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RecenzJa

rozprawydoktorskiejmgr・inz・BartIomlejaPeI’etaPt・”WartoSciowaniedziaIah

gospOdarstWaleSnegowzakresieocIlrOnyzaSOb6wprzyrodynapIZyIdadzie
NadleSnictwaKolbuszowa男

1・Uwagiocharakterzeogblnym

PotrzebeprowadzeniagospodarstwaleSnegozrodzilaograniczonoSe（rzadkoSC）zasobdw

le紅ych・OdgospodarstwaleSnegowymagasietrwaIegowytwarzaniaSwiadczehwpostaci

produktdwiusIug・Oznaczato ukierunkowanie gospodarkinie najeden cyklprodukqii

drzewostanu，lecz na wiele cyklipowtarzanych w przyszloSciiPonadto gospodarowanie

powimospetnia wymdgracjonalnoSci（OPtymalnoSci）・Syntezapraktycznategowymogu

jest zapewnienie rentownoSci，inaczej ekonomicznej e氏ktywnoSclgOSPOdarstwaleSnego・

Osiagasiejaw6wczas，gdywartoSCwytworzonychprzezgospodarstwoddbr，SZerZejkorzyScl

bedziewiekszaodwartoSciponiesionychnaJegOnmlqjonowanienakねddw・

Problem w tym，zelasJeSt PrZykladem dobra zaspok4両acego rdZnorodne potrzeby

czlowiekai calego spoleczehstwai nieJeSt W Obiegowym tego sIowa znaczeniu

przedmiotemobroturynkowego・TakdzieJe SLenietyLkownaszymkraiu，gdzLedominuJe

publicznawlasnogCleSna，alelWWieluinnychkrajach，naWetO CaIkowicie odmienng

strukturzewIasnoScile誼屯DzialalnoSdgospodarczawlasachzregulyuklerunkowanajestna

realizaqe wielu zadahiz tego powodu pahstwo rzadko decydし直Sle na Wykorzystanie

mechanizm6wrynkowychdoalokacjiprawaswobodnegodysponowanialasaminawetdla

ce16w SciSle komercyJnyCh Stad nie mamy opartego na rynku punktu wyJSCia

umoZliw開aCegO WartOSciowanie caloScilasu，Jaki poszczegdlnych jego elementdw

skfadowych，CZyWreSZCieokreSIonychwlaSciwoSci（funkcji）lasuzekonomicznegopunktu

widzenia．

WkwestiiwaloryzaqいZaSObdwnaturalnychspecJaliScIPOdzielilisle nadwaobozy．

Jednl uWaZaJa，Ze WyCenaJeSt konieczna gldwnie ze wzgledu na wymaganla W Zakresie

racJOnalizacJl gOSPOdarowania zasobami naturalnymi・Zasoby naturalne，W tymilasy－

twierdza onl一muSZa uZySkaC swoJa Cene，JeSlimaja byd w stosunku do nich stosowane
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”nOmalnel－regutywyboruikryteriaalokaqii，DlazwolemikdwtegopogladunlemaPytanla，

czywaloryzowaCzasoby（1asy！）lecz言aktonalezyczyIhC・DrugagnlPajestzdania，zepotrzeba

wyceny zasobdw niejest tak oczywista；najpierw trzeba zadaC pytanie，CZy nie mozna

gospodarowad（raqionalnie！）exante Zanimrecenzentzajmiestanowiskowtejwistocie

rzeczybardzowaか匂kwestll，SPrdbujmyprzy．IrZeCsieblizq，jakztymproblememporadzII

SObieautorrozprawy

2．Daneopracy

Przedmiotem ocenyJeSt maSZynOPIS rOZPraWyliczacy互cznie214stron wraz ze

spISemliteraturyorazstreszczeniemwJeZykupoIskimiangielskim・Merytorycznierozprawa

skladasieZ9rozdziaIdworbznejrozpietoScitekstu，gdyzOdl，5strony（codotyczyrozdziaIu

7－”Wnioski”）dol12stron（POnad53％tekstu）wprzypadkurozdziaIu6pt・”Wyniki

badah”．Ostatni，rOZdzia19stanowiwykazliteratury zawiera揮ylO9pozyqii・Ze spISu

literatury wynika，Zelekture autora stanowily nie tylko rozprawy naukoweiartykuly

zamieszczonewprasiespeqialistyczneJ，alewduzeJmierzetakzeustawy，rOZPOrZadzenia

RadyMinistrdwiministrdwresortowych・dziennikiurzedowe・PrOgramyOChronyprzyrody

iimedokumentyfbrmalne，anaWetKatalognomczasudlapracleSnych・CZy”Prognoza

oddziaywanianaSrodowiskoprqjektuplanuurz担ZanialasuNadlehictwaKolbuszowawg

stanu na dzlehl stycznia201l r．”Autor powohtie sle tylko na2pozyqe Zr6dIowe

opublikowanewjezykuobcym（lwjezykuniemieckimilwjeZykuをmcuskim）・

UkladrozprawypozomienierdznlSleOdwieluopracowahtegotypu，SciSlejukIadu

rozpraw doktorskich，ZaWieraJ魯CyCh z reguIy czesc wstePna POSwleCOna rOZWaZaniom

teoretycznym，dalej metodykebadahorazczesczawieraJaCaWynikibadah言chdyskusje，

atakZewnioskikolicowe．To，COrdzniukladrozprawyprz）jetyprzezautora，tOrOZbudowana

czescwstepna，doktdrgrecenzentzaliczanietylkorozdziaZIpt”Wstepn・aleirozdzia12

zatytubwany”Stanzagadnienia”工iczacy24strony（ponadl1％caZoSciteksturozprawy）・

Takiuktadrozprawyrecenzentuwazazatramyikorzystnydlarozprawy，gdyZumozliwiZ

autorowIWykazaniesleZnaJOmOSciawspdIczesnejliteraturyekonomicznqidotyczaceJtreSci

p〔鳴Cla”WartOS　∵Pozatymvybdrformyprezentaql，tOPrZeCiezprawoIPrZyWilejautora・

3．AnalizaiocenarozprawydoktorsIdej

Rozprawa Pana mgr・inzi Bartlomieja Pereta pt・’’WartoSciowanie dzialah

gospodarstwaleSnegowzakresieochronyzasobdwprzyrodynaprzykねdzieNadleSnictwa

Kolbuszowa”stanowi pr6beidentynkaqii dzialah Lasdw Pahstwowych pod匂mowanych
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Ⅵylacznie w celu ochrony zasobdw przyrody oraz ustalenia swoistego bilansu kosztdw

ikorzyScitychdzialah・

Juzwrozdzialel，ZatytuZowanym”Wstep”dokonuJeanalizypqJeCla。OCmona

przyrodyブ’，a ZWIaszcza ewoluqlrOdzaiuizakresu dzialah objetychtym pqJeClem OraZ

koniecznoSci okreSlania rzeczowego zakresu podeimowanych dziakui w gospodarstwie

leSnym（Pahstwowym－uWagareCenZenta）・CelowynLZdaniemautora，jest”…WartOSciowanie

wieluzadahlPraC，dzialahizabiegdwwykonywanychnarzeczochronyprzyrody”gldwnie

zuwaglnaZaSadesamo魚nansowaniasieLasdwPahstwowych・RozdziaZtenkohczy sle

pesymistycznymstwierdzeniemAutora，乙ewdrazaniekoncep函IeSnictwawielo九mkcyjnego

przynosinowe obciazenla丘nansowe dlagospodarstwale鉦ego，Wynikajace z rosnacych

potrzebochronyprzyrody・Zapewnetakbedzie・ChodniewolnozapominaC・Zetakimodel

le鉦ictwastwarzatakzenoweszanserozwqJu．

RozdziaZ2ptっ，Stan zagadnienia”stanowIPrdbeintelektualnego uporzadkowania

problematyki wyceny zasob6wleSnych・a takze skutk6w Hnansowych dziakLh

po（kjmowanych przez czIowieka w zakresie ochrony przyrody na terenachleSnychi

Merytorycznie autor podzielil go na dwie czescl，PrZy CZym W PlerWSZei kolejnoSci

przedstawi王obecnystanwiedzynatematprzedmiotuJegO badahwllteraturZe kr萄owq，

anastePnleWCZeScidrugiej－Charakteryzl房，，StanZagadnieniapozagranicamikr萄u”・

Realizl掘CtenetaPbadahAutorWSZedlzeslusznegoprzekonania，ZetrahoSciteorii

ekonomikizasobdwleSnychniemoznaoceniC，bezcongmnlgOgdlnegoopanowaniapqJeCla

efektdwzewnetrznychorazproblematykiddbrpublicznych・Stadtezekonomicznq analizie

efektdwzewnetrznych dzia捉noScigospodarczd，jakiproblematyce ddbrpublicznychw

leSnictwiepoSwleCaSpOrOuWagl，WtymZWlaszczawaspekcieochronyprzyrodyle鉦ej，jako

dobrapublicznego

Autor shsznie zauwaza，Ze W teOrii ekonomii wartoSdJeSt utOZsamiana

zsubiektywnacechadobraczyuslugipolegz南cej najego佃uzytecznoSci・JednoczeSnie

wartosCjestpqieClemWieloznacznym，JegOtreSdzmieniasleWZaleznoSciodzakresu乙IaWisk，

ktdreobdml直1ub starasieopisae・St社tezekonomika（wtymiekonomikale誼ictwa）

posluguJeSiezbioremr6znychwartoSci・ZasadniczasprawaJeStZrOZumienle・ZeWekonomii

mamydoczynleniazdwomapodstawowmikategoriamiwartoSci，UWartOScirynkowqoraz

wartoScinierynkowq．

Recenzent uwaza，Ze naWet Wtedy，gdy mdwimy o wartogciach symbolicznych，

historycznych，atakzeprzyrodniczychzawszepqJaWiaslePytanieopleniadze・TakjuZJeSt，Ze

w hierarchll WartOSci z劉mua One WaZne mlgSCe，nieraz wylaczne・Pieniadze bowiem
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P（直Wiajasiewszedzletam，gdzieidenty魚kowanesafaktycznepotrzebyludzi．Itakapowima

byCkolejnoSC．Inaczqmielibygmydoczynleniazchaosem・Wydqiesle，ZeautOrrOZPraWyteZ

POdzielatenpoglad・

Odno鉦ie do rozdzialu2，reCenZent ma takze kilka uwag krytycznych．Przede

WSZyStkimto stanowczo zbytdZugieakapity，COutrudnialektureipercepqiemySliautora．

CharakteryzttiaC POCZatki zainteresowah ekonomii aspektami ekologicznymi dzialalnoSci

gospodarczqwartobywspomnieCnazwiskoszkockiegoekonomistyzyJaCegOWXIXwieku

Johna StuartaMill’a，autOraksi年氷ipt・。Tragediawspdlnych pastwisk”，Wkt6rqiZWraCa

uwagena凋aWiskogapowicza”zwlaZaneZistnieniemddbrpublicznychinierozwlaZanymi

zadawalajaCOdodzisi到PrOblemamiichnnansowanla，takzewnaszymle紅ictwie．

Niedokohcazgadzamsiezautoremwkwestiiprolongowania（strona15，Wiersz16

0ddoIu），gdyznlePrOblemwtym，ZekosztysaPOnOSZOneaktua血e，akorzySciuzyskujesie

dopiero w przyszloSci（Odwrotnie przecieZ Sie nie da）i Prolongowanie to dzialanie

matematyczne，SPOSdb sprowadzaniadowarunkdwpordwnywalnoScikosztdwidochoddw

ponoszonychwrdznychmomentachczasowych・RecenzentJeStPrZekonany，Zetakwねhie

autorrozprawytorozumle，gdyzimegosposobupoprostuniewymySIono・Problemydotycz魯

przyJeClaWiaSciweistopyprocentowqwrachunkuprolongaty，aletojuzimahistoria．

SainiezrecznesR）rmuIowaniatypu”Arbatowski（1996）podj＊badaniazalata…”

（StrOna18）．Przyokazii：reCenZentjestprzeciwnyprezentaqiiwfbrmietabelwynikdwbadah

imychautordw，Chociazzawier明CyChinfbmacjeodno缶iedoZrddねtakprezentowanych

danych，CO ma mlqSCe W tym WIaSnie rozdziale．Chociaz fbrma prezentaql tO PraWO

IPrZyWilejautorairecenzentotymwie・

Na stronie20autor stwierdza，Ze，，Prowadzone badania nie pozwalaja jeszcze

（podkreSlenierecenzenta）napeInaWCeneWSZyStkichfunk垂lasdw”…・Iniemasie co

Iudzie，nigdytakniebylo㍉miniemanadziei，ZekiedykoIwiektakbedzie．Wmiareuplywu

czasu，bedziemyodkrywalinowefunkcjeiwlaSciwoScilasu・WartomozewyJahic，ZePOd

PqJeClemmnkcjilasurozumiesleCaloksztaltkorzySci，kt6rychZr6dtemJeStlaslgOSPOdarka

leSna．Ichzakresipoziomzalezazarbwno odcharakterulasu9jakisposobuprowadzenia

gospodarkileSnqi（atezmieniajasie）ZaSidentynkaqiaposzczegdlnychfunk前Iasuzajm可a

sle WSZyStkie dziedziny naukleSnych oraz praktyka gospodarcza・Stad niekohcz脅Ca Sle

r znorodnoS6tychhlnkqiiiwielorakoSCkryteridwichkwal壷kaqii．Patrzacrealistyczniena

kwestiewyCenyWSZyStkichhlnkqiilasutrudnooczekiwad，ZektokoIwiekbedziedysponowaC

wpeIniadekwatnawyCenanaPrZykIadrdznorodnoScibiologlCZng，naturalnegokrajobrazu

czychociazbyczyst句WOdy・Recenzentrozumiejednakintenqeautora・
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W czeSci poSwieconq przeg図0wiliteratury w przedmiocie badah，autOr

SkoncentrowaIslenaPrOblematyce島nansowaniaochronyprzyrodynaterenachleSnych．

WaznymJeStfaktzwrdceniauwaglnanOWaformennansowaniaochronysrodowiskalehego

（awieciochronyprzyrody）・Zajakauwazasieochronena”umOWekontraktmotywacyJny，・．

TakisposdbfinansowaniaJeStnajbardziej zaawansowanywe FranqlWOdniesieniu do

ObszardwleSnychW互czonychdosieciNatura2000・TymniemnleJ”・Wzadnymkrか

nie wypracowano regulacJIPraWnyCh・ktdre zadowoliby wszystkie podmioty”

StWierdzaautor・ItrudnosleZnimniezgodziC・

W rozdziale3scharakteryzowano obiekt badah（Nadle誼ctwo Kolbuszowa）

ZWraC魂cuwagenajegowaloryprzyrodnicze・Recenzentniezglaszauwagmerytorycznych

Odno鉦ietreScitegorozdzialu．

Rozdzia14rozprawypt・”Celizakresbadah”obqimLJedwazagadnienia‥

1）sfbmulowanieceluizakresupracyoraz

2）hipotezyrobocze．

ZacelbadahAutorprzyj鉦，…POZnaniewartoscirzeczywiScieponoszonychkoszt6wn。

OChronezasobdwprzyrodniczychnaI－na terenachleSnych・ZaczaIod opracowania

metodykiokreSleniakosztdwnaochronezasob6wprzyrodynapoziomienadleSnictwa．

Takie postawienie sprawy wydaje sle byd poprawnym・Recenzent nie zglasz。

kategorycznychuwagodno誼iedosfbmuIowaniacelubadah．

Zakres badah rozwinletO W trZeCh punktach・Od ustalenia dodatkowych koszt6w

bezpoSrednichipoSrednich poniesionych na ochrone zasob6w przyrody w NadleSnictwie

KolbuszowapoczynaJaC9maStePnlerOZPOZnaniafbmiskalinnansowaniaochronyprzyrody

PrZeZ POdmioty zewnetrzne（Publiczne），PO Wyliczenielacznych kosztdw ochrony

PrZyrOdyi przedstawienia propozycji praktycznych sposobdw（algorytmdw）

WartOgCiowaniaudzialugospodarstwaleSnegowochroniezasobdwprzyrody・

Rozdzia壬5ptっ・Metodykabadahianaliz”poza swego rodz屯田krdtkim wstepem，

infbrmuJaCymOOkresieczasuobjetymbadaniami（lata2001－2010）iZrddlachdanych（zapisy

WSystemieInfbrmatycznymLasdwPahstwowych），POdzielononaczterypodrozdziaZy．

CabSCliczy47stron，C・22％Calogciteksturozprawy．

Podrozdzlall pt・”Koszty ochrony zasobdw przyrodniczych”autor podzieli士

merytorycznie na dwie cz肇Ci，W ktdrych omawia koleino sposdb ustalania kosztdw

bezpoSrednich（CZegdl）ikosztdwpogrednich（czeS62）・Wpierwszej zwymienionych

dokonanoldentyfikaqiikosztdwbezpoSrednichzwlaZanyChwy互cznleZOChronazasobdw

PrZyrOdywposzczegdlnychdziaZachzagospodarowanialasu・DotychdziaZahautorzaliczy1
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naprzykIadtylkoniekt6reczynnoScIWykonywanewdzialenasiennictwaiselekqi・ByIyto

koszty bezpoSrednie zwlaZane Z：WyZnaCZaniemi zagospodarowaniem drzewostandw

naslemyCh，Plantaql naSiemych oraz plantacyJnyCh upraw nasiemychi obiektdw

lndywidualnych；WPrOWadzaniem drzewikrzewdw biocenotycznych na powierzchniach

POdlegaJaCyChodnowieniuizalesienlu，atakze wramachpoprawekiuzupe士nieh．Dalej

koleino omawia sposdb okreSlania kosztdw bezpoSrednich w pozostalych dziaねch

ZagOSPOdarowanialasu，a naStePnle POZySkania drewna，Zadah zleconych przez budzet

Pahstwa，PraCWykonywanychwlasachimychfbrmwlasnoSci，itd・Wkazdymprzypadku

SWqjerozwazaniakohczypodaniemwzoru（algorytmu）okreSlmiadodatkowoponiesionych

kosztdwbezpoSrednichwzwiaZkuzochronazasobdwprzyrody，．

Juz w trakcie prac nad metodyka badah autor zauwazyI，Ze OkreSlenie kosztdw

OChronyzasobdwprzyrodyniebedzierzeczalatwa・Uwagatadotyczywszczegdlnymstopnlu

kosztdw poSrednichの…Ze WZgledu na brak wyraZnego rozdzielenia zapISu CZynnOSci，

WZ劉emnegO PrZenikania sle Zadah，braku szczegblowego ewidengonowania czasu

POSwleCOnegOnaWykonanieprac’’・ItupeInazgodarecenzentaztymstwierdzeniemautora．

Co waznegoto fakt，Ze metOdyce okreSlaniaposzczeg61nychrodzajdwkosztdw ochrony

ZaSObdw przyrodniczych（bezpoSrednichi poSrednich），autOr POSwieciI wiele uwagi，

WykorzystLj雀nle tylko dokumentaqe gospodarcza，aleibadania ankietowe oraz wねsne

VVliczeniaidaneszacunkowe・

W omawianym podrozdziale zdarzaJa Sle teZ niezreczne sfbmuIowania typu

，，…naleZalodokonaiindywidualnegoprzegl担nieciaposzczeg61nychpozyqlizastosowaC

kwa雌kowalnoSCichdoanaliz”（strona47）・RecenzenttegotypupotknieCiatraktujejak

”WyPadekprzypracy”，WtymPrZyPadkucieZkieipracy．

Podrozdzia12zatytulowano DNieosiagniete przychody z tytulu potrzeby ochrony

ZaSObdwprzyrodniczych’’．

ZdaniemrecenzentaautorwybralwIaSciwadroge，araCZqlmetOdeanalizybadanego

劉aWiska，gdyzpostanowilskoncentrowaC sw（WySiZekintelektualnynapoznaniuprzede

WSZyStkimtzwikosztdwaltematywnychochronyzasob6wprzyrodywlasach・Tenwybdr

autorama g時bokieuzasadnienie ekonomiczneiKosztalternatywnyto kosztzaniechanych

mozliwogci・MierzonyJeStOnWartOSciatq PrOdukqii，ktdrq nierealizLJemylubzktdrg

rezygnuJemyWtymCelu，abyzwiekszyCprodukqielmyChddbrlubimychwartoSci．Taki

SPOSdb rozumowania，uWZgledniajacykoszty alternatywne zwracauwagenaracJOnalnoSC

Wyboruekonomicznegozog61nospotecznegopunktuwidzenia・Chodzibowiemoto，abynie



VJybieraCrozwlaZaniagorszego，Skoroistn扇rozwやZanialepsze・tZn・PrZynOSZaCewyzsze

korzyscispoIeczne．

TobymobrypunktwyjScia・AutorzaproponowamziewieCalgorytm6wdoustalania

kosztdwalternatywnychochronyzasobdwprzyrodniczychnaterenachleSnychwpostaci

utraconychprzychod6W・Takispos6bpostepowanianalezyuznaczaprawidlow，ChociaZnie

POZbawiony pewnej dozy subiektywizmu mogacego prowadzii do nadmiernego

akcentowaniaroligospodarkileSnejwochroniezasobdwprzyrodniczychiwzwiazkuztym

ZaWZaniafaktycznieutraconychkorzySci・Pozatymdyskusかe言akzwykle，mOgabyC

rozwlaZania szczegdbwe dotyczace zakwaliHkowania konkretnych czymoscL operaql

anawetzabiegdwgospodarczych，jakozwlaZanyChwylaczniezochronazasob6wleSnych．

Tymniemid，reCenZentPragniepodkreSliCcierpliwoSd，dokZadnoSeiwytIrWaloSCautoraw

dazeniudoustaleniawszystkichrodzがwkosztdwzw1年ZanyChzochronazasob6wprzyrody

WPOSZCZeg61nychdziaIachgospodarkilennq，aWleCuStaleniaprawdywbadanymwycinku

rzeczywistoSclgOSPOdarcz0－leSng・

WszystkowskazLUenatO，ZeautOrmiatpeh恒iwiadomoSdwaznoScitegoetapuJegO

dociekah・ChybaztegopowodupoSwleCi「tej tematyce，B．metodycebadani。k。SZtdw

OChonyzasobdwprzyrodniczychaz27strontekstu，直12blisko13％teksturozprawy．

Wazn年CZeSclametOdykibadahJeStPOdrozdzia15i3・PtiのDodatkowo uzyskane

PrZyChodyztytuluochronyzasobdwprzyrodniczychの，Wkt6rymprzedstawilwlasnysposdb

OkreSlania swego rodzaju，，PrZyChoddw altematywnychD z tytulu ochrony zasobdw

PrZyrOdniczychiWkolejnympodrozdziale・勺・5i4・PrZedstawionosyntetyczniemetodyke

SPOrZadzania互cznego bilansu kosztdwIPrZyChod6w zwlaZanyCh z ochrona zasobdw

PrZyrOdniczych na terenachle紅ych zarz軸zanych przez Lasy Pahstwowe．Podstaw。We

POZy函tegobilansuto：1）sumakosztdwbezpoSrednichochronyzasobdwprzyrodniczych，2）

Suma kosztdw poSrednich ochrony zasob6w przyrodniczych，3）suma nieosiagnietych

PrZyChod6W，WSZyStko to pomnieiszone o4）sume dodatkowych（aItematywnych）

PrZyChoddwzwI雀ZanyChzochronazasobdwprzyrodynaterenachleSnych・

RecenzentowIWyd＊sle，Ze wtym mlqSCuPOWinien przedstawid swqiPunkt

Widzeniadotyczacywycenyzasob6wprzyrodyiskadbierzesieichwartoScekonomiczna．

Wlelcy ekonomigci XVIIIi XIX wieku wiele uwaglPOSwleCali wyJaSnianiu

POChodzeniawartoSciekonomiczn屯ListaZrddeZteiwartoScinlebyIazresztadluga・Liczyly

SleW挑ciwietylkodwa：ZiemialPraCa，PrZyCZymPrZeZ”Ziemie”rozumianozawszeogdl

ZaSObdwnaturalnychpotrzebnychwprodukcji・WdzisigszymJeZykuokreSlamytoteminem

Srodowiskaprzyrodniczego・PrzezdziesleCioleciateoretycyekonomiispleralisie，士m5remu
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CZynnikowi，PraCyCZyZieml・PrZyZnaCPlerWSZehstwo・WspdlczeSniekonomiScizaklad祖ze

Zardwnoziemla・jakipracasaPlerWOtnymiczymikamiprodukqii．Dotegodoch。dziwiel。

CZymikdwwtemych・SkIad斬cychsienakapitaLktdrejednakmogabyCroz量。乞。n。na

CZymikipierwotne・Wspdlczesnaanalizaekonomicznazaktadapoprostu・Zewarh義CWyraZa

SleWCenaChrynkowychijestuzasadnionauzytecznosciaddbrwzwiazkuzkonsumpcJa，

aniezprodukqja．

Wedlugekonomiinic一画zniezeSrodowiskiemprzyrodniczym，Wtymidrzewami＿

niemawartoScichyba，ZebezpoSredniolubpogrednios庇ykonsump前czylizaspokかniu

ludzkichpotrzeb・JednoczeSnieekonomiScidostrzegaJa・ZeCeny，aWleCiwart0時zawier的

Skladniki，ZktdrychczeSCjestzwiazamaZuZytkowaniemddt叫CZeSCza的dyniezsatysfak函

Zfakttl㌧乞e coSistni函PierwszytypjestzwanywartoSciauZytkowa，druginatomi。St

WartOScianieuzytkowa．

Wartot56nieuzytkowamozebydtaksamorealna，Obiektywnaiekonomiczna言ak

WartOSClm3drewna，ParySPOdni，CZydtugopISuWrekurecenzentaiMozesleOna

materializowaCwtransakqiachzawieranychnarynku・Naprzykiadludziekup朋”Cegie粗，，

na rdzne szlachetne cele nawet・gdy nie otrzym朋W Zamian Zadnych materialnych

Swiadczeh・Wyd魂cpieniadzewtensposdb，ZmniaszaJaStOPlehzaspokqieniaswychinnych

POtrZeb・Postep朋CtakludziedokonuJarealnychwybor6W，uZaSadni魂Cpoddanietegotypu

ZaChowahbadaniomekonomicznym・

NaleZywtymmlq，SCuZaZnaCZyC，ZewartoSCekonomicznaniewyczerpuec的

WartOSci，jakaludziewiazazdobramimaterialnymllubduchovvmi・Cenarynkowaniかdnej

ZabytkowqibudowliniewyczerpujejeiwartoScipatriotycznych，CZyrelig担ych．Niskacena

SZklankiwodyodzwierciedlajedynielokalnatreSCprawapodazylPOPytu，anieznaczenie

WOdydlapodtrzymywaniaZycia・Przyrodnicydodadzadotegooczywistaobserwaqe，Zecena

hektara nieuzytku moze byC raz牟CO niewspdtmiema do ekologlCZnegO ZnaCZenia tego

ObszaruZtreScirozprawywynika，Zeautorpodzielapogladyrecenzentawtymzakresie．

Wartomozezauwazyi・Zeekonomianiezajm匝sie（nieuzurpLJesobieprawa）

WylaSnianiem wszelkich aspekt6wludzkiもdziaZaInoSci：ZaChowah，guSt6W，mOdy，CZy

PrZekonahreligunych・NiemnlejjednakwartoSciekonomicznepozwal2両SpqrzeCnaludzkie

decyzJeZPunktuwidzeniadokonywaniafaktycznychwybordw，Praktycznegoposzukiwania

kompromisumiedzystopnlemniezaspokojeniardznychpotrzeb，Zardwnomaterialnych，jak

lniematerialnych・CelowoSC badania ekonomiczng wartoSciSrodowiska przyrodniczego

Wynika z uzasadnionego przekonania，Ze argumenty ekonomiczne言ako naunmlg
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kontrowersyJne CZy Subiektywne・byw綱Skutecznl】SZe Odimych・Tak przynaJmnlq

twierdzaekonomlSc1，，grodowiskowi”Ichybam補raqe・

Wszystko，COPOWiedzianovvzq・PrZemaWianakorzyscrozprawylWZadnym

wypadkuniekwestionuJeZaWartyChwnlgPOCZynah・TymniemnlqOPraCOWaniemetodyki

badahprzedstawiongwrozdziale5Wmagalooddoktorantanieslychanegozapatuiwecz

benedyktyhskiejclerPliwoSciprzyzglebianiunietylkoewoluqlPOgladdwnatematistoty

pqleCla，，WartOSCekonomicznadobra・CZyuSlugi，，，aleitかik6wsystemuinfbmatycznego

Las6wPahstwowych．Byltochybanajbardzi匂pracochZomy，aleinajistotniqszyetapbadah・

Wynikiswoichdociekah，Obliczehianalizautorprzedstawilwliczacyml12stron

（ponad52％caIoScitekstu）rozdziale6，ZgOdniezuklademprzyietymwczeScimetodycznej

rozprawy・Merytorycznierozdzia吊enzostalpodzielonynaszeSCpodrozdzialbw，PrZyCZymW

podrozdziale6・1・Pt・”Kosztyochronyzasob6wprzyrodniczych，，wyodrebnionoJeSZCZedwie

jednostkiniZSZegOrZedu‥kosztybezpoSrednieikosztypoSrednie・Wpodrozdziale6・2・

przedstawionowynikiobliczehwzakresieksztaltowaniasiekosztbwaltematywnychw

fbrmie nieosiagnietych przychoddw z tytuh10Chrony zasobdw przyrodniczych w

poszczegdlnychdzialach prowadzonqIgOSPOdarkileSnq，ZaS wpodrozdziale6・3・－dane

charakteryzLmCe dodatkowo uzyskane przychody・W kolejnym podrozdziale　64

zamieszczonolacznybilanskoszt6WIPrZyChod6Wwtakimsamymuldadziejakpoprzednio，

tzn wedlug dzia士dw gospodarkileSnej・Podrozdzia16・5dotyczy propozycji algorytmu

wyliczanianaktaddwnaocmoneprzyrodywnadle血ictwach・

BardzowaznalCennaCZeSclarOZPraWyJeStrOZdziaI7pt∴’Dyskusia’’・Zwyliczeh

przedstawionych w rozdziale6wynika・ze koszty bezpoSrednie ochrony zasob6w

przyrodywNadle丸ictwieKolbuszowaksztaltowa王ysleWbadanymprzezautoraokresie

napoziomieSrednio228tys・ZZ，COStanOWi9％kosztdwdziaZalnoScipodstawowq，a5％

CaIoScikosztdwdziaIalnoSci．LaCZnekosztyslegajakwoty654tys・ZLcowodniesieniu

do kosztdw dzialalnoSci stanowi13％．Zdaniem doktoranta s魯tO WartOSciistotne

zgospodarczego punktu widzenia w tym NadleSnictwie・WartoSC nieoslagnletyCh

przychoddwcharakteryzujekwota946tys zl・W strukturzetychkosztdwnaJWiekszy

udzialmamartwedrewno．

Rozdzia18zawierawnioskikohcowe．Doktorantwsposdbsyntetyczny，aZaraZem

oszczednyprezen叫engWaZnlqSZereZultatywyliczeAlacznychkosztdwochronyzasobdw

przyrodywNadle誼ictwieKolbuszowa・KosztyteokreSlononapoziomiel・381，6tys・Zl，

CostanowiSredniorzeczbioraCPOnad16％rocznychkosztdwcaIkowitychdziaZalnoScitq

jednostkiwlatach2000－2004・
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CelebadahzadeklarowaneprzezAutoranies nowymobszarembadah・Zprzegladu

literaturywynika，ZebyIyonejuZtematemdociekahwnaszymkraiu，aPrZedewszystkimza

granlCa・Warto wtym mlqSCuPrZyPOmnieC plOnierskaprace EdwardaMarszaIkapt・

”Wa両誌ciowaniedziakuigospodarstwalehegowzakresieochronyprzyrodynaprzykZadzie

NadleSnictwaDuklai一，ykonan雀POdkierownictwemProfesoraAndrzかGrzywaczawroku

2007・TymniemnlqPOIskidorobekpiSmiemlCZy，WOdniesieniudointeresl弼CyChAutora

ekonomicznych aspektdw ochrony zasobdw przyrody na terenachlehych，SciSlej

powierzonychwzarz担LasomPahstwowym・WydかsiebyCclaglemabzauwazalny．Stad

tezpo（据ciebadahwzakresiebedacymprzedmiotemtejrozprawymiaIoswqJeuZaSadnienie

isZuzypogkbieniukrajowqwiedzyozagadnieniachm明CyChaktualnieistotneznaczenie

naukowe・SwiadczaotymnasilajacesiekonniktydotyczacerbmochronyprzyrodyleSnqJ

ljejskutecznego魚nansowaniaprzezLasyPahstwowe．

Punktem wyJSCla・SWegO mySlaprzewodniarozprawyJeStprZeSwiadczenieJg

Autora，Ze pewne obszary dziaZalnoSci Lasdw Pahstwowych nie ma彊naleZytego

OdzwierciedleniawgwiadomoScispoIeczn句Chodzituprzedewszystkmodzialanianarzecz

OChronyzasobdwprzyrody LekturarozprawylepleJuSwiadamianamfaktfinansowania

PrZeZ jednostki Lasdw Pahstwowych takich dzialah，jak koszty ochrony zwierz祉

SPraWOWanianadzorunadrezerwatamilPOmnikamiprzyrody・Ogdlnieinwentaryzaql

iochronyrdZnorodnoScibiologlCZnqJ，Cafegobogactwazasobdwprzyrody・

Autorpodja壬sieniezwykleambitnegoimetodycznietrudnegozadaniapoleg明CegO

na kompleksowym zbadaniu oraz dokonaniu oceny ekonomicznych aspekt6w

dziatalnoSciLas6wPahstwowychwzakresieochronyprzyrody・Wyd＊sle，Zeimpulsem

dopodjeclatyChbadahbyiaSwiadomoSC，aZaraZemCheeukazaniaogromnegowysilku

nietylkomansowego・aleiorganizacyJnegOLasdwPahstwowychwzakresieochrony

CaIoScizasobdwprzyrody naterenach，ktdrymizarz軸Z轟Dziekitakimpracom言ak

rozprawa Pana mgriinZ・BartIomleja Pereta，mamy COraZlepsze rozpoznanie rolilasdw

lgOSPOdarkileSnかakzewzakresieochronyprzyrody・DokonaneprzezDoktorantawyliczenia

mZ南duZeznaczeniepoznawczeorazpraktyczne．

Opiniowana rozprawa to przykIad rzetelnego wsilkui prdby kompleksowego

ZbadaniaproblemdwzwlaZanyCh z ocena ekonomicznych aspektdw dziaZalnoSciLasdw

Pahstwowychwzakresieochronyprzyrody・Autoroslagn箪postawionysobleCel．Tekst

rozprawylJqJCZeSCemPlryCZnaOPraCOWaneZOStalywnikliwieistarannie．
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BioracpoduwagewaznosCtematuorazwdorypoznawczelPnydatnoSCpraktyczn魯

rOZPraWpt・”WartoSciowaniedzia塩gospodarstwaleSnegowzakresieochronyzasob6w

PrZyrOdynaprzykZadzieNadleSnictwaKolbuszowa－istwierdzam，ZejejAutorposiada

Wymaganekwal搬a函upowaznl的ceGodoubieganiasleOStOPiehdoktoranauk

leSnych，ZaS oplniowana rozprawa spelnia obowlaZuJ年Ce Wymagania normatywne

WZakresiepracdoktorskich・WzwiazkuztymwnoszeodopuszczeniePanamgr・inZ．

BartZomiejaPeretadodalszychetapdwprzewodudoktorskiego．

Obory，10paZdziemika2014 ∴一一∴　－


