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1. Imię i nazwisko: Sylwester Grajewski 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe 

2.1. Technik leśnik: Technikum Leśne im. Tysiąclecia Paostwa Polskiego w Tucholi, 1990 r. 
Tytuł pracy dyplomowej: Wykorzystanie zrębowej ścinarki układającej w Nadleśnictwie 
Dąbrowa. 
Promotor: mgr inż. Andrzej Mieczkowski. 

2.2. Magister inżynier leśnictwa: Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Poznaniu, 1996 r. 
Tytuł pracy magisterskiej: Modrzewie krajowych proweniencji na powierzchni do-
świadczalnej w LZD Siemianice, oddz. 73b w wieku 30 lat. 
Promotor: doc. dr hab. inż. Zenon Rzeźnik. 
Recenzent: prof. dr hab. inż. Bogusław Fruzioski. 

2.3. Doktor nauk leśnych: Wydział Leśny, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego  
w Poznaniu, 2004 r. 
Tytuł rozprawy doktorskiej: Ocena zdolności retencyjnych siedlisk leśnych Parku Krajo-
brazowego Puszcza Zielonka. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Antoni T. Miler. 
Recenzenci: 
prof. dr hab. inż. Dieter F. Giefing (AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu), 
prof. dr hab. inż. Józef Sulioski (AR im. Hugona Kołłątaja w Krakowie). 

2.4. Studia podyplomowe: dwusemestralne Studium Przygotowania Pedagogicznego, Aka-
demia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 1999 r. 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

3.1. Zatrudniony od 15 listopada 1996 roku w Katedrze Inżynierii Leśnej Wydziału Leśnego 
Akademii Rolniczej w Poznaniu (Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego  
w Poznaniu, a obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) na stanowisku: 

 asystenta stażysty, od 15.11.1996 do 14.11.1997, 

 asystenta, od 15.11.1997 do 30.09.2005, 

 adiunkta, od 01.10.2005 do teraz. 

3.2. Zatrudniony od 1 października 2008 roku do 30 września 2013 roku w Wyższej Szkole 
Zarządzania Środowiskiem w Tucholi na stanowisku adiunkta. 

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

a) tytuł osiągnięcia naukowego: 

Funkcjonalnośd leśnych dojazdów pożarowych względem wymogów współczesnych 
pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz aktualnie stosowanych taktyk i technologii  
gaszenia pożarów lasów; 
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b) podstawowe informacje dot. osiągnięcia naukowego: 

 autor: Sylwester Grajewski, 

 rok wydania: 2019, 

 Rozprawy Naukowe nr 511, 

 nazwa wydawnictwa: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

 recenzent wydawniczy: prof. dr hab. inż. Wojciech Grabowski prof. zw. PP; 

c) omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem  
ich ewentualnego wykorzystania: 

WSTĘP 

Dojazdy pożarowe, stanowiąc szkielet układu komunikacyjnego każdego komplek-

su leśnego, są jednocześnie istotnym komponentem jego systemu zabezpieczenia prze-

ciwpożarowego. Parametry leśnych dojazdów pożarowych mają istotny wpływ, m.in. na 

bezpieczeostwo prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, jak również ich efektywnośd. 

W każdym przypadku kluczowe znaczenie ma szybkośd rozpoczęcia działao. Zależy ona 

od skuteczności wykrywania, sprawności działania systemu alarmowo-dyspozycyjnego 

oraz czasu pojawienia się pierwszych jednostek ratowniczo-gaśniczych na miejscu poża-

ru. Wagę prędkości podjęcia działao gaśniczych dobrze ilustruje fakt, iż przy szczególnie 

korzystnych warunkach do rozprzestrzeniania się ognia, czas swobodnego rozwoju poża-

ru wynoszący 30-45 minut, może spowodowad przyrost powierzchni objętej pożarem 

nawet do kilkunastu hektarów. Jak dowodzą najnowsze badania największy wpływ na 

szybkośd rozpoczęcia akcji ratunkowej, tj. skrócenie tzw. czasu swobodnego rozwoju po-

żaru, ma czas dotarcia samochodu ratowniczego na miejsce pożaru. Z kolei o czasie jego 

dojazdu decydują, m.in. parametry dróg dojazdowych wykorzystywanych podczas pro-

wadzenia akcji gaśniczych. 

Od wprowadzenia obowiązku wyznaczania dojazdów pożarowych na terenach le-

śnych minęło blisko 20 lat. Współcześnie obserwowad można coraz lepsze wyposażenie 

zastępów ratowniczych które sprawia, iż zdecydowanie mniejszą rolę odgrywa liczba ra-

towników, a większą pojazdy i sprzęt ratowniczy, którymi oni dysponują. Parametry sieci 

dojazdów pożarowych, dróg dojazdowych do innych elementów systemu zabezpieczenia 

przeciwpożarowego lasów (np. punktów czerpania wody) oraz miejsc przeznaczonych do 

zawracania i manewrowania podczas akcji gaśniczych (drogi bez przejazdu, place przy 

punktach czerpania wody) muszą przystawad do zmieniających się wymagao ze strony 

pojazdów gaśniczych, jak również taktyki i technologii gaszenia pożarów lasów. Rosnące 

maksymalne masy rzeczywiste (MMR) samochodów gaśniczych, wykorzystywanie mak-

symalnych dopuszczalnych obciążeo osi, coraz częstsze transportowanie dodatkowego 

sprzętu na przyczepach lub w kontenerach, używanie podczas akcji gaśniczych przeno-

śnych zbiorników na wodę zaopatrywanych przez wahadłowo kursujące ciężkie pojazdy 

kategorii uterenowionej, a nierzadko miejskiej (cysterny) – to potrzeby, którym powinny 

sprostad rozwiązania komunikacyjne na terenach leśnych w XXI wieku. 

Dominowanie w strukturze leśnych sieci drogowych niskonośnych i nieodpornych 

na działanie warunków atmosferycznych oraz ciężki ruch drogowy nawierzchni grunto-
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wych implikuje potrzebę poszukiwania relatywnie tanich, prostych i bezpiecznych dla 

środowiska technologii zwiększania nośności tych nawierzchni. Pozwolid to może na ra-

cjonalizację wysiłków związanych z unowocześnianiem sieci dojazdów pożarowych  

w Polsce. Rozmiar niezbędnych do wykonania inwestycji drogowych na terenach admi-

nistrowanych tylko przez Paostwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Paostwowe (PGL LP) jest 

ogromny. W latach 2010-2014 PGL LP na realizację inwestycji drogowych przeznaczyło 

blisko 2,3 mld zł, przy średnim koszcie wybudowania 1 km drogi leśnej sięgającego 400 

tys. zł. Szacuje się, że blisko 5,5 tys. km dojazdów pożarowych, których stan techniczny 

określono jako „zły”, wymaga przeprowadzenia w bardzo krótkim okresie co najmniej 

robót remontowych lub przebudowy. Skutkuje to koniecznością zabezpieczenia nie tylko 

znacznych środków finansowych na ten cel, ale również przygotowania, przeprowadze-

nia i odbioru wielu inwestycji, podczas których ważnym elementem są oceny jakości uży-

tych materiałów i wykonania robót budowlanych. 

Dotychczas najczęściej wykorzystywaną metodą oceny nośności nawierzchni dro-

gowych w lasach jest badanie płytą statyczną (VSS). Ta znana i stosowana od wielu lat 

metoda badao, pomimo posiadania niekwestionowanych zalet, cechuje się również wa-

dami, do których zaliczyd należy, m.in. czasochłonnośd pomiaru, zapewnienie odpo-

wiednio ciężkiej przeciwwagi oraz koniecznośd dysponowania odpowiednią ilością miej-

sca. Wymienione niedoskonałości badania VSS przekładad się mogą na prowadzenie od-

biorów dróg na podstawie relatywnie niewielkiej liczby pomiarów, co może skutkowad 

popełnianiem błędów związanych, np. z brakiem rozpoznania fragmentów odbieranej 

inwestycji niespełniających wymogów projektowych. Wyjściem z tej sytuacji byłoby 

wskazanie szybszych, a jednocześnie równie precyzyjnych metod diagnostyki nawierzch-

ni dojazdów pożarowych. 

OMÓWIENIE CELÓW PRACY 

W pracy sformułowano trzy zasadnicze cele badao. 

I. Zweryfikowanie obecnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego i wy-
tycznych branżowych dotyczących leśnych dojazdów pożarowych względem wy-
mogów stawianych przez aktualnie użytkowane pojazdy ratowniczo-gaśnicze stra-
ży pożarnych oraz stosowane taktyki i technologie gaszenia pożarów lasów. 

Realizacja tego celu polegała na przeprowadzeniu badao: 

1) parametrów geometrycznych dojazdów pożarowych, których graniczne warto-

ści podawane są przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 marca 2006 r. 

w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. 

U. z 2006 r., nr 58, poz. 405, z późn. zm.), Instrukcję ochrony przeciwpożarowej 

lasu (Załącznik do Zarządzenia nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Paostwo-

wych z 21 listopada 2011 r.), Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach 

(Czerniak i in. 2013) oraz Drogi leśne. Poradnik techniczny (Dzikowski i in. 2006): 

 minimalnej szerokości jezdni na odcinku prostym, 
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 minimalnej szerokości jezdni na łuku poziomym, 

 minimalnej długości promienia zewnętrznego łuku poziomego, 

 minimalnej długości i szerokości oraz proporcji skosów wjazdu i wyjazdu 

mijanek, 

 kształtu i minimalnych wymiarów miejsc przeznaczonych do zawracania 

oraz placów manewrowych, 

 minimalnych wymiarów skrajni drogowej, 

a także dotychczas w żaden sposób nieregulowanego parametru dojazdów 

pożarowych: 

 maksymalnego spadku niwelety nawierzchni; 

2) gęstości sieci dojazdów pożarowych analizowanej na przykładzie lasów Puszczy 

Noteckiej – maksymalna odległośd pomiędzy dowolnym punktem położonym  

w lesie a najbliższą drogą publiczną (z wyłączeniem autostrad i dróg ekspreso-

wych) lub drogą leśną uznaną za dojazd pożarowy regulowana jest treścią wyżej 

przywołanych dokumentów; 

3) prędkości poruszania się pojazdów ratowniczo-gaśniczych straży pożarnych  

w zależności od stanu technicznego dojazdów pożarowych. Posłużono się pręd-

kością przejazdu dla określenia przejezdności dojazdu pożarowego dla pojaz-

dów straży pożarnych – parametrem dojazdu pożarowego lub drogi leśnej nie-

będącej dojazdem pożarowym dotychczas niezdefiniowanym i nieregulowa-

nym; 

4) nośności różnych typów nawierzchni dojazdów pożarowych charakteryzowa-

nych w pracy wartościami pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 

wskaźnika odkształcenia, odkształceo trwałych i sprężystych od pierwszego  

i drugiego obciążenia statycznego, dynamicznego moduł odkształcenia, wskaź-

nika s/v – cecha regulowana w przywołanych powyżej dokumentach. W ramach 

tego wątku badawczego sprawdzono także wpływ zmian wilgotności niezwiąza-

nych warstw konstrukcji nawierzchni i podłoża drogowego na nośnośd na-

wierzchni leśnych dojazdów pożarowych. 

Podczas badao wymienionych charakterystyk przeprowadzono stosowne ob-

serwacje i pomiary terenowe towarzyszące dwiczeniom jednostek straży pożarnych 

lub testom mobilności pojazdów ratowniczo-gaśniczych, przygotowano kompute-

rowe symulacje zawracania i przejazdu pojazdów posługując się rozszerzeniem Ve-

hicle Tracking programu AutoCAD, wykorzystano także wyniki analiz przestrzennych 

w środowisku programu ArcGIS i QGIS. W badaniach szczególną uwagę zwracano na 

najpopularniejsze pojazdy ratowniczo-gaśnicze spośród obecnie używanych w jed-

nostkach straży pożarnych. 

Uzupełnieniem kompleksowej oceny parametrów leśnych dojazdów pożaro-

wych była ankietyzacja wśród miejskich i powiatowych komend Paostwowej Straży 

Pożarnej z terenu całej Polski. 
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II. Opracowanie nowych technologii budowy i przebudowy nawierzchni dojazdów 
pożarowych z wykorzystaniem geosyntetyków płaskich. 

Na specjalnie założonych drogowych odcinkach doświadczalnych testowano nie 

tylko nowe materiały i rozwiązania konstrukcyjne, ale również w sposób bezpośred-

ni porównano proponowane technologie z dotychczas powszechnie stosowanymi 

sposobami prowadzenia remontów, przebudów i budów nawierzchni dojazdów po-

żarowych. Odcinki doświadczalne przygotowano na wybranych fragmentach dojaz-

dów pożarowych charakteryzujących się niską lub bardzo niską nośnością podłoża 

drogowego względnie istniejącej nawierzchni drogowej. 

III. Modyfikacja metod odbiorów technicznych nawierzchni dojazdów pożarowych. 

Możliwośd wykorzystania lekkiej płyty dynamicznej jako alternatywy lub uzu-

pełnienia ocen nośności nawierzchni prowadzonych płytą statyczną przeprowadzo-

no z wykorzystaniem analizy korelacji i regresji 68 par wyników pomiarów różnych 

rodzajów nawierzchni dojazdów pożarowych. Uzyskano je w badaniu lekką płytą 

dynamiczną oraz płytą VSS na 35 odcinkach drogowych. 

W ramach tego wątku badawczego pracy testom poddano również jakośd uzy-

skiwanych ocen nośności nawierzchni dojazdów pożarowych prowadzonych z uży-

ciem lekkiej płyty dynamicznej wyposażonej w obciążniki opadowe o różnych ma-

sach. W analizie wykorzystano 41 par wyników pomiarów nośności różnych rodza-

jów nawierzchni twardych nieulepszonych przeprowadzonych na 10 odcinkach do-

świadczalnych płytą statyczną oraz lekką płytą dynamiczną z 10 i 15 kg obciążnikiem 

opadowym. 

Potwierdzenie użyteczności lekkiej płyty dynamicznej w badaniach nośności, 

szczególnie nawierzchni twardych nieulepszonych, w sposób istotny wpłynęłoby na 

przyspieszenie i usprawnienie prowadzenia ocen nośności oraz zwiększyłoby liczbę 

punktów pomiarowych. Taka szybka, a jednocześnie wiarygodna metoda weryfikacji 

założeo projektowych, dałaby jednocześnie możliwośd statystycznego opracowania 

uzyskanych wyników pomiarów. 

Analizy statystyczne wyników badao przeprowadzono w programie Statistica®, 

CurveExpert Professional® oraz w programie Microsoft® Excel, wykorzystując dodatek 

Analysis ToolPak. Zastosowano następujące testy statystyczne: testy normalności roz-

kładu zmiennych (test Kołmogorowa-Smirnowa z poprawką Lillieforsa, test W Shapiro-

Wilka), jednorodności wariancji (test Levene'a) oraz test istotności różnic wyodrębnio-

nych zbiorów (nieparametryczny test Kruskala-Wallisa). Dodatkowo wykorzystano anali-

zę współczynników korelacji liniowej Pearsona, przeprowadzono analizy regresji liniowej 

oraz regresji wielokrotnej. Ponadto użyto wielowymiarowej analizy wariancji dla klasyfi-

kacji dwukierunkowej, a do graficznej interpretacji otrzymanych wyników zastosowano 

analizę zmiennych kanonicznych. 
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OMÓWIENIE WYNIKÓW PRACY 

Weryfikacja aktualnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego i wytycz-

nych branżowych dotyczących dojazdów pożarowych wykazała, że nie w pełni odpowia-

dają one wymaganiom obecnie wykorzystywanych przez straże pożarne pojazdów ra-

towniczo-gaśniczych oraz stosowanym taktykom i technologiom gaszenia pożarów la-

sów. 

W obliczeniach metodą polską i czeską potwierdzono, że minimalna trzymetrowa 

szerokośd jezdni dojazdów pożarowych na prostej wystarcza do przejazdu pojazdów ra-

towniczo-gaśniczych. Jednakże poszerzenie jezdni do 3,50 m zwiększyłoby bezpieczeo-

stwo i elastycznośd prowadzenia akcji gaśniczych, usprawniając jednocześnie gospodar-

cze wykorzystanie dojazdów pożarowych przy równoległym zachowaniu zgodności z wy-

nikami obliczeo minimalnej szerokości pasa drogowego wykonanymi wzorami Kuonena  

i Biruli. 

Minimalna, trzymetrowa szerokośd jezdni na łuku poziomym wraz z minimalnym je-

denastometrowym promieniem zewnętrznym w połączeniu z poprawnie wyliczoną war-

tością poszerzenia jezdni na łuku zapewniają swobodne i bezpieczne warunki do poru-

szania się dwu- i wieloosiowych ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych bez przyczep. 

Mijanki o szerokości 3,00 m i długości 23,00 m wraz ze skosami wjazdów i wyjazdów 

nie większymi jak 1:5 są wystarczające do sprawnego i bezpiecznego mijania pojazdów 

straży pożarnej. Budowa większych mijanek może byd uzasadniona na drogach w dużych 

kompleksach leśnych (np. tzw. strategicznych) o wysokim zagrożeniu pożarami, gdzie 

wielce prawdopodobne jest wystąpienie wielkoobszarowego pożaru lasu i udział w akcji 

większych związków taktycznych pojazdów straży pożarnych. 

Obecnie obowiązujące zalecenia dotyczące minimalnych wymiarów placu manew-

rowego nie pozwalają ciężkim wieloosiowym pojazdom na wykonanie zawracania bez 

konieczności zatrzymywania. Z punktu widzenia łatwości i szybkości tego manewru plac 

powinien mied wymiary co najmniej 25×25 m, a wjazd na niego winien byd poszerzony 

odpowiednio do parametrów technicznych pojazdów ratowniczo-gaśniczych będących  

w dyspozycji w danym rejonie. 

W kontekście przemieszczania się pojazdów ratowniczo-gaśniczych wymagania od-

nośnie minimalnych wymiarów skrajni drogowej dojazdów pożarowych wydają się byd  

w pełni wystarczające. Proponuje się utrzymywanie większych skrajni na najważniej-

szych drogach przebiegających przez kompleksy leśne o najwyższym stopniu zagrożenia 

pożarami, które traktowad można jako pasy izolacyjne i w razie potrzeby wykorzystywad 

do budowania na nich linii obrony pożarowej. 

Bardzo dobre właściwości trakcyjne pojazdów straży pożarnych powodują, że ute-

renowione i terenowe samochody ratowniczo-gaśnicze nie powinny mied większych 

trudności w pokonywaniu wzniesieo na dobrze utrzymanych dojazdach pożarowych,  
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w stosunku do których przestrzegane są branżowe wytyczne dotyczące zachowania 

maksymalnych spadków podłużnych na drogach leśnych. 

Generalnie aktualna gęstośd dróg leśnych pełniących funkcję dojazdów pożarowych 

w poddanych testom nadleśnictwach Puszczy Noteckiej spełnia wymogi Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpie-

czenia przeciwpożarowego lasów. Tylko niecałe 3% powierzchni leśnej tego kompleksu 

jest oddalona od najbliższej drogi publicznej lub dojazdu pożarowego o więcej niż wy-

magane ww. rozporządzeniem dla obszarów zaliczonych do I kategorii zagrożenia poża-

rowego 750 m. Gęstsza sied dojazdów pożarowych pozwala na łatwiejsze i skuteczniej-

sze prowadzenie działao ratowniczo-gaśniczych na terenach leśnych. Niemniej obecne 

wymagania w tym zakresie uznad należy za rozsądny kompromis pomiędzy sprawnością  

i bezpieczeostwem prowadzenia działao ratowniczo-gaśniczych a kosztami infrastruktury 

leśnej. Dodatkowo, biorąc pod uwagę zaangażowanie Lasów Paostwowych w ochronę 

przeciwpożarową, dysponowaniem coraz nowocześniejszym sprzętem gaśniczym oraz 

korzystnymi statystykami pożarów lasów w ostatnich latach, obowiązujące gęstości 

uznad można za właściwe i wystarczające. 

Ze względu na znaczne ograniczenie prędkości poruszania się średnich i ciężkich po-

jazdów ratowniczo-gaśniczych po drogach w stanie technicznym złym proponuje się, aby 

tę kategorię stanu technicznego dróg leśnych utożsamiad z dojazdami pożarowymi nie-

przejezdnymi dla pojazdów straży pożarnych i w pierwszej kolejności kwalifikowad je do 

przeprowadzenia niezbędnych remontów i przebudów. 

Nośnośd dojazdów pożarowych na terenach leśnych nie zawsze jest wystarczająca – 

problem ten dotyczy szczególnie nawierzchni gruntowych i konstrukcji powstałych na ni-

skonośnych podłożach drogowych. Uzyskanie przejezdności na tego rodzaju odcinkach 

dla okazjonalnie przejeżdżających pojazdów ratowniczo-gaśniczych może okazad się 

niewystarczające podczas jednoczesnego wykorzystywania danej drogi do transportu 

drewna samochodami wysokotonażowymi. Co prawda wymagania względem nośności 

budowanych i przebudowywanych dróg leśnych przeznaczonych do transportu drewna 

przewyższają potrzeby dojazdów pożarowych, niemniej w praktyce nie ma możliwości 

rozdzielenia tych funkcji. Dojazdy pożarowe stanowią niezmiernie ważny element infra-

struktury przeciwpożarowej kompleksów leśnych, pełniąc jednocześnie funkcję zasadni-

czego szkieletu sieci komunikacyjnej niezbędnej do realizacji wszystkich zadao w danym 

kompleksie leśnym. Stąd, chcąc uniknąd niebezpieczeostwa utraty przejezdności dróg na 

skutek poruszania się pojazdów wysokotonażowych, należałoby dążyd do uzyskiwania 

przez wszystkie drogi leśne, pełniące funkcję dojazdów pożarowych, parametrów nośno-

ści właściwych leśnym drogom transportowym. W praktyce oznacza to koniecznośd 

spełniania przez dojazdy pożarowe wymagao nośności jak dla dróg wywozowych. 

Znaczne zmniejszenie parametrów nośności na skutek opadu deszczu wskazuje na 

potrzebę rozważenia ograniczenia eksploatacji lub całkowitego zamknięcia dróg leśnych 

w okresach zwiększonej wilgotności konstrukcji nawierzchni i podłoży drogowych. Wska-
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zane byłoby więc, aby w opracowywanych operatach drogowych dla nadleśnictw za-

mieszczad informacje, które pozwolą na podejmowanie tego typu decyzji. 

Wykazane przy okazji badao nośności nieprawidłowości wykonania robót budowla-

nych na niektórych odcinkach dojazdów pożarowych dowodzą konieczności wzmocnie-

nia przez inwestorów (nadleśnictwa) nadzoru i kontroli na każdym etapie procesu in-

westycyjnego. 

Wydaje się, że wskazane byłoby rozszerzenie obecnych regulacji prawnych o takie 

parametry geometryczne dojazdów pożarowych jak: poszerzenie jezdni na łuku pozio-

mym, wymiary skosów na mijankach, sposób połączenia drogi dojazdowej z placem ma-

newrowym, maksymalne pochylenie niwelety nawierzchni gruntowych. Istotnym ele-

mentem nowelizacji wymagao stanowiłoby również uściślenie zasady konieczności za-

chowania przejezdności dojazdów pożarowych nieprzeznaczonych do modernizacji z po-

daniem wymogów względem, np. skrajni drogowej, równości i nośności nawierzchni czy 

też spadku podłużnego dojazdów o nawierzchniach gruntowych profilowanych. 

Testowane warianty wzmocnienia konstrukcji nawierzchni wykonane na bazie geot-

kaniny miały zbliżoną nośnośd, wykazując jednocześnie zdecydowanie lepsze parametry 

w stosunku do technologii wykorzystującej gruz budowlany. Spodziewaną większą no-

śnośd nawierzchni o konstrukcji wzmocnionej geotkaniną wbudowaną w formie półma-

teraca w stosunku do umieszczenia planarnego wykazano jedynie w badaniu płytą sta-

tyczną. 

Wprowadzenie do konstrukcji nawierzchni georusztu dwukierunkowego w sposób 

istotny zwiększyło wartości badanych parametrów nośności jedynie w przypadku jego 

rozłożenia bezpośrednio na istniejącym podłożu drogowym. Użycie tego geosyntetyku 

na podbudowie z gruzu budowlanego nie przyniosło spodziewanych efektów przyrostu 

nośności. Wzmocnienie słabonośnego podłoża drogi leśnej georusztem dwukierunko-

wym pozwala osiągnąd zdecydowanie wyższe parametry nośności w stosunku do trady-

cyjnej metody wzmacniania z użyciem gruzu budowlanego. 

Znaczna zmiennośd wyników badao lekką płytą dynamiczną (Zorn, typu ZFG 3000  

z płytą naciskową o średnicy 300 mm i 10 kg obciążnikiem opadowym) w porównaniu do 

rezultatów pomiarów płytami statycznymi, ogranicza praktyczną przydatnośd tego urzą-

dzenia do oceny parametrów nośności różnych typów nawierzchni dojazdów pożaro-

wych w lasach. Uzyskanie miarodajnych wyników badao lekką płytą dynamiczną powin-

no poprzedzid ustalenie zależności korelacyjnych z badaniami płytą statyczną dla kon-

kretnego odcinka drogowego. Niemniej lekka płyta dynamiczna doskonale sprawdza się 

w badaniach diagnostycznych – umożliwia przeprowadzenie licznych pomiarów w rela-

tywnie krótkim czasie, dając szansę wskazania najsłabszych miejsc konstrukcji, w których 

w razie potrzeby można przeprowadzid badania płytą statyczną. 

Lekka płyta dynamiczna Zorn, typu ZFG 3000 z płytą naciskową o średnicy 300 mm, 

w połączeniu z 10 kg obciążnikiem opadowym okazała się lepszym rozwiązaniem pod-
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czas wykonywania pomiarów nośności nawierzchni twardych nieulepszonych leśnych 

dojazdów pożarowych aniżeli użyta w zestawie z obciążnikiem 15 kg. Urządzenie z dzie-

sięciokilogramowym obciążnikiem jest nie tylko łatwiejsze w obsłudze (lżejsze), ale rów-

nież daje możliwości trafniejszego szacowania wartości pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia. 

Skutecznośd prowadzenia akcji gaśniczych, pozwalających na ugaszenie pożarów  

w początkowej fazie rozwoju, są efektem nie tylko wyszkolenia ludzi wyposażonych  

w nowoczesny sprzęt, ale również sprawności działania systemów prognozowania za-

grożenia pożarowego i wczesnego wykrywania powstających pożarów oraz dysponowa-

nia odpowiednich sił i środków bezbłędnie i w krótkim czasie docierających do miejsca 

pożaru. Lasy Paostwowe muszą kontynuowad trudne zadanie modernizowania swojej 

sieci drogowej. Trudnośd polega na tym, że pogodzid należy wymagania techniczne sta-

wiane infrastrukturze drogowej z maksymalnym ograniczaniem negatywnego oddziały-

wania szlaków komunikacyjnych na środowisko oraz oczekiwaniami ekologów i społe-

czeostwa. Pomocne w tym względzie mogą okazad się wyniki dalszych badao naukowych 

prowadzonych w tym zakresie. 

W związku z upowszechnianiem w jednostkach Lasów Paostwowych lekkiej płyty 

dynamicznej (LPD) do oceny nośności i jakości zagęszczenia podłoży drogowych i warstw 

konstrukcji nawierzchni wskazane są dalsze poszukiwania zależności korelacyjnych po-

między rezultatami badao LPD a wynikami pomiarów płytą statyczną dla różnego typu 

nawierzchni dróg leśnych. Owocem tych poszukiwao powinno byd opracowanie empi-

rycznych modeli liniowych, pozwalających na wykorzystanie wyników badao lekką płytą 

dynamiczną do oceny wartości m.in. pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 

5. Omówienie pozostałych osiągnięd naukowo-badawczych 

Pozostałe moje osiągnięcia badawcze dotyczyły przede wszystkim zagadnieo inżynie-

ryjnego zagospodarowania lasu i wpływu infrastruktury na środowisko leśne, w tym na sto-

sunki wodne. 

Ocena oddziaływania dróg leśnych na środowisko leśne 

W okresie przed doktoratem, pracując w zespole pracowników Katedry Inżynierii Le-

śnej, zajmowałem się oceną wpływu nawierzchni z przemysłowych materiałów odpado-

wych na środowisko leśne. Po latach wróciłem do zajmowania się tym zagadnieniem, ale  

w kontekście oddziaływania drogi wybitnie ekstensywnie eksploatowanej na m.in. struktu-

rę i skład gatunkowy drzewostanu, podszytu i runa, kształtowanie zbiorowisk roślinnych, 

migracji gatunków roślin, cechy dendrometryczne, jakośd techniczną oraz wartośd surowca 

drzewnego. 

Wpływ nawierzchni z przemysłowych materiałów odpadowych na środowisko leśne 

Próby obniżenia znacznych kosztów budowy dróg leśnych polegają, m.in. na zastoso-

waniu w konstrukcjach nawierzchni przemysłowych materiałów odpadowych. W 1997 ro-
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ku, na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Paostwowych w Warszawie, rozpoczęliśmy ba-

dania, których celem było określenie stężenia wybranych pierwiastków (Zn, Ni, Cr, Cd, Cu, 

Pb, Mn, Fe) w nawierzchniach dróg leśnych zbudowanych z tego rodzaju materiałów (żużel 

wielkopiecowy i paleniskowy, łupek przywęglowy przepalony i nieprzepalony, popioły lot-

ne). Dodatkowo wykonano oceny stopnia migracji mikroelementów w gruntach w układzie 

pionowym i poziomym, określono stężenia pierwiastków w wodach gruntowych i w apara-

cie asymilacyjnym drzew oraz oceniono zdrowotnośd drzew rosnących w sąsiedztwie jezd-

ni. 

Efektem przeprowadzonych badao było opracowanie wytycznych dla Paostwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Paostwowe odnośnie wykorzystania w leśnym budownictwie 

drogowym przemysłowych materiałów odpadowych. 

1. Kamioski B., Czerniak A., Grajewski S., Okooski B. (1998, 1999, 2000). Ocena wpływu na ota-
czający ekosystem dróg leśnych z wybranych materiałów odpadowych oraz bezpieczeostwo 
ich stosowania poprzez określenie stopnia migracji mikroelementów niebezpiecznych dla 
środowiska. Sprawozdania roczne i sprawozdanie koocowe z badao prowadzonych w latach 
1998-2000 wraz z „Wytycznymi dla praktyki leśnej” zleconych przez DGLP w Warszawie wraz 
z wytycznymi dla gospodarki leśnej. Maszynopis, Kat. Inż. Leś. UPP. 

2. Czerniak A., Kamioski B., Grajewski S., Okooski B. (2001). Wpływ nawierzchni z łupków 
przywęglowych nieprzepalonych na stężenie wybranych pierwiastków w gruntach oraz 
igłach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). PTPN, Wydz. Nauk Roln. i Leś., Pr. Kom. Nauk 
Roln. i Kom. Nauk Leś., 90, 7-25. 

3. Kamioski B., Grajewski S., Czerniak A., Okooski B. (2001). Effect of slag pavements on the 
contents of selected elements in the ground, groundwater and assimilatory organs of trees. 
Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar., 1(1), 45-58. 

4. Kamioski B., Okooski B., Czerniak A., Grajewski S. (2001). Effect of burned colliery shale road 
pavement on chemical elements concentrations in soil, groundwater and assimilative organs 
of trees in the road vicinity area. Forestry, Sc. Pap. of Agricul. Univ. of Poznao, 4, 73-82. 

5. Kamioski B., Czerniak A., Okooski B., Grajewski S. (2002). Wpływ nawierzchni dróg leśnych  
z odpadów przemysłowych na stężenie mikroelementów w aparacie asymilacyjnym drzew. 
W: Siwecki R. (red.) Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe. Bogucki 
Wyd. Naukowe, Poznao, 871-883. 

6. Kamioski B., Czerniak A., Okooski B., Grajewski S. (2002). Wpływ nawierzchni popiołowo-
gruntowej na stężenia metali ciężkich w gruncie oraz aparacie asymilacyjnym drzew. PTPN, 
Wydz. Nauk Roln. i Leś., Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 92, 21-33. 

7. Kamioski B., Czerniak A., Okooski B., Grajewski S. (2003). Stężenie mikroelementów w apa-
racie asymilacyjnym drzew rosnących w sąsiedztwie dróg leśnych z odpadów przemysło-
wych. W: Miler A.T. (red.) Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wyd. AR w Pozna-
niu, 487-500. 

Oddziaływanie drogi na przylegające drzewostany (tzw. efekt brzegowy drogi) 

W ostatnim okresie w znacznym stopniu zaangażowałem się w badania oddziaływania 

wybitnie ekstensywnie eksploatowanej drogi publicznej (o parametrach zbliżonych do in-

tensywnie użytkowanej drogi leśnej) na otaczające drzewostany. Dotąd badania tego typu 

prowadzone były głównie dla szerokich dróg mocno obciążonych ruchem lub bardzo wą-

skich i specyficznie eksploatowanych leśnych szlaków zrywkowych. 
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W przeprowadzonych badaniach analizie poddano ilościowe i jakościowe zmiany  

w siedliskach i drzewostanach, prowadząc obserwacje na poziomie gatunkowym i zespołów 

roślinnych w różnych odległościach od krawędzi jezdni. Uzyskane wyniki korespondują  

z danymi literaturowymi i potwierdzają wykształcenie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 150  

na brzegach drzewostanów sosnowych charakterystycznej strefy granicznej – ekotonu. 

Strefę tą cechuje nadzwyczajne bogactwo gatunkowe. Pomimo wysokiego udziału gatun-

ków roślin charakterystycznych dla zbiorowisk synantropijnych w badaniach nie zaobser-

wowano inwazji neofitów – dominowały gatunki rodzime. Wskazano na ważną rolę strefy 

brzegowej, która musi byd kształtowana w odpowiedni i świadomy sposób, ponieważ sta-

nowi bufor ochraniający położone głębiej drzewostany i pełni funkcje ochronne, biologicz-

ne, społeczne i estetyczne. Ze względu na niewielką szerokośd oraz małe obciążenie ru-

chem samochodowym badana droga oddziałuje na przyległe drzewostany sosnowe  

w ograniczonym stopniu maksymalnie na odległości 20 m od krawędzi jezdni. 

1. Grajewski S.M., Mizera P. (2016). Wpływ efektu brzegowego drogi na cechy drzewostanów 
sosnowych Puszczy Noteckiej. Sylwan, 160 (11), 915-922. 

2. Mizera P., Grajewski S.M. (2016). Efekt brzegowy drogi a występowanie krzewinek z rodziny Eri-
caceae i zmiennośd pH gleb w Puszczy Noteckiej. Infrastrukt. Ekol. Teren. Wiej., III/2, 867-881. 

3. Mizera P., Grajewski S.M., Kasztelan A. (2016). The vascular plants in the „Puszcza Notecka” 
Forest roadside. Infrastrukt. Ekol. Teren. Wiej., IV/1, 1143-1156. 

4. Mizera P., Grajewski S.M., Kasztelan A. (2016). The floral characteristics of the road edge ef-
fect on the example of a road with low traffic volume in the „Puszcza Notecka” Forest. Acta 
Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar., 15(4), 297-312. 

5. Grajewski S.M., Mizera P., Kasztelan A., Jagiełło R. (2019). The edge effect of a provincial 
forest road on the vegetation cover of the inland dune pine forests (Puszcza Notecka Forest, 
Poland). Pol. J. Environ. Stud. W druku. 

Opracowanie metody szacowania wskaźnika potencjalnych zdolności retencyjnych  
dla obszarów leśnych 

W doktoracie, jak i po jego realizacji, zajmowałem się, m.in. problematyką tzw. wskaź-

nika potencjalnych zdolności retencyjnych. Istota szacowania jego wartości sprowadza się 

do przypisania każdej elementarnej powierzchni (jednorodnej lub quasi-jednorodnej ze 

względu na wydzielone charakterystyki fizjograficzne) jednego parametru, uwzględniające-

go sumaryczne oddziaływanie najbardziej istotnych w danym regionie nieklimatycznych pa-

rametrów fizycznogeograficznych na potencjalne zdolności retencyjne. Sam pomysł obli-

czania miary zdolności retencyjnej dla zlewni rzecznych prezentowany był w literaturze 

przedmiotu już wcześniej. Zaproponowana przeze mnie modyfikacja dotychczas stosowa-

nych metod obliczeo polegała na przyjęciu dla obszarów zalesionych jako powierzchni ele-

mentarnej pododdziału leśnego – czyli najmniejszej jednostki powierzchniowego podziału 

lasów. Podejście takie umożliwiło bezpośrednie sięgnięcie po szczegółowe charakterystyki 

ekosystemów leśnych zgromadzone w leśnych bazach danych interesującego nas obiektu. 

Dodatkowo analizy prowadzone w oparciu o pododdział pozwoliły na wyraźne ich przyspie-

szenie, łatwe włączanie do obliczeo nowych parametrów, a także zwiększenie precyzji sza-
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cowania wskaźnika nie tylko w ujęciu ilościowym, ale także lokalizacji przestrzennej w po-

równaniu do metody wykorzystującej jako powierzchnię elementarną raster (płat kwadra-

towy). Problemem przestało byd również wykonywanie analiz wielkopowierzchniowych, 

których rozmiar ograniczony był jedynie mocą obliczeniową wykorzystywanego sprzętu 

komputerowego. 

Zaproponowana koncepcja obliczania wartości wskaźnika potencjalnej zdolności reten-

cyjnej, stanowiącego statyczną charakterystykę retencji, umożliwiad może obiektywną oce-

nę zdolności retencyjnej określonego terenu, stwarzad możliwości do porównywania po-

między sobą interesujących nas obszarów oraz dawad podstawy do ewentualnego przeno-

szenia informacji hydrologicznych z obiektów monitorowanych na nieobjęte kontrolą hy-

drometryczną. 

Uzyskane wyniki badao w postaci mapy obiektu z zaznaczonymi obszarami o dużej, 

średniej i małej potencjalnej zdolności retencyjnej mogą byd podstawą dla oceny stosun-

ków wodnych, ustalenia hierarchii zadao w zakresie gospodarki wodnej w planach urządza-

nia lasu, jak również do planowania działao zmierzających generalnie do zwiększenia sku-

teczności zatrzymywania wody na danym obiekcie – tworzenia małej retencji wodnej. Mo-

gą to byd działania o różnym charakterze np. z zakresu melioracji wodnych, czy też fitome-

lioracji. Mapy potencjalnej zdolności retencyjnej mogą zostad wykorzystane przy ocenie 

stosunków wodnych, ukierunkowaniu wytycznych w zakresie gospodarki wodnej zawartych 

w planach urządzania lasu czy planach zagospodarowania przestrzennego, jak również do 

planowania działao zmierzających do zwiększenia skuteczności zatrzymywania wody na da-

nym obiekcie. 

1. Miler A.T, Grajewski S., Okooski B. (2001). Stosunki wodne w wybranych ekosystemach 
Puszczy Zielonka. Wyd. AR Poznao, Poznao. 

2. Grajewski S. (2006). Stosunki wodne oraz zdolnośd retencyjna obszarów leśnych Parku Kra-
jobrazowego Puszcza Zielonka. Ser. Rozpr. Nauk., 382. Wyd. AR w Poznaniu, Poznao. 

3. Grajewski S. (2006). Zastosowanie analizy skupieo w porównawczych badaniach zdolności re-
tencyjnych ekosystemów leśnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3(1), 155-169. 

4. Grajewski S. (2007). Wykorzystanie leśnych baz danych dla określenia potencjalnych zdol-
ności retencyjnych Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Przegląd Naukowy Inżynieria  
i Kształtowanie Środowiska. R. XVI, z. 2 (36), 43-51. 

5. Krysztofiak A., Grajewski S. (2008). Potencjalna zdolnośd retencyjna obszarów leśnych Nad-
leśnictwa Doświadczalnego Siemianice. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 528, 243-249. 

6. Miler A.T., Kamioski B., Czerniak A., Grajewski S., Okooski B., Stasik R., Drobiewska E., Krysz-
tofiak A., Poszyler-Adamska A., Korżak M. (2008). Ochrona obszarów mokradłowych na te-
renach leśnych. Wyd. UPP, Poznao. 

7. Grajewski S., Krysztofiak A., Miler A.T. (2009). Potential water retention capacity of forest are-
as – an example of the Experimental Forest Range Unieszów. J. Water Land Dev., 13A, 71-84. 

8. Miler A.T., Grajewski S., Krysztofiak-Kaniewska A. (2014). Opracowanie wstępnej koncepcji 
zasad prowadzenia inwentaryzacji danych związanych z gospodarowaniem zasobami wod-
nymi dla obszaru Puszczy Noteckiej. Maszynopis, Kat. Inżynierii Leśnej UPP. 
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Możliwości wykorzystania leśnych baz danych do analizy zmian ekosystemów leśnych 

Bogactwo informacji zawartych w leśnych bazach danych było przyczyną mojego zainte-

resowania możliwościami ich wykorzystania, nie tylko do obliczania wskaźnika potencjalnych 

zdolności retencyjnych obszarów leśnych, ale również do analizy zmian ekosystemów le-

śnych. Weryfikację możliwości prowadzenia tego typu analiz przeprowadzono na przykładzie 

wysoce inwazyjnego w naszych lasach neofita – czeremchy amerykaoskiej Prunus serotina 

Ehrh. Połączenie opisów taksacyjnych drzewostanów z numerycznymi warstwami mapy po-

zwoliło na analizę procesu rozprzestrzeniania się tego gatunku czeremchy w danym obiekcie, 

a dzięki opracowanemu modelowi drzewostanu zagrożonego, umożliwiło prognozowanie 

dalszej jego ekspansji. 

Przeprowadzone badania potwierdziły zasadnośd prowadzenia tego typu analiz. Skut-

kowały również podaniem wskazówek odnośnie modyfikacji zasad taksacji drzewostanów, 

pozwalających na realizowanie w przyszłości bardziej szczegółowych badao w stosunku do 

innych gatunków podszytowych, a nawet runa leśnego. 

1. Grajewski S., Jankowski K., Strzelioski P., Węgiel A. (2006). Przykłady zastosowao Systemów 
Informacji Przestrzennej (SIP) gospodarstw leśnych w badaniach naukowych. XXI Konferen-
cja Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych: Geoinformacja w Dydaktyce 
i Gospodarce. Częstochowa-Poraj, 27-29 września 2006 r. Wyd. Polit. Częst., 77-85. 

2. Grajewski S., Jankowski K. (2006). Wykorzystanie GIS do prognozowania zmian w ekosyste-
mach leśnych. Zesz. Naukowe AR w Krakowie, 434, ser. Inż. Środ., 28, 69-77. 

3. Grajewski S., Jankowski K., Licznierski M. (2010). Czeremcha amerykaoska Prunus serotina 
Ehrh. w polskich lasach na przykładzie drzewostanów Nadleśnictwa Doświadczalnego Zie-
lonka oraz Nadleśnictwa Szubin. Referat na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. 
„Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach”. Tuchola-Tleo, 20-22.09.2010 r. (prelegent) 

4. Grajewski S., Jankowski K., Licznierski M. (2010). Czeremcha amerykaoska Prunus serotina 
Ehrh. w polskich lasach na przykładzie drzewostanów Nadleśnictwa Doświadczalnego Zie-
lonka oraz Nadleśnictwa Paostwowego Szubin. Zarz. Ochr. Przyr. w Las., IV, 39-55. 

5. Grajewski S. (2011). Zestawienie i opracowanie danych dotyczących wymogów siedlisko-
wych czeremchy amerykaoskiej Prunus serotina Ehrh. Dokumentacja wykonana w ramach 
tematu nr 30/2011: „Ograniczenia i konsekwencje finansowe i organizacyjne związane  
z funkcjonowaniem sieci Natura 2000”. Maszynopis, Kat. Inż. Leś. UPP. 

6. Grajewski S., Miler A.T., Licznierski M. (2013). Poster pt. Wykorzystanie opisu taksacyjnego 
do oceny występowania czeremchy amerykaoskiej Prunus serotina Ehrh. XI Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa „Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska”. Kosza-
lin-Darłówko, 23-26.05.2013 r. 

7. Grajewski S., Miler A.T., Licznierski M. (2013). Wykorzystanie opisu taksacyjnego do oceny wy-
stępowania czeremchy amerykaoskiej Prunus serotina Ehrh. Rocz. Ochr. Śr., 15/2, 1287-1301. 

Ilościowa i jakościowa ocena stosunków wodnych obszarów leśnych 

Aktywnie współuczestnicząc w zakładaniu rozległej sieci monitoringu stanów wód 

gruntowych i powierzchniowych w Puszczy Zielonka do dzisiaj związany jestem z badaniami 

nad zmianami stosunków wodnych, m.in. w tym podpoznaoskim kompleksie leśnym,  

ale również na terenie Puszczy Noteckiej i Uroczyska Warta (Nadleśnictwo Jarocin). 
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Wyniki wieloletnich obserwacji pozwoliły na scharakteryzowanie zmienności zasobów 

wód gruntowych oraz ich jakości w zależności od typu siedliska leśnego i klasy wieku drze-

wostanu, określenie dylatacji czasowej odbudowywania zasobów wód gruntowych w zależ-

ności od głębokości ich zalegania, a także rozpoznania trendów zmian zasobów wód grun-

towych lasów Puszczy Zielonka i Uroczyska Warta w kontekście warunków termicznych  

i pluwialnych, tj. zmieniającego się ziemskiego klimatu. 

1. Miler A.T, Grajewski S., Okooski B. (2001). Stosunki wodne w wybranych ekosystemach 
Puszczy Zielonka. Wyd. AR Poznao. 

2. Miler A.T., Okooski B., Grajewski S. (2002). Jakośd wód gruntowych w wybranych siedli-
skach Puszczy Zielonka. Czasopismo Techniczne Inż. Środ., 4, 77-84. 

3. Miler A.T., Okooski B., Grajewski S. (2003). Jakośd i zmiennośd stanów wód gruntowych  
w różnych siedliskach Puszczy Zielonka. Prace Komisji Nauk Roln. i Komisji Nauk Leśn. 
PTPN, 94, 69-81. 

4. Grajewski S. (2006). Groundwaters in the forest areas of the Puszcza Zielonka Landscape 
Park. In: Boczoo A. (ed.) Assessing of soil and water conditions in forests. Forest Research 
Institute, Warsaw, 7-18. 

5. Grajewski S. (2006). Stosunki wodne oraz zdolnośd retencyjna obszarów leśnych Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Ser. Rozpr. Nauk., 382. Wyd. AR w Poznaniu. 

6. Grajewski S., Okooski B. (2007). Wpływ warunków meteorologicznych na zmiennośd sta-
nów wód gruntowych bagiennych siedlisk leśnych. Zesz. Nauk. Wydz. Bud. i Inż. Środ. Polit. 
Koszal. Seria Inż. Środ., 23, 707-716. 

7. Grajewski S., Okooski B. (2007). Variability of groundwater level depth in uneven-aged 
forest stands of marshland habitats. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 3, 141-147. 

8. Grajewski S., Okooski B., Boczoo A. (2009). Variability of groundwater table, atmospheric 
precipitation and temperature in swamp habitats of the Zielonka Forest Landscape Park. 
Journal of Water and Land Development, 13A, 85-101. 

9. Okooski B., Grajewski S., Kayzer D. (2009). An attempt to classify groundwater level depth 
in pine forest stands on fresh sites. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 7, 69-77. 

10. Kamioski B., Miler A.T., Okooski B., Grajewski S., Schwartz K. (2011). Floodplain forest 
technical and monitoring solutions for protection of the Uroczysko Warta Floodplain For-
est. Pol. J. Environ. Stud., 20 (5), 1193-1201. 

11. Okooski B., Grajewski S., Kayzer D. (2012). Towards classification of groundwater level 
depth patterns on forest fresh sites. Nauka Przyr. Technol. 6, 1, #6. 

12. Grajewski S., Miler A.T., Krysztofiak-Kaniewska A. (2013). Zmiany stanów wód gruntowych 
w Puszczy Zielonka w okresie 1970-2009. Rocznik Ochrona Środowiska, 15/2, 1594-1611. 

13. Grajewski S., Miler A.T., Okooski B. (2014). Seasonal variability of ground water levels  
in the Puszcza Zielonka Forest. Journal of Water and Land Development, 21, 55-62. 

14. Miler A.T., Czerniak A., Grajewski S., Okooski B. (2015). Zmiany poziomu płytkich wód 
gruntowych w głównych siedliskach Puszczy Zielonka. Sylwan, 159 (5), 435-440. 

Racjonalizacja wskaźników gęstości dróg leśnych dla różnych terenów Polski 

W latach 2014-2016 uczestniczyłem w realizacji tematu zatytułowanego „Planowanie 

sieci dróg leśnych i składnic oraz optymalizacja wskaźników gęstości dróg leśnych dla róż-

nych terenów Polski” zleconego przez Dyrekcję Generalną Lasów Paostwowych w Warsza-
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wie. Prowadzone badania miały charakter wybitnie utylitarny umożliwiający racjonalne za-

rządzanie sieciami dróg leśnych i właściwe planowanie przestrzenne, przy uwzględnieniu 

aspektów technicznych, ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. 

Uzyskane wyniki zaowocowały, m.in. opracowaniem wskazówek odnośnie przyjmowa-

nia optymalnych wskaźników gęstości dróg leśnych przez nadleśnictwa, a także wydaniem 

przez Dyrektora Generalnego Lasów Paostwowych „Instrukcji wyznaczania docelowej sieci 

drogowej nadleśnictwa” w 2015 i 2018 roku. 

1. Czerniak A. (red.), Gornowicz R., Miler A. T., Trzcioski G., Grajewski S., Kapuścioska J. (2014, 
2015, 2016). Planowanie sieci dróg leśnych i składnic oraz optymalizacja wskaźników gęsto-
ści dróg leśnych dla różnych terenów Polski. Sprawozdania roczne i koocowe z realizacji te-
matu badawczego zleconego przez DGLP w Warszawie. Maszynopisy, Kat. Inż. Leś. UPP. 

2. Trzcioski G., Czerniak A., Grajewski S. (2016). Funkcjonowanie infrastruktury komunikacyjnej 
obszarów leśnych. Infrastrukt. Ekol. Teren. Wiej., II/2, 527-542. 

6. Syntetyczne zestawienie dotychczasowej działalności naukowej z wyłączeniem 
wskazanego osiągnięcia naukowego 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. z 2016 r., poz. 882 z późn. zm. w Dz. U. z 2016 r., poz. 1311) 

Mój dotychczasowy (na dzieo 15 kwietnia 2019 roku) dorobek naukowy obejmuje 

łącznie 136 pozycji, dla których sumaryczna liczba punktów ministerialnych wynosi 423,1 

(tab. 1). Wśród 136 pozycji 88 stanowi oryginalne prace twórcze i rozdziały w monografiach 

(publikacje recenzowane), 15 prace konferencyjne i popularno-naukowe (5 z nich było re-

cenzowanych), 24 abstrakty i 9 maszynopisów (tab. 2). Spośród 88 prac naukowych 5 opu-

blikowałem w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC, tab. 3). 

Brałem udział w licznych konferencjach, dwudziestopięciokrotnie wygłaszając referaty  

i czterokrotnie prezentując postery. 

Byłem również współautorem 17 referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych. 

Liczba wygłoszonych referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach i sympo-
zjach naukowych: 25. 

Liczba referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach i sympozjach nauko-
wych po uzyskaniu stopnia doktora: 20. 

Liczba posterów na międzynarodowych i krajowych konferencjach i sympozjach nauko-
wych: 4. 

Liczba posterów na międzynarodowych i krajowych konferencjach i sympozjach naukowych  
po uzyskaniu stopnia doktora: 4. 

Liczba realizowanych tematów badawczych (kierownictwo lub udział): 9. 

Liczba realizowanych tematów badawczych (kierownictwo lub udział) po uzyskaniu stopnia 
doktora: 3. 

Dziesięciokrotnie ubiegałem się o finansowanie projektów badawczych kierowanych do Na-

rodowego Centrum Nauki, Dyrekcji Generalnej Lasów Paostwowych w Warszawie oraz Ko-
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palni Węgla Brunatnego Bełchatów, a dwukrotnie uczestniczyłem w składaniu wniosków  

o przyznanie dotacji na inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej. 

Pięciokrotnie JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nagradzał mnie za dzia-

łalnośd publikacyjną z zakresu inżynierii leśnej zespołowymi nagrodami różnych stopni. 

Dotychczas wykonałem 5 recenzji artykułów naukowych dla czasopism (Environment Pro-

tection Engineering, Bezpieczeostwo i Technika Pożarnicza, Folia Forestalia Polonica, Ser. A 

– Forestry) oraz dla Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej. 

a) sumaryczny Impact Factor wg listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem 

opublikowania: 3,011. 

b) suma punktów za publikacje naukowe wg MNiSW (KBN) z wyłączeniem rozdziałów  

w monografiach: 423,1. 

c) liczba cytowao publikacji wg bazy Web of Science (WoS) na dzieo 15.04.2019 r. (wg da-

nych ze strony https://publons.com): 14. 

d) średnia liczba cytowao wg bazy Web of Science (WoS) na dzieo 15.04.2019 r.: 1,60. 

e) indeks Hirscha wg bazy Web of Science (WoS) na dzieo 15.04.2019 r.: 3. 

f) liczba cytowao publikacji wg bazy Google Scholar na dzieo 15.04.2019 r.: 157. 

g) indeks Hirscha wg bazy Google Scholar na dzieo 15.04.2019 r.: 6. 

h) liczba cytowao publikacji wg portalu ResearchGate.net na dzieo 15.04.2019 r.: 48. 

i) indeks Hirscha wg portalu ResearchGate.net na dzieo 15.04.2019 r.: 3. 

j) indeks Hirscha wg portalu ResearchGate.net bez autocytowao na dzieo 15.04.2019 r.: 3. 

Szczegółowe zestawienie mojej dotychczasowej działalności naukowej zamieściłem  
w załączniku 4, pkt. II. 
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Tab. 1. Zestawienie wszystkich publikacji habilitanta* 

Rodzaj pracy 
Łączna liczba 

prac [szt.] 
Liczba prac 

z if [szt.] 
Liczba prac  

z list MNiSW [szt.] 
Łączna  

wartośd if 
Łączna wartośd 

punktacji MNiSW 

Polski artykuł (PA) 76 5 69 3,011 355,1 
Polska monografia (PM) 4  4  64,0 
Polski rozdział monografii 
(PRM) 

9    0,0 

Polski referat zjazdowy (PRZ) 7    0,0 
Polskie streszczenie zjazdowe 
(PSZ) 

24    0,0 

Zagraniczny artykuł (ZA) 2  2  4,0 
Zagraniczny referat zjazdowy 
(ZRZ) 

5    0,0 

Maszynopisy raportów 9    0,0 
Ogółem 136 5 75 3,011 423,1 

* – przygotowane na podstawie danych zawartych w „Statystyce i analizie bibliometrycznej Pracowników, Uczestników Studiów 
Doktoranckich i Emerytowanych Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” (szczegóły w załączniku 4) 

 
 
Tab. 2. Syntetyczne zestawienie całego dorobku naukowego habilitanta* 

Rodzaj publikacji Język 
Przed doktoratem – liczba autorów Po doktoracie – liczba autorów 

Ogółem 
1 2-3 > 3 Suma 1 2-3 > 3 Suma 

Oryginalne prace twórcze [szt.] 

Publikowane w cza-
sopismach z bazy JCR 

PL    0  3 1 4 4 

EN    0   1 1 1 
Publikowane w in-
nych czasopismach 
recenzowanych 

PL  9 3 12 6 24 8 38 50 

EN   2 2 4 9 5 18 20 

Monografie 
PL  1  1 1  2 3 4 

EN    0    0 0 

Rozdziały w mono-
grafiach 

PL  3 2 5  2 1 3 8 

EN    0 1   1 1 

Inne prace [szt.] 

Konferencyjne  
i popularnonaukowe 

PL 1 2 1 4 1 4 1 6 10 

EN  1  1 1 1 2 4 5 

Abstrakty 
PL  1  1 4 9 3 16 17 

EN  2 2 4 1 1 1 3 7 
Maszynopisy (rapor-
ty z badao) 

PL   3 3 1 1 4 6 9 

Łącznie – 1 19 13 33 20 54 29 103 136 

* – przygotowane na podstawie danych zawartych w „Statystyce i analizie bibliometrycznej Pracowników, Uczestników Studiów 
Doktoranckich i Emerytowanych Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” (szczegóły w załączniku 4) 
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Tab. 3. Zestawienie dorobku naukowego z uwzględnieniem oceny punktowej czasopism wg MNiSW 
(szczegóły w załączniku 4) 

Nazwa czasopisma 
Liczba prac 

[szt.] 
Sumaryczna liczba  

punktów wg MNiSW* 
Sumaryczny 

if* 

Czasopisma z bazy w bazie Journal Citation Reports 

Polish Journal of Environmental Studies 1 15,0 0,508 
Rocznik Ochrona Środowiska 2 30,0 1,612 
Sylwan 2 30,0 0,891 

Pozostałe czasopisma recenzowane (objęte punktacją MNiSW) 

Acta Scientarum Polonorum Silvarum Colendarum  
Ratio et Industira Lignaria 

3 16,0  

Bezpieczeostwo i Technika Pożarnicza 1 13,0  
Forestry (Sc. Pap. of Agricul. Univ. of Poznao) 1 3,0  
Forestry Letters 3 7,0  
Infrastructure and Ecology of Rural Areas 9 68,0  
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 12 66,0  
Inżynieria Rolnicza 3 12,0  
Journal of Water and Land Development 3 14,0  
Nauka Przyroda Technologie 3 16,0  
Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych Wy-
działu Nauk Rolniczych i Leśnych Poznaoskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk 

4 4,0  

Przegląd Leśniczy 4 12,1  
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 1 2,0  
Sovremiennyj Naučnyj Vestnik 2 4,0  
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej  
w Rogowie 

2 8,0  

Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach 10 23,0  
Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Inżynieria Środowiska 4 12,0  
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 1 4,0  

Monografie 

Monografie w języku polskim 4 64,0  

Łącznie 75 423,1 3,011 

* – punkty oraz wartośd impact factor (if) zgodne z rokiem wydania wg „Statystyki i analizy bibliometrycznej Pracowników, Uczest-
ników Studiów Doktoranckich i Emerytowanych Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” (szczegóły w zał. 4) 

7. Syntetyczne zestawienie dotychczasowej działalności dydaktycznej 

Na działalnośd dydaktyczną składa się głównie prowadzenie wykładów i dwiczeo laborato-

ryjnych oraz terenowych w pełnym wymiarze pensum dydaktycznego na I i II stopniu studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych tj.: geodezji leśnej, inżynierii leśnej, hydrologii oraz inżynierii 

ekologicznej. Prowadzę też zajęcia laboratoryjne i dwiczenia terenowe z drogownictwa leśnego 

oraz badao nośności nawierzchni dróg leśnych na studiach podyplomowych „Technika, inżynie-

ria i ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie” (dawniej: „Technika i inżynieria leśna”). 

Trzykrotnie uczestniczyłem w szkoleniach (warsztatach) z zakresu inżynieryjnego zago-

spodarowania lasu organizowanych dla pracowników Lasów Paostwowych praz biur urządzania 

lasu i geodezji leśnej. 
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Podjąłem i ukooczyłem dwusemestralne zaoczne Studium Przygotowania Pedagogiczne-

go, a także Kurs Pedagogiczny Kształcenia Asystentów i Doktorantów. 

W latach 2012-2014 byłem kierownikiem przedmiotu inżynieria leśna na studiach prowa-

dzonych przez Uczelnię w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Miliczu. 

Od 2012 roku jestem wykładowcą (kierownikiem) przedmiotu geodezja leśna na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Trzykrotnie byłem członkiem komitetów organizacyjnych konferencji naukowych. Dwu-

krotnie wyróżniono mnie za przygotowanie wystąpienia konferencyjnego oraz artykułu nauko-

wego. Jestem członkiem Poznaoskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Polskiego Towarzy-

stwa Leśnego. 

Sprawowałem opiekę naukową nad studentami w toku dyplomowania: prac magisterskich 

(11 osób), prac inżynierskich na macierzystym Wydziale (35 osób) oraz prac inżynierskich w Wyż-

szej Szkole Zarządzania Środowiskiem (15 osób). Jedna z prac magisterskich uhonorowana została 

prestiżową nagrodą im. prof. dra hab. Jerzego Zwolioskiego w konkursie na najlepszą pracę magi-

sterską UPP. 

Szesnastokrotnie sprawowałem także opiekę naukową w toku dyplomowania słuchaczy 

studiów podyplomowych „Technika, inżynieria i ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie” (daw-

niej „Technika i inżynieria leśna”). 

Obecnie sprawuję funkcję promotora pomocniczego jednego doktoranta. 

Szczegółowe zestawienie mojej dotychczasowej działalności dydaktycznej zamieściłem  

w załączniku 4, pkt. III. 

8. Syntetyczne zestawienie dotychczasowej działalności organizacyjnej 

Na moją działalnośd organizacyjną składa się głównie wieloletnie członkostwo w wydzia-

łowych komisjach rekrutacyjnych dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. 

Brałem także udział w pracach Wydziałowej Komisji Wyborczej, Wydziałowej Komisji ds. Stu-

diów, Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Obecnie jestem członkiem Kierunkowego 

Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Leśnictwo. 

W latach 2011-2014 zebrałem fundusze przeznaczone na doposażenie katedralnej pra-

cowni geodezyjnej i laboratorium drogowego w nowoczesny sprzęt badawczo-pomiarowy wy-

korzystywany podczas zajęd dydaktycznych jak i w badaniach naukowych – ze zgromadzonych 

środków zakupiono m.in. niwelatory kodowe, teodolit elektroniczny, płytę statyczną, lekką pły-

tę dynamiczną, aparat Proctora. 

W latach 2016-2017 z ramienia Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego 

byłem członkiem Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeostwa powołanej przy Radzie Gospodarki 

Wodnej Regionu Wodnego Warty. 
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Od 2010 r. w Katedrze Inżynierii Leśnej jestem administratorem „Modułu Rozliczania Dy-

daktyki PENSUM”– odpowiadam za przygotowywanie planów i sprawozdao z realizacji godzin. 

Od 2014 r. pełnię funkcję kierownika studiów podyplomowych „Technika, inżynieria  

i ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie”. 

Od 2018 roku jestem członkiem powołanego przez Prezydenta Poznania „Zespołu ds. Re-

zerwatu Żurawiniec”. 

Szczegółowe zestawienie mojej dotychczasowej działalności organizacyjnej zamieściłem  

w załączniku 4, pkt. IV. 
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