Uchwała
Komisji Habi litacyjnej

powołanej 4 lutego 2019 roku przezCentralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18 a,
ust. 5 ustawy z 14 marca 2003 rokLr o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresię sztuki' (Dz' U. z2017 r., poz. I189), Zwana dalej ustawą, w związku z art. 779 ust.
l ustawy z3lipca 201B roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyŻszym
i nauce (Dz. U. 22018 r., poz. 1669), w sprawie:
przeprowadzerria postępowania habilitacyjnego dr inż. Krystyny Zarzyitskiej wszczętego
14 listopada 2018 roku, w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia
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Komisja, działając zgodrrie Z ww. ustawą z 74 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. tJ. z 2017 r., poz. 1'/89), w oparciu
orozporządzenie MNiSW z 19 sĘcznia 2018 roku (Dz. U' z 2018 r., poz. Ż61) w sprawie
szczegółowego trybrr i warunków przeprowadzania czynności w przewodach dol<torskiclr'
w postępowarriu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, w związku z art.
179 ust. 1 ustawy z 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie
wyŻszym inauce (Dz. U. z2018 r.,poz. 1669), stosując kryteria zawat1ew rozporządzeniu MNiSW
z 1 września2011 r. (Dz' U. Ilr 196' poz. 7165), na posiedzeniu i6 kwietr-ria 2079 r', w składzie
6 członków Komisji, w jawnym głosowaniu (6 głosów na
podjęła uchwałę popieraiącą
',TAK''),w dziedzinie nauk rolniczych,
wniosek w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
dyscyplinie agronomia Pani dr inż. KrysĘnie Zarzyńskiej.
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Integralną częściąniniejszej tlchwały jestzałącznik nr 1 stanowiący jej uzasadnienie'
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Załącznik nr 1
do uchwały Komisji Habilitacyjnejz 16.04.2019 r.

UZASADNIENIE
uchwały Kom isji Habi litacyjnej
w sprawie wniosku o nadanie dr inz. Krystynie zARzYŃsKlEJ stopnia
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia
Informacje o Kandydatce
Pani dr inz. Krystyna Zarzyiska jest absolwentką SzkoĘ Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
(SGGW) w Warszawie, gdzie na Wydziale Rolniczym w 1983 roku uzyskałaĘtułmagistra inżyniera'
Swoją karierę zawodową i dalszy rozwój naukowy Kandydatka związała najpierw z Instytuten-l
Ziemniaka, oddziałem w Jadwisinie, a później z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin(obecnie
Państwowym Instytutem Badawczym)' oddziałem w Jadwisinie. W roku 1996 uzyskała stopień
doktora nauk rolrriczych w dyscyplinie agronomia. Podstawą uzyskania stopnia doktora była rozprawa
dol<torska pt.: ,,Wartości wskaŹnil<ów charakteryzr"rjącyclr stan fizjologiczny bulw i rozwój rośliny
ziemniaka'', wykonanej pod kierLlnkiem Prof' dr hab. Stanisławy Roztropowicz.
W latach 1983-1984 Kandydatka odbywała staż w Kombinacie Rolnym w Lesznie koło
Warszawy. W latach 1984-1989 była zatrudniona na stanowisku technologa w Instytucie Ziemniaka,
oddział w Jadwisinie, od 19B9 do 1996 jako asystent w Irrstytttcie Ziemniaka, ()ddzlał w Jadwisinie'
Następr-rie, od 1996 do clrwili obecnej na statrowisku adiunkta w Zakładzię Agronomii Zięnnial<a
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Palistwowego Instyttttu Badawczego, oddział
w Jadwisinie. Ponadto w latach 1985-2002 Kandydatka pracowała w Zespole Szkół Rolniczych
w SerockLr jako nauczyciel przedrniotów zawodowych.
ocena osiągnięcia naukowego
osiągnięcie naukowe, wymienione w art. 16 trst.2 ustawy zdnia74marca 2003 roku o stopniacl'l
naukowyclr i tytr-rle n'aukowym oraz stopniach i tytule w zal<resie sztuki (Dz. U. z Ż017 r., poz. 1789),
będące podstawą ubiegania się przez dr inz. Krystynę Zarzynską o stopieri doktora habilitowanego
nauk rolniczych, zostało zawarte w ośmiupowiązanyclr tematycznie pracach oryginalnych pod
wspólnynr tytułem: ,,Środowiskowo-agrotechniczne uwarunkowania plonowania i jakości
zicmniaka uprawianego w systemie ekologicznym":
1. Zarzyiska K. 2006. Cechy odmian ziemniaka przydatne w produkcji ekologicznej . Zeszyty
Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 511, cZ. I' Ziemniak spozywczy
i przemysłowy oraz jego przetwarzanie. Jakośćpolskich odmian ziemniaka: 73-81.
fPunkty MNiSW:6]
2. Zarzyfska K. 2011. Rola wybranych czynrrików agrotechnicznych w kształtowaniu jakości
handlowej ziemniaków uprawianych w systemie ekologicznym. Biuletyn IHAR Ż59:243-250.
fPunkty MNiSW:4]
3. Zarzyiska K., Szutkowska M' 2012. Rozwój chorób okresu wegetacji na ekologicznej
i konwencjonahiej plantacji ziemniaka, a plon bulw. Journal of Research and Application in
Agricultural Engineering Vol' 57 (4): Ż05-2012.
fPunkty MNiSW:5]
4. Zarzyiska K. 2013. Chęmical cornposition of potato tubers in relation to crop prodrrction
system and environmental conditions' Journal of Agricr-llture Science and Tęchnology B 3/10:
689-695.

:7]
[Punkty MNiSW
Zarzyiska K., Pietraszko M.2015. lnfluence of climatic conditions on

5.

development and yield
of potato plants growing under organic and conventional systems in Poland. American Journal
ofPotato Research 92: 511-517.

6.

Grudzińska

[Punkty

MNiSW:25]
M., Czerko Z., Zarzyńska K., Borowska-Komenda

M. (20l6)

Bioactive

Compour-rds in Potato Tubers: Effects of Farming System, Cooking Method, and Flesh Color.
PLoS ONE 1 1(5): e01 53980. doi:10.137 1l1ournal.pone.0i53980.
[Punkty

MNiSW:35]

1.

Zarzyńska K., Pietraszko M. 2017' Possibility to predict the yield of potatoes grown under
different production systems on the basis of selected morphological plant development. Plant,
Soil and E,nvinroment 4: 188-192.

8.

[Punkty

MNiSW:30]

fPunkry

MNiSW:12]

Zarzyiska K., Jończyk I(.2017. Yield atld commercial tLrber quality of potatoes grown under
two crop production systems in different environmental conditions. Journal of Researcl-r and
Applications in Agricultural Er.rgineering Vol 62 (4):211-215.

Prace zostały opr"lblikowane po uzyskaniu Stopnia naukowego doktora w latach 2006-2017.IJdział
Habilitantki W powstaniu prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego we wszystkich
przypadkach był znaczący. Wl<ład I(andydatki w pLrblikacje obejmował: opracowanie korrcepcji
i metodyki badań, przygotowanie materiału do badan, koordynację i wykonanie doświadczeń'
gromadzenie danych, opracowanie i dyskusję wyników oraz przygotowywanie manuskyptów. Nalezy
podkreślić,Że pięć prac osiągnięcia naukowego opublikowano w języku angielskim' Łączny IF prac
wchodzących w skład osiągnięcia naul<owego wyrrosi 5.386, a Suma purlktów wg list MNiSW wynosi
124.

osiągrrięcie lraukowe Habilitantki doĘczy waznej,

widzenia dziedziny wiedzy,

a

z

przyrodniczego

i

gospodarczego punktu

mianowicie rolniczej produkcji ekologicznej, dziedziny
interdyscyplinarrrej pod względem naukowym i aplikacyjnym' Na szczególne podkreślenie zasłLlgLrje
skoncentrowanie badari rrad tym zagadnieniem i przeprowadzenie wieloletnich oraz wielowątkowych
eksperymentów r'rkierunkowanych na analizę oddziaływarria środowiskowyclr i agrotechrricznych
czynników oraz ich interakcji w kształtowar-riu poziomu plonowania oraz jakości ziemniaków
pozyskanych w tym systemie produkcji.
Wyniki badań i ich analiza w przedłozonym osiągnięciu naukowym dr Krystyny Zarzyńskiej wnoszą
istotny wkład i wzbogacają wiedzę naukową oraz praktycznąw zakesie Llprawy ziemniaka w systemie

ekologlcznym' a koncentrują się wokół pięciu wiodących zagadnień takich jak dobór odrnian,
uwarunkowania natu;alne, a szczęgólnie czynniki atmosfęryczne, rozwój clrorób grzybowych oraz
jakośó handlowa i zywieniowa ziemniaków poclrodzącychz uprawy w tym systemie produkcji.
ocena działalnościnaukowej

Pozostały opublikowany dorobek naukowy Habilitantki jest kompatybilnie związany
a takŻe tlwarunkowany tematyką badawczą jednostki w której pracuje.
W ogólnym zarysie koncentruje się wokół trzech zagadnlen nieodłącznie powiązanych z produkcja

z osiągnięciem naul<owym,

ekologiczną a mianowicie: oceną odmian, szeroko ujętą agrotechniką i jakościąplonu uzyskanego
w tym systemie produkcji.
W dorobku naukowym liczne prace dr Krystyny Zarzyńskiej doĘczą badań z zaktesl oceny
odmian zienrniaka pod kątem ich przydatnościw systemie uprawy ekologiczrrej. We wszystkich
pracach, podobnie jal< w przedłozonych jako osiągrriecie naukowę wskazała, że właściwydobór
odmiany do uprawy w systemie ekologicznyrn jest zasadniczym czynnikiem decydującym
o powodzeniu produkcj i.
W grupie prac z zakresu agrotechniki' oparĘch na kompleksowych i wielowątkowych
doświadczeniach, Habilitantka szczegółowo analizowała wpływ zabiegów agrotechlriczrrych w tym
przygotowania sadzeniaków i ich zdrowotności, nawadniania, zachwaszczenia i ochrony roślirr przed
agrofagami - chwastami, grzybami, bakteriami i wirusami, na plonowanie i jakośćwykształconego
plonu. We wszystkich pracaclr podkreślaładominujący wpływ czyrrnika'ódmianowego i warunków
przyrodniczyclr - glebowych i klimatycznych. Prace z tego zakresu Są ogromnym źródłem wiedzy
naukowej oraz prakĘcznej i rnogą byó uznane jako fundamentalne'z zakresvagrotechrriki w systernie
ekologicznym i integrowanym.
W pracach dotyczącyclr jakościplonu br"rlw z produkcji ekologicznej porównywano zarówno
jakośćhandlową jak iskład chemiczny bLrlw w odrriesieniu do inrrych systemów produkcji, warunków
klimatyczno-glebowych, czy czyr-rr-rików agrotechnicznych. W większościprac wykazywano
l<orzystniejszy skład clremiczl-ty brrlw pochodzących z systemu ekologicznego, gdyż stwierdzano
większą zawartośćzwiązkow bioaktywnych w tym witarniny C' W większości prac wykazano takŻe
rnn

iejszą zawartośó azotanów

.

Dr Krystyna Zarzyilska w swoim dorobku naukowym ma także badania łączące zagadnienia
zzakresu fizjologii i prakĘki rolniczej odnośniewskaŹników charakteryzującyclr fazy rozwoju

ziemniaka, tj': długotrwałościokresu spoczynku, długościokresu inkubacji kiełków, początkowego
rozwoju kiełków i korzeni, oraz rozwojLl częścinadziemnej. Ponadto, Habilitantka jest Autorką
dziesięciostoprriowej skali długotrwałościfazy spoczynku bulw.

Dorobek publikacyjny dr Krystyny Zarzyńskiej po uzyskaniu stopnia doktora obejmuje
l92 prace, łącznie z pracami przedłozonyrni jako osiągnięcie naukowe w postępowaniu
habilitacyjnym, o sumarycznej punktacji 507 (wg MNiSW, zgodnie z rokiem wydania). Spośród
publikacji wzestawieniu dorobku naukowego 85 stanowią oryginalne prace tworcze wydane
w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowyrn. Według bazy Web of Science, indeks
Hirsclra dla dorobku naukowego dr l(rystyny Zarzyńskiej wynosi 3, a]iczba cytowań 11. Sumaryczny
Impact Factor wg. Journal Citation Report (JCR) wszystkich publikacji wynosi 6.807.

ocena działaInościdydakĘcznej, organizacyjnej, popularyzatorskiej oraz

współpracy
międzynarodowej i krajowej
Ważną częściądziałalnościzawodowej' nierozerwalnie połączoną Z pracą naukową dr Krystyny
Zarzyńskie1, jest przekazywanie wyników badań i ich popularyzacja oraz wdraŻanie w praktyce.
Habilitantl<a na tym polu ma ogromne osiągnięcia, gdyż zdobytą wiedzę prezentowała na
korrferencjach międzyrrarodowych (6) i krajowych (34)' na których wygłosiła referaty, w tym
4zamawiane i zaprezentowała 31 posterów' osiągnięcia traukowe Habilitaritka popularyzowała
w publikacjaclr popularnorraukowych' opracowanych instrukcjach wdrozeniowyclr, a takŻe podczas
warsztatów i spotkań z producentami'
Dr Krystyna Zarzyiska szeroką wiedzę teoretycztlą i praktyczną przekazywała równieŻ przez
wiele lat (17) w procesie dydaktycznym, jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół
Rolniczych w Serocku.
Wniosek końcowy .
Kornisja stwierdza, ze wszystkie recenzje przygotowane w postępowaniu zostaĘ opracowane
zgodr-iie z obowiązLrjącyrłi przepisarni. Są one rzetelne' wnikllwe, obiektywne i pozytywne. Dyskusja
na posiedzeniu Komisji potwierdziła zasadnośćopinii przedstawionych w recenzjaclr.
Dr inż. I(rystyna Zarzyńs|<a przedstawiła jako osiągnięcie naukowe cykl ośmiu powiązanych
tematycznie prac oryginalnych pod wspólnyrn tytułem: ,,Środowiskowo-agrotechniczne
uwarunkowania plonowania ijakości ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym''. osiągnięcie
to wnosi nowe treściw rozwój nauk rolniczych w zakręsie agronomii spehiając wymogi stawialle
w postępowaniu o nadanie stopnia doktora lrabilitowanego.

Karrdydatka posiada Znaczny, wyraźnie wyprofilowany dorobek naukowy
a wyrlikijej badań mają swoje przełoŻenie do praktyki rolniczej.

z

zakresu agronomii,

Reasumując Komisja stwierdza' ze wymienione powyzej osiągnięcia naukowe

i

pozostałe,

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolrrictwa WyŻszego z 79 sĘcznia Ż01B r. (Dz.U.
z2018 r., poz. 26I), są Znaczące i oryginalne. Spełniają onę warunki określone w ustawie z 74 marca
2003 r. o stopniaclr naukowych i tytLrle naukowym oraz o stopniaclr i tytule w zakresię sztuki (Dz. U.
z2011 r., poz. 17B9) isą podstawą dla uzasadnienia pozytywnej opinii wniosku o nadanie dr inż.

Krystynie Zarzyitskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych

w dyscyplinie agronomia.
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