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RECENZJA
całokształtudorobku dr hab. Grze Eeirz:x Żur|<a w postępowaniu nominacyj nym
o nadanie Ętułunaukowego profesora nauk rolnicrych

Podstawa formalno-prawna
Podstawę formalno-prawną recenzj i stanowią nasĘpujące dokumenty:

o

powołanie na recenzentaprzezCentraląKomisję do Spraw Stopni i Tytułóq pismo Nr
bcr nl-r-8495119 z 6 maja2019 r" i uzupełnienie z 3 czerwca Ża19 r. oraz zlecenie
AklimaĘzacji Roślin Państwowego Instytutu
Dyrektora InsĘtutu Hodowli
Badawczego wRadzikowie prol drhab. Henryka Bujaką pismo RN-001-l18/2019 z 5

i

o

-

czerwca 2A]9 r.
Ustawa z dnla 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i Ęrtule naukowym otaz a
stopniach i trtule w zakresie sztuki (Dz' U. z 20L7 t. , wz. t789) w związku z art. L79
ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę _ Prawo o
szkolni*twie wyższym i nauce (Dz U.z 30 sierpnia 2018 r.'wz.1669)-

Podstawa oceny merytorycznei
ocenę merytoryczĘ przeprowadzono na podstawie dokumerrtacji Kandydata przesłanej
przez jednostkę prowadz ącą pr zedmiotowe postępowanie' w ktÓĘ zavł arto'.

o

autoreferat, wjęzyku polskim i w języku angielskim, przedstawiający:
osiągnięcia naukowe,
O osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia rrrłodej kadry' w tym
informację o zakończanych przewodach doktorskicĘ w których pełniłfunkcję
jeszcze nie zakończonych przewodach
promotora oraz
otwartycĘ

o

o

r
o
.
.
.

a

doktorskich,
o działalnośćpopularyzującą naukę'
ankietę oceny osiągnięć naukowych
zrylciorys naukowyź
kopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora nauk ro|niczych w zakresie
agronomii _ geneĘki i hodowli roślin,
kopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk
rolnicrych w zakresie agronomii,
kopie ośmiu łlybranych najwazniejszych publikacji.

Wymienione dokumenty zostały przedłozone w formie zwartego wydruku oraz elsktronicznej

kopii (zapisanej na p\ńce CD).

Zatem, pod wzgtędem formalnym wniosek został
zlażony prawidlowo
przedmiotem dalszego opracowania w formie
niniejsze recenzji.

i może być

Sylwetka zawodowa kandydata
Dr hab'

itz'

Grzegorz Żwek_ prof. nadnvyczajny InsĘrtufu Hodowli
i Aktimatyzacji
Roślin- Panstwowy InsĘrtut Badawczy
{IHAR+IB) w Radzikowie - urodził się w 1959 roku
w Bydgoszczy. Studia vłyŻsze ukończył na Wydziale Rołnym
Akademii Tęchniczno_Rolniczej
im' Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgosrczy w 1983 roku,
uzyskując dyplom magistra
inĘniera rolnicfiła. Stopień doktora nauk rolnicrych w zakręsie
agronomii _ genetyki i hodowli
roślinnadała mir w 1996 r. Rada Naukowa IHAR w Radzikowie
na podstawie obronionej
rozprawy doktorskiej pt.:
warunków plzechowywania nasion na zdolnośćkiełkowania
',Wpływ
oraz fenologtcmą i morfotogicntą mńewlrlśćroślinkostrzewy
łąkowej (Festuca pratensis

Huds')'''

w

20a7 roku Rada Naukowa IHAR w Radzikowie nadała
mu stopień do}tora
habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii z
wyrÓznieniem na podstawie rozprawy
habilitacyjnej pt.: ,'R-eakcja traw na niedobory wody
- metody oceny i ich zastosowanie dla
gatunków trawnikowych''. w latach 1988_2013 dr
hab" inz. Grzego ru Żlrek ukończył 9
spcjalisĘcznythkursów. Szkolenia te przyczynrły się do interdyscyplinarnego
przygotowania
Kandydata do prowadzenia badań naukowych.

Aktywnośc zawodową i naukowa dr hab. GrzegorzaŻlxkapoczątkowo
(t983- 2O06)była
nłłiązanaz ogrodem Botanicznym IHAR w Bydgoszczy" gdzie
beąpośrednio po ukończeniu
sfudiów odbył staż i po jego zakohczentu został zatrudniony
na stanowisku asystenta, a następnie
(l996-20a6) adiunkta. od 2006 roku pracuje w IHAR-PIB
w Radzikowię. W latach 200ó_2008
był zatrudniony na stanowisku adiunkĘ następrrie (200s-2010)
doceną a od 2010 roku pracuje
na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Powierzano mu takŹe
funkcje organizacyjne. od 1

marca do 31 kwietnia 2008
Energetycznych w Zakłaózie

r' był kierownikiem Pracowni Traw Pozapaszowych i Roślin
Traw, RośIinMotylkowatych i EnergeĘczrry"r, rrrłn. od 13
do

30 maja 2008 r. Pełniłobowiązki kierownika Zakładł TraĘ Roślin
Moty1kowatych i

Energetycznych IHAR, a od 1 czerwca 2008 r. jest kierownikiem
tego z,ayładu.Ponadto od l
lipca2}lzjest Sekretarzem NaŃowym IHAR_PIB , &naprzełomiesĘcznia/lutego
2018 pełnił
obowiązki Dyrektora IHAR_PIB
Zainteresowania naukowe dr hab. Grzegorza Żłł:irakoncerrtrują się wokoł
zagadnień
doĘczących wrazliwościgatunków i odmian traw na stresowe crynniki
bioĘczne i abioĘcane'
w aspekcie oceny ich przydatności do róanych sposobówuzytkowania.
Wpisują się one w obszar

_0 ,-

.-M

z rolnictwa i ogrodnictwa, jako dyscypliny naukowej. Po habilitacji Kandydat wraz z
członkami zespołu badawczego realizuje większośćzadafi w ramach działalnościstatutowej

badań

Zakładu Traw, RoślinMoĘlkowatych i EnergeĘcznych IHAR (kierownik 4 zadxil), a tąkŻe
Rozwoju Wsi (2007-2010 - wykonawcą 2014_2020

dwoch projektówMinisterstwaRolnictwai

- kierownik), jak również projektu NCBiR (Ż0l7-20z1 - kierownik zespołu naukowego).
ponadto w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 jest
redaktorem wieloautorskiego opracowania pt.: '"Przeciwdziałanie nęgaty!'/nym skutkom zrrrian
klimatu w rolnictwie' PoĘp biologiczny i innowacje w agrotechnice" Ż017'2019.

opublikowany dorobek naukowy Kandydaą zestawiony liczbowo na str. 3ó przesłanej
dokumentacji' wynosi ogołem 1 18 prac' wtym 83 po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego.

Dorobek ten nie korespndujący jednak

z

danymi zawarlymi w ankiecie oceny osiągnięc

naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, w kórej Kandydat podał dane
bibliometryczne Ęlko 59 prac (8 prac indywidualnych i 51 wspołautorskich), dlatego tylko te
pface uwzględniono w ocenie postępu Jego rozwoju naukowego. Zatem, ta ocena Kandydata
moze być zaniżona' Nie mniej jednak ak$wnośćpublikacyjna Kandydata po uzyskaniu stopnia
dok1ora habilitowanego (średnio rocznie 4'9 prac) była ponad 3-krotnie większa ntz przed

habilitacją (średniorocmie 1,5 prec).

ocena osiągnięć naukowych
Głównym nurtem badań Kandydata do Ętułuprofesora

w okresie po habilitacji _ jest

-

zagadnienię obęcnościsymbiontów grzybowych (tzw. endofrtow} w trawach z połnatwalnych
zbiorowisk łąkowych w Polscę. Tęn obszar badań Kandydata, realizowanych we wspołpracy z
uananymi specjalistami IHAR-PIB i innych jednostek naukolvych ({lPT w Bydgoszczy i SGGW

w Warszawie), wpisuje się w rosnącę od lat 80. ubiegłego wieku światowe zainteresowanie
grrybami endoficmymi (głównie w StanachZjednoczonycĘ Nowej ZęIandiii Australii), przede
wszystkim

z

powodu szkodliwości karmienia bydła, owiec

i

koni trawami zasiedlonymi

endofitami. Grzyby te produkują bowiem alkaloidy (ergowalinę' lolitrem)' które w nadmiernym

Ężeniu (>0'2 mg ' tg') mogą przycrynić się do obnizenia produktywności, a nawet chorób
nńerąt. Jednakze endofiĘ mogą takżśprzycrynić się do zwiększ_e.nia odpomościrośliny_
gospodarza na niekorzystnę warunki środowiską szkodniki czy choroby. Poniewa'ż ekspresja

efęktów działana endofitów jest bardzo zmięnna
istotne jest określenie zarówno zakresu

i

Ę ekspresji,

zalehla od wielu czynników niezwykle

jak i wpływu na nią zrnian warunków

pogodowych (temperatury powietrza, wielkościopadów), atakŻe sposobu roąrzestrzeniania się

tych grzybów Zatem badania te nateżą do oryginalnych

-j-

i unikalnych zarówno w skali

kraju jak i światowej, atakżemają doniosle znagenie aplikacyjne.
Wykazano' zę w Polsce
endofiĘ występują dośćpowszechnie na około 7a% pćńnatwalnych
siedlisk łąkowych. W
trawach z niemal połowy badanych siędlisk stwierdzono
obęcnośćergowałiny, w
w 17Ta

sm

stanowisk badawczych jej zawartośćstwarzała niebezpieczeństwo
atruc ia złvterząt' Wyniki
tych badań są wię{ Ztacące w produkcji pasz zł1/ł-ipastwisk.
Równie ważne jest rozpoznanie

wrażliwościgatunków traw na zasiedlenie przez endofiĘ. Wykazano,

iz gatunkami
szczególnie podatnymi są Festucapratensis, F. rubra, F. arurulinaceg
oraz Loliumperenne,zaś
sporadycanie są one spotykane w roślinachPoa pratensis'
Deschampsia caespitosa, Koelerią
sp' czy Puccinellia distans- Znaczące jest także stwierdzenią tż
zasiedlenie traw przez
grzyby endofityene podwyź,sza odpornośćra{linygospodarza
na naturalne, okresowe
deficyĘ wody, którym mogą towarzyszyć relatywnie wysokie temperatury
powietrza. Jest ono
istotne, zarówno z uwagi na obserwowane ostatnio w caĘ
Polsce niedobory opadów, jak tez w

znnązk| z globalnym ocieplaniem się ktimafu (niebezpieczeństwo
wysĘpienia dfugotrwałych
wysokichtemperatur i suszy). Niezwykte istotnym w aspekcie naukowym
i aptikacyjnym jest
wykazanie pozytywnego wpływu obecności grzrybni endofita w roślinach
Lolium pełenne

inokulowanych zarodnikami Dłeschlera siecanus oraz Fuzarium
sp.raczkolwiek w dzikich
populacjach tego
ęatunlru zasiedlonych endofitami zaobserwowanc szeroki wachlarz reakcji na
obecnośćgrzybowego patogena _ od całkowitego braku reakcji po
silne ograniczenie infekcji.

lVybitnym osiągnięciem Kandydata

i

zespołu wspóĘracowników jest poznanie
sposobów rozprzestrzeniania się grzybówendofitycznych. Powszechnie
uważa się, ze jedyną
drogą transmisji endofitów są nasiona'

kbre po zasiedleniu przez grnybai po oddzieleniu się od
rośliny macierzystej dają możliwośćkonłnuowania współistnienia gruyba
z potomstwem
gospodarza w i''nym miejscu, nawet anasmie oddalonym

od rośliny macierzystej.

Przeprowadzone badania wykazały,

ze istnieje zjawisko horyzontalnej transmisji grzybni,

zarówno przez przenoszenie strzępek podczas koszenia i udepĘwanra
trawy' jak równiez przęz
stykanie się systemów korzenio}vych.

Podsumowując najwazniejsze osiągnięcie naukowe Kandydata po
habilitacji
stwierdzam, że wieloaspektowe analĘ obetności endofitów w' trawach
prólnaturalnych
zbiorowisk łąkowych mają charakter norvatorskin zarówrio pod rvzgl$em
obszaru
objętego eksploracj4,

jak

i

zakresu oraz charalłńeru badań. Ta wielośćperspekĘw
spojrzenia na jedno zagadnienie pozrvoliła na wyciągnięcie dobrze udokumentowanych
wniosków" Z uwagi na poruszenie nowych aspektów współĘcia endofitów z
trawami

te prryezyniĘ się do rozwoju polskiej nauki w dyscyplinach rolnictwo i
ogrodnictwo araz nauki biologiczne. Wyniki tych badań Zyska}y t
badania

"akże

L1

-

''*"W

zainteresowanie zagranicznych naukowców np.: zaproszenie do zreferowania wyników
*
badań na fh Interna'tional Symposium on Fangal Enłlophytes of Grasses ISFEG w 2015 r.
w Australii cz.y wspólna z pracownikami AgResearch w Nowej Zelandii (dr Stuart Card

i

ZaneWeber) eksploracja zbiorowisk trawiastych na obecnośćgrzybów endofitycznych w
centralnej i potudniowo-wschodnĘ Polsce w sierpniu 2018 r'
Tematyka badawcza Kandydatą realimwana

w

zespołach reprezentujących kilka

krajowych jednostek organizacyjnyctL wykracza nięco poza głóvrłny nurt Jego zainteresowań

daĘczy naĘpuj ących zagadnień

-

i

:

am1izy przydatności wieloletnich gatunkÓw

i

odmian traw dla celów energeĘcznych

oraz w przemyśle celulozowym (współpraca w IHAR-PIB

iz

InsĘitutem Agrofizyki

PAN wlublinie' InsĘltutemEkologii TerenówUprzemysłowionychwKatowicacĘ oraz
Politechniką Łódzką),

-

analiry jakości gatunków

i

odmian traw dla celów gazonowych

z

uwzględnieniem

aspektów środowiskowych' uŹytkowych i fizjologicanych (współpraca w IHAR_PIB i z

_

Katedrą Botaniki UTP w Bydgoszczy)'

fizjologicznych aspektów uprawy
IHAR_PIB

i

i

reprodukcji miskanta olbrzymiego (wspołpraca w

z Akademią Rolnicą w Krakowie' InsĘrtutem Fizjologii RoŚlin PAN w

Krakowie oraz Uniwersytetem Śtąstim w Katowicach).
Wymiernym wskaźnikiem phabilitacyjnych osiągnięć i aktywności naukowej dr hab.
Gtzegorza Żurkajest dorobek publikacyjny' l$óry obejmuje: 4Ż orygitlalne prace twórcze, w

tym 17

z

1mpact Factor (najwyższy

monografiach

(2 w

j.

3'53)' 1 monografię w jęzaku polskim' ó rozdziałÓw w

angielskim)'

1 redakcję monografii w

j'

9

polskim oraz

prac

jest
popularnonaukowych. Samodzielnie opublikował 3 prace oryginalne, zaśw pozostaĘch
wspÓłautorem (od2-3 do l0 autorÓw). Zespołowy charakter większosci licących się w obiegu
międzynarodowym prac' niejednolaotnie o charaktęrze interdyscyplinarnym, jest atutem tego

dorobku. Świadczy bowiem o Kandydacie, jako o osobie umiejącej łączyć:wiedzę

z wielu

dziedzini dyscyplin naukowycĘ wykotzysĘwaĆ kumulatywny charakter nauki. Jednakże Jego
wkład w powstanie tych opracowań trudno ocenić' poniewłż nie określiłwłasnego udziału i
sposobów zaanguŻowana. Nalezy podlaeślić'k

w

5aoń pr.ao wspołauto;1kich (25 prac) był

pierwszym autorem, aw 3IYa prac (16 prac) drugim, zaśw ok. 40ń prac (2 prace) był autorem
korespondencyjnym (co świadcry o dominującyrn Jego udziałe). Prace zostaĘ opublikowane w

renomowanych czasopismach'

w Ęm z listy A MNiSw $CR) o wysokiej

randze

jak Plos one, Urban Forestry & Urban Greening, Biomass &
Bioenergy" Industrial Crops and Products, Plant and Soil, Fungal Ecology,
międzynarodowej, m.in. takich,

f-

W

Engineering' Bioresources, International Agrophysics,
Seed Science and Technology, Acta
Biologica Cracoyięnsia Series Botanica oraz Journal of Life
Sęries. Ich sumaryc zny Impact
Factor (wedfugbaąy Web of Science CoreCollection) wynosi
38,88 (o 0,159 mniej od podanego

na s'36 w dokumentacji). Łącmaliczbapunktów lyfi{isw
wynosi 787 (o32 punkty mniej od
podanego na s. 36 w dokumerrtacji), w tym: publikacje
z lisĘ A 55o punktow (17 prac)' z lisĘ
B 107 (19 prac), materiały z konferencji urłzględnionych w bazie Web of Science 50 punktów

(5 prac po

l0

punktów

wg

Dz.IJ.2012,a.8?7, a nie po 15 punktów jak podał Kandydat),

rozdziały w monografiach 30 punktów (6 prac), autorstwo monografii
5 punktów (1 praca) oraz
współautorstwo odmian 45 punktów (3 odmiany po 15 punktów,
ale trudnych do weryfikacji
poniewa:ż Kandydat nie podał podstaw tej punktacji)'
Zatem, po habilitacji dorobek naukowy
Kandydata został zracąco zwiększony nie tylko pod względem
ilościowyma1e i jakościowym

(mimo nie uuzględnienia w ocenie 24 recenzowanych prac'
dla których łie podał danych
bibliomeĘcznycĘ' Sumaryczny IF zostałzwiększonyprawie 30-krotnie z7,3O!
(nie 2,593 jak
podano na s' 36) do 38,881 (nie 39,04 jak podano na s. 36),
zaśsuma zgromadzonych punktów

MNiSw wzrosła 4-krotnie ze l73 do 787 (nie 8l9 jak

podano na s. 36). Świad czy to o

dynamicznym rozwoju naukowo-badawczym KandydaĘ z istotrym podniesieniemjakości
prac
i rozpmawalności mięĘmarodowej. Arl.ylruły mają duą liczĘ cytowan (wsbuy
WoS 2:
103, po habilitacji 98,bez autocytowań 92) oraz wysoką jak
na prace z za1ęsurolnictwa,
wartośćindeksu Hirscha (wg WoS

-

h:6), Te bibliomeĘcane oceny wartości prac są dobrą
miaą (choć moim zdaniem nie najwazniejsą) odbioru zawartych w nich wyników
przęz
naukowców zajmujących się podobną problematyką

Podsumowując osiągnięcia naukowe i dorobek publikacyjny dr hab.
Grzegorza
żurka potwierdzam ich oryginalnośći wysoki poziom naukowy. Kandydat do tytułu
profesora przedstawił do oceny rrosiągnięcia naukowe znacznie przekraczające
wymagania

stawiane w postępowaniu habilitacyjtrYno, zarówno pod względem ilościowym' jak
i
jakościowym. Spełniłzatem rvymagania r.ałvarte w
Ustawią oryginalne'prace naukowe,
opublikowanezzespołem współpracorvników, w istotny sposób wpĘnęły na stan
wiedzy w

uprawianej przez, Kandydata dyscyplinie

i zapewniĘ

lVlu międzynarodowy

autorytet jako wybitnego znawcy przedmiotu.

AkĘwnośćna ukowo-ba

i

krajowy

daw cza i wspriłpraca zagr Lnir:znx

Dr hab. GrzegorzZurek brał aktywny udział w46 ogólnopolskich i międrynarodowych
konferencjach (w 7 za granicą). Wygłosił 7 referatÓw (4 wj. angielskim) i był autorem posteru
1

oraz wspdautorem 11 referatów (2

wj. angielskim) i 27 posterów. Jednakze w dokumentacji nie

podano kto referował wspołautorskie referaty.

Z

dokumentacji dorobku naukowego

i

aktywności naukowo_badawczej Kandydata

wvniką re nie uczesfrriczył w pracach międzynarodowych zespołów badawczych. Jednakże
projektów
nalezy podkreśliĆ,że dr hab. Grzegorz Żlxęk ma doświadczęniew realizacji
projekty finansowanę w
badawczych i w kięrowaniu zespołami badawczymi, realkujryymi
lub
drodze konkursów. Podaje bowiem (bez udokumentowania), in był wspÓhłykonawcą
kierował zespołami do realizacj i zadaftbadawczych w ramach naĘpujących działuh:

l.
2'

,,Technologia upfawy

i

przerobu innowacyjnej odmiany rożnika przerośniętego na

potrzeby wytwarzania taniej energii odnawialnej" projekt NCBiR, numer POIR.O
_ 00 0g2al76,kierownik zespołu naukoxego (}afi _ 2021)
-

1

.01 -01

wiejskich w Polsce''
,'Program aktywnej edukacji, irrtegracji i wspołpracy na obszarach
ramach Programu operacyjnego
wniosku: PoIS.02.04.00-00-00ó6/ló,

w

nr

Infrastruktura

i

Srodowisko 2014 - 2a20' Działanie 2.4: ochrona przyrody

i edukacja

w
ekologiczna, Typ pĄektu: 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno - ędukacyjnych
zakręsie ochrony środowiska efeĘwnego wykorzystania jego zasobóą Podtyp

i

projektu 2.4.5.b: Budowa potencjafu
opracowani

i

integracja" Redaktor wieloautorskiego

a pt. "Przeciwdziałanie negaływłłymskutkom zmian klimatu w rolnictwie.

Postęp biologiczny i innowacje w agrotechnice" (2017

3.

_

2019)

cech warunkujących zavłiryywanie nasioą ichjakośćoraz plon w wybranych
''Badanie
_ 20Ż0},
gatunkach traw wieloletnich''' Projekt finansowany ptr'ęz MRiRw (2014

kierownik

4.

ocęna zagrożenia d|a
,'Badanie tozprzestrzenienia się endofitow na trawach w Polsce,
zvłierzątoraz przydatności zasiedtonych roślinw hodowli odmian traw gazonowych''

MNisW m 31001332/1113 lata 2oł7 - 2010, wykonawca
Ponadto, dr hab. GrzegorzŻurekkierował po habilitacj i 4 radaniarti realizoqanymi w ramach
grant

Programu Wieloletniego IHAR-PIB'

Do niewątpliwych pozyĘwów działalnościnaukowo-badawczęj Kandydata

należy

NCB|R, 1tak:Że kilku projektów
międzynarodowych (3 wnioski złożotedo FP7-KBBE-2a0-6. Panel KBBE_20123.I-0I,
zaliczyÓ ocenę 14 wniosków projektolvych złozonych do

Bruksela).

W okręsię po habilitacji dr hab. Gr*gatzŻurek nie odbył żadnego staźu naukowego w
rozwoju
kraju tub zagranicą'Nalezu jednak mieó na uwadze to,że w czasach Jego intensywnego

J---.--

naukowego stxŻezagtaticzneniebyłyobligatoryjne'Natomiastw2010rokubyłnalŻdniowym.o

-+ -

,\M
.N7
V

(24'lI _ 05.12) roboczym vryjeżdńe do Chin (InsĘrtut Mikrobiologii Stosowanej Akademii
Nauk Rolniczych Prowincji Xinjiang; InsĘrtut RoślinZbozowych Akademii Nauk Rolniczych
Prowincji Xinjiang Pekin oraz prowincje Xinjiang, Jiangsu i Hebei).

o

w

rozpomawalności Kandydata

zaawansowanych kontaktach z europejskim

powierzenie

Mu recen{i lt prac

międrynarodowych gremiach naukowych i

i światowym środowiskiem naukowym świadczy

publikowanych

w

prestiżowych czasopismach

międzrymarodowych posiadających współczynnik r1pływu impact

'factor (w tym 8 prac z IF od
2013 roku jest redaktorem wykonawczym ,'Plant Breeding ąnd Seed

t'477 do 3,948)' od
Science".

Kandydat brał udział wpracach wielu krajowych zespołów eksperckich i konkursowych
takich

jak Zespoł Ekspertów Zevłnętrntych

polska 2020,

Zespr>ł Ekspertów

ds.

Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,

Zespoł Eksperlow ds. Raportu Rądowego dla Konwencji KlimaĘcznej {}n{RiRłv) cry Komisji

Konkursowej Centralnych Targów Rolniczych

w

Warszawie. Jest członkiem Zespołu

Doradczego ds., Polityki Kosmiczrej (MRiRw) - od 2013 r., Komisji Konkursowej Targów

AGROTECH w Kielcach

-

od 201ó t., a takŻę tematycznych grup eksperckich MRiRW,

wspomagających"prace komitetów monitorujących programy współfinansowane ze środków

poliĘki spojności_ od

2016 r., orazGrupy temaĘcnrej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach

wiejskich działającej przy Grupie robocĄ ds. Krajowej Sieci obszarów Wiejskich- od 2018 r'

Dr hab. Grregorz Zurek 3-krotrie ofizymał Nagodę Ęrektora InsĘfufu Hodowli i
Aklimatyzacji Roślin _ PIB za publikacje prac 1r renomowanych czasopismach o zasięgu
międzynarodowym. w 2016 roĘ decyzjąPrezydentaRP, został odznaczony ZłoĘmMedalem
za Długoletlrią Słu:żbę.

Podsumowując ocenę aktywncści naukowo_badawca'ei

i

współpracy naukowej

stwierdzam, że dr hab" Grzegorz Żurek ma doświadczenie w kierowaniu zespołami
badawczymi' realizującymi projekĘ finansowane w drodze krajowych kbnkursów. Jego
uznana pozycja w europejskim i światorłymśrodowiskiem
jest wynikiem
rvysokiego poziomu referatów wyglaszanych

:lukowym

na międz7naiodowych

konferencjach

naukowych oraz merytorycznych recenzji arĘkutów naukowych i projektów badawczych.
Na krajorrym forum jest cenionym czlonkiem wielu zespolów eksperckich i konkursowych.

Współprxca z otoczeniem społecznym i gospodarczym
Społecana i organtzacyjna aktywnośćdr hab. GtzegotrzaZurka jest złnązanaz róznymi

formami pracy nie tylko w macierzystej jednostce. od 2002 roku, Kandydat jest członkiem

ą-

"

jest członkiem
American Association for the Advancement of Science. Na forum krajowym
(od
Polskiego Towarzysfilra Łąkarskiego oraz Fundacji "Koalicja na Rzecz Biosekwestracji''
2017 t. sekretarz

rarąóll Fundacji).

W ramach wsffiracy z sełtorem gospodarczym zesŃł kierowany prlęz Kandydata
realizował usługi badawcze zlecone ptzęztakie podmioty gospodarcze jak

_
_
-

firma

TIMEX S.A, Warszawa

(umowa zŻ2-a5.2014),

firma EneCrops sp.z.o.o., sp.k., Poanań'

ff

rrmowy 01/ZTRMiEI2015'

Hodowla RoślinBaĘżek sp' z o.o', Grupa I}{AR, (2014
Barenbrug Holland, 2016

-

-

20t6),

2018.

Ponadto wspołpraca dr hab. GrzegarmŻlskaz sektoręm gospodarcrym przejawia się aktyvmym

działaniem w zakresie wykorzystania osiągpięc naukorłrych w hodowli odmiantraw. Kandydat
jest wspołautorem 3 odmian traw chronionych krajowym wyłącznym prawem: BAMAR perz

'

wydłu:Źony (Elynus elongatus),

MARDAN

_ proso rózgowe (Panicum virgatum),

a także

MARDAN Bekmannia robaczkowata {Beclmnnnia erucifurmis). Jednak zwracam uwagę, że ta
po
ostatnia z wymienionych odmian została wpisana 24 częrvłca2019 (www.coboru.p1)' a więc
ńoŻeniu wnio sku plzez Kandydata.

Dr hab. Grzngarz Żurek jest autorem 1 eksperlyzy i wspÓłautorem'|. (wspołautorem
przede
sześciu był dr inż. K. Prokopiuk, a jedenej prof. dr hab. S. Prończuk). DoĘczyły one
wszystkim problemów z jakością trawiassch nawierzchni płyt boisk sportowych. EkspeĘzy
zostaĘ wykonane na zlecenie takich ins$fucji publicarych jak wosiR w Warszawie, ftrma

TAME1 obieĘ Sportowe S.A.w Warszawie, wójt sniny Człuchów oraz Sąd Arbitrazowy
przy Krajowej lzbie Gospodarczej w Warszawie. Ponadto Kandydat jest współautorem

opracowania projektowego doĘcącego konstrukcji warstwy nośnej wtaz Z nafuralnym
produktem darniowym _ Stadion Miejski Wiocław - wykonanego na zlecęnie firmy MGM
IWEST z Gajkowa.

wspólpracy Kandydata z otoczeniem 'społecznym i
gospodarczym jest imponujący i spełnia wymagania w postępowaniu o nadanie tytulu
Uważam,

że zakres

naukowego.

Dorobek dydaktyczny' opieka naukowa, działalnośćpopularyzuj ąca naukę
Mimo nieakademickiego charakteru jednostki, w któĘ jest zatrudniony Kandydat

(IHAR_PIB) posiada on p€wrre doświadczenie dydaĘczne' Zdobył je będąc opiekunem
naukowym studenckich praktyk letnich i stazy naukowych oraz prowadząc wyHady, szkolenia

"Ny

i warsztaĘ (łącmie22).Bvłv one prowadzone zarówno w ramach seminarium inst5rfutowego w

-3

t/

\x\)

macierzystej jednostce,

jak

i

wielu innych, np. dla: cźoŃów Polskiego Stowarzyszenia
Greenkeeperóą pracowników fi.my TAMEX obieĘ Sportowe
S.A., przedstawicieli hodowli

i przedsiębiorstw nasiennycĘ rolników i doradców rolnycĘ atakŻę
uczrriów Zespołu Szkoł

Rolniczych w Studzieńcu.

Bardzo wzriną powinnościąsamodzielnego pracownika nauki jest
opieka naukowa i
przygotowanie młodej kad'y. AtcĘwnośćKandydata nał/m polujest
następująca:
: liczba pruewodów doktorskicĘ zakończonych nadaniem stopnia doktora, w których
uczestntczył w charakterze promotora: 1 osoba;

o

Kamil Prokopiuk- Tyfuł rozprawy doktorskiej: ,'Wpływ łyydłużeniawegetac1i
t?aw na jakośćmurawy boisk piłkarskich'', rec€nzenci:

dr hab. inz. Barbara
Golińska UP w Pomaniu, prof dr hab. Kazimierz Grabowski
U\ryM w olsztynie.
Przewód doktorski z'akończony nadaniem stopnia doktora
nauk rolni czych w
dziedzinie: nauki rolnicze" dyscyplinie: agronomia Uchwałą Rady
Naukowej

o

IHAR - PIB nr lD(V[lO7 z

dnia 6 pużdńernika 2016 r.

liczba otwaĘch przewodów doktorskich, w których obecnie pełni
funkcję promotora
lub promotora pomocniczego: 1 osoba;

o

Agpimzka Rachwalska: tytt* rozprawy doktorskiej *
,'Zróinicowanie odmian
regionalnych otaz populacji lokalnych pszenicy ozimej (Triticum
aestivum L.).
Uchwała Rady Naukowej nr l/Xx'l64 z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie
wszczęcia przewodu doktorskiego oraz wyznecz-enia promotora
oraz promotora
pomocniczego.

Kandydat nie podał czy jest promotorem, czy promotorem pomocniczym.
Jest to istotrre
bowiem wmyślUstawy promotorem pomocniczym możebyć osoba posiadająca
stopień

doktorskim Kandydat takie uprawnienia posiaĄ więc nie moze być promotorem
pomocnicąrm. Aczkolwiek nie ma to wpływ na poĄtywną ocenę

działalności

Kandydata wzakresie opieki naukowej nad doktorantami.
liczba recenzji w przewodach i pstępowaniach habilitacyjnych: 2 recenzje;

o

Recenzja monografii

w

przewodzie habilitacyjnym

dr inż. MałgorzaĘ

szczepanek pt.,,Agrotechniczne uwarunkowania rozw.oju

i

plonowania

zróanicowanych odmian kostrzewy ttzcinowej (Fe stuca arund i nace a Schreb'
)
uprawianej na nasiona'' (umowaRNW fi/zan doŁ RNW 64210-81138/13 z dnia
29 kwietnia 2013 r.).

- /o-

o

Recenzja wniosku

dr Arkadiusza l(osmali (IGR PAN) o

przeprowadzenie

poĘpowania habilitacyjnego na podstawie osiągnięcia pt. ,,Tolerancja stresów
abioĘcmych u wybranych gafunków

i

mieszańców międzryrodzajowych traw

kompleksu Iłtium - Fesfuca'' przedstawionego w monotematycanym cyklu 6

publikacji oraz osiągnięć naukowo_badawczych, dorobku dydaklycznego i
popularyzatorskiego, wspóĘracy międzynarodowej

i

uzyskanych nagród (5

listopada 2013 r.).

Dr hab. CtrzegorzZurek był cźonkiem komisji egzaminacyjnych Rady Naukowej IFIAR-

PIB w 5

przewodach doktorskicłr'

egzaminacyjnej'

w 2a

pełniłfunkcję przewodniczącego komisji

W 19 przewodach był członkiem komisji doktorskicĘ a raz pełniłfunkcję

przewodnicącego. Był również cźonkieirr zespołu Rady Naukowej IHAR-PIB do prowadzenia
czynnościw przewodzie habilitacyjnym

(l

taz),atakŻepełnił funkcję przewodniczącego takiego

zespołu (1raz).Ponadto był sekretarzem komisji habilitacyjnej zespołuRadyNaukowej IHAR-

PIB do realizacji postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego (1 raz)'
Podkreś|ić naĘeĘ aktywny udzLał Kandydata w imprezach popularyzujących naukę
takich jak:

_ Targr
przedsiębiorców

_

Kielce 2012, podczas ktÓrych prowadził warsztaty dla rolnikóĘ

i

przedstawicieli samorządÓw lokalnych z za]rręsu środowisko}vych

aspektów pozyskiwania energii z biomasy,

Targr Rolnicze AGROTECĘ Kietce 2016, podczas których wygłosił wykład dla
uczesbrików seminarirrm na temat atternaĘwnych systemÓw uprawy na gruntach o
obniźonej wartości rolniczej.

Ponadto w ramach działalnościpopularyzującej naukę (autoreferat s. 16-18) przeprowadził 24

szkoleń i seminariów araz9 wykładów (3 vr j. angielskim), a 11 wykładów był wspołautorem,
1ecz nie podał kto poprowadził wykład Nalery takżę zwrocić uwagę'

iż wykłady byĘ

wygłaszane głównie na konfęrencjach naukowych. Załem zostały gne uwzglęftrione w ocenie
Jego aktywnościnaukowej, jako wygłoszone referaĘ (ankieta s. 4144).

Podsumowując stwier dzamrże dorobek dydaktyczny dr hab. G42egorza Zurka jest

raczej skromny, lecz osiągnięcia w zakresie kształcenią i wc!9_wąlia młodej kadry
naukowej spetniają wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o tytuł naukowy.

Również dokonania Kandydata popularyzujące naukę oceniam pozyĘwnie, ale analizę

Ęch dokonań utrudniała podwójna ich dokumentacja

1u*

(s.

1618 oraz s. 41-44\.

Wniosek końcowy
Pan dr hab. GrzegorzŻlxek jest akĘwnym naukowcem, rozpoznawalnym w środowisku

międzynarodowym. Jego dorobęk naukowy wyróznia

się oryginalnością i świadczy o

specjalizacji w zalcresie biologii' frzjologii i biochemii rośliąa rvvłaszcra zasad wspołzycia
travł z endofitami w warunkach oddziaływania stresów biotyczrrych

wpisują się w obszar badań

z

rolnictwa

i

i

abiotycznych, klóre

ogrodnictwą jako dyscypliny naukowej. Jego

osiągnięcia w tym zakresie stanowią waŹny wkład w rozwój tej dyscypliny naukowej, dlatego
zaliczam je do wybitnych w skali światowej. Po habititacji dorobęk naukowy Kandydata został
zr;/aicąco zwiększony zarówno pod względem ilosciowym (wzrost ponad 3_krotny),

jak i

jakościowym. Sumaryczny IF został zwiększony prawie 30_krotnie, zaśsuma zgromadzonych
punktów

MNisw wzrosła 4-krotnie. Jakośćdokonań potwierdza

}vysoka,

rolnictwa, liczba cytowań (98) i wartośćindeksu Hirscha (wg WoS

jak

- h:

''a

pr.rce zakresu

6). Zdecydowana

większośćopublikowanych prac (86% ) jest wspołautorska i pewnym mankamentem jest to, ze
Kandydat nie okręśliłw nich swojego udziaĘ dlatego trudno ocenić faĘczrry Jego wkład w
ich opracowanie' Aczkolwiek należy podkreślić,Żew S}o/awsffłautorskich prac był pierwszym

autorem' w 3lYo drugim, aw 3Yo prac był autorem korespondencyjnym. Dr hab. GrzegorzŻwęk
posiada doświadczenie w kierowaniu zespołęm badawcą'm. Aktualnie realianje 2 projektv
finansowane wdrodze konkursówkrajowych

osiągnięcia we wspołpracy

z

i 1 wramach działalnościstafirtowej . Mantacące

ataczeniem gospodarczymż

a

takŻę ma udokumęntowane,

spełniające wymagania Ustawy, osiągnięcia w zakresie opieki naukowej

i kształcęnia młodej

kadry.

Biorąc pod uwagę przytoczone po}vyzej

faĘ stwierdzam,

spełnia wymagania określonew art. 26 Ustaqy
Ęrtule naukowym oraz o stopniach

i

z 14

zę Pan dr hab. Grzegorz

Zurek

marca 2003 r. o stopniach naukowych i

tytule w zakresie sztuki {Dz.LI.z2\l7 r., poz. 1789),

z

pozniejszymi zrrrianami. Przękładam zAtelrr,$rysokiej Radzie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji

Roślin_ Państwowęgo InsĄltutu Badawczego wniosęk o kontynuowanię posĘpowania w
sprawie nadania Panu dr hab. Grzegorzowi Zurkowi Ęrtułu naukowego profesora nauk
rolniczych.

,

