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1. Imię i Nazwisko: Tomasz Dudek 

2.  Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz 

tytułu rozprawy doktorskiej: 

 

2.1. Szkoła średnia: technikum leśne (1995-2000); dyplom: technik leśnik, Technikum Leśne 

im. Romana Gesinga w Zagnańsku, 2000 r. 

2.2. Studia stacjonarne:  leśnictwo  (2000-2005);  dyplom:  magister  inżynier  leśnictwa,  

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 2005 r. 

2.3. Doktorat: doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwa, specjalność użytkowanie lasu; 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, 01.07.2009; tytuł 

rozprawy doktorskiej: „Ocena wybranych technologii zrywki drewna w lasach górskich”. 

2.4. Studia podyplomowe (2008-2009): Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Wydział Prawa 

i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

 

3.1. 01.10.2005 – 01.07.2009 – studium  doktoranckie;  Akademia  Rolnicza  im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu i Drewna; 

3.2. 12.02.2010 – 29.09.2010 – adiunkt w Katedrze Agroekologii, Wydział Biologiczno-Rolniczy, 

Uniwersytet Rzeszowski; 

3.3. 30.09.2010 – 18.04.2013 – adiunkt w Katedrze Agroekologii i Architektury Krajobrazu, 

Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski; 

3.4. 19.04.2013 – do chwili obecnej – adiunkt w Katedrze Agroekologii, Wydział Biologiczno-

Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski. 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 

882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.): 

 

a) tytuł osiągnięcia naukowego: 

  

Analiza rekreacyjnego użytkowania lasu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem 

południowo-wschodniej części kraju  
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b) publikacje stanowiące osiągnięcie naukowe: 

 

1. Dudek T. 2013. Ocena potencjału rekreacyjnego lasów w terenie o zróżnicowanej 

orografii na przykładzie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Sylwan 

157(10): 775-779. 

2. Dudek T. 2016. Needs of the local population related to development of forests for 

recreational purposes: example of South-Eastern Poland. Journal of Forest Science 

62(1): 35-40. 

3.  Dudek T. 2016. Potencjał rekreacyjny lasów podmiejskich Rzeszowa wobec 

zapotrzebowania na wypoczynek w lasach wśród mieszkańców województwa 

podkarpackiego. Sylwan 160(2): 169-176. 

4. Dudek T. 2017. Badanie preferencji mieszkańców województwa podkarpackiego 

odnośnie wypoczynku w lasach. Nauka Przyroda Technologie 11(2): 153-160. 

5.  Dudek T. 2017. Status i przyszłość użytkowania rekreacyjnego lasu w opinii 

pracowników Lasów Państwowych. Sylwan 161(3): 247-253. 

6. Dudek T. 2017. Wpływ gospodarki leśnej na przydatność lasów podmiejskich 

do rekreacji. Sylwan 161(7): 583-591. 

7. Dudek T. 2017. Rekreacyjne użytkowanie lasu w bilansie rocznym nadleśnictwa 

a szacunkowa wartość rekreacyjnej funkcji lasów. Sylwan 161(9): 748-755. 

 

Sumaryczny IF jednotematycznego cyklu publikacji wynosi 2,219 a suma punktów wg. wykazów 

MNiSW zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 89. 

 

c) omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 

ich ewentualnego wykorzystania: 

 

Wstęp i cel badań 

W problematyce wielofunkcyjnej gospodarki leśnej istotne miejsce zajmuje rekreacyjne 

i turystyczne użytkowanie lasu. Do niedawna za najważniejszą uważano użytkową wartość lasu 

związaną bezpośrednio z produkcją drewna. W związku z tym to produkcji surowca drzewnego 

o najwyższej jakości rynkowej podporządkowana była gospodarka leśna. Jednak wraz z rozwojem 

społeczeństwa dokonuje się zmiana w wartościowaniu funkcji lasów, rekreacyjna wartość lasów coraz 

bardziej zyskuje na znaczeniu. Obserwowany wzrost zainteresowania wypoczynkiem w lasach 

związany jest z rozwojem świadomości społecznej dotyczącej dbałości o zdrowie fizyczne 

i psychiczne, a środowisko leśne pozytywnie oddziałuje na wymienione sfery. Prognozy wskazują, że 
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do 2050 r. nastąpi wzrost wartości rekreacyjnej lasów, zwłaszcza w Chinach, Ameryce Północnej 

i Europie. Trwająca transformacja gospodarki leśnej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 

społeczeństw. W uzasadnionych przypadkach proponuje się zrezygnowanie z pozyskania drewna na 

rzecz pozostałych świadczeń ekosystemu leśnego, w tym udostępnienia lasów dla turystyki 

i rekreacji. Przykładem mogą być tu lasy borealne na północy Finlandii, gdzie ze względu na niskie 

tempo wzrostu drzew pod znakiem zapytania staje ich zrównoważone użytkowanie łączące 

pozyskiwanie drewna z pozostałymi świadczeniami ekosystemu. Natomiast Japonia jest przykładem 

państwa, w którym lasy gospodarcze już w końcu ubiegłego wieku przeszły transformację z lasów 

nastawionych na dostarczanie surowca drzewnego na stanowiące miejsce wypoczynku dla ludności 

miejskiej. 

Tematyka rekreacyjnego użytkowania lasu jest w Polsce nadal mało zgłębiona. Dotychczas 

prowadzono badania przydatności obszarów leśnych do rekreacji na terenach nizinnych, 

a zastosowane metody nie uwzględniały wpływu ukształtowania terenu. Badano również preferencje 

wypoczynkowe mieszkańców wybranych regionów Polski: stolicy, północnej Polski (Bory Tucholskie), 

centralnej Polski (gmina Rogów) oraz Beskidu Sądeckiego. Nie przeprowadzono natomiast badań 

określających stanowisko gospodarzy udostępnionych lasów na temat samej rekreacji leśnej jak 

i rzeczywistej wartości rekreacyjnej lasów z ich punktu widzenia. Brak również opracowań na temat 

wpływu gospodarki leśnej na przydatność lasów do rekreacji. 

Głównym celem prowadzonych badań była analiza rekreacyjnego użytkowania lasów 

w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pomijanej dotąd południowo-wschodniej części kraju. Aby 

wielostronnie ocenić problemy rekreacyjnego użytkowania lasu (środowisko, społeczeństwo, 

gospodarz) przyjęto następujące cele szczegółowe: 

 opracowanie metody oceny potencjału rekreacyjnego lasów w terenie o zróżnicowanej 

orografii, 

 określenie preferencji i wielkości zainteresowania wypoczynkiem w lasach wśród 

mieszkańców południowo-wschodniej Polski, 

 określenie statusu i przyszłości rekreacyjnego użytkowania lasu w gospodarce leśnej 

w Polsce, 

 określenie wpływu gospodarki leśnej na przydatność drzewostanów do rekreacji, 

 określenie rzeczywistej wartości rekreacyjnej lasów państwowych w Polsce z punktu 

widzenia gospodarza terenu. 

 

Metodyka 

Przy opracowywaniu metody oceny potencjału rekreacyjnego w terenie o zróżnicowanej 

orografii oparto się na metodzie waloryzacji rekreacyjnej lasów opracowanej w Instytucie 
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Badawczym Leśnictwa (IBL) i zastosowanej w kilku kompleksach lasów nizinnych. Badania 

wdrożeniowe z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody IBL przeprowadzono w Czarnorzecko-

Strzyżowskim Parku Krajobrazowym położonym na Pogórzu, w strefie przejściowej między Karpatami 

Wschodnimi i Zachodnimi. Parametry niezbędne do określenia potencjału rekreacyjnego lasu 

uzyskano z opisów taksacyjnych drzewostanów sporządzonych dla nadleśnictw Strzyżów i Kołaczyce. 

Preferencje i wielkość zainteresowania wypoczynkiem w lasach wśród mieszkańców 

południowo-wschodniej Polski określono metodą badań ankietowych. Badania przeprowadzono 

w okresie od maja do lipca 2015 r. na grupie 439 mieszkańców województwa podkarpackiego 

(Rzeszów, Krosno, Strzyżów, Mielec, Stalowa Wola, Nowa Dęba oraz  tereny wiejskie). Ankieta 

zawierała 13 pytań, z czego 5 stanowiło metryczkę konieczną do określenia struktury ankietowanych. 

Status i przyszłość rekreacyjnego użytkowania lasu w gospodarce leśnej w Polsce określono 

na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych na losowo wybranej grupie pracowników 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP), które zarządza lasami na 

powierzchni 7,6 mln ha (83% lasów w Polsce). Przygotowana ankieta została rozesłana w czerwcu 

2016 r. pocztą elektroniczną za pośrednictwem Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) do 

podległych im nadleśnictw. Do badań wytypowano 8 z 17 regionalnych dyrekcji, z czego 6 

zdecydowało się wziąć udział w badaniach (RDLP: Białystok, Katowice, Krosno, Radom, Warszawa i 

Zielona Góra).  

Przeprowadzona ankieta składała się z 6 pytań tematycznych oraz metryczki. W badaniach wzięło 

udział 386 pracowników PGL LP.  

Wpływ gospodarki leśnej na przydatność drzewostanów do rekreacji badano w 4 

nadleśnictwach południowo-wschodniej Polski: Głogów, Kańczuga, Leżajsk, Strzyżów; których lasy 

rosną wokół Rzeszowa. Na potrzebę prowadzonych badań założono, że drzewostany powinny 

reprezentować gospodarstwa: lasów ochronnych i lasów gospodarczych. Obok dwóch wymienionych 

część drzewostanów reprezentowała gospodarstwo specjalne. W celu przeprowadzenia analizy 

statystycznej z lasów podmiejskich Rzeszowa wybrano próbę 417 wydzieleń leśnych o łącznej 

powierzchni 3877 ha. Wybór był 2-etapowy. W pierwszym etapie wybrano wydzielenia o powierzchni 

co najmniej 1,0 ha, z drzewostanem w co najmniej II klasie wieku (I klasa, uprawy i młodniki objęte są 

stałym zakazem wstępu), leżące w odległości do 10 km od granic miasta (317 wydzieleń). Jednak 

w tej odległości tylko nieliczne drzewostany należały do gospodarstwa lasów gospodarczych, dlatego 

w drugim etapie, w strefie do 20 km, wybrano 100 wydzieleń zaliczonych do lasów gospodarczych. 

W celu określenia wpływu gospodarki leśnej na przydatność drzewostanów do rekreacji 

przeprowadzono test Chi2 zestawiając ze sobą czynności gospodarcze wykonywane w danych 

wydzieleniach leśnych i stopień rekreacyjnej przydatności drzewostanów wyliczony dla tych 

wydzieleń. Przy określaniu związku między stopniem rekreacyjnej przydatności drzewostanów 



Tomasz Dudek     Załącznik 3. Autoreferat w języku polskim 

 

5 
 

a czynnościami gospodarczymi (trzebież późna pozytywna TPP, rębnia stopniowa gniazdowa 

udoskonalona IVD, rębnia częściowa gniazdowa IID, rębnia gniazdowa zupełna IIIA, rębnia gniazdowa 

częściowa IIIB) wzięto pod uwagę tylko drzewostany w wieku powyżej 60 lat (276 wydzieleń), tak aby 

zminimalizować wpływ wieku na przydatność rekreacyjną lasów. Za pomocą testu Chi2 sprawdzono 

również, czy istnieje związek między przydatnością drzewostanów do rekreacji a rodzajem 

gospodarstwa leśnego (gospodarstwo ochronne GO, gospodarstwo specjalne GS, gospodarstwo 

przerębowo-zrębowe GPZ) oraz między przydatnością drzewostanów do rekreacji a funkcją 

dominującą przypisaną danym lasom (tutaj lasy pełnią 3 główne funkcje: ochrona wód, ochrona 

miast, ochrona drzewostanów trwale uszkodzonych na skutek działania przemysłu). 

Aktualna wartość rekreacyjna lasów państwowych w Polsce z punktu widzenia gospodarza 

terenu została ustalona na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych i własnych kalkulacji. 

Badania przeprowadzono w nadleśnictwach sześciu RDLP: Białystok (28 nadleśnictw), Katowice (32), 

Krosno (23), Radom (22), Warszawa (14) i Zielona Góra (14). Ankieta została rozesłana do nadleśnictw 

pocztą elektroniczną za pośrednictwem biur RDLP. Spośród 154 nadleśnictw 133 wypełniło i odesłało 

ankiety (86% badanych i 31% wszystkich nadleśnictw w Polsce). W wysłanym formularzu, 

wytypowany przez nadleśniczego kompetentny pracownik miał zaznaczyć po 1 odpowiedzi na każde 

z 2 zadanych pytań: 

(1) Jak dużą część rocznych wydatków nadleśnictwa generuje rekreacyjne zagospodarowanie 

i użytkowanie lasu ? (Brak wydatków na ten cel; Mniej niż 3%; 3-5%;  6-10%; Ponad 10%) 

(2) Jak dużą część rocznych przychodów nadleśnictwa stanowią uzyskane z rekreacyjnego 

użytkowania lasu ? (Brak przychodów z tego tytułu; Mniej niż 3%; 3-5%; 6-10%; Ponad 10%). 

Następnie policzono aktualną wartość rekreacyjną lasów państwowych (W) w Polsce: 

 

W = R % * B/ P  [PLN/ha] 

gdzie: 

R – udział rocznych przychodów z rekreacyjnego użytkowania lasu 

B – roczny budżet lasów 

P – powierzchnia lasów 

Wielkość budżetu wzięto z corocznie publikowanego sprawozdania finansowo-gospodarczego PGL 

LP. Powierzchnię lasów wraz z udziałem lasów podmiejskich wzięto z corocznie publikowanego 

raportu o stanie lasów w Polsce. 

 

Podsumowanie wyników badań i wnioski praktyczne 

Wprowadzenie do metody waloryzacji rekreacyjnej lasów opracowanej w IBL trzeciego głównego 

kryterium oceny – nachylenia terenu – pozwala lepiej oceniać przydatność lasów do rekreacji 



Tomasz Dudek     Załącznik 3. Autoreferat w języku polskim 

 

6 
 

w terenie o zróżnicowanej orografii. Wynika to z silnego związku między walorami krajobrazowymi 

terenu, gdzie rzeźba odgrywa ważną rolę w tworzeniu atrakcyjności krajobrazu, a jego potencjałem 

rekreacyjnym. Przeprowadzone badania na Pogórzu Karpackim potwierdzają przydatność 

zmodyfikowanej przez autora metody IBL, do oceny przydatności rekreacyjnej lasów w terenie 

o zróżnicowanej orografii. (praca 1) 

Metoda ta została również wykorzystana w innych pracach autora (załącznik 5: IIA 3, 4, IIB 18, 24). 

Przeprowadzone badania wykazały duże zainteresowanie wypoczynkiem w lasach wśród 

mieszkańców południowo-wschodniej Polski. Rozkład wizyt w lasach jest nierównomierny,  

zdecydowanie najbardziej ekosystemy leśne obciążone są w dni wolne od pracy. Przy rekreacyjnym 

zagospodarowaniu lasów należy wziąć pod uwagę preferencje mieszkańców danego regionu, co 

umożliwi zarządzającym lasami bardziej skuteczną ochronę środowiska leśnego oraz sterowanie 

ruchem rekreacyjnym. W lasach Podkarpacia najwięcej obiektów i urządzeń służących wypoczynkowi 

powinno zostać ulokowanych w głębi lasu przy drogach i ścieżkach leśnych. Ich położenie, zwłaszcza 

w przypadku nowych inwestycji, powinno zostać dobrze oznakowane i rozpowszechnione najbardziej 

skutecznymi kanałami informacji dla danej grupy docelowej oraz „zareklamowane” w obiektach 

położonych w strefie brzegowej lasu. Wśród mieszkańców województwa podkarpackiego 

największym zainteresowaniem cieszy się zbieranie grzybów, jak też różne formy aktywności 

związane z wyznaczonymi drogami i ścieżkami leśnymi. Preferencje dotyczące zagospodarowania 

rekreacyjnego lasów są wyraźnie różne wśród mieszkańców miast i wsi. Różnice te są istotne 

statystycznie (χ2 = 17,82, df = 6, p = 0,01). Wraz z wielkością miasta rośnie zapotrzebowanie 

mieszkańców na wypoczynek w lasach zagospodarowanych rekreacyjnie. Biorąc pod uwagę 

otrzymane wyniki należy zintensyfikować i zdywersyfikować prace związane z rekreacyjnym 

zagospodarowaniem lasów. Lasy udostępnione do wypoczynku w pobliżu największych miast 

powinny zostać zagospodarowane intensywnie z zachowaniem określonych zasad wskazanych przez 

autora, natomiast część lasów udostępnionych do wypoczynku powinna zostać zagospodarowana 

tylko w dyskretny sposób. Wykonując projekty zagospodarowania rekreacyjnego lasów, należy 

zwrócić uwagę szczególnie na potrzebę wyznaczenia przestrzennych elementów liniowych. 

W pierwszej kolejności należy wykorzystać istniejące drogi leśne i linie podziału powierzchniowego 

drzewostanów tak aby zapobiec niepotrzebnej fragmentaryzacji kompleksów leśnych. W miejscach 

o większej intensywności odwiedzin należy umieszczać zamykane kosze na śmieci, ławki i tablice 

informacyjne. W wybranych lasach woj. podkarpackiego przeznaczonych do biwakowania nie 

powinno zabraknąć również wiat turystycznych oraz wyznaczonych i zabezpieczonych miejsc na 

ognisko. Natomiast w regionach o dużej lesistości i intensywnym ruchu turystycznym (np. Bieszczady) 

należy przeznaczyć wybrane drzewostany o rozluźnionym zwarciu, polany śródleśne lub podleśne łąki 

na pola namiotowe. Ograniczona ilość zagospodarowanych pól namiotowych powoduje, że turyści 
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rozbijają namioty „na dziko” jednocześnie najczęściej zaśmiecając teren. Niezbędne jest zwiększenie 

liczby zagospodarowanych parkingów leśnych zwłaszcza w pobliżu atrakcji turystycznych 

znajdujących się na terenach leśnych oraz przy trasach o dużym natężeniu ruchu. Ważne jest również 

wyznaczenie parkingów w kompleksach leśnych najchętniej odwiedzanych przez mieszkańców miast 

a leżących w odległości uniemożliwiającej dojście bądź dojazd rowerem. Niezbędne jest również 

ograniczenie turystycznego użytkowania lasów, których wyliczona pojemność rekreacyjna jest równa 

0 (np. lasy I klasy wieku, tj. <20 lat lub lasy na siedliskach bagiennych). W przypadku lasów 

podmiejskich Rzeszowa jest to 5208 ha, co stanowi 17%. Pozwoliłoby to zminimalizować ryzyko 

wystąpienia procesu degradacji środowiska na najbardziej zagrożonych terenach a takie 

postępowanie jest niezbędnym elementem zrównoważonej gospodarki leśnej. Wobec rosnącego 

zainteresowania wypoczynkiem w lasach i związanych z tym zagrożeń dla ekosystemów leśnych 

kluczowe wydaje się również wprowadzenie monitoringu zmian zachodzących w środowisku leśnym 

w wyniku jego użytkowania. (prace 2-4) 

Zdaniem większości (54%) ankietowanych pracowników PGL LP rekreacja leśna w obecnych 

warunkach gospodarczych nie będzie odgrywać większej roli w strukturze dochodów organizacji, 

równocześnie ponad połowa badanych (55%) jest za utrzymaniem obecnego statusu w zakresie 

pobierania opłat za rekreacyjne użytkowanie lasu. Blisko połowa (48%) ankietowanych jest zdania, że 

aktualny poziom rekreacyjnego zagospodarowania lasów jest za niski, co potwierdza opinię wyrażoną 

przez użytkowników lasów. Podstawowym źródłem wiedzy na temat rekreacyjnego użytkowania lasu 

wskazanym przez pracowników PGL LP biorących udział w badaniach są ich własne doświadczenia 

i obserwacje. Ponieważ jednocześnie świadomość zagrożeń płynących z rekreacyjnego użytkowania 

lasu jest wśród respondentów niska (zdecydowana większość respondentów (89%) nie dostrzega 

wagi zagrożeń dla trwałości ekosystemu leśnego, jakie przynosi rekreacyjne użytkowanie lasu), 

należałoby uruchomić szkolenia z tej tematyki. (praca 5) 

Stwierdzono istotny wpływ gospodarki leśnej na przydatność drzewostanów do rekreacji, należy 

zauważyć, że związek ten dla czynności gospodarczych i rodzaju gospodarstwa jest słaby (V 

Cramera<0,3), natomiast dla funkcji lasu – średni (0,3<V<0,5). Uwzględniając czynności gospodarcze 

wykonywane w danym wydzieleniu leśnym, zauważono, że lasy prowadzone rębnią IVD (cięcia na 

małych powierzchniach) cechują się największą przydatnością do rekreacji (92%), natomiast najmniej 

przydatne są lasy prowadzone rębnią gniazdową zupełną IIIA (rębni zupełnej nie testowano – nie 

stosowano na badanym terenie). Biorąc pod uwagę rodzaj gospodarstwa leśnego, najwięcej 

drzewostanów przydatnych do rekreacji odnotowano w gospodarstwie ochronnym (60%), 

w gospodarstwie specjalnym było ich 46%, a w gospodarstwie przerębowo-zrębowym – 33%. Mówiąc 

o lasach przeznaczonych do wypoczynku, ma się na myśli przede wszystkim lasy położone 

w bezpośrednim sąsiedztwie dużych miast a lasy te pełnią głównie funkcję ochrony miast (około 9% 
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lasów państwowych w Polsce) i ochrony wód (około 22%). Jak wykazano w pracy, lasy wodochronne 

cechują się ponad dwukrotnie większą przydatnością do rekreacji niż lasy pełniące funkcję ochrony 

miast. Lasy ochronne miast pełnią funkcję filtracyjną powietrza, niezwykle istotną dla mieszkańców 

dużych aglomeracji. Jednak część z nich jest uszkodzona przez przemysł oraz zanieczyszczenia 

komunikacyjne, więc dodatkowe obciążanie nadmiernym ruchem rekreacyjnym może zagrażać ich 

trwałości, a tym samym ciągłości świadczonych usług ekosystemowych. Dlatego główny ruch 

rekreacyjny powinien być skierowany do lasów wodochronnych (nie mylić z ochroną ujęć wód – tj. 

gospodarstwo specjalne), w których zwykle jest podniesiony wiek rębności, a użytkowanie 

prowadzone jest na małych powierzchniach cięć. (praca 6) 

Obliczona aktualna wartość rekreacyjna lasów państwowych w Polsce, z punktu widzenia 

gospodarzy terenu, to około 33 zł/ha. Przy uwzględnieniu tylko lasów miejskich i podmiejskich 

wartość ta wynosi 374 zł/ha, co stanowi w przybliżeniu 10% wartości oszacowanej dostępnej 

w literaturze. Można więc przypuszczać, że pozostałe 90% przychodów, które generuje funkcja 

rekreacyjna lasów, pozostaje w rękach lokalnych przedsiębiorców (noclegi, mała gastronomia, sklepy 

spożywcze, pamiątki, transport i inne usługi). Przedstawione wyniki dostarczają ważnych informacji 

dla zarządzających lasami państwowymi oraz dla społeczeństwa. Zarządzający lasami powinni dążyć 

do zmiany niekorzystnego dla nich stosunku 1:9. Ponoszone przez nadleśnictwa wydatki na 

rekreacyjne zagospodarowanie i użytkowanie lasu, w wysokości najczęściej do 3% wydatków ogółem, 

nie są najczęściej rekompensowane przez przychody z tego tytułu. W związku z tym należałoby 

zastanowić się nad zmianą polityki leśnej państwa wobec rosnącego popytu na rekreację leśną 

i towarzyszące temu zagrożenie trwałości w krajobrazie najbardziej obciążonych lasów. Istotną rolę 

powinna odegrać tutaj edukacja społeczeństwa w zakresie funkcji pełnionych przez lasy i związanych 

z tym kosztów prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Zrozumienie tej złożonej roli lasu 

istnieje wśród części społeczeństwa korzystającej ze świadczeń ekosystemu leśnego, w tym rekreacji 

leśnej, co przejawia się deklaracjami współfinansowania w określonym zakresie tych funkcji. 

Jak pokazują badania przeprowadzone w Szwecji, transformacja gospodarki leśnej w celu 

dostosowania lasów do potrzeb rekreacyjnego użytkowania może być opłacalna tym bardziej, im 

krótszy jest okres takich przemian. Jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że zwrot nakładów 

poniesionych na przekształcenie gospodarki leśnej nie nastąpi od razu. Taka przemiana nie mogłaby 

dokonać się na terenie wszystkich lasów państwowych, gdyż opłacalna może być tylko w lasach 

cieszących się największym zainteresowaniem ze strony rekreantów, a więc szczególnie położonych 

w pobliżu dużych skupisk ludności.  

Proponowane główne założenia transformacji gospodarki leśnej w celu dostosowania jej do 

potrzeb rekreacyjnego użytkowania lasu i optymalizacji kosztów to: 

– maksymalne wykorzystanie odnowienia naturalnego, 
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– wydłużenie wieku rębności, 

– ograniczenie zrębów zupełnych, preferowanie cięć pojedynczych drzew i na możliwie małych 

powierzchniach, 

– stosowanie wyłącznie środowisko-oszczędnych technologii pozyskiwania drewna (np. 

z wykorzystaniem: zaprzęgów konnych, mikrociągników, kolejek linowych, małych i średnich 

forwarderów), 

– hodowanie drzewostanów mieszanych z przewagą gatunków liściastych, z możliwe bogatym 

składem gatunkowym dostosowanym do siedliska, 

– utrzymywanie niezbyt gęstego podszytu, maksymalnie do 30% pokrycia powierzchni 

w zmieszaniu grupowym, 

– wprowadzenie elementów zagospodarowania rekreacyjnego lasu, w tym małej architektury 

wykonanej z materiałów miejscowych, przyjaznych dla środowiska. (praca 7) 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych 

 

Moje zainteresowania naukowe związane są z użytkowaniem lasu i innych terenów zieleni 

wysokiej oraz waloryzacją krajobrazu leśnego dla potrzeb rekreacyjnego użytkowania. Obejmują 

następujące zagadnienia i związane z nimi osiągnięcia: 

 

5.1. Wieloaspektowa ocena technologii zrywki drewna 

 

Lasy nizinne 

W lasach nizinnych w Polsce najczęściej używanymi środkami do zrywki drewna są ciągniki 

rolnicze wyposażone we wciągarki linowe lub kleszcze hydrauliczne. Celem badań było porównanie 

wydajności ciągnika rolniczego zrywającego drewno dłużycowe na tej samej powierzchni zrębu 

zupełnego w podobnych warunkach pracy i przy tej samej jednoosobowej załodze 

(kierowca−operator) przy dwóch wariantach techniczno−technologicznych. Warianty te to zrywka 

ciągnikiem rolniczym z użyciem wciągarki linowej (zrywka liną bez konieczności dojazdu do ładunku) 

i kleszczy (potrzeba bezpośredniego dojazdu do ładunku). Badania zlokalizowano na zrębie zupełnym 

zrealizowanym rębnią Ib w Nadleśnictwie Koniecpol.  

Najważniejsze wyniki: 

 przy zrywce drewna długiego na zrębach zupełnych ciągnikiem rolniczym na krótkie 

odległości (do około 250 m) można osiągnąć wyższą wydajność przy zastosowaniu kleszczy 

zrywkowych niż w przypadku użycia wciągarki linowej. Wynika to przede wszystkim ze 
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znacznie krótszego czasu trwania prac załadowczo−rozładowczych w przypadku użycia 

kleszczy hydraulicznych; 

 zastosowanie na ciągniku rolniczym przy zrywce drewna wciągarki linowej jako urządzenia 

pomocniczego umożliwia formowanie większych ładunków, a tym samym osiągnięcie wyższej 

wydajności, przy zrywce prowadzonej na dalsze odległości niż w przypadku użycia kleszczy. 

Użycie wciągarki daje ponadto możliwość zrywki drewna bez konieczności podjeżdżania 

w bezpośrednie jego sąsiedztwo, co umożliwia wyciąganie ładunków z miejsc trudno 

dostępnych. 

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

 Dudek T., 2009, Wydajność zrywki drewna długiego na zrębie zupełnym ciągnikiem rolniczym 

z wciągarką lub kleszczami hydraulicznymi, Sylwan, 153(6), 386-392. 

Lasy górskie 

W lasach górskich w Polsce najczęściej używanymi środkami do zrywki drewna są: ciągniki 

specjalistyczne typu skider, ciągniki rolnicze z napędami na wszystkie koła, zaprzęgi konne oraz 

kolejki linowe. Głównym celem prowadzonych badań było dokonanie oceny wybranych technologii 

zrywki drewna (a więc środków zrywkowych i sposobów ich użycia) w lasach górskich - na przykładzie 

najczęściej stosowanych w gospodarstwie leśnym w Polsce - i na tej podstawie wskazanie technik 

optymalnych. Natomiast celami cząstkowymi była ocena stosowanych technologii pod kątem: 

osiąganej wydajności, ekonomicznej efektywności, wyrządzanych szkód w środowisku leśnym. 

Połowa powierzchni ulokowana została w drzewostanach trzebieżowych a połowa w rębnych, 

w lasach górskich nadleśnictw: Dukla, Wetlina, Rymanów. Ocenie poddane zostały następujące 

technologie zrywki drewna: konna wleczona, konna podwieszona, ciągnikowa półpodwieszona, 

ciągnikowa nasiębierna, kolejkami linowymi półpodwieszona. Zakres prac obejmował: pomiar 

wydajności w oparciu o czasochłonność, porównanie kosztów jednostkowych, pomiar wielkości szkód 

w warstwie drzew, nalotu i podrostu oraz gleby. 

Najważniejsze wyniki: 

 w trudnym terenie (duże spadki) o wiele lepsze rezultaty eksploatacyjne (wydajność) osiąga 

się, stosując pojazdy z napędem na wszystkie koła. Badania porównawcze z użyciem ciągnika 

rolniczego (MTZ 82) i dwukółki wykazały, że w przypadku kiedy jej oś była napędzana - 

zestaw ten przemieszczał większe (o 45%) ładunki jednorazowe, co wpłynęło na osiągnięcie 

blisko 2-krotnie większej wydajności; 

 w drzewostanach z trzebieżą późną zrywka zaprzęgiem 2-konnym wyposażonym w wóz, jest 

bardziej wydajna niż ciągnikiem rolniczym z dwukółką bez napędzanej osi. Natomiast badania 

w drzewostanach rębnych wykazały, że technologie zrywki „zaprzęgiem 2-konnym z wozem” 
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i „ciągnikiem rolniczym z wozem” osiągają zbliżone wydajności. Wpływ na takie wyniki, 

pomimo mniejszych ładunków transportowanych przez konie, miał najkrótszy czas załadunku 

przy zrywce z ich użyciem (lepsza możliwość dojazdu do ładunków w trudnym terenie); 

 istniejące w Polsce przekonanie o małej wydajności zrywki drewna kolejkami linowymi jest 

nieuzasadnione. Zbliżoną wydajność zrywki drewna długiego (do uzyskanej przez kolejkę 

Larix 3T) - otrzymano w TPP dla ciągnika rolniczego MTZ 82. Jednak należy zaznaczyć, że 

możliwość prowadzenia zrywki drewna ciągnikami rolniczymi w lasach górskich ograniczona 

jest do drzewostanów rosnących na stokach o nachyleniu mniejszym niż 8 - 10°; 

 w przypadku zrywki drewna krótkiego S2, najniższy godzinowy koszt został poniesiony przy 

stosowaniu technologii zaprzęgiem 2-konnym wyposażonym w wóz. Jest on 2-krotnie niższy 

w porównaniu z trzema technologiami zrywki z użyciem ciągnika rolniczego i 4-krotnie niższy 

od kosztu technologii LKT 80 z napędzaną dwukółką; 

 najniższe koszty bezpośrednie zrywki 1 m3 drewna krótkiego S2 w zakresie odległości do 700 

m - w drzewostanach obu kategorii użytkowania - odnotowano dla zrywki konnej. Przy takim 

samym kierunku transportu (w dół stoku) w drzewostanach rębnych zrywka konna drewna 

stosowego okazała się nawet około 2-razy tańsza niż ciągnikowa; 

 najniższe koszty bezpośrednie zrywki 1 m3 drewna długiego z górskich drzewostanów 

trzebieżowych  wyliczono dla technologii półpodwieszonej skiderem LKT 80, natomiast 

z drzewostanów rębnych - przy odległościach transportowych do ok. 600 m - dla technologii 

zrywki wleczonej zaprzęgiem 2-konnym, zaś przy dłuższych – dla technologii półpodwieszonej 

ciągnikiem rolniczym MTZ 82. Niezależnie od odległości i kategorii użytkowania, najwyższe 

koszty bezpośrednie poniesiono przy zrywce drewna długiego kolejką linową Larix 3T; 

 wzrost odległości transportowej powyżej około 400 m rzutuje w widoczny sposób na 

zwiększenie się kosztu jednostkowego zrywki drewna kolejką linową w porównaniu 

z technologiami ciągnikowymi, w związku z czym w celu poprawienia efektywności tej 

proekologicznej technologii zrywki drewna, należałoby przygotować projekt rozbudowy 

infrastruktury drogowej; 

 technologie związane z użyciem zaprzęgu dwukonnego są najbardziej proekologiczne. 

Natomiast następne miejsca w ocenie zajęły kolejno technologie zrywki  związane  z  użyciem  

kolejki  linowej  (Larix  3T), ciągnika rolniczego (MTZ 82) oraz ciągnika specjalistycznego  

skider  (LKT  80). 

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

 Dudek T., 2010, Badanie wydajności technologii zrywki drewna w lasach górskich. Cz. 1. 

Drzewostany przedrębne, Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 3, 3-5. 



Tomasz Dudek     Załącznik 3. Autoreferat w języku polskim 

 

12 
 

 Dudek T., 2010, Badanie wydajności technologii zrywki drewna w lasach górskich. Cz. 2. 

Drzewostany rębne, Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 4, 2-4. 

 Dudek T., Sosnowski J., 2011, Ocena środowiskooszczędności wybranych technologii zrywki 

drewna w lasach górskich, Sylwan, 155(6), 413-420. 

 Dudek T., 2011, Efektywność wybranych technologii zrywki drewna krótkiego w lasach 

górskich, Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 2, 8-10. 

 Dudek T., 2012, Efektywność wybranych technologii zrywki drewna długiego w lasach 

górskich, Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 2, 14-16. 

Usprawnienie metody oceny uszkodzeń gleby od zrywki drewna 

Dotychczas powszechnie stosowaną metodą badania uszkodzeń gleby w wyniku zrywki 

drewna jest metoda opracowana w latach 60-tych ubiegłego wieku przez Dyrnessa. Metoda ta opiera 

się na wzrokowej ocenie uszkodzeń gleby w punktach węzłowych. Autor postawił sobie ze cel 

zwiększenie dokładności metody Dyrnessa za pomocą dostępnych osiągnięć rozwoju cywilizacyjnego: 

fotografii cyfrowej i inżynierskich programów komputerowych. Studiowanie literatury oraz dyskusja 

z absolwentami politechnik pozwoliły na wskazanie 3 programów (CorelDRAW 11, AutoCAD R14 oraz 

Solid Edge V17) za pomocą których możliwe było osiągnięcie postawionego sobie celu. Badania 

zlokalizowano na tych samych powierzchniach na których przeprowadzono ocenę wybranych 

technologii zrywki drewna w lasach górskich a wyniki uszkodzeń gleby były częścią składową tej 

oceny. CorelDRAW umożliwia zaznaczenie na fotografii cyfrowej obszaru wyznaczonego przez ramkę 

kwadratową o boku 1 m oraz obszaru powstałej szkody w granicach wyznaczonych przez boki 

kwadratu, czyli na poletku o powierzchni 1 m2. W programie AutoCAD dokonuje się zwymiarowania 

boku kwadratu (tzn. użytej do badań ramki) określając jego rzeczywisty wymiar. W programie Solid 

Edge za pomocą odpowiednich narzędzi wyświetla się wartość pola odfotografowanej szkody. 

Najważniejsze wyniki: 

 wspomaganie oceny wzrokowej jakości uszkodzeń gleby przez technikę komputerową, 

zapewnia uzyskanie bardziej obiektywnych wyników badań. Niezależnie od stosowanej 

technologii zrywki drewna i rodzaju drzewostanu poziom uszkodzeń gleby zmierzony za 

pomocą zaproponowanej przez autora metody jest niższy o ok. 5-9% w stosunku do 

ustalonego metodą Dyrnessa; 

 zrywka zaprzęgiem 2-konnym powoduje w porównaniu z ciągnikami znacznie mniejsze 

szkody, czego dowodem jest najmniejsza powierzchnia z glebą uszkodzoną oraz najmniejsze 

ubicie gleby. W związku z coraz mniejszym udziałem konnej zrywki drewna w Polsce, należy 

dążyć do zastępowania jej - szczególnie w górskim gospodarstwie leśnym, gdzie dominują 
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lasy ochronne - użyciem mobilnych kolejek linowych (np. typu Larix). Urządzenia te, 

w porównaniu ze zrywką ciągnikami w mniejszym stopniu uszkadzają glebę. 

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

 Dudek T., 2011, Computer-aided assessment of soil damage caused by wood extraction, Acta 

Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 10(2), 5-13. 

Charakterystyka i warianty technologii zrywki drewna mobilnymi kolejkami linowymi 

Opis wariantów technicznych i technologicznych zrywki jest szczególnie istotny dla praktyki. 

Odpowiedni dobór wariantu do warunków drzewostanowych pozwala zaplanować i płynnie 

przeprowadzić prace pozyskaniowe. Celem prowadzonych obserwacji było uzupełnienie literatury 

krajowej o nową wiedzę na temat mobilnych kolejek linowych. 

Najważniejsze wyniki: 

 charakterysyka 9 wariantów technicznych zrywki drewna mobilnymi kolejkami linowymi; 

 wyróżnienie i opis 2 wariantów technologicznych zrywki drewna mobilnymi kolejkami 

linowymi; 

 wskazanie minimalnej liczby kolejek linowych do zastosowania w Polsce. 

Uzyskane wyniki opublikowano w: 

 Sosnowski J., Dudek T., 2006, Kolejki linowe do zrywki drewna Larix, Technika Rolnicza 

Ogrodnicza Leśna, 12, 17-19. 

 Dudek T., 2011, Warianty technologiczne zrywki drewna mobilnymi kolejkami linowymi, 

Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 5, 8-9. 

 

5.2. Badanie krajobrazu leśnego dla potrzeb rekreacyjnego użytkowania lasu 

 

Waloryzacja krajobrazu leśnego dla potrzeb rekreacji leśnej 

Badania dotyczące krajobrazu leśnego są nieliczne a oczekiwania społeczne w stosunku do 

pozaprodukcyjnych funkcji lasów rosnące, co wymusza zmiany w podejściu do zasad gospodarowania 

lasami. Potrzeby identyfikowania i ochrony cennych krajobrazów dostrzeżone zostały na forum 

międzynarodowym czego efektem było podpisanie przez 35 państw w tym Polskę, Europejskiej 

Konwencji Krajobrazowej. Zadaniem konwencji jest promocja działań oraz organizowanie 

europejskiej współpracy na rzecz krajobrazu, w tym głównie jego  ochrona poprzez planowanie 

i zarządzanie. Celem badań było opracowanie metody umożliwiającej sprawną waloryzację 

krajobrazu leśnego dla potrzeb rekreacji leśnej oraz przetestowanie jej w kilku obiektach leśnych 

reprezentujących lasy chętnie odwiedzane. Wstępem do badań było przeprowadzenie oceny 
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krajobrazu okolic Rzeszowa metodą bonitacji punktowej. Badania krajobrazu leśnego 

przeprowadzono w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym, Magurskim Parku 

Narodowym i lasach podmiejskich Rzeszowa. 

Najważniejsze wyniki: 

 w toku badań stwierdzono, że największy wpływ na przynależność danego pola do klasy 

wizualnej atrakcyjności krajobrazu miały lasy. Pola które ze względu na brak lasów lub 

niewielkie kompleksy o krótkiej ścianie lasu, otrzymały niską ocenę - mniej niż 3pkt, 

w większości przypadków (90% pól z oceną lasów < 3pkt) zostały w wyniku sumarycznej 

oceny zakwalifikowane do III lub IV klasy wizualnej atrakcyjności krajobrazu, zaś te które 

otrzymały co najmniej 3 pkt - w większości przypadków (91%) - do klasy I i II (najwyższe 

walory krajobrazowe); 

 wskazano miejsca w najbliższej okolicy Rzeszowa, których zagospodarowane i udostępnione 

do celów wypoczynkowych byłoby najbardziej zasadne ze względu na wysokie walory 

krajobrazowe; 

 opracowano metodykę (jest to modyfikacja, która ma ułatwić stosowanie dotąd nie używanej 

metody Rožkova) pozwalającą wytypować drzewostany o wysokich walorach 

krajobrazowych, dzięki czemu możliwe jest realizowanie głównych założeń Europejskiej 

Konwencji Krajobrazowej, tj. planowanie, urządzanie i ochrona najcenniejszych krajobrazów, 

tutaj zalesionych obszarów Europy. Metoda ta cechuje się niską czasochłonnością i kosztami, 

przez co może stanowić dobre narzędzie do wielkoobszarowej oceny i monitoringu zmian 

krajobrazów leśnych. Do zalet należy również wysoka obiektywność wynikająca z oceny cech 

w większości mierzalnych, np.: nachylenie terenu, wilgotność siedliska, wiek drzewostanu, 

skład gatunkowy; 

 największy wpływ na przynależność danego wydzielenia do klasy estetyczności krajobrazu 

leśnego przy jego ocenie z perspektywy wnętrz drzewostanowych mają następujące cechy 

drzewostanu: pokrycie runa, nachylenie terenu oraz skład gatunkowy warstwy drzew 

i krzewów. Otrzymane wyniki potwierdzają ogólne przekonanie o wpływie różnorodności 

biologicznej i ukształtowania terenu na estetykę odbieranego krajobrazu naturalnego; 

 statystyczna weryfikacja wyników badań wykazała istotne różnice wpływu siedliskowego 

typu lasu na walory krajobrazowe rosnących drzewostanów. Na żyznych świeżych siedliskach 

udział drzewostanów o wysokich walorach krajobrazowych jest znacznie większy niż na 

siedliskach żyznych mokrych; 

 na przykładzie Magurskiego Parku Narodowego wykazano, że walory krajobrazowe nie 

zawsze są czynnikiem gwarantującym zainteresowanie turystyczne danym obszarem; 
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 wyżej oceniane były wnętrza krajobrazowe drzewostanów z pokrywą zielną niż pozbawione 

roślinności – goła ściółka. Natomiast gęsty podrost i podszyt (≥ 40% pokrycia terenu) obniżają 

wartość krajobrazową drzewostanów. 

 

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

 Dudek T., 2012, Ocena walorów krajobrazowych okolic Rzeszowa, Acta Scientiarum 

Polonorum Administratio Locorum, 11(1), 65-71. 

 Dudek T., 2016, Valuation of forest landscape in the Czarnorzecko -Strzyżowski Landscape 

Park, Space & Form, 26, 187-200. 

 Dudek T., 2016, Walory krajobrazu leśnego Magurskiego Parku Narodowego a wykorzystanie 

potencjału rekreacyjnego, Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio 

et Industria Lignaria, 15(4), 223-227. 

 Dudek T., 2016, Walory krajobrazowe lasów podmiejskich Rzeszowa w aspekcie tworzenia 

przestrzeni wypoczynkowej, TEKA Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów 

Krajobrazowych, XII(2), 42-47. 

Badanie wpływu gospodarki leśnej na walory krajobrazowe lasów 

Czerpanie przyjemności z oglądania atrakcyjnych widoków jest jedną z głównych przyczyn 

odwiedzin terenów leśnych w wielu miejscach na świecie. W literaturze zagranicznej możemy 

odszukać szereg prac, w których autorzy wskazują na gospodarkę leśną jako decydujący czynnik 

w kształtowaniu krajobrazu leśnego. Natomiast brak podobnych prac w literaturze krajowej. Celem 

badań było określenie wpływu prowadzonej gospodarki leśnej na estetykę krajobrazu leśnego 

w warunkach gospodarczych Polski. Badania prowadzono w lasach górskich południowo-wschodniej 

Polski oraz w lasach podmiejskich Rzeszowa. 

Najważniejsze wyniki: 

 odpowiedni dobór technologii zrywki drewna może przyczynić się do zminimalizowania 

poziomu szkód glebowych oraz uszkodzeń roślinności wszystkich warstw drzewostanu 

stanowiących podstawowe komponenty krajobrazów leśnych. Najmniejsze uszkodzenia 

komponentów krajobrazu leśnego odnotowano przy zrywce drewna zaprzęgiem 2-konnym, 

pośrednie przy stosowaniu technologii związanych z użyciem kolejki linowej Larix 3T lub 

ciągnika rolniczego MTZ 82, zaś największe przy zrywce skiderem LKT 80; 

 istnieje statystyczny związek między walorami krajobrazowymi lasów a rodzajem 

gospodarstwa leśnego, czynnościami gospodarczymi i przydatnością lasów do rekreacji; 
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 udział w lasach drzewostanów o dużych walorach krajobrazowych rośnie wraz ze stopniem 

ich przydatności do użytkowania rekreacyjnego; 

 największy udział drzewostanów o wysokich walorach krajobrazowych występuje przy 

pozyskiwaniu drzew na małych powierzchniach cięć. 

 

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

 Dudek T., 2011, Kształtowanie krajobrazu leśnego w warunkach racjonalnego użytkowania 

lasów, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 568, 27-33. 

 Dudek T., 2017, Wpływ gospodarki leśnej na estetykę krajobrazu leśnego, Acta Scientiarum 

Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 16(4), 243-251. 

 

5.3. Rekreacja leśna 

 

Potencjał rekreacyjny lasu 

Wraz z rosnącym zainteresowaniem wypoczynkiem w lasach rośnie ryzyko uszkadzania 

środowiska leśnego. Dlatego niezbędne jest określenie dopuszczalnego poziomu negatywnego 

oddziaływania rekreacji i turystyki na środowisko, zwłaszcza na obszarach chronionych i innych 

udostępnianych szerszej liczbie odwiedzających. Poziom ten może być wyrażony przez pojemność 

rekreacyjną, rozumianą jako dopuszczalna liczba odwiedzających, którzy mogą przebywać w tym 

samym czasie na danym terenie, nie powodując dewastacji i degradacji środowiska naturalnego. 

Celem badań było przetestowanie opracowanej metody waloryzacji rekreacyjnej lasów w terenie 

o zróżnicowanej orografii (stanowi część dzieła przedstawionego do oceny) w kilku obiektach leśnych 

reprezentujących lasy chętnie odwiedzane i określenie potencjału rekreacyjnego tych obiektów. 

Dodatkowo w niektórych obiektach uwzględniono rzeczywistą i potencjalną liczbę odwiedzających. 

Badania przeprowadzono w 4 parkach narodowych w których las zajmuje co najmniej 80% 

powierzchni (Magurski PN, Babiogórski PN, Bieszczadzki PN, Gorczański PN), w lasach położonych 

wokół uzdrowiska Rymanów Zdrój, w lasach Beskidu Niskiego – Nadleśnictwo Łosie, w lasach 

podmiejskich Rzeszowa i Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym. 

Najważniejsze wyniki: 

 wyznaczenie drzewostanów o najwyższej przydatności do użytkowania rekreacyjnego 

położonych w lasach podmiejskich Rzeszowa; 

 opracowanie procedury kontroli leśnych górskich obszarów chronionych wystawionych na 

oddziaływanie ruchu turystyczno – rekreacyjnego. W Gorczańskim i Bieszczadzkim Parku 

Narodowym obserwuje się dobre wykorzystanie potencjału rekreacyjnego z pewną rezerwą 
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bezpieczeństwa dla chronionej przyrody również przy uwzględnieniu powierzchni ochrony 

ścisłej. Takie zarządzanie pozwala godzić ustawowe funkcje społeczne i ochronne parków 

narodowych. Niskie wykorzystanie potencjału rekreacyjnego w Magurskim Parku 

Narodowym wskazuje na niewykorzystane możliwości poprawy kondycji finansowej parku. 

Natomiast przekroczony wskaźnik dla Babiogórskiego Parku Narodowego stwarza zagrożenie 

dla chronionej przyrody, w takim przypadku administracja parku powinna rozważyć 

wprowadzenie pewnych ograniczeń w ruchu turystycznym; 

 drzewostany w 0 i I stopniu przydatności do rekreacji powinny być wyłączone z tej formy 

użytkowania. Część z nich to uprawy i młodniki do 4 m wysokości,  które  ustawowo  są  

objęte  stałym  zakazem  wstępu.  Główny  ruch  turystyczno-rekreacyjny powinien być 

skierowany do drzewostanów starszych klas wieku (powyżej 80 lat) zaliczonych do III i IV 

stopnia przydatności do rekreacji; 

 potencjał rekreacyjny lasów może być wykorzystany jako wskaźnik możliwości świadczenia 

usług wypoczynkowych ekosystemu leśnego;  

 wyznaczony próg negatywnego oddziaływania ruchu turystyczno-rekreacyjnego na 

ekosystem leśny, może być narzędziem dla administracji lasów do takiego zarządzania lasami 

przy którym zachowana będzie trwałość ekosystemu leśnego; 

 określenie potencjału rekreacyjnego drzewostanów jest niezbędne do ustalenia wielkości 

i kierunku ruchu rekreacyjnego jaki może zostać przyjęty bezpiecznie dla trwałości 

ekosystemu leśnego. Wskaźnik ten umożliwia właściwe sterowanie ruchem rekreacyjnym 

i równomierne jego rozłożenie na tereny naturalnie bardziej odporne na uszkodzenia. 

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

 Dudek T., 2013, Wyznaczanie obszarów leśnych przydatnych do celów wypoczynkowych 

w najbliższym sąsiedztwie Rzeszowa, Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 

12(2), 5-12. 

 Dudek T., 2014, Potencjał rekreacyjny Magurskiego Parku Narodowego a rzeczywista liczba 

zwiedzających, Sylwan, 158(11), 875-879. 

 Dudek T., 2016, Recreational potential of forests as an indicator of leisure related services 

provided by forest ecosystems, Ekonomia i Środowisko,  4(59), 154-164. 

 Dudek T., Kuziak J., 2017, Wyznaczenie progu negatywnego oddziaływania ruchu turystyczno-

rekreacyjnego na ekosystem  leśny  –  przykład  Nadleśnictwa  Łosie, Nauka  Przyroda  

Technologie,  11(4), 333-342. 

 Dudek T., 2017, Recreational potential as an indicator of accessibility control in protected 

mountain forest areas, Journal of Mountain Science, 14(7), 1419-1427. 
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Ocena programów kształcenia z zakresu rekreacyjnego użytkowania lasu 

Programy szkół średnich i studiów leśnych powinny zapewnić absolwentom odpowiedni 

poziom wiedzy, by mogli w pełni realizować współczesne zadania gospodarki leśnej. Należy 

jednocześnie pamiętać, że leśna turystyka i rekreacja odgrywają coraz istotniejszą rolę 

w prowadzeniu gospodarstwa leśnego i ochronie lasów w Polsce, a w wielu miejscach na świecie 

stanowią znaczną część całkowitej wartości gospodarczej lasów. Turystyka i rekreacja leśna powinny 

więc wpisać się w program kształcenia leśników na wszystkich poziomach edukacji. Celem pracy była 

ocena programów kształcenia z zakresu użytkowania rekreacyjnego lasów przez absolwentów 

średnich i wyższych szkół leśnych zatrudnionych w Lasach Państwowych (PGL LP). Taka opinia jest 

tym bardziej cenna, że zweryfikowana została przez praktykę. Dzięki pracy w zawodzie absolwenci 

mieli możliwość dokonania oceny przydatności zdobytej wiedzy w codziennej pracy. 

Najważniejsze wyniki: 

 bez względu na rodzaj ukończonej szkoły leśnej zdecydowana większość absolwentów uważa, 

że wiedza z zakresu rekreacyjnego użytkowania lasu, jaką zdobyli kończąc edukację, jest 

niewystarczająca (61% absolwentów szkół średnich, 64% wyższych) lub jest jej brak 

(odpowiednio 6 i 8%). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w udzielanych 

odpowiedziach przez absolwentów szkół średnich i wyższych;  

 nie wykazano istotnych statystycznie różnic w udzielanych odpowiedziach, biorąc pod uwagę 

wiek respondentów. Niezależnie od wieku najwięcej ankietowanych wskazywało, że wiedza 

z zakresu rekreacyjnego użytkowania lasu w programach kształcenia szkół leśnych jest 

niewystarczająca. Pomimo znaczącego rozwoju badań i wiedzy z zakresu rekreacji leśnej oraz 

wzrostu zainteresowania społeczeństwa tą formą wypoczynku programy te od czterech 

dekad nie uległy wyraźnemu uzupełnieniu o stosowne treści. 

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

 Dudek T., 2017, Ocena programów kształcenia z zakresu rekreacyjnego użytkowania lasu 

przez absolwentów średnich i wyższych szkół leśnych zatrudnionych w Lasach Państwowych, 

Sylwan, 161(3), 254-258. 

 

5.4. Inwentaryzacja, zagospodarowanie i znaczenie terenów zieleni 

 

Szczegółowa inwentaryzacja zieleni jako narzędzie w badaniu zmian krajobrazu 

W celu zaplanowania i wykonania zabiegów pielęgnacyjnych oraz ochronnych terenów 

zieleni, niezbędna jest wiedza na temat rodzaju, ilości i stanu roślinności tworzącej tą zieleń. Źródłem 
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tej wiedzy jest dokumentacja inwentaryzacyjna, która jest również wykonywana przed realizacją 

wszelkich prac inwestycyjnych zarówno sektora publicznego jak i prywatnego. Oprócz podstawowych 

informacji przeprowadzona inwentaryzacja dostarcza wiedzy na temat interakcji istniejącej 

roślinności i planowanej inwestycji.  

Ponieważ brakuje w literaturze krajowej opracowania dotyczącego postępowania przy wykonywaniu 

szczegółowej inwentaryzacji zieleni na potrzeby badania zmian krajobrazu autor postanowił choć 

częściowo uzupełnić tą lukę. 

Najważniejsze wyniki: 

 prowadzona na danym terenie w nawrotach czasu inwentaryzacja zieleni przy stosowaniu 

zunifikowanej – zaproponowanej w pracy – metody i odpowiednim wykorzystaniu wyników 

może stanowić niezwykle bogatą bazę danych, będącą źródłem cennych informacji zarówno 

dla nauki jaki i praktyki; 

 wskazanie możliwości wykorzystania wyników inwentaryzacji zieleni w badaniu zmian 

ilościowych i jakościowych w strukturze krajobrazu danego kompleksu krajobrazowego 

w okresie kolejnych dziesięcioleci. 

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

 Dudek T., 2012, A detailed inventory of greenery as a tool in studying landscape changes - 

methodological basics. Practical Applications of Environmental Research, Nauka dla 

Gospodarki, 3, 387-394. 

Zagospodarowanie rekreacyjne lasów miejskich i podmiejskich  

Lasy stają się coraz bardziej pożądanym obiektem wypoczynku zwłaszcza wśród ludności 

aglomeracji miejskich. Stale rosnąca liczba rekreantów w lasach doprowadza do wyznaczania nowych 

obszarów leśnych z dominującą funkcją rekreacyjną. Ograniczoną pojemność rekreacyjną lasów 

można zwiększyć, bez konieczności wyznaczania kolejnych obszarów, poprzez odpowiednie ich 

zagospodarowanie. Wyposażenie wyznaczonych obszarów leśnych w obiekty małej architektury, 

a także zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych o właściwej nawierzchni, 

sprzyja ograniczaniu poziomu szkód rekreacyjnych w lasach. Celem prac było opracowanie koncepcji 

rekreacyjnego zagospodarowania wybranych lasów miejskich i podmiejskich Rzeszowa. 

Najważniejsze wyniki: 

 opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania rekreacyjnego lasów podmiejskich 

Rzeszowa. Projekt może stanowić inspirację dla zarządzających lasami przy realizacji 

programu „Aktywne udostępnienie lasu” realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe; 
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 opracowanie projektu koncepcyjnego punktu widokowego w postaci usypanego kopca 

z tarasem widokowym jako alternatywy dla planowanej w Lasach Matysowskich (Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Rzeszowa) sztucznej budowli 

w postaci wieży widokowej. 

 

Uzyskane wyniki opublikowano w: 

 Dudek T., Szubart A., 2013, Developing Woodland Area for Recreational Use – an Example of 

a Design Concept for a Suburban Forest near Rzeszów, Architektura Krajobrazu, 2, 110-119. 

 Dudek T., Banaś A., 2016, Koncepcja projektu punktu widokowego w lasach matysowskich 

w Rzeszowie jako przykład rekreacyjnego wykorzystania terenów zalesionych 

o zróżnicowanej orografii wokół miasta, Polish Journal for Sustainable Development, 20, 37-

44. 

Stan wiedzy mieszkańców wsi na temat znaczenia zadrzewień śródpolnych 

Zadrzewienia śródpolne stanowią trwały element krajobrazu mozaikowego. Pełniąc szereg 

funkcji ekologicznych i gospodarczych, wpływają na kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Ograniczają erozję gleb, wpływają korzystnie na stosunki wodne i mikroklimat, zwiększają 

różnorodność biologiczną oraz stanowią istotny element biologicznej metody ochrony upraw poprzez 

tworzenie nisz ekologicznych dla wielu pożytecznych gatunków ptaków i innych zwierząt. Z drugiej 

jednak strony, w bezpośrednim sąsiedztwie zadrzewienia lub lasu plonowanie roślin uprawnych jest 

niższe w stosunku do średniej dla danego terenu. Można założyć, że zanikanie wysp środowiskowych 

z krajobrazu rolniczego Polski może być po części skutkiem niskiego poziomu wiedzy rolników na ten 

temat. Celem badań było sprawdzenie wiedzy mieszkańców wsi na temat roli zadrzewień 

śródpolnych w kształtowaniu rolniczej przestrzeni produkcyjnej na przykładzie przypadkowo 

wybranej grupy mieszkańców wsi gminy Lubaczów.  

Najważniejsze wyniki: 

 zdecydowana większość ankietowanych (50%) wyraża opinię, że obecność zadrzewień 

śródpolnych powoduje wzrost plonów z wyłączeniem pasa bezpośrednio przylegającego do 

zadrzewienia; 

 blisko połowa respondentów (47%) jest przekonana o pozytywnym oddziaływaniu 

zadrzewień śródpolnych na mikroklimat rolniczej przestrzeni produkcyjnej; 

 najczęściej dostrzeganą funkcją ochronną zadrzewień śródpolnych jest obniżanie prędkości 

wiatru, która została wskazana przez 40% badanych. Ankietowani (30%)  dostrzegają również 

wpływ zadrzewień śródpolnych na wzrost różnorodności biologicznej oraz na ochronę gleb 

terenów przyległych. Uwagę zwraca bardzo wysoki odsetek badanych (34%), którzy nie mają 
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zdania (wystarczającej wiedzy), więc nie potrafią wskazać funkcji, jaką pełnią zadrzewienia 

śródpolne; 

 istnieje istotny związek między wiedzą respondentów a występowaniem zadrzewień 

w okolicy ich zamieszkania. Związek silny da się zauważyć między wiedzą respondentów na 

temat funkcji zadrzewień śródpolnych a występowaniem zadrzewień w okolicy ich 

zamieszkania. W przypadku pozostałych badanych zależności (wpływ zadrzewień na plony, 

wpływ zadrzewień na mikroklimat) stwierdzono związek umiarkowany. Prawie wszyscy 

respondenci, którzy mają wiedzę na temat funkcji zadrzewień śródpolnych mieszkają 

w okolicy obfitującej w takie wyspy środowiskowe. W każdej z trzech przeprowadzonych 

analiz respondenci zamieszkujący tereny pozbawione zadrzewień najliczniej reprezentują 

grupę osób, które nie mają wiedzy na badany temat. Wynik ten jest zgodny z głównym 

źródłem wiedzy wskazanym przez ankietowanych (własne obserwacje i doświadczenia). 

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

 Dudek T., Polak A., 2016, Stan wiedzy mieszkańców wsi na temat znaczenia zadrzewień 

śródpolnych na przykładzie gminy Lubaczów, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 3(55), 35-

46. 

Potrzeby mieszkańców Rzeszowa odnośnie terenów zieleni 

Tereny zieleni stanowią idealne miejsce do rekreacji, ponieważ przebywanie na tych 

obszarach pozytywnie działa na zdrowie psychiczne i fizyczne wypoczywających. Szczególnie 

pozytywne działanie na funkcjonowanie naszego organizmu mają zwarte tereny zielni wysokiej 

o większej powierzchni – w przestrzeni miejskiej – lasy i parki miejskie. Celem badań było poznanie 

potrzeb mieszkańców Rzeszowa odnośnie terenów zieleni miejskiej, pełniącej funkcje rekreacyjne. 

 

Najważniejsze wyniki: 

 ponad połowa ankietowanych mieszkańców Rzeszowa (57%) uważa, że ilość terenów zieleni 

wysokiej w mieście jest niewystarczająca. Najliczniejszą grupę stanowią tutaj – mieszkańcy 

bloków, wśród których aż 76% wyraziło taką opinię, a uwzględniając wiek respondentów – 

najstarsi mieszkańcy – tak uważa 80% z nich; 

 zdaniem ankietowanych najbardziej brakuje w mieście zieleni osiedlowej (32%) i parków 

(30%). Inaczej uważają tylko mieszkańcy domów jednorodzinnych, którym brakuje przede 

wszystkim lasów miejskich (43%); 

 22% badanych jest skłonna pokonać odległość do 1 km aby znaleźć się w parku w celach 

rekreacyjnych, a kolejne 24% - do 3 km. Należy zaplanować 2 etapy projektowania nowych 
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parków w Rzeszowie. W I etapie należy wybierać takie lokalizacje, aby odległość do 

najbliższego parku miejskiego niezależnie od miejsca zamieszkania nie przekraczała 3 km, zaś 

w II etapie – 1 km; 

 ankietowani dostają się do miejsca aktywnego wypoczynku najczęściej rowerem (30%) 

i pieszo (27%). Obecne i projektowane parki powinny być skomunikowane nie tylko siecią 

chodników ale również ścieżek rowerowych. 

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

 Dudek T., Hajdo D., 2017, Demand for green areas  meant for recreation in Rzeszow, Space & 

Form, 32, 127-140. 

 

6. Syntetyczne zestawienie dorobku naukowego 

Liczba wszystkich publikacji naukowych (w tym 1 monografia, 2 rozdziały): 40* 

 przed doktoratem: 2 

 po doktoracie: 38 

Liczba publikacji w czasopismach z bazy JCR: 11* 

 przed doktoratem: 1 

 po doktoracie: 10 

Sumaryczny IF wg roku opublikowania: 4,827* 

 przed doktoratem: 0,149 

 po doktoracie: 4,678 

Sumaryczny IF na dzień 26.03.2018: 5,826* 

Suma punktów MNiSW wg wykazów z roku opublikowania: 352* 

 przed doktoratem: 10 

 po doktoracie: 342 

Suma punktów MNiSW wg wykazu obowiązującego na dzień 26.03.2018: 409* 

 przed doktoratem: 21 

 po doktoracie: 388 

Łączna liczba cytowań wg Web of Sciences (na dzień 26.03.2018): 17; 

Łączna liczba cytowań wg bazy Google Scholar (na dzień 26.03.2018): 55; 

Index Hirscha wg Web of Sciences (na dzień 26.03.2018): 2; 

Index Hirscha wg bazy Google Scholar (na dzień 26.03.2018): 5. 

*- uwzględniono 1 prace (15 pkt., 0,481 IF) która jest w końcowej fazie druku – pismo z redakcji załącznik 5. 

 



Tomasz Dudek     Załącznik 3. Autoreferat w języku polskim 

 

23 
 

Wśród opublikowanych 40 prac naukowych w zdecydowanej większości (28) jestem jedynym 

autorem (70% wszystkich prac), a w 8 pracach (67% prac współautorskich) jestem pierwszym 

autorem. 9 prac ukazało się w języku angielskim. 

 

Zestawienie dorobku naukowego z uwzględnieniem autorstwa 

Publikacje naukowe Autorskie Z 1 współautorem ≥ 2 współautorów Razem 

Przed uzyskaniem 
stopnia doktora 

1 1 0 2 

Po uzyskaniu 
stopnia doktora 

27 9 (w 8 jako 
pierwszy autor) 

2 38 

Razem 28 10 2 40 

 

 

Zestawienie dorobku naukowego z uwzględnieniem źródła 

Źródło Autorskie Współ-autorskie Razem Suma punktów 

2 
autorów 

≥ 3 Rok 
wydania 

Lista z 
26.01.2017r 

Przed uzyskaniem stopnia doktora  

Sylwan 1   1 6 15 

Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna  1  1 4 6 

Razem 1 1 0 2 10 21 

Po uzyskaniu stopnia doktora  

Sylwan 7 2*  9 133 135 

Journal of Mountain Science 1   1 15 20 

Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 5   5 28 30 

Acta Scientiarum Polonorum 
Silvarum Colendarum Ratio et 
Industria Lignaria 

3   3 18 21 

Acta Scientiarum Polonorum 
Administratio Locorum 

2   2 8 18 

Zeszyty Problemowe Postępów 
Nauk Rolniczych 

1   1 6 13 

Architektura Krajobrazu  1  1 4 7 

Journal of Forest Science 1   1 5 10 

Space & Form 1 2  3 27 27 

Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie  1  1 10 10 

Ekonomia i Środowisko 1   1 12 12 

Polish Journal for Sustainable 
Development 

1 1 1 3 14 18 

Teka Komisji Architektury, 
Urbanistyki i Studiów 
Krajobrazowych 

1   1 9 9 

Nauka Przyroda Technologie 1 1  2 18 18 

Aura 1   1 6 6 

Monografia  1  1 20 25 

Rozdziały w monografiach 1  1 2 9 9 

Razem 27 9 2 38 342 388 

Łącznie przed i po uzyskaniu stopnia 
doktora 

28 10 2 40 352 409 

*- w tym jedna praca w druku – pismo z redakcji 
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7. Działalność popularyzatorska i dydaktyczna 

 

W ramach udziału w studium doktoranckim na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego 

w Krakowie prowadziłem ćwiczenia kameralne i zajęcia terenowe w wymiarze 90 h rocznie 

z przedmiotu Transport leśny. Od 2010 r. w pełnym wymiarze pensum dydaktycznego 

obowiązującego na Uniwersytecie Rzeszowskim prowadzę zajęcia z przedmiotów: Pielęgnacja 

i ochrona terenów zieleni (ćwiczenia, na kierunku Architektura Krajobrazu), Rekreacyjne 

zagospodarowanie lasu w ramach bloku projektowanie zintegrowane (ćwiczenia, AK), Podstawy 

geodezji (ćwiczenia i wykłady, AK, Ochrona Środowiska), Wykorzystanie i ochrona obszarów 

zalesionych (ćwiczenia, OŚ), Kształtowanie środowiska leśnego (ćwiczenia i wykłady, Rolnictwo). Od 

2019 r. będę również prowadził zajęcia z przedmiotu Użytkowanie biomasy leśnej (ćwiczenia 

i wykłady, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami). 

 Byłem promotorem 19 prac magisterskich, 34 prac inżynierskich i 4 prac licencjackich; na 

kierunkach: Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu, Rolnictwo. Większość prac dyplomowych 

dotyczy tematyki moich badań: rekreacyjne użytkowanie i zagospodarowanie lasu, waloryzacja 

krajobrazu leśnego dla potrzeb rekreacji leśnej; a kilka z nich zostało opublikowanych. Byłem również 

recenzentem 44 prac dyplomowych na kierunkach: Architektura Krajobrazu, Ochrona Środowiska, 

Rolnictwo. Ponadto pełniłem funkcję opiekuna roku studentów na kierunku Architektura Krajobrazu 

(2012/2013 – 2016/2017). 

Ważnym osiągnięciem dydaktycznym było współautorskie opracowanie monografii, 

podręcznika akademickiego: Czerniakowski Z., Dudek T., 2013, Pielęgnacja i ochrona drzew i krzewów 

w terenach zieleni, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s.131, ISBN 978-83-7338-948-9. 

Współpracując z firmą Husqvarna dwukrotnie zorganizowałem pokaz interaktywny sprzętu 

do pielęgnacji terenów zieleni (05.06.2013 oraz 14.05.2014 r.). 

Jestem współautorem 4 publikacji popularno-naukowych które ukazały się w czasopismach 

Las Polski i Trybuna Leśnika oraz autorem publikacji w Aurze. 

 

8. Charakterystyka dorobku w zakresie działalności organizacyjnej 

 

Byłem sekretarzem ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej na Wydziale Biologiczno-

Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Jestem członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, Oddział Południowo-

Wschodni w Rzeszowie (2012-2016 oraz 2016-2020), członkiem zarządu Podkarpackiego Oddziału 



Tomasz Dudek     Załącznik 3. Autoreferat w języku polskim 

 

25 
 

Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (2016-2020), członkiem Wojewódzkiego Komitetu 

Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (woj. podkarpackie; 2016- do chwili obecnej). Należę również do 

Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz Polskiego Związku Pszczelarskiego. 

Maja aktywność w pracy na rzecz Uczelni wyraziła się m.in. członkostwem w: Radzie Wydziału 

Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego (2016- do chwili obecnej), Wydziałowej Komisji 

Dydaktycznej ds. kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami (2015- do chwili 

obecnej), Wydziałowej Komisji Wyborczej (2012- do chwili obecnej), Wydziałowej Komisji 

Rekrutacyjnej (2010/2011 i 2012/2013), Komisji Egzaminacyjnej – egzamin wstępny na kierunek 

Architektura Krajobrazu (2012/2013). Ponadto zostałem wybrany jako elektor w wyborach na 

Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego (2016- do chwili obecnej). 

 

                          


