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Informacje o Kandydacie

Dr inZ. Zenon Grze6 w 1986 roku ukoriczyl studia na Wydziale Rolniczym Akademii

Rolniczej w Poznaniu, kierunek: mechanizacja rolnictwa, i na podstawie pracy magisterskiej

pt. ,, Bodania demontazu silnika ciqgnikowego ", wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab.

Czeslawa RzeZnika, uzyskal tytul zawodowy magistra inZyniera. Od 1986 roku pracuje

w Akademii Rolniczej obecnie Uniwersyecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Stopieri doktora nauk rolniczych w dyscyplinie naukowej agronomia, uzyskal w 1997 roku

na podstawie rczprary pt. ,,Optymalizacja typoszeregu ciqgnikow rolniczych dla warunkiw

wybranej gminy ", wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Krysztofiaka na Wydziale

Rolniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Obecnie dr iri. Zenon GrzeS pracuje na stanowisku starszego wykladowcy w Instytucie

Inzynierii Biosystem6w na Wydziale Rolnictwa i Bioinzynierii Uniwersytetu Przyrodniczego

w Poznaniu.

Ocena osi4gnigcia naukowego

Zgodnie z afi. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakesie sztuki (Dz. U. z 2017, poz. 1789) dr inZ.

Zenon Grzel przedloiyl jako osi4gnigcie naukowe, bgd4ce podstawq do ubiegania siq

o stopief naukowy doktora habilitowanego, cykl 7 oryginalnych prac tw6rczych powi qznych

tematycznie, zatltulowany: ,,Metody wartoiciowania procesdw serwisu technicznego w systemie

eksploatocji ciqgnik6w rolniczych", kt6rych l4czny IF wynosi 1,383, a suma punkt6w wg list

MNiSW wynosi 73.

Postgpowanie habilitacyjne zostalo wszczgte w dniu 8.02.2019 r. WartoSciuj4cej oceny

dziela w rozumieniu art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 oraz pozostalego

opublikowanego dorobku naukowego dokonali Recenzenci powolani przez Centraln4

Komisjg do Spraw Stopni i Tytul6w w osobach: Prof. dr hab. Zygmunt Owsiaka z Instytutu

Inzynierii Rolniczej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu, Dr hab. ini. Jerzy



Napi6rkowski prof. nadzw. z Uniwersytetu Warmirisko-Mazurskiego w Olsztynie oraz

Prof. dr hab, Stanislaw Podsiadlowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Podstaw4 oceny byly nastEpuj4ce materialy:

1. Wniosek z dnia 27 listopada 2018 r. o przeprowadzenie postgpowania habilitacyjnego

w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie inZynieria rolnicza.

2. PoSwiadczony zgodnie z oryginaiem odpis dyplomu stwierdzaj4cego uzyskanie

stopnia doktora nauk rolniczych.

3. Autoreferat w jgzyku polskim.

4. Autoreferat w jgzyku angielskim.

5. Wykaz onz kopie publikacji stanowiqcych osi4gnigcie naukowe wrz z

oSwiadczeniami wsp6lautor6w okreSlaj4cymi indywidualny wklad w powstanie

pracy.

6. Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacj a o osi4gnigciach

dydaktycznych, wsp6lpracy naukowej i popularyzacji nauki.

7. Kopie wybranych publikacji z dorobku naukowego wnioskodawcy.

8. Kwestionariusz osobowy wnioskodawcy.

9. Informacja o przebiegu uprzedniego postgpowania habilitacyjnego.

Habilitant sformulowal problem badawczy w postaci cel6w:

Do zadania 1. Metoda warto6ciowania technologicznoSci serwisowania ci4gnik6w

rolniczych

Podstawowym celem pracy bylo opracowanie obiektywnej metody ujmuj4cej w

spos6b liczbowy technologicznoS6 serwisowania ci4gnik6w rolniczych. Proponowana metoda

pozwala to na .uqyznaczenie wartoSci wskaZnika koszt6w serwisu technicznego, kt6ry oparty

jest na kyteriach ekonomicznych. Wskaznik ten okreila wartoSci naklad6w ponoszonych na

serwis techniczny w okreSlonym przedziale czasu eksploatacji, w relacji do pierwotnej

wartoSci ci4gnika.

Ponadto przeprowadzono empiryczn4 weryfikacjg opracowanej metody na przykladzie

wybranych ci4gnik6w, wykorzystuj4cych strategig planowego serwisowania technicznego.

Ulatwia to oceng por6wnawcz4 koszt6w serwisowania dla r62nych ciqgnik6w o zblizonel

mocy i por6wnywalnym wyposa2eniu.

Do zadania 2. Metoda badarh por6wnawczych zbior6w sprawdzeri do oceny stanu
technicznego ci4gnik6w



Problemem badaf byl brak metody obiektywnego, liczbowego wartoSciowania zbior6w

sprawdzeri (test6w diagnostycznych) wedlug kryterium ilo3ci inlormacji potrzebnej do

zidentyfikowania stanu technicznego ci4gnika z ich wykorzystaniem.

Rozwi4zanie tak sformulowanego problemu wymaga zbudowania adekwatnego systemu

abstrakcyjnego, utworzenie bazy danych oraz logicznej weryfikacji i praktycznej oceny

przydatno5ci opracowanej metody. W efekcie powinna powsta6 uniwersalna i obiektywna

metoda, pozwalaj4ca na kompleksow4, liczbow4 oceng zbior6w sprawdzeri, aby z sygnalu

uzyska6 informacjg diagnostyczn4. Kryterium oceny bgdzie iloS6 niezbgdnej, minimalnej

informacji koniecznej do zidentyfikowania stanu technicznego obiektu po wyst4pieniu

okreSlonego sygnalu. Informacja ta bgdzie funkcj4 liczby i rodzaj6w koniecznych sprawdzeri

ich zloZonoSci oraz koszt6w, kolejnoSci ich wykonywania itp.

Zbiory sprawdzeri poslu2q do identyfikacji uszkodzeri losowych, st4d w opracowanej

metodzie wykorzystano modele probabilistyczne, a uzyskane wyniki mog4 byi odnoszone do

odpowiednio licznej populacji ci4gnik6w.

Aby osi4gn46 planowany cel nale2y zrealizowad nastgpujqce zadania:

/ poznal specyfikg eksploatacji ci4gnik6w w rolnictwie,

; wykona6 badania procesu oceny stanu technicznego ci4gnik6w w zakladach

serwisowych,

y' opracowai obiektywn4 metodg warto6ciowania i por6wnywania zbior6w sprawdzeir

do oceny stanu technicznego ci4gnik6w,

r' dokonai logicznej i empirycznej oceny opracowanej metody,

r' wskazai potencjalne obszary jej praktycznego wykorzystania na przykladach.

Za najwu2niejsze efekty prac wchodz4cych w sklad osi4gnigcia naukowego Habilitanta,

wynikaj4cych z rozwaZanego problemu naukowego nale2y uzna(, to 2e globalne

warto6ciowanie procesu serwisowania ciqgnik6w moZe byi wykorzystane takZe do poprawy

elektywnoSci samego procesu. Wymaga to warto3ciowania poszczeg6lnych jego obszar6w

skladowych. Do nich naleZy, migdzy innymi, diagnostyka techniczna, korzystaj4ca do

uzyskania informacji o stanie technicznym ci4gnika z odpowiednich alternatywnych zbior6w

sprawdzeri. Habilitant opracowal metodg warto3ciowania tych zbior6w sprawdzerl wedlug

kryterium efekryrvnoSci informacyjnej. Zbudowal bazg danych o potencjalnych

uszkodzeniach i prawdopodobiefstwach ich wyst4pienia. Nastgpnie korzystaj4c z entropii



informacyjnej, obliczyl iloSd informacji potrzebnq do uzyskania z zastosowaniem kaZdego

zbioru sprawdzeri w bitach. Dysponowanie tak4 informacj4 pozwala wybrai do realizacji

zbi6r sprawdzeri, kt6ry do pelnej identyfikacji stanu technicznego ci4gnika wymaga

pozyskania najmniejszej ilo6ci informacji i tym samym jest najefektywniejszy. Opracowana

metoda zweryfikowana logicznie zostala z powodzeniem wykorzystana praktycznie

Recenzent, Prof. dr hab. Zygmunt Owsiak wskazal 2e w dw6ch artykulach Kandydat

llqyznacza wska2niki kosztu obslugi technicznej, ale brak jest komentarza, czym s4

spowodowane r62ne wartoSci obliczonych wsp6lczynnik6w. W publikacji dotycz4cej metody

liczbowej oceny zbior6w sprawdzeri stanu technicznego ci4gnika metodyka badari

i weryfikacja przedstawionej metody zostaly przedstawione w malo przystgpny spos6b lub

niezrozumiale. Podsumowuj4c, moZna stwierdzit, 2e w osi4gnigciu naukowym wystgpuj4

blgdy metodyczne i obliczeniowe, brak jest statystycznego opracowania wynik6w, wyniki nie

s4 opracowane w formie zaleZnoSci funkcyjnych oraz brak jest syntezy calego osi4gniqcia

naukowego oraz jakiejkolwiek interpretacji uzyskanych wynik6w, co jest bezwzglgdnie

wymagane w rozprawach habilitacyjnych. Reasumuj4c moZna stwierdzii, Ze osi4gnigcie

naukowe nie wnosi istotnego wkladu w rozw6j dyscypliny naukowej ,,In2ynieria Rolnicza".

Dorobek naukowy Habilitanta niejest specjalnie ukierunkowany, poniewaZ tematyka oscyluje

pomigdzy pol4czeniami Srubowymi, maszynami i ci4gnikami rolniczymi i kawitacj4. Z kolei

niekt6re artykuly dotycz4ce ci4gnik6w rolniczych calkowicie stracily na aktualnodcr ze

wzglgdu na bardzo du2e zmiany parku maszynowego w ostatnich latach.

Dr hab. ini. Jerzy Napi6rkowski prof, nadzw. wskazal 2e z przedstawionych publikacji,

skladaj4cych sig na osi4gnigcie nauko-badawcze, dwie (z 2010 r.) s4 poSrednio zwi4zane

z zagadnieniami przedstawionymi w osiqgniEciu naukowym i dotycz4 oceny wykorzystania

maszyn rolniczych oraz wyposa2enia w ci4gniki w gospodarstwach rolnych Wielkopolski.

Przedstawione dane dotycz4 laI 2007 -2008. Uwzglgdniaj4c fakI, 2e w tym okresie

nastgpowalo duZe nasycenie rolnictwa w ci4gniki i maszyny rolnicze w wyniku realizacji

program6w unijnych ( np. PROW), maj4 one w zasadzie tylko znaczenie historyczne. Nie

znalazl takle odniesienia tych danych w om6wieniu osi4gnigcia naukowego. Habilitant

wyszedl z zalo1enia,2e brak jest w literaturze efektywnych metod wartoSciowania (liczbowej

oceny) proces6w serwisu technicznego, szczeg6lnie w odniesieniu do maszyn rolniczych

nowej generacji. Utrudnia to podejmowanie decyzji w zakresie efektywnej realizacji

proces6w systemu eksploatacji maszyn, kt6rego obiektem jest podsystem serwisu

technicznego. Wychodz4c z poryzszego zalohenia, zdefiniowal dwa obszary badawcze jako

bardzo istotne w in2ynierii rolniczej. Nie zdefiniowal za6, w spos6b merytoryczny, co



rozumie pod pojgciem wartosciowania na potrzeby niniejszej pracy. Jest to bardzo istotne dla

zrozumienia dalszych rozwaLaf w osi4gnigciu naukowym. Samo stwierdzenie, ze jest to

liczbowa ocena jest dalece niewystarczaj4ce. WartoSciowanie ma kilkadziesi4t znaczen, tak1e

w samej technice. Habilitant twierdzi, 2e opracowal podstawy teoretyczne metody

wartoSciowania serwisu technicznego i sformulowal cztery wnioski, niestety niewielki ma14oe

zwi4zek z postawionym przez siebie celem zadania. W przypadku zadania drugiego

Habilitant stwierdzil, 2e istotnym obszarem badawczym dla inzynierii rolniczej jest

wartoiciowanie zbior6w sprawdzen (pomiar6w) do identyfikacji stanu technicznego

ciqgnikiw, z wykorzystaniem entopii informacyjnej. Tak sformulowane zagadnie juZ zmienil

podczas nazwania zadaria 2 na,,Metodg badan pordwnawczych zbiordw sprawdzey'r do oceny

stanu technicznego ciqgnikiw". W dalszych fragmentach zadania odszedl juz od

formulowania problematyki wartodciowania na rzecz zastosowania zbior6w sprawdzeri stanu

technicznego ci4gnika, po wyst4pieniu okredlonego sygnalu, wedlug kryterium ilodci

brakujqcej informacji. Dr hab. inL. Jerzy Napi6rkowski prof. nadzw. uznal, ze dorobek ten

po uwzglgdnieniu liczby cytowari i warto{ci Indeksu Hirscha nie spelnia kryteri6w

formalnych, okre6lonych w Rozporzqdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia l
wrzeinia 20ll r. w sprawie ltryteriiw oceny osiqgnigt osoby ubiegajqcej sig o nadanie

st opnia do ktora hab i I it ow ane go.

Odmienne zadanie przedstawil prof. dr hab, ini. Stanislaw Podsiadlowski. Recenzent

podkreSlil 2e liczba prac naukowych dotycz4cych serwisowania ci4gnik6w w dyscyplinie

inZ1'nieria rolnicza jest niewielka. Dotycz4 one identyfikacji rodzaj6w i dynamiki

wystgpowania zu2y6, technologii operacji serwisowania. aspekt6w ekologicznych itp. Malo

jest w tym zakresie prac systemowych, wynikiem kt6rych sq modele (metody) pozwalaj4ce

liczbowo ocenii proces serwisowania ci4gnik6w lub poszczeg6lne jego obszary. Dostrzega to

trafnie Habilitant podejmuj4c si9 kompleksowego, naukowego rozwi4zania tego problemu

serwisu technicznego ci4gnik6w rolniczych, w wyniku kt6rej powstala metoda obiektywnej,

liczbowej jego oceny. Obejmuje ona technologicznod6 serwisowania ci4gnik6w rolniczych

oraz bgd,qca jej czglci4 oceng zbior6w sprawdzeri do diagnozowania stanu technicznego

ci4gnik6w. prof. dr hab. in2. Stanislaw Podsiadlowski stwierdzil, ize dr in2. Zenon GrzeS

trafnie dostrzegl i sformulowal problem naukowy w serwisie technicznym ci4gnik6w

rolniczych, okre3lil cel oraz metody jego rozwi4zania, co merytorycznie i metodyczme

uzasadnia podjgcie tej tematyki w rozprawie habilitacyjnej. W konsekwencji uzasadnione

bylo prowadzenie przez Habilitanta badari nad opracowaniem systemowej, obiektywnej,

liczbowej metody warto5ciowania proces6w serwisowania ci4gnik6w rolniczych. Recenzent



zznaczyl2e opiniowany zbi6r stanowi samodzielny wklad dra inL. Zenona Grzesia do nauki

oraz praktyki in2ynierskiej. Jego jako6i i forma nie budz4 zastrzezeh jako przedmiot

rozprawy habilitacyjnej. Na podkre6lenie zasluguje wywaZenie wartoSci poznawczych

i utylitarnych. wymienione w niniejszej recenzji osiqgnigcia stanowi4 w ocenie recenzenta

wystarczaj4cy dow6d na to, 2e opiniowany zbi6r publikacji, jako praca habilitacyjna, stanowi

znacz4cy wklad Kandydata w rozw6j in2ynierii rolniczej.

prof. dr hab. in2. Stanislaw Nosal, stwierdzil 2e problematyka badawcza dra Zenona

Grzesia dotyczy gl6wnie technologicznoSci obslugowej maszyn rolniczych, okreslonej przez

Habilitanta jako technologicznoSi serwisowa. TechnologicznoSd serwisowa obiekt6w

technicznych, w tym ci4gnik6w rolniczych, jest ich waZn4 cech4, gdyz decyduje

o przystosowaniu tych obiekt6w do serwisowania. Z tym wiq2e sig zakes, potrzebne do tego

wyposaZenie i pracochlonnoSi procesu, co przeklada sig na koszt serwisowania.

Warto6ciowanie tej technologicznoSci stanowi problem naukowy w inZynierii rolniczej, kt6ry

Habilitant roztvi4zal i wskazal jako swoje osi4gnigcie naukowe. Opracowal metodg

umoZliwiaj4c4 jej oceng z,a pomoc4 wartoici wskaznika liczbowego, ujmuj4cego wartoSi

naklad6w ponoszonych na serwisowanie w okre6lonym przedziale czasu uZ]'tkowanra

ci4gnika, w odniesieniu do ceny nowego ci4gnika. Wska2nik ten umo2liwia por6wnanie

koszt6w serwisowania r62nych ci4gnik6w i ulatwia podejmowane decyzji o zakupie nowego

ci4gnika. Habilitant przeprowadziL ewaluacjg opracowanej metody na wybranych ci4gnikach

rolniczych. W tym kontekdcie problematykg badawcz4 dra Zenona Grzesia naleZy uznai

za wd;tn4 i aktualnq, kt6ra wnosi znacz4cy wklad rozw6j inZynierii rolniczej.

prof. dr hab. inZ. Wojciech Mueller uznal te przedstawione pvoz autora kluczowe

osiqgniEcia naukowe om6wione szczeg6lowo w autoreferacie. mieszczqce siq w nurcie

nowych rozwi4zati metodycznych i obejmuj4: oryginalny spos6b wartoSciowania

technologicznoSci serwisowania ci4gnik6w rolniczych, nowatorsk4 metodg wartoSciowania

zbior6w sprawdzeri do identyfikacji stanu technicznego ciqgnik6w z wykorzystaniem entropii

informacyjnej, i jak podkreSlil prof. dr hab. inZ. Wojciech Mueller w jego przekonaniu

stanowiq wklad w dyscypling inZynieria rolnicza. Jednak pewnym mankamentem

przedstawionego dorobku naukowego stanowi4cego rozprawQ habilitacyjn4 jest brak

wyra2nego powi4zania go z poszczeg6lnymi publikacjami. Wykonana analiza siedmiu

publikacji stanowi4cych pracg habilitacyjn4 wskazuje, i2 zasygnalizowane niekwestionowane

osi4gnigcia naukowe habilitanta powi4zane sq wprost z dwoma artykulami, w kt6rych

wystepujq wsp6lautorzy. Jedna z tych oryginalnych prac tw6rczych zostala opublikowana w

czasopiSmie posiadaj4cym wsp6lczynnik wplywu Impact Factor 0F). Natomiast



w autoreferacie autor w zaden spos6b nie nawiqzuje jak i nie okresla, wkladu pozostalych

publikacji w poszerzenie wiedzy naukowej w obszarze in2ynierii rolniczej. Nalezy zaznaczy(,,

2e dotyczy to w wiEkszoSci artykul6w, gdzie on jest jedynym autorem.

Dr hab. inL. Zuzanna Sawinska - sekretarz Komisji w swojej wypowiedzi wyrazila

opinig, 2e problem badawczy realizowany w przedstawionym do oceny zbiorze prac pt-

Metody wartoSciowania proces6w serwisu technicznego w systemie eksploatacji ciqgnik6w

rolniczych. Przedstawiony zbi6r publikacji jest pozycjq naukow4 o charakterze teoretycznym

i aplikacyjnym. Dr inZ. Zenon GrzeS podj4l sig w niej rozwiEzania problem6w wystgpuj4cych

podczas eksploatacji maszyn rolniczych. Habilitant wyprowadzil wz6r, na podstawie kt6rego

moZna obliczyd koszty planowej diagnostyki i obslugi technicznej pojazdu, kt6re

ptzeprowadza sig po uplywie okreSlonej liczby motogodzin. Zaprezenlowal por6wnanie

pracochlonnoSci oraz warto6ciowania technologicznoSci serwisu technicznego lrzech

wybranych ciqgnik6w rolniczych w zaleznoici od liczby przepracowanych motogodzin.

Por6wnal koszty napraw maszyn rolniczych za pomocq dw6ch r6Znych sposob6w kalkulacji

kosa6w. Zastosowal entropig informacyjn4 do oceny zbior6w test6w diagnostycznych stanu

technicznego ci4gnika. Zebral bazg danych dotycz4cych liczby maszyn rolniczych oraz czasu

ich wykorzystania w 32 wybranych gospodarstwach na terenie Wielkopolski. Baza ta moze

sluzyi do oceny, czy wybrane maszyny i urz4dzenia s4 przydatne technologicznie ze wzglgdu

na profil gospodarstwa i skalg produkcji. swojej wypowiedzi dr hab. iniL. Zuza,nna

Sawinska stwierdzila, ze pnyjgly przez dr in2. Zenona Grzesia cel badari jest uzasadniony

i dostatecznie wystarczajEcy na osi4gnigcie habilitacyjne.

Zdania Czlonk6w Komisji byly wiec podzielone wobec przedstawionego osi4gnigcia

naukowego dr Zenona Grzesia. W konkluzji 4 czlonk6w Komisji stwierdziLo 2e nie spelnia a

3 osoby Ze speinia ono wymogi art. 13 Ustawy o stopniach naukowych i rytule naukowym

oraz o stopniach i tltule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. i moze stanowid podstawg

do ubiegania sig o stopieri naukowy doktora habilitowanego.



Ocena dzialalno6ci naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej, popularyzatorskiej oraz

wsp6lpracy migdzynarodowej

Przedstawiony dorobek naukowy i zawodowy dra in2. Zenona Grzesia obejmuje

l4cznie 55 publikacji, w tym 2 opublikowane po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,

zaliczane do oryginalnych tw6rczych z listy JCR o sumarycznym IF(5) : 2,069 wedlug bazy

Web of Science i 40 pkt. wedlug listy A MNiSW w roku publikacji. W publikacjach tych

udzial Habilitanta wynosi 50%. W dorobku naukowym Habilitanta znajduje sig r6wnieZ 26

publikacji naukowych w czasopismach z listy B MNiSW (3a5 pkt.),9 publikacji nieujgrych w

wykazie MNiSW (70 pkt.) oraz ll recenzowanych material6w konferencyjnych. Dorobek

uzupelnia 20 artykul6w populamych, w kt6rych Habilitant prezentuje praktyczne

zastosowania wynik6w swoich badari. Dr inZ. Zenon GrzeS, w ramach podnoszenia

kwalifikacji, uczestniczyl w kursach i studiach podyplomowych organizowanych przez

United States Departament of Agriculture Ekstension Service, Instytut de Gestion

lntemationale Agro-Alimentaire - Francja oraz o$rodki krajowe. Odbyl kilka stazy

i wyjazd6w studyjnych krajowych i zagranicznych.

Od pocz4tku pracy na stanowisku naukowo-dydaktycznym Kandydat prowadzil

zajgcia z przedmiot6w, kt6re zwi4zane s4 zjego dzialalnoSci4 naukow4. Zajgcia te realizowal

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach InZynieria Rolnicza, Technika

Rolnicza i Le6na, Ekoenergetyka, Informatyka i Agroin2ynieria. Liczba przedmiot6w,

z kt6rych prowadzil 6wiczenia jest znaczna i wynosi 15. Prowadzone przedmioty to

Organizacja produkcji i uslug technicznych, InZynieria materialowa, Maszynoznawstwo

rolnicze, Utrzymanie maszyn, Organizacja serwisu maszyn rolniczych, Podstawy utrzymania

maszyn rolniczych, Procesy utrzymania maszyn rolniczych, Technologia material6w

konstrukcyjnych, Rysunek techniczny z geometri4 wykreSlnq, Metrologia techniczna,

Marketing w technice rolniczej, Szacowanie warto5ci maszyn, Pojazdy rolnicze, Praktyki

zawodowe i dyplomowe. Do przedmiot6w Organizacja produkcji i uslug technicznych,

Organizacja serwisu maszyn rolniczych, Maszynoznawstwo rolnicze, Marketing w techmce

rolniczej, Szacowanie wartoici maszyn Habilitant opracowal programy nauczania, materialy

i stanowiska dydaktyczne. W ramach dzialalnodci dydaktycznej Kandydat byl promotorem 33

prac magisterskich i 2 prac inZynierskich. Roczne obciEZenie dydaktyczne zawieralo sig w

przedziale 255 do 503 godzin.

W 2017 roku opracowal test wiedzy i kompetencji dla student6w na kierunku

InZynieria rolnicza (I stopief) w ramach projektu pli ,,Studiujesz praktykuj. Program



slalotry dla studentdw wydzialu Rolnictwa i Bioin2ynierii lJniwersytetu przyrodniczagt

w Poznaniu".

Dorobek organizacyjny dra irr;z. Zenona Grzesia jako pracownika naukowo-

dydaktycznego na stanowisku asystenta i adiunktajest znaczny, znacz4cy i r6Znorodny.

Od 1989 roku bierze czynny udzial w pracach jury Olimpiady Wiedzy i UmiejgtnoSci

Rolniczych, zar6wno na szczeblu okrggowym jak i w finalach krajowych OWiUR. W latach

2007 -2011 r. byl czlonkiem Komitetu Okrggowego Olimpiady Wiedzy i UmiejgtnoSci

Rolniczych przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz przewodnicz4cym zespolu

egzaminacyjnego w bloku przedmiotowym ,,mechanizacja rolnictwa". Byl czlonkiem:

/ Zespolu ds. JakoSci Ksztalcenia na kierunku In2ynieria Rolnicza.

r' Komisji do przeprowad zenia egzamin6w inZynierskich dla kierunku InZynieria

Rolnicza.

r' Komisji do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na drugi stopieri studi6w

/ magisterskich dla kierunku InZynieria Rolnicza.

/ Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Akademii Rolniczej w Poznaniu.

U Rady Wydzialu Rolniczego.

r' Uczelnianego KolegiumElektor6w.

Ponadto pelnil funkcjg opiekun I roku studi6w na Oddziale Mechanizacji Rolnictwa w latach

1989 - 1991. Habilitant byl bardzo aktywny na forum popularyzacji techniki rolniczej w

czasopismach popularnych. Opublikowal 20 artykut6w w takich czasopismach jak: Poradnik

Gospodarski, Poradnik Plantatora, Agromechanika, Top Agrar Polska i Nowy Raport Rolny.

Du;Ze zaangu2owanie dra Zenona Grzesia w dzialalnoii organizacyjn4 i dydaktyczno-

wychowawcz4 znalazlo odzwierciedlenia w postaci odznaczenia paristwowego Br4zowego

Krzy2a Zaslug| nagrody zespolowej I stopnia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego

w Poznaniu, list6w gratulacyjnych Rektora i Dziekana oraz nagrody W6jta Gminy Blizan6w.

Wniosek koricowy

Wszystkie przedloZone recenzje sq wnikliwie, szczeg6lowo opracowane, a merytoryczna

dyskusja odbyta na posiedzeniu Komisji tylko to potwierdzila. Podsumowuj4c, Komisja

stwierdzila, 2e oceniany dorobek naukowy, dydaktyczny onz orgarizacyjny dra in1. Zenona

Grzesia nie spelnia wymog6w stawianych kandydatom ubiegaj4cym sig o nadanie stopnia

doktora habilitowanego zgodnie z przepisami dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule

naukow)irn oraz o stopniach i tltule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017, poz. 1789),

uwzglgdniaj4c Rozporz4dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 19 stycznia



2018 r. w sprawie szczeg6lowego trybu i warunk6w przeprowadzenia czynno6ci

w przewodach doklorskich, w postgpowaniu habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie

tytulu profesora (Dz. U. z. 2018, poz. 261) omz stosuj4c kr5rteria zawarte w Rozporzqdzeniu

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dna 1 wrzesnia 201 I r. (Dz. U. nr 196, poz. I 165).

Konsekwencj4 tego jest negatywna opinia Komisji o nadanie stopnia doktora

habilitowanego Panu dr inz. Zenonowi Grzesiowi.

Poznan. 17 wrzeSnia 2019 r.
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