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Świadczenia   ekosystemów (świadczenia środowiska)  to 

procesy przyrodnicze  realizowane przez siły geofizyczne 

i organizmy żywe, które przetwarzają materię, energię 

i informację oraz przestrzeń w sposób pozytywny dla 

procesów gospodarowania i zrównoważonego rozwoju 

(Michałowski).        



Świadczenia   ekosystemów są strumieniami materiałów, 

energii oraz informacji pochodzącymi od kapitału 

naturalnego, które w połączeniu ze świadczeniami kapitału 

wytworzonego oraz ludzkiego tworzą dobrobyt ludzi 

(Constanza).



Świadczenia   ekosystemów odpowiadają istocie człowieka, 

tworzą jego ład.

Ład tworzony przez świadczenia  ekosystemów ma miarę 

i równowagę. 

Oznacza ona sensowne połączenie różnorodności życia 

społecznego oraz gospodarczego człowieka w całość.



Miara i mierniki to elementy procesu pomiaru. 

Pomiar stanowi drugi, po liczeniu, rodzaj obserwacji 

ilościowej 

(K. Ajdukiewicz).



W 1950 roku pisał Ajdukiewicz: 

„Pomiar sam wymaga pewnego zabiegu manipulacyjnego. 

Gdy go jednak raz na przedmiotach wykonamy i na tej 

drodze przyporządkujemy im pewne liczby, wystarczy nam 

do wykrycia wielu stosunków między tymi przedmiotami….

Odwzorowanie przedmiotów na liczbach pozwala nam 

zastosować potężne narzędzie matematyki do badania 

stosunków między przedmiotami…”  



Pomiar w ujęciu Ajdukiewicza polega na przyporządkowaniu 

przedmiotom mierzonym i cechom przedmiotów mierzonych 

liczbowych miar.



Później R.L. Ackoff stwierdza: 

„Nie ma powszechnej zgodności poglądów uczonych i 

filozofów na to, czym właściwie jest pomiar i jak należy go 

wykonać. Istniejące punkty widzenia można 

scharakteryzować jako rozciągające się od bardzo 

zawężonych do bardzo ogólnych”.



Podejścia do pomiaru

• Eksperyment naukowy

• Wyznaczanie wartości wielkości fizycznej

• Procedura definiowania naukowego

• Przypisywanie liczb przedmiotom, zdarzeniom, cechom

• Posługiwanie się stałą jednostką miary

• Realizacja funkcji pomiaru

• Filozoficzne konsekwencje – ujęcie aksjomatyczne

• Wykorzystanie modelu matematycznego



Pomiar bezpośredni – ustalenie wielkości, z porównania 

posiadającego tę wielkość przedmiotu, z wzorcem do 

ustalenia jednostki mierniczej. Wielkości podlegają pomiarowi 

bezpośredniemu, o ile współmierne są z jednostką mierniczą.



Pomiar pośredni – przysługuje danemu przedmiotowi pod 

określonym względem, czyli innych przedmiotów lub innych 

własności tego samego przedmiotu.

Pomiar pośredni ma zastosowanie dla wielkości pochodnych, 

które dają się mierzyć tylko na drodze pośredniej oraz dla 

wielkości pierwotnych, których pomiar bezpośredni jest 

praktycznie niemożliwy (np. pomiary astronomiczne).



Pomiar wymaga posłużenia się funkcją pomiaru, która

oznacza jednoznaczna relację, która pozwala każdą cechę

opisać liczbą rzeczywistą dodatnią.

Porządkowanie elementów pomiaru – ułożenie elementów

każdego zbioru ze względu na pewne relacje (kryterium), 

określone na tych elementach.



Teoria pomiaru wyróżnia takie własności relacji, jak:

• Zwrotność

• Symetryczność

• Przechodniość

• Spójność



Pomiar wymaga zastosowania zasad:

• Zdefiniowania pomiaru

• Określenia własności formalnych – operacji

matematycznych i statystycznych

• Określenia stopnia dokładności pomiaru

• Określenia sposobu zapewnienia stopnia dokładności

pomiaru (zasada sterownia pomiarem)



Ocena błędów pomiaru i ich wartości

– źródła błędów pomiaru:

• Obserwator

• Użyte przyrządy pomiaru

• Otoczenie

• Obserwowana rzecz (proces)



Uwarunkowania pomiaru

• Konwencjonalizm – konwencje terminologiczne w 

metodach naukowych

• Operacjonalizm – sens empiryczny pojęcia w nauce  

• Idealizacja metodologiczna – zabieg myślowy, 

konstrukcja abstrakcyjnych pojęć



Metodologia pomiaru – autorski model 

• Wybór kategorii wartości

• Dobór miary wartości dla danej kategorii wartości

• Określenie metody (metod, technik) pomiaru



Kategorie wartości świadczeń ekosystemów

HDI – Human Development Index – wskaźnik rozwoju 
społecznego

SON – suma oszczędności netto

WŚE – wskaźnik śladu ekologicznego

PKB – produkt krajowy brutto

Bezpośrednia wartość 

użytkowa

HDI

Pośrednia wartość użytkowa HDI

Wartość pozaużytkowa HDI

Wartość egzystencji -

testamentu

SON, WŚE

Ogólna wartość ekonomiczna PKB



Miary wartości świadczeń ekosystemów

Gotowość do zapłacenia

Gotowość do przyjęcia 

rekompensaty

Nadwyżka konsumenta SON, WŚE, HDI

Nadwyżka producenta SON, WŚE, HDI

Wartość następstw 

ekonomicznych 

PKB

Wartość energetyczna



Metody (techniki) wyceny wartości świadczeń ekosystemów

Analiza kosztów i korzyści

Minimalizacja kosztów

Wycena efektów produkcyjnych PKB

Wycena nakładów produkcyjnych i kosztów restytucji PKB, WŚE

Wycena kapitału ludzkiego HDI

Metody hedoniczne HDI

Metoda kosztów podróży

Metoda deklarowanych preferencji 

Funkcja produkcji gospodarstwa domowego PKB

Metoda przenoszenia wartości



Dziękuję za uwagę


