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1.

Informacje ogólne i przebieg pracy zawodowej Kandydata

Dr hab. Grzegorz Zurek w roku i983 ukończył studia wyższe na Wydziale

Rolnym Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana

i

Jędrzeja Śniadeckich

W

Bydgoszczy' uzyskując stopień zawodowy magistra inżyniera rolnictwa. od maja

r. był zatrudniony w ogrodzie Botanicznym IHAR w
Bydgoszczy za1mując stanowiska: stazysty i asystenta. Na podstawie rozprawy
1983 do czerwca 7997

doktorskiej pt. ,,Wpływ warunków przechowywania nasion na zdolnośc kiełkowania

oraz fenologiczną

i

morfologiczną zmiennośc roŚlin kostrzewy łąkowej (Festuca

pratensis Huds.)", wykonanej pod kierunkiem naukowym profesora Marka Jassema,
uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii

hodowli roŚlin nadany Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Hodowli

-

genetyki i

i Aklimatyzacji

Roślinz dnia 12ltpca 1996 r. Uzyskał stanowisko adiunkta w ogrodzie Botanicznym

IHAR w Bydgoszczy, a od

1

września2006 w Samodzielnej Pracowni Traw i Roślin

Motylkowatych IHAR w Radzikowie. Dnia 23 październtka 2007' r. Rada Naukowa

IHAR na podstawie oceny ogolnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy
habilitacyjnej pt. Reakcja traw na niedobory wody

-

metody oceny,i ich zastosowanie

dla gatunkow trawnikowych'' (Monografie i rozprawy naukow.ę IHAR, 2005, nr Ż5)
nadała dr inż. Grzegorzowi Zurkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk

rolniczych w dyscyplinie agronomia (z wyroznieniem), co Zaowocowało objęciem
stanowiska docenta (od 15 stycznia 2008). W związku zreorganizacjąIHAR, 1 marca

2008 objął stanowisko kierownika Pracowni Traw Pozapaszowych

i

Energetycznych w Zal<ładzie Traw' Roślin Motylkowatych i Energetycznych'

RoŚlin

od

13

maja 2008 kieruje Zal<ładem Traw, RoślinMotylkowatych

natomiast

!

października 2010

IHAR-PIB. Ponadto

r. uzyskał stanowisko profesora

nadzwyczajnego

-

dr hab. G. Zurek w Instytucie pełniłi nadal pełni szereg funkcji

IHAR-PIB.

z wyboru i nominacji, m.in. funkcję sekretarza naukowego

2.

i Energetycznych IHAR,

Ocena dorobku naukowego i najważniejszego osiągniecia naukowego.

Dorobek publikacyjny. W ujęciu naukowo-metrycznym udokumentowany dorobek
naukowy dr hab. G. Żurka obejmuje 122 dokonania, w tym 86

(tj ponad 70%)

uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Kandydat
autorem/współautorem 18 publikacji znajdujących się

Reports,

5

-

publikacji

w

po

jest

bazte Jourltal (litation

materiały konferencyjne uwzględnione

na WoS"

69

recenzowanych prac naukowych opublikowanych w czasopismach z listy B MNSzW,

autorem

2

monografii naukowych, autorem 14 rozdział.ow

w

monografiach

naukowych, współredaktorem 1 monografii. Kandydat jest takze wspołautorem 4
zarejestrowanych odmian traw (Lolium perenne

-

odm.Stoper, Elymus elongatus -

odm. Bamar, Panicum virgatum

- Mardan, Beckrnania eruciformi,s - odm. Mardan.
Łączna liczba punktow według roku opublikowania prac wynosi 1008,

wartośó współczynnlka

IF-

4I,63, indeks Hirscha 6, natomiastltczba cytowań według

WoS - 103 (bez autocytowań9Ż) (zestawienie ponizej)
Rodzaj prac naukowych

Przed
Doldoratem

hahilitacia

Po
habilitacii

Razem

0

Ż

T6

18

Przed

Publikacie:
Pubłikacje posiadające IF (lista A

MNiSw)

Publikacje obecne na WoS' materia(ły z konferencji

0

0

5

Publikacje recenzowane, bez IF lista B MNiSW)

5

24

4O

69

Rozdziały w monografiach

0

2

12

1,t

Autorstwo monografii

0

I

ź

Redakcja monografii

0

t

I

Publikacj e populamo-naukowe

0

8

9

0

3

4

819

1008

39,04

41,63

0

Inna dzialalność twórczal
Zarejestrowane odmiany roślin*

Parametry biłlliometryczne:
Liczba punktów MNiSW
Współczynnik wpłysłu _ impact

faktor

a

I6

1'73

0

2.593

lndeks Hirscha (H)

6

Liczba cytowań wg WoS

103

Liczba cy'towani, bez autocl'towań wg WoS

92

*9 -

Jak wspominano wyżes dorobek publikacyjny Kandydata szczegolnie po
uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego został wzbogacony o

2I

prac

obecnych na WoS, kilkadziesi ąt prac zltsty B MNSzW, 1 monograftę i 12 rozdziałow

w monografiach. W 16 oryginalnych pracach twórczych dr G. Żurek jest jedynym
autorem, natomiast większośó dokonań stanowią prace wspołautorskie,

w 39 (19

przed habilitacją

i 20 - po

przy

czym

uzyskaniu stopnia naukowego doktora

jest pierwszym autorem. Moim zdaniem wskazuje to także na
umiejętnośc pracy w zespołach' najczęściej o charakterze interdyscyplinarnym'
habilitowanego)

przykładowo: we wspołpracy

z

zespołami z Politechniki Łódzktej, Instytutu

Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w
Katowicach, Uniwersytetu Rolniczego

w Krakowie,

Instytutu Fizjologii

PAN

w

Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katedry Botaniki Uniwersytetu
Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Zakres t udział' w pracach zespołowych
Świadczy o Jego wiodącej roli

w przygotowaniu koncepcji

i

realizacjt badafi oraz

redakcyjnym przygotowaniu pracy do druku.

Nalezy zauwuŻyć i podkreślic duzą aktywnoścdr hab. G. Zurka w Środowisku

o czym świadczy m.in. Itczba doniesień i streszczeń (91)
opublikowanych w wydawnictwach z kongresów, konferencji i sympozjow

naukowym,

,

naukowych - krajowych

t

zagranicznych (45 przed uzyskaniem stopnia naukowego

dok1ora habilitowanego t 46 po

habilitacji. Kandydat wygłosiłna nich rownież 29

wykładow - referatów (I4 przed habilitacją

i

15 po habilitacji).

Reasumując, stwierdzam,, że bogaty i wartościowy dorobek publikacyjny

dr hab. G. żurka _ większośc oryginalnych prac twórczych została opublikowana w

języku angielskim"

w

renomowanych zagranicznych

i

polskich czasopismach

naukowych wyróznionych w Journal Citation Reports (m.in. Fungal Ecology

if

-

2,9, Plos One * if-3,53, Seed Science and Technology, Biomas and Energy - if:3,3

Industral Crops and Products- i-3,2, Biosystem Engineering, Plant and Soil- if-3,
Urban

FotresĘ & Urban Greening- if:3,5, International Ag7iphysics- if:1,07, Acła

Biologica Cracoviensis, Sec. Botąnica, Plant Breeding and Seef, Science), zwłaszcza

po habilitacjio wyrażony wskaźnikami bibliometrycznymi (indeks Hirscha - 6'
liczba cytowań _ 103 oraz sumaryczny impuct factor - 41,63), spełnia wymogi
stawiane Kandydatowi ubiegającemu się o tytuł profesora nauk rolniczych.
Przedstawiając dział.alnoścnaukową

dr hab' inż. G' Zurka (w

ujęciu

całoŚciowym, chronologicznym), moŻnawskazac następujące obszary badawcze'.
-)
-., -

-

problematyka żywotnościnasion traw

w

trakcie ich dfugotrwałego

przechowywania,
- pozyskiwanie, ocena i ochrona roślinnych zasobów genowych,
- ocena ekotypow oraz rodów traw gazonowych,
- ocena odpornoŚci traw gazonowych na suszę'

- zagadnienie obecności symbiontow grzybowych (tzw. endofitow) w trawach
połnaturalnych zbiorowisk łąkowych' z uvłzględnieniem ich interakcji ze
Środowiskiem

i

ich wpływu na odpornoŚć roŚlin,

- wykorzystanie traw w zastosowaniach niezywnościowych,

-

badania nad jakościągatunkow

uwzględni eni em

-

a sp

i

odmian traw dla celów gazonowych z

ektów środowi skowych, uzytkowyc h

badania nad aspektami fizjo|ogicznymi związanymi

or

az fiĄolo giczny ch,

z

reprodukcją oraz

warunkami uprawy miskantusa olbrzymiego.

Tak szeroki wachlarz

zainteresowań wynika

z

problematyki naukowej

podejmowanych tematow i projektów badawczych, w ktorych Kandydat uczestniczył

jako kierownik bądź głowny wykonawca. Najwazniejsze realizowane

tematy

badawcze to:

-

projekt badawczy

NCBR nr

POIR.01.01.01-00-920116, pt. ,,Technologia

uprawy i przerobu innowacyjne1 odmiany rożnika przerośniętego na potrzeby

wytwarzania taniej energii odnawialnej"- kierownik zespofu naukowego
(2017-202r),

-

projekt badawczy

w

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Srodowisko (redaktor wieloautorskiego opracowania pt. Przeciwdziałanie
negatywnym skutkom zmian klimatu

w rolnichłie. Postęp

biologiczny i

innowacj e w agrote chnice (20 I7 -20L9),

- projekt badawczy MNiSzW (Badanie
trawach

w

rozprzestrzeniania się-endofitów w

Polsce, ocena zagrożenia dla nłierząt oraz przydatności

zasiedlonych rośIinwhodowli odmian traw gazonowych)

-

- wykonawca,

projekt badawczy finansowany przez MRiRW . pt. ,,Badnnie cech
warunkujących zawiązyvanie nasion, ich jakoścoraz plon w wybranych
gatunkach traw wieloletnich
- Programy

"

kierownik (2014-2020),

Wieloletnie IHAR-PIB pt. ,,Ulepszanie roślindla zrownoważonych

agroekosystemów, wysokiej 1akości żywnościi produkcji rośIinnejna cele
nieżywnościowe" - kięrownik3 zadah, w latach 2008-2013

-

ł-

- Program Wieloletni IHAR-PIB pt. ,,Tworzenie naukowych podstaw postępu
biologicznego

i

ochrona roślinnych zasobow genowych źródłem innowacji i

wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeńshła żywieniowego
kraju". Kierownik zadania,,Weryfikacja

i

optymalizacja metod

i

systemów

upraw polowych roŚlin na cele niezywnościowe'',

Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego, w latach 1990-

2006, będąc adiunktem

w ogrodzie

Botanicznym IHAR, kierował 4. tematami

badawczymt.

Do najważniejszych osiągnięć dr hab. inż. G. Żurka, zwłaszcza po
uzys

kaniu stopnia doktora habilitowanego' można zaliczy ć:
- podjęcie przez Kandydata nowatorskich i pionierskich badah naukowych nad

tmv. grzybamt endofitycznymi wspołżyjącymi z trawami

półnaturalnych

zbiorowisk łąkowych w Polsce. Badania wykazały, ze endofity występują na
ok. 70oń stanowisk łąkowych w Polsce, zasiedlając głownie takie gatunki traw

jak (zarowno roŚliny jak

Festuca arundinacea

i ich

ziarnlaki). Festuca pratensis, Festuca rubra,

i Lolium

perenne. Sporadycznie występują u

Descl,tamspia caespitosa, Koeleria glauca i Puccinella distans.

stwięrdzenię, że w niemal

połowie gatunkow traw występują endofity

produkujące ergowalinę, jednakże pasza pozyskiwana z wielogatunkowych i
zarazem ekstensywnie uzytkowanych łąk i pastwisk w Polsce nie wykazuje ich

szkodliwości dla zwterząt,
- ustalenie, że w dz1ktch populacjach Lolium perenne zasiedlonych endofitami

istnieje szeroki wachlarzreakcji na obecnoŚć patogena grzybowego w trawach

tj. od całkowitego braku reakcji po silne ograniczenie inflekcji, co moze miec
bezpośredniezastosowanie praktyczne w pracach hodowlanych nad poprawą
odporności traw na choroby grzybowe,

- wykazanie, ze transmisja endofitów nie odbywa się tylko przez nasiona (ak
dotychczas powszechnie uwazano), ale przenoszenie'strzępek zachodzi także

podczas koszenia

i

udeptyrvania traw,

jak rownieŻ poprzgz stykające

się

systemy korzeniowe,

-

stwierdzenie, że zasiedlenie traw przez grzyby endofityczne podwyzsza

odpornośćroŚliny-gospodarza na susZę,

(Wyniki powyższych badań _ jest to zarazem najważniejsze osiągnięcie
naukowe, Kandydat opublikował przede wszystkim w specjalistycznych

5

czasopismach z listy

factor (if ok.

3,)o

JCR - o wysokich współczynnikach wpĘwu

impact

a mianowicie: Fungul Ecology, Plant and Soil, Plos One).

z pracownikami AgReasearch (New Zeyland),
eksploracji regionów Polski południowo-wschodniej i centralnej dla
pozyskiwania form gatunkow traw do badań na obecnoŚć grzybów
-

przeprowadzenie, wspolnie

endofitycznych,

- dokonanie wszechstronnej oceny biomasy traw wielolętnich oraz określenie

specyfiki poszczególnych gatunków dla wykorzystania

w

energetyce

(produkcja biogazu i spalanie) i przemyśle papierniczym,

-

okreŚlenie potencjału wybranych gatunków traw

w zakresie

pobierania

metali cięzkich z gleby,

-

uzyskanie form hodowlanych Elymus elongatus, zalecanych do

wykorzystania w praktyce, m.in. na terenach trudnych,

-

okreŚlenie zrożnicowania jakoŚciowego odmian

Koeleria galuca

i Poa

w

supina,

10 gatunkow traw, w

tym

warunkach deficytu światła'wody i

ekstensywnego uzytko w ania,

- zaproponowanie

(wspolnie

z

doktorantem), alternatyvnego dla

podgrzewania, sposobu stymulacji wegetacji muraw sportowych t przedłużenia

ich eksploatacji Za pomocą okrywania agrowłokniną (opracowano nową
technologię),

- wykazanie' Ze nowa zmiennoŚó Miscanthus x giganteus moŻe byc tworzona
na drodze andro-i gynogenezy.

Jak podano wżej, wiele prac naukowych dr hab. inŻ. G. Zurek przygotował
we współpracy z pracownikami naukowymi innych Instytutow

w licznych

uczestnictwo

krajowych

i

i Uczelni. Aktywne

zagranicznych konferencjach. naukowych,

podczas ktorych Kandydat przedstawiał wyniki badań własnych, wygłaszałreferaty i

wykłady oraz wymieniał poglądy naukowe, pozwalało konstruowac grupy
problemowe

i

realizujące projekty badawcze' Warto tutaj wymienic nawtązanie

wspołpracy z

dr Charlesem Bacon'em, z USDA-ARS Russel Research Center,
Athens, USA, ktory zachęclł Kandydata do rozwijania badai nad grzybamt
endofitycznymi oraz przygotowania artykułu o grzybach endofitycznych
występujących na trawach łąkowych w Polsce (celem zamteszczenia go w
czasopiśmi e

Fungal Ecotogy)' Wyniki tych badań przedstawiono takżę na

-6-

9'h

International Symposium on Fungal Endaphytes of Grasses w Australii (2015). Warto

zauważyc takŻe duŻą aktywnośćKandydata

EUCARPIA Fodder Crops

na innych

konferencjach, m.in.

and Ammenity Grasses Section (Dublin, Ireland, 20II;

European Biomass Conference and EXibition, Italia, 2OI2; General 24th Meeting

European Grassland Federation, 2012, 2013; International Conference on Heavy

Metals in the Environment, Ż0I2; Central European congress of Life Sciences

EUROBIOTECH, 2OI7; 10'h International Symposium of fungal Endophytes of
Grasses, Hiszpania, 2018.

W

dr

G. Zurek w celu nawiązania kontaktów
zrea|izował wizytę roboczą w Chinach - w Instytucie Mikrobiologii
2010 r.

hab.

naukowych
Stosowanej

Akadęmii Nauk Rolniczych Prowincji Xinjiang, Instytucie RoślinZboŻowych
Akademii Nauk Rolniczych (Prowincje: Xinjiang Pekin, Jiangsu i Hebei).

Kandydat i4-krotnie wykonywał recenzje wnioskow projektowych w ramach
konkursów NCBR, a także brał udział w zespołach eksperckich i konkursowych, jest

autorem

8

ekspertyz wykonanych

na

zamowtenie instytucji publicznych lub

przedsiębiorstw oraz wspołautorem trzech usfug badawczych (technologtcznych).

'

Dzia{alnośćnaukowo-badawcza

dr hab. inż. G. Żurka

zasługuje na

uznanie. Daje się zauważyć właściwieukształtowaną postawę aktywnej i
twórczej pracy' rzetelnośćw prowadzeniu doświadczeń, umiejętność
formułowania i weryfikowania hipotez naukowych co stanowio iż badania mają
charakter nowatorski a zebrane oryginalne wyniki, ich interpretacja i zarazem
ich opublikowanie w dobrycho renomowanych czasopismach naukowych (z
wysokim współczynnikiem wpĘwu (ifl wnoszą do literatury krajowej i światowej

wiele istotnych elementów poznawczych. Stosowane metody

badawcze

(nawiązujące do trendów światowych) uwzględniają wiele aspektów wzajemnego

i

oddziaĘwania warunków przyrodniczych

czynników antropogenicznych,
natomiast wykorzystane analizy statystyczne w jasny i przejrzysty sposób
pozwalają przedstawić wyniki wieloletnich badań. Nie b-ez znaczeniajest także

fakt,

3.

iż wiele z uzyskanych

wyników zastosowano w prakly.ce.

ocena działalnościdydaktyczno-wychowawczej

Dr hab. Grzegorz Żurek nie jest pracownikiem Uczelni, jednakze działalnośc
dydaktyczna nie jest mu obca. Swiadczą o tym liczne referaty i wykłady zamaw|ane,
przedstawiane na konferencjach krajowych
'

-!f '
A.l

i

zagranicznych. Przeprowadzał takŻe

kilkadziesiąt prelekcji

i

wykładow dla Środowisk branzowych, rolników i

z ośrodkami doradztwa rolniczego. W

przedsiębiorców oraz w ramach współpracy

działalnoŚci

tej

wykazywał' się wysokim poziomem merytorycznym,

dydaktyczne prowadz1ł

z

a

zajęcia

dużym zaangażowaniem w sposób komunikatywny. W tę

działalnoścwpisuje się takze opieka nad studentami realtzującymi m.in. praktyki
letnie oraz coraz bardziej popularne staże zawodowe, realtzowane najczęŚciej przez
studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW. Był takze zapraszany na seminaria
dla studentow, podczas ktorych przedstawiał releraty nt. optymalizacji pozyskiwania

biomasy

i

innych gatunkow wieloletnich do produkcji btogazu, uzytkowania i

nawadniania obiektow sportowych, prac hodowlanych w zakresie kreowania odmian
perzlJ wydłuzonego, śmiałkadarniowego, postępu odmianowego roślin wieloletnich

w

z dr D. Martyniak przygotował podręcznik
uprrwy i wykorzystania roślin wieloletnich nu cele

przeciwdziałaniu Suszy. Wspolnie

dydaktyczny pt. ,,Technologia

nieżywnościowe. Cz 1. Przegląd gatunków orilZ agrotechniku''. Wyd. IHAR-PIB,
Ż0I7.

4.

osiągniecia w kształceniu kadr naukowych

Dr hab. Grzegorz Zurek jako samodzielny pracownik naukowy

aktywnie

uczestniczy w kształceniu kadry naukowej. Jego osiągnięciem w tej kategorii jest
promotorstwo

w

zakohczonym

w Ż016 r.

przewodzie doktorskim mgr Kamila

Prokopiuka nt. ,,Wp$nu wydłuŻenia wegetacji traw na .jakośc murrwy boisk
piłkarskich''. Ponadto, jest promotorem w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki
Rachwalskiej,

a tytuł przygotowywanej rozprawy brzmi

,,ZroŻnicowanie odmian

regionalnych oraz populacji lokalnych pszenicy ozimej (Triticum aestivum L)", ktorej
ukończenie przewiduje się w roku 2020,
Kandydat wykonał recenzję monografii w przewodzie hab|litacyjnym dr tnż.

M.

Szczepanek

a

także był recenzentem

w

postępowaniu habilitacyjnym

dr A'

Kosmali.

W

latach 20II-20I8 aktywnie uczestniczył

przewodów doktorskich,
egzaminacyjnej,

a

a

w

mianowicie: pięciokrotnie

pracach

był

w

komisji

członkiem komisji

2O-krotnie przewodniczył komisji egzamlnacyjnej

posiedzeniach komisji ds. postępowania

o

ds.

W

19

nadanie stopnia naukowego doktora

uczestniczył jako członek oraz jeden razjakojej przewodniczący. Jego aktywnośc jest

wtdoczna w pracach zespołow Rady Naukowej IHAR-PIB do przeprowadzania
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czynnoŚci w przewodach habilitacyjnych: jako członek zespofu (dr M. Nowakowski,

dr S.

Spasibionek), przewodniczący zespofu (dr

F.

Wielebski),

a

ostatnio był

sekretarzem komisj i habilitacyj nej (dr Wł. Przewodowski).

W tym obszarze działalnoŚci warto podkreślió, iz dr hab. G. Żurek wykonał

w

także kilkanaście recenzji prac naukowych publikowanych
renomowanych czasopismach naukowych

-

międzynarodowych,

posiadających wysoki wspołczynnik

wpływu impact factor, przykładowo'. Fronties in Plant Sciences (ir3,918), Biomas
nad Bioenergy (f_3,394), Biologł Letters (ir3,218), Environmental Science and

Pollution Research (ir2,828), Word Journal of Microbiology and Biotechnolog,ł

(tf

1,779),

Journal of applied Genetics (if-1,177), Symbiosis

Forage Science (if-?,

(if

l,43S), Grass and

62 7).

Ocena działalnościorganizacyj nej

Dr hab. G. Żurek poza osiągnięciami w zakresie
wykazuje

się

bada-wczo-publikacyjnej

znaczną aktywnoŚcią organizacy1ną szczegolnie widoczną w

macierzystym Instytucie, jak też w organizacjach związanych

z życiem naukowym

i

gospodarczym kraju. Nalezy podkreŚlió Jego efektywną pracę' wykonywanąz dużym
zaangaŻowaniem, w organach

i

licznych komisjach IHAR_PIB, gdzie funkcje pełni z

wyboru' przyl<ładowo: członek Rady Naukowej, członek Komisji ds. Rozwoju Kady

Naukowej, członek komisji Dyscyplinarnej, członek kolegium elektorów Rady
Głownej Instytutow Badawczych. Ponadto, przewodniczy Komisji ds. konkursów na

stanowiska naukowe IHAR-PIB,

jest

pełnomocnikiem Dyrektora

IHAR

ds.

przeciwdziałania zagrożeniom antykorupcyjnym, jest członkiem Rady społecznej
mazowieckiego ośrodka D or adztwa Rolni czego w Warszawi

e.

Ważnym ęlementem aktywnoŚci zawodowej jest współpraca Kandydata z
oŚrodkami akademickimi, instytucjami krajowymi

sektorem gospodarczym.

Ta

i zagranicznymi

działalnośćpolega na współpracy

badawczych, wspołpracy technologicznej, realizacji'
opracowywaniu ekspertyz

t

oraz współpraca z

w

zakresie prac

usfug

badawczych

innych opracowań projektowyc! wykonywanych

na

zamowienie instytucji publicznych lub przedsiębiorcow'

Dr hab. G. Żurek członkiem roŻnych zespołów eksperckich i konkursowych,
co oznacza. ze jest uznanym specjalistą rozpoznawalnym w środowisku.DziałalnoŚó

ta jest zauwaŻalna przede wszystkim

w

pracach komitetów eksperckich

i

grup

roboczych, m.in. ds. Krajowej Sieci Obszarow Wiejskich, Narodowego Programu
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i

Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

innych działaniach, przyl<ładowo'. na rzecz

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

6.

Ocena aktywnościpopularyzującej naukę i współpracę zagraniczną

o

dużej aktywnoŚci

w

propagowaniu wynikow badań świadcząliczne

wystąpienia dr hab. G. Zurka w środowisku naukowym na konferencjach krajowych,
mtędzynarodowych, atakŻe na spotkaniachzudziałem praktykow' m.in. hodowców
ro Ślin,

rolników,

specj ali

stow

dor adztw a

rolniczego i przed

si

ębiorcow.

Charakteryzując sylwetkę dr hab. G. Zurka należy podkreślic Jego umiejętnośc

współpracy

w

ramach interdyscyplinarnych zespołów badawczych (krajowych i

międzynarodowych), apóźniej popularyzacji i upowszechniania uzyskanych wynikow

badań. Kandydat prowadzi także szeroko zakrojoną wspołpracę z otoczeniem
gospodarczym

i

społecznym, dzieląc się swoją wiedzą - korzystając zarazem z

doświadczeń praktykow działających w sektorze rolnictwa, skupionych w Polskim
Stowarzyszeniu Greekeeperów, European Grassland Federation, Tamex obiekty
Sportowe S.A. Szkolenia

i

seminaria dla w/w specjalistow stanowią bardzo istotny

element w pracy zawodowej dr hab.

G. Zurka' Kandydat jest członkiem American

Association for the Advancement of Science (od roku 2A02), Polskiego Towarzystwa
Łąkarskiego, sekretarzemZarządu Fundacji ''Koalicja nafzecz Biosekwestracji''.

Kandydat dla podniesienia swoich kwalifikacji zawodovYych ukończył kursy
specjalistyczne, w tym organizowane przez ośrodkizagraniczne, przyl<ładowo School

Biological Sciences, University of Birmingham, International Plant Genetic Resources
Institute, Roma.

1

Wyróżnienia

Dr hab. G. Żurek Decyzją Prezydenta RP z dnia 5 grudnia Ż016 r. został
wyrózniony Złotym Medalem za Długo\etnia Słuzbę '

La

działalnoścpublikacyjną

został wyrózniony nagrodami Dyrektora IHAR' m.in. w roku'2017 otrzymał nagrodę

indywidualną I stopnia za oryginalną pracę tworczą opublikowaną w renomowanym
czasopiśmie naukowym oraz nagrody

za aktywnośc publikacyjną w latach z0I3

2014.

"--r/

O-

i

8.

Wniosek końcowy

Po zapoznaniu się i wnikliwym przeanalizowaniu dokumentacji w

sprawie

ubiegania się o nadanie tytułu profesora przez dr hab. inż. Grzegorza Alfreda Zurka,

uwzględniając całoścdorobku naukowego, dydaktycznego) organizacyjnego'
osiągnięcia

w

wdrozeniową

i

zakresie opieki naukowej

i

kształcenia kadr oraz działalnośc

popularyzu1ąca wiedzę, a także współpracę

gospodarczym i wspołpracę międzynarodową stwierdza m,

].

z

otoczeniem społeczno-

Że-.

Posiada on ukierunkowany, nowatorski" oryginalny, wyprofilowany

i

znaczący

dorobek naukowy Uznawany w kraju i na świecie- uprawniający do ubiegania się

o

tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. Badania Kandydata wniosły wiele

nowych aspektów poznawczych a także mają charakter utylitarny. Wyniki tych
badań, zwłaszcza po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

opublikował w renomowanych,

zwłaszcza zagranicznych

czasopismach

o

wysokim współczynniku wpływu impact factor (sumaryczny
its4l,63) Prace badawcze charakteryĄe wysoki poziom, o czym świadczą liczne

naukowych,

ich cytowania w hteraturze krajowej izagranicznej.

2. Kandydat - po nadaniu
rolniczych w dyscyplinie

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk
agronomia, bardzo wyraźnie powiększył dorobek

publikacyjny pod względem ilościowym i jakoŚciowo-merytorycznym (if za ten
okres wynosi 39,04). Badania ulegały ukierunkowaniu na interdyscyplinarnoŚc,
przez co nawiązują do nowychwyzwahw nauce.

3. Dr

hab.

G. Żurek posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środkow finansowych

na realizowane projekty naukowe, kierowaniu zespołami badawczymi

oraz

wspołpracy w realtzacji tematów badawczych.

1.

Kandydat jest uznanym specjalistą w zakresie uprawianej dyscypliny naukowej
(aktualnie rolnictwo i ogrodnictwo), jest rozpoznawalny w środowiskunaukowym,

na licznych

uzyskane wyniki badań naukowych prezentuje
naukowych _ krajowych

i

konferencjach

zagranicznych, jest zapraszamry jako autor referatów

wprowadzających, współpracuje

z

krajowymi

i

zagranicz1ymi oŚrodkami

naukowymi oraz wykonuje recenzje prac naukowych zamteszczanych w
czasopismach o wysokim wskaźniku wpływu impactfactor.

5.

Posiada także znaczące osiągnięcia w kształceniu kadr

-

promotor dwóch prac

doktorskich, recenzent w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego;
egzaminator, członek i przewodniczący w wielu komisjach doktorskich.
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6. Jest bardzo
ro

zaangażowany

żny ch or ganizacjt

w prace

organizacyjne na rzecz IHAR-PIB oraz

i stowarzyszeń.

7. Jakkolwiek zalmqe stanowisko profesora nadzwyczajnego w

instytucie

badawczym (IHAR -PIB), to równiez chętnie podejmuje obowiązki dydaktyczne
we współpracy Z SGGW oraz prowadzi szeroko zakrojone szkolenia, seminaria na
ktorych upowszechnia osiągniecia naukowe.

Iednoznacznie pozytywna ocena całokształtu dorobku naukowo-dydaktycznoorganizacy1nego' dr

hab. inŻ. Grzegorza Alfred a Zurka, profesora nadzwyczajnego

IHAR-PIB, upowaznia mnie do stwierdzenia, ze Kandydat ubiegający się o tytuł
prolesora nauk rolniczych spełnia wymagania określone w art.
marca 2003 o stopniach

zalłresie sztuki

26

ustawy

z

dnia 14

i naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule

(DzU. z

2a17 r. poz. 1789), w związku

z

art. I79 ust.1. ustawy z

w
3

lipca 2018r. Przepisy wprov'adzające ustawę - Prawo o szkolnichuie wyższym i nauce

(Dz.U. 22078, poz. 1669).

Mając Bowyższe na uwadze wniosek Rady Naukowej Instytutu Hodowli i
AklimaĘzacji Roślin_ Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie o nadanie
dr hab. inż. Grzegorzowi Alfredowi żurkowi tytułu naukowego profesora nauk
rolniczych uważam za uzasadniony i z pełnym przekonaniem popieram.

4
Prof.

Poznan, dnia 26 sierpnia 2AI9 r.
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Ja{Kryszak

