

wielu cech na wartoSi nieruchomoSci'

Do waZriejszych osiqgruqc naukowych &. h2" Adama Zydronanalery opracowanie oryginalnej

metodyki okreslania wysokoSci leSnej stopy procentowej na podstawie zasobno6ci i etatu
uZytkowania lasu. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze wysokoSi leSnej
stopy procentowej powinna

byi

wzglEdu na uproszczenie

i

stala dla wszystkich gospodarstw leSnych

i

wynosic

2o/o ze

por6wnywalnoS6 wynik6w wyceny leSnych nieruchomoSci

gruntowych i funkcjonalnych czqsci tych nieruchomoSci, tj. funkcji pozaprodukcyjnych.

3. Ocena dorobku dydaktYcznego

Dr tn1. Adam Zydroh ma r6wnie2

znaczqce osi4gnigcia

w

dzt'alalnoSci dydaktycznej.

W tej dzied zinie przygotowyr,val i prowadzil zajgcia (wyklady i dwiczenia) z przedmiot6w:
a) Gospodarki lesna

-

kierunek GospodarkaPtzesfizenna,

b) Gospodarka nieruchomoSciami

c)

IJ rzqdzania ob sz ar6w wiej

-

kierunek Gospodarka Przesftzenna,

skich - kierunek

Go spo

d

ark a

P

tzestr zenna,

d

- kierunek ochrona Srodowiska,
e) Urbanistyka i planowanie przestrzenne - kielunek InZynieria Srodowiska,
f) Podstawy geodezji i kartografii - kierur-rek InZynieria Srodowiska,
g) Ekonomiczne skutki opracowan planistycznych kierunek Gospodarka
d) wycena w6d i grunt6w pod wodami

Przestrzenna,

h) Rzeczoznawstwo

i)

rnaj 4tkowe

-

kierune k Go spo d ark a P r zestt zenna,

I(ompleksowe cwiczenia terenowe.

W ramach dziatralnoSci dydaktycznej i promocyjnej Uczelni Habilitant organizowal w
latach 2009-2015 coroczne obchody Gis Day na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
oraz uczestntczyl w Poznafrskim Festiwalu Nauki.

rnL. Adam Zydroh jest promotorem pomocniczym w otwartym przewodzie
doktorskirn mgr inL. Magdaleny Antkowiak, wykonuj4cej pracE pt. ,,Wpl1v rozmieszczenia

Dr

wybranych w6d na warunki splyvi,u w6d powierzchniowych w zlewni nizinnej" na Wydziale

In2ynierii Srodowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersl'tetr-r Przyrodniczego w Poznaniu.

4.

Ocena dorobku organizacYjnego

WaZnyn obszarem aktyr,vnoSci zawodowej dr. inZ. Adama Zydtoma jest takZe
dzialalnoSi organizacyjna. Z przedstawionej dokurnentacji wynika, 2e na przestrzeni kilku
ostatnich lat petrnil na Uczelni i Wydziale nastppuj4ce funkcje:

.

pelnomocnik Dziekana ds. praktyk programowych na studiach stacjonarnych
i niestacj

o

onarny ch kierunku Gospo d ark a

P

tzesltzenna,

Czlonek Wydzialowej Komisji ds. awansowania

I

przeszetegowania pracownik6w

niebqd4cych nauczvcielarni akademickimi,

o
.

Cztronek Zespolu ds. jakoSci ksztalcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna,

Czlonek Zespolu

do spraw plzygotowania programu wg. Krajowych

Kwalifikacj i dla kierunku

o Gl6wny organizator
Sro

r

Go spo

d

arka Przest r zenrTa,

obchod6w Gis Day na Wydziale Melioracji

dowiska Uniw ersytetu Przyto

Ram

dn rcze

i

InZlnierii

go w Poznaniu,

Gl6wny organizator kornpleksowych 6wiczeri terenowych dla student6w kierunku
Go spodark a P tzestrzenna,

.

Czlonek Wydzialowej Kornisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na
kierunek InZrmielia Srodowiska w latach 20ll-2073'

o

Ponadto, Habilitant kierowal

i

aktywnie uczestmczyl

w

badaniach wlasnych (dwa

tematy) i statutowych (dwa tematy).

5. Wniosek koricowy
Przedstawiona wylej

charakterystyka dorobku naukowego, dydaktycznego i

organrzacyjnego dr. inZ. Adama Zydronia wskazuje, 2e Wymieniony wni6sl znaczqcy wkiad

w rozw6j teorii i praktyki w dziedzinie nauk leSnych. Ktylyczna analiza dotychczasowych

metod wyceny nieruchomoSci leSnych, zagospodarowania przestrzennego
ukierunkowanie podjEtych badafr stosownie do wymog6w

i

oraz

regutr wsp6lczesnej ekonomiki

leSnictwa sprawiaj4 2e uzyskane przez dr. tnL. Adama Zydronia wyniki badari dostarczajq
przeslanek dalszego rozwoju tej dziedziny nauk leSnych.

W dzialalnoSci zawodowej dr. inZ. Adama Zydroniawalne miejsce zajmuje Jego du2e
zaangaaowanie

w pracy dydaktycznej

i

organizacyjnej. IloSc oraz znaczne zroZnicowante

merytoryczne prowadzonych przez Niego wykladow nie tylko budzq uznanie, aIe pozwalajq
sqdzic, Ze Wl,rnieniony poSwigca

wiele

czasu

na ptzygotowanie material6w dydaktycznych,

Dochodzi do tego duZa akty,vnoSi organlzacyjna dr. inL. Adama Zydroma na rzecz Wydziatu

Inzynierii Srodowiska i GospodarkrPrzestrzennej Uniwersytetu Plzyodniczego w Poznaniu.
Na podstawie przedstawionej oceny dorobku naukowo-b adawczego oraz dziatalno6ci
dydaktycznej

i

organizacyjnej w)'razam opiniE, 2e dr rnL. Adam Zydrof spelnia ustawowe

wymagania, jakie stawia siq kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego.

piof. dr hab. Stanislaut Zai4c
Warszawa, listopad 2016 r.

