
Poznai,20 lutego 2020 r.

Uchwala Komisji dotyczqcej postgpowania habilitacyjnego

d ra in2. Cezarego Kaflmierowskiego

zawierajqca opinig wraz z uzasadnieniem

Podstawa prawna: Ustqwa z dnia l4 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach

i tytulew zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789), w nuiqzku z art. 179 ust 2 ustawy z dniq 3 lipca 2018 r.

Przepisy wprowadzajqce ustowg - Prawo o szkolnictwie wyZszym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669):

zwlaszcza- art. 16, l8a, 21. Rozporzqdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa llyiszego z dnia 19 slycznia 2018

w sprawie szczeg6lowego trybu i warunkdw przeprowadzenia czynnoici w przewodach doktorskich,

wpostgpowaniu habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie tytulu profesora (Dz. U.2018 poz.26l),

Rozporzqdzenie Ministra Nauki i Szkolnicrwa WyZszego z dnia I wrzeinia 2011 r. w sprawie kryteri1w oceny

osiqgnigt osoby ubiegajqcej sig o nqdanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. 201 I nr 196, poz. I 165).

Komisja do spraw postgpowania habilitacyjnego dra inz. Cezarego

KaZmierowskiego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografra, zosta\a powolana

przez Centraln4 Komisjg do Spraw Stopni i Tytul6w w dniu 7 listopada 2019 r. Do

przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego vqtznaczono Radg Wydzialu Nauk

Geograficznych i Geologicznych, kt6rej uprawnienia przejgla z dniem I pu2dziemika 2019

roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Ziemi i Srodowisku Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu.

W sklad Komisji weszli:

PrzewodniczEcy Komisji prof. dr hab. Kazimierz Krzemieri - Uniwersytet

Jagielloriski w Krakowie,

Sekretarz Komisji - dr hab. Monika Rzodkiewicz, prof. UAM - Uniwersytet im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Recenzent prof. dr hab. Wojciech Owczarzak - Uniwersytet Przyrodniczy

w Poznaniu,

Recenzent - prof. d1 hab. Andrzej Bieganowski - Instytut Agrofizyki im. Bohdana

Dobrzyriskiego PAN w Lublinie,
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5. Recenzent prof. dr hab. inz. Marek Marciniak - Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu,

Czlonek Komisji - dr hab. Marcin Switoniak, prof. UMK - Uniwersytet Mikolaja

Kopemika w Toruniu,

Czlonek Komisji - dr hab. Leszek Sobkowiak, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu.

Podstaw4 wniosku o wszczgcie postgpowania habilitacyjnego dra inL. Cezarego

Ka2mierowskiego jest osi4gnigcie naukowe w formie monografii pt: ,,Estymacja wla5ciwoSci

hydraulicznych gleb Ni2u Polskiego" wydana przez Wydawnictwo Naukowe UAM w Serii

Geografia Nr 96, w 2015 r. (ISBN 978-83-232-2927-8; ISSN 0554-8128), kt6rej recenzentem

na etapie przygotowania do druku byl prof. dr hab. Boguslaw Usowicz.

Recenzenci przeslali swoje recenzje w nastgpuj4cych terminach: prof. dr hab. Andrzej

Bieganowski w dniu 03.01.2020 r., prof. dr hab. Wojciech Owczarzak w dniu 04.01.2020 r.,

natomiast prof. dr hab. inL. Marek Marciniak w dniu 15.01.2020 r.

Monografia dr inz. Cezarego KaZmierowskiego stanowi podsumowanie ponad

20. letnich czaso- i pracochlonnych badari nad hydraulicznymi wlaSciwoSciami gleb.

Celem pracy byto "sformulowanie zaleznolci umozliwiaj4cych poSrednie oszacowanie

wlaSciwoSci hydraulicznych gleb Nizu Polskiego - krzywej wodnej retencyjno(ci (KWR),

wody dostgpnej dla roSlin (WDR), wsp6lczynnika filtracji w glebie nasyconej wod4 (Ks) oraz

wszechstronna ocena dokladnoSci estymacji tych charakterystyk z zastosowaniem wielu

statystycznych miar dokladnoSci i efektywnoSci modelowania. DokladnoSd estymacji

wlaSciwo3ci hydraulicznych gleb przy u2yciu opracowanych zaleanoici por6wnano

z wynikami otrzymanymi z zastosowaniem modeli opisanych w literatmze" (autoreferat

Habilitanta).

Monografia sklada sig ze wstgpu, trzech numerowanych rozdzialow (Hydrauliczne

wlaSciwoSci gleb, Materialy i metody, Wyniki i dyskusja); podsumowania; aneksu; spisu

bibliografii oraz streszczenia w jgzyku angielskim. CaloSi liczy 220 stron i zawiera

8l rysunk6w oraz29 tabel (nie liczqc aneksu). Uklad pracy jest logiczny, a tekst - pomimo

duZego skomplikowania podejmowanych zagadnieh dobrze sig czyta (z recenzji

prof. dr hab. Andrzeja Bieganowskiego).
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Wymierne efekty opracowania to:

pozyskanie i zweryfikowanie wynik6w oznaczei parametr6w hydraulicznych gleb

wykonanych w r62nych polskich oSrodkach gleboznawczych,

opracowanie duhej i ujednoliconej bazy danych prezentuj4cej hydrauliczne

wlaSciwoSci gleb wytworzonych z r6znych material6w macierzystych i nalea4cych

do r62nych jednostek taksonomicznych, uwzglgdniajqcej bardzo szerokie zakresy

zmiennoSci r62nych charakterystyk glebowych,

krzywe wodnej retencyjnoSci gleb wyr6wnano w ujednolicony spos6b i opisano

parametrami r6wnania Van Genuchtena-Mualema,

zweryfikowanie przydatnoSci opublikowanych w literaturze metod predykcji krzywej

wodnej retencyjnoSci, granic dostgpnoSci wody i wody dostgpnej dla roSlin oraz

wsp6lczynnika fi ltracj i,

opracowanie oryginalnych funkcji pedotransferu do oceny w/w charakterystyk

hydraulicznych pozwalajqce na uzyskanie redukcji blgd6w ich estymacji w relacji

do publikowanych rozwi4zan. Przedstawione r6wnania mog4 znale2(, zastosowanie

w praktyce inZynierskiej,

wykazanie najwigkszej dokladnoSci estymacji wsp6lczynnika na podstawie

porowatoSci drenazowej,

okreSlenie wplywu ro2nych czynnik6w na dokladno6d estymacji poszczeg6lnych

charakterystyk hydraulicznych gleb,

zamieszczenie w aneksie bazy danych, kt6ra moze byd wykorzystana w praktyce

inZynierskiej, jako zbi6r kontrolny w pracach naukowo-badawczych oraz dla potrzeb

dydaktyki z zal<resu gleboznawstwa, melioracj i wodnych, agronomii, itp.

Sylwetka Habilitanta

Dr inz. Cezary KaZmierowski w latach 1986 - 1990 studiowal na Akademii Rolniczej

im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). W 1990 roku

uzyskal stopiefr magistra in2ynierii melioracji wodnych na podstawie rozprary
pt.: rrPrognozowanie cech wskaZnikowych grunt6w wbudowanych w zapory zbiornika
Zelazny Most metod4 CPTU" promotor prof. dr hab. Zbigniew Mlynarek. Po studiach zostal

zatrudniony w Katedrze Gleboznawstwa Melioracyjnego Akademii Rolniczej w poznaniu.



W 2000 roku obronil pracg doktorsk4 pt.: ,,Asocjacje gleb plowych i czarnych ziem

w ukladach toposekwencyjnych falistej moreny dennej Pojezierza Poznariskiego", kt6rej

promotorem byl prof. dr hab. Jerzy Marcinek, uzyskuj4c stopieri doktora nauk rolniczych

w zakresie ksztaltowania Srodowiska. Kolejne pig6 lat pracowal w Katedrze Gleboznawstwa

Melioracyjnego Akademii Rolniczej w Poznaniu na stanowisku adiunkta. Od 2005 roku

pracuje w Zaldadzie Gleboznawstwa i Teledetekcji Gleb na Wydziale Nauk Geograficznych

i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Opinie wyraZone w recenzjach

Opinie Recenzent6w o osi4gnigciu naukowym

Dr inz. Cezary Ka2mierowski, zgodnie z art.16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003

roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,

jako osi4gnigcie naukowe bgd4ce przedmiotem postgpowania habilitacyjnego przedstawit

monografig pod tytulem ,,Estymacja wlaSciwoSci hydraulicznych gleb Ni2u Polskiego".

Recenzenci stwierdzajE, 2e caloSd pracy jest bardzo dobrze udokumentowana,

areztltaty badari Habilitanta trafnie przedyskutowane na tle bogato (316 pozycji)

zaprezentowanej i trafnie cytowanej literatury, w zdecydowanej wigkszoSci zagranicznej.

Analizowane zagadnienia tematyczne odpowiadajE na postawione cele pracy oraz

zawierajq wiele cennych i nowatorskich aspekt6w zar6wno o charakterze poznawczym, jak

i utylitarnym. Zastosowana metodyka zar6wno w zakresie prac terenowych, oraz

laboratoryjnych odpowiada wymogom wsp6lczesnej nauki i Swiadczy o przemySlanej

koncepcji poszczeg6lnych etap6w prac oraz o dobrym opanowaniv przez Habilitanta

nowoczesnego warsztatu badawczego (z recenzji prof. dr hab. Wojciecha Owczarzaka).

Zdaniem prof. dr hab. Andrzeja Bieganowskiego ,,nie sq mi znane inne, podobne

prace, kt6re przeprowadzone bylyby w oparciu o tak szerokie zbiory danych pozyskanych

dla gleb Ni2u Polskiego". Recenzent zauwa|yl,2e praca zostala opublikowana w 2015 roku,

ale w ocenie prof. dr hab. Andrzeja Bieganowskiego, ,,zar6wno podjgta tematyka

jak i przedstawione treSci nie zdezaktualizowaly sig".

W opinii Prof. dr hab. inz. Marka Marciniaka, monografia dr in2. Cezarego

Ka2mierowskiego stanowi oryginalne i wartoSciowe studium wlasnoSci hydraulicznych gleb



Ni2u Polskiego. Ponadto uwaila, 2e ,,podjqL sig trudnego zagadnienia oraz zastosowal

wlaSciwe metody badawcze". Najwigkszym osi4gnigciem Habilitanta, jest zawarte w aneksie

zestawienie podstawowych charakterystyk hydraulicznych poziom6w glebowych Nizu

Polskiego.

Na zamieszczon1 w aneksie bazg danych zwraca szczeg6ln4 uwagg

prof. dr hab. Wojciech Owczarzak, stwierdzajqc 2e ,,moze byi ona wykorzystana w praktyce

inzynierskiej, jako zbi6r kontrolny w pracach naukowo-badawczych oraz dla potrzeb

dydaktyki z zak r esu gleboznawstwa".

WSr6d niedociqgnigd profesorowie M. Marciniak i A. Bieganowski zgodnie wskazuj4,

2e ze wzglgdu na ogromn4 iloS6 skr6t6w i symboli przydaloby sig zestawienie/slownik

stosowanych skr6t6w. Ponadto prof. dr hab. inZ. Marek Marciniak wskazuje jeszcze kilka

,,uwag krytycznych, kt6re majE znaczenie drugoplanowe i nie wplywaj4 na wysok4 oceng

monografii habilitacyjnej". S4 to:

brak pelniejszego opisu wlasnej aparatury badawczej, kt6ra prawdopodobnie zasluguje

na opatentowanie,

uzupelnieniem charakterystyki zbioru danych Bazacek powinna byi mapka

zlokalizacjq miejsc poboru pr6bek gleb zar6wno do badan wlasnych oraz innych

auto16w,

przydatna bylaby takZe mapka z lokalizacjq miejsc poboru pr6bek do kontrolnych

zbior6w danych, chod nie wiadomo, czy takie informacje udostgpniaj1bazy UNSODA

i ESBN.

Oceny merytoryczne gl6wnego osi4gnigcia naukowego, przedstawionego jako praca

habilitacyjna, konczE sig jednoznacznymi wnioskami, i2 przedstawiona praca spelnia

calkowicie ustawowe wymogi stawiane pracy habilitacyjnej, gdy? cechuje j4 nowatorstwo

badawcze, a poprzez uzyskane wyniki i ich interpretacjg wnosi ona istotny wklad w rozw6j

dyscypliny.

Pozostale osi4gnigcia naukowe i ich ocena

Oceniaj4c pozostaly dorobek naukowy Habilitanta, Recenzenci zgodnie stwierdzaj4,

wzrost aktywnoSci naukowej po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Dr in2. Cezary



Ka2mierowski jest autorem 30. artykul6w w czasopismach naukowych w tym

15. w czasopismach indeksowanych w Joumal Citation Report, 13. recenzowanych

rozdzialiw w monografiach, w tym 9. w jgz. angielskim, 9. streszczefl w jgz. angielskim

i 2. artykuly popularno-naukowe, a zatem l4cznie 55. ptac z czego 46. zrealizowanych

po uzyskaniu stopnia doktora (recenzji prof. dr hab. Wojciecha Owczarzaka).

Prof. dr hab. inZ. Marek Marciniak stwierdza, 2e lista czasopism w kt6rych publikowal

Habilitant jest imponuj4ca:

o Science oJ the Journal Total Environmerl (obecnie 200 pkt.) - I pubtikacja,

o IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observqtions and Remote Sensing

(obecnie 140 pkt.) 5 publikacji,

o Soil & Tillage Research (obecnie 140 pkt.) - 1 publikacja,

. Catena (obecnie 140 pkt.) - I publikacja,

. Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer (obecnie 100 pkt.) -
2 publikacje,

. Journal of Applied Meteorology and Climatologt (obecnie 100pkt.)- I publikacja,

o Advances in Space Research (obecnie 70 pkt.) - I publikacja,

. Internationol Journal of Remote Sensing (obecnie 70 pkt.) - 1 pubtikacja,

o Journol of Elementolog,t - (obecnie 40 pkt.) 1 publikacja,

. Remote Sensu,rg (obecnie 40 pkt.) - I publikacja.

Sumaryczny IF wedlug listy JCR zgodnie z rokiem opublikowania to 39,237; suma

punkt6w wg punktacji MNiSW to 648 (z czego 35 przed uzyskaniem stopnia doktora) . Liczba

cytowafi wg Web of Science to 56 (bez autocytowari), w bazie Scopus 64, natomiast indeks

Hirscha wg obu bazy wynosi 6.

W opinii prof. dr hab. inZ. Marka Marciniaka "dorobek naukowy Habilitanta w pelni

odpowiada, a nawet przekracza wymagania stawiane kandydatom do stopnia naukowego

doktora habilitowanego".

Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski zaznaczyl 2e ,,dorobek naukowy dr inZ. Cezarego

KaZmierowskiego w jasny spos6b ukazuje systematycznoSi pracy i jednoczesny staly

rozwbj" .

Podsumowuj4c, prof. dr hab. Wojciech Owczarzak stwierdza, Ze ,,nie tylko osi4gniqcie

naukowe (rozprawa habilitacyjna), ale takze pozostaly dorobek pubtikacyjny jest niezmiemie

cenny i wnosi wiele nowych treici w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografii,,.



Dr inz. Cezary KaZmierowski posiada duze doSwiadczenie w realizacji projekt6w

badawczych. Przygotowal 2l wniosk6w o granty migdzynarodowe i krajowe, z ktorych

l0 uzyskalo finansowanie. Kierowal jednym projektem KBN, byl kierownikiem obszaru

badawczego w projekcie NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw6j,

gl6wnym wykonawcq w czterech projektach (granty MNiSW, NCN oraz NCBiR) oraz

wykonawcq w czterech innych (KBN oraz MNiSW; z czego 2 przed uzyskaniem stopnia

doktora). Fakt, 2e jest zapraszany jako wykonawca lub gl6wny wykonawca przez

kierownik6w innych projekt6w Swiadczy, 2e jego kwalifikacj e, wiedza oraz predyspozycje

osobowoSciowe s4 pozytywnie oceniane przez koleZanki i koleg6w (z recenzji

prof. dr hab. Andrzeja Bieganowskiego). Ponadto Habilitant jest uczestnikiem 2 konsorcj6w

migdzynarodowych i I krajowego. Jest czlonkiem migdzynarodowego i krajowego

towarzystwa naukowego, wykonal 8 recenzji dla czasopism z listy JCR (z recenzji

prof. dr hab. inZ. Marka Marciniaka). Sw6j bogaty dorobek naukowy Habilitant prezentowal

na 36 migdzynarodowych i krajowych konferencjach v'ryglaszaj4c l8 referat6w oraz

prezentuj4c 20 poster6w. Wsp6lorganizowal2 konferencje migdzynarodowe i 4 krajowe.

Podsumowujqc dorobek naukowy dr inz. Cezarego KaZmierowskiego, Recenzenci

zgodnie podkreSlaj4, 2e spelnia on wymogi stawiane kandydatom do stopnia naukowego

doktora habilitowanego.

Ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego Habilitanta

W zakresie popularyzacji nauki Habilitant moze wykazac sig dwoma artykulami

popularno-naukowymi w czasopiSmie adresowanym do przedsigbiorc6w rolnych, wykladami

popularnonaukowymi, a takle uczestnictwem w Poznariskim Festiwalu Nauki oraz Nocy

Naukowc6w (zrecenzji prof. dr hab. Andrzeja Bieganowskiego).

Dr inz. Cezary KaZmierowski posiada znacz1cy dorobek dydaktyczny. Byl migdzy

innymi opiekunem I pracy licencjackiej, 17 in2ynierskich, 5 magisterskich oraz promotorem

pomocniczym w I doktoracie. Prowadzil zajEcia wAkademii Rolniczej w Poznaniv oraz

Uniwersytecie Adama Mickiewicza, takle w Poznaniu. O Jego obci4zeniu dydaktycznym

dobrze Swiadczy fakt, 2e latach 2000 - 2018 Srednio w roku realizowal 174 godzinv ponad

pensum. Byl autorem dziesigciu program6w ksztalcenia (z recenzji prof. dr hab. Andrzeja

Bieganowskiego).



Uznanie Recenzent6w zyskala takze dzialalnoSd Habilitanta w zakresie wsp6lpracy

z administracj4 i przemyslem. Przylladami tej aktywnoSci mogq by6: wsp6lautorstwo dw6ch

ekspertyz wykonanych po uzyskaniu stopnia doktora na rzecz Urzgdu Gminy w Sremie oraz

jedna na rzecz elektrowni na Ukrainie. Za wsp6lprac9 z przemyslem, nalezy takhe uznat

udzial Pan Doktora w dw6ch projektach NCBiR w ramach Programu Operacyjnego

Inteligentny Rozw6j.

Dr inz. Cezary KaZmierowski posiada naukowq wsp6lprac9 z partnerami z zagraricy:

Izraela, Francji, Niemiec, Ukrainy. Prof. dr hab. Andrzeja Bieganowski zachgca Habilitanta

do poszukania mozliwoSci odbycia stazu wjakimS licz4cym zagranicznym sig oSrodku

naukowym.

Profesorowie Andrzej Bieganowski oraz Wojciech Owczarzak podkreSlaj4,

ze na uwagg zasluguje dorobek organizacyjny Kandydata. Pelnil On wiele funkcji w ramach

dzialalno5ci uczelni, kt6rych byl pracownikiem. MoZna tu przywolad nastgpuj4ce aktywnoSci:

o w latach 2OO2 - 2005 byl sekretarzem wydzialowej komisji ds. Studi6w, WMiIS AR

Poznan,

. w roku 2003 opracowal plan zajgc na studiach zaocznych i zamiejscolvych w semestrze

letnim, WMiIS AR Poznari,

. w wyborach w 2008 r. - byl przewodniczEcym komisji wyborczej IGFiKSP WNGIG

UAM,

. w latach 2008 - 2009 byl pelnomocnikiem Dziekana WNGiG ds. rozliczenia finansowego

z zakofrczonych inwestycji aparaturowych (Grantu 5541 2200J oraz Grantu 5680 z 2008),

o w styczniu 2012 r. - byl wsp6lorganizatorem obchod6w ,,Dnia pamigci o zmarlych

profesorach WNGiG",

o w 2016 r. - byl czlonkiem komisji rekrutacyjnej dla kierunku Geodezja i Kartografia,

UAM.

WSr6d dzia\afi organizacyjnych Habilitanta, Recenzenci podkreSlaj4 Jego ogromny

wklad w zaprojektowanie i wyposa2enie laboratorium gleboznawczego orazzaprojektowanie,

r6wniez od podstaw, kompletnej pracowni hydropedologicznej.

Prof. dr hab. Wojciech Owczarzak stwierdza 2e,,,stworzyl on nie tylko warsztat do

swojej pracy badawczej, ale r6wnie2 bazg laboratoryjn4 do cel6w dydaktycznych, co

umo2liwilo prowadzenie zajg(, z gleboznawstwa dla student6w UAM.

Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski ,,zatwa2a zdolnoSci Habilitanta w zakresie

projektowania i konstruowania prototypowej aparatury badawczo-pomiarowej. Samodzielnie



opracowal i wykonal kilka urz4dzeri, wykorzystywanych p62niej w badaniach i/lub

stanowi4cych wyposaZenie laboratori6w uczelni".

Prof. dr hab. inZ. Marek Marciniak podkre6la 2e dr inZ. Cezary Ka2mierowski

skonstruowal i wykonal szereg prototyp6w aparatury. Niekt6re z nich s4 autorskimi

prototypami i powinny zostai opatentowane.

Recenzenci zgodnie podkreSlaj4, ze dorobek dydaktyczny, organizacyjny

i popularyzatorski dra inZ. Cezarego KaZmierowskiego jest bardzo bogaty i wielokierunkowy

i spelnia w zupelnoSci wymagania stawiane w postgpowaniu habilitacyjnym.

Wnioski kof cowe wynikaj4ce z recenzji

W podsumowaniu recenzji prof. dr hab. Wojciech Owczarzak stwierdza, 2e

,,dzialalnoSd naukowa oraz osi4gnigcia w postaci licznych pubtikacji, a takze bogato

udokumentowana rozprawa habilitacyjna pozwalajq stwierdzi6, Ze dr in|. Cezary

Ka2mierowski jest w pelni dojrzalym badaczem, wykazuje solidn4 wiedzg oraz umiejgtno6ci

jej wykorzystania w rozwiqzywaniu trudnych, niekiedy nowatorskich przedsiEwzigi".

W ocenie prof. dr hab. Wojciecha ()wczarzaka, ,.Habilitant jest badaczem dociekliwym

i doktadnym, potrafi4cym dostrzegad istotne problemy badawcze, stawiad sobie ambitne cele

i hipotezy oraz znajdowat wlaSciwe narzgdzia i metody do ich rozwi4zywania bqdL

weryfikacji. Rozprawa habilitacyjna zawiera bogaty material analityczny, w pelni oryginalny

i nowatorski, rzetelnie opracowany oraz przedyskutowany na tle najnowszej literatury

krajowej i zagraricznej. Juz nablta wiedza i umiejgtnoSci badawcze, do6wiadczenie

dydaktyczne oraz <lotychczasowe zaangazowanie w dzialalnoSci organizatorskiej daj4

gwarancjg dalszego prawidlowego rozwoju naukowo-dydaktycznego Habilitanta" (z recenzli

prof. dr hab. Wojciecha Owczarzaka).

Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski calo6i dorobku naukowego, organizacyjnego

i dydaktycznego ocenil pozyywnie.

W opinii prof. dr hab. in2. Marka Marciniaka monografia habilitacyjna dr in2.

Cezarcgo Ka2mierowskiego jest oryginalnym rozwi4zaniem problemu naukowego. W pracy

tej wykazal sig znajomosci4 rozleglej literatury oraz wiedz| teoretyczn4 i umiejgtnosciami

praktycznymi w zakresie gleboznawstwa, hydrogeologii, a takze szeroko rozumianej

hydrologii. wykazal sig umiejgtnosciq samodzielnego prowadzenia badafi naukowych.



Publikowal wyniki swoich badan w renomowanych czasopismach o zasiggu

migdzynarodowym oraz w wielu czasopismach krajowych. Wyniki Jego badari sq cltowane

w obiegu migdzynarodowym. Wsp6lpracowal z wieloma odrodkami naukowymi polskimi

i zagranicznymi. Uczestniczyl w wielu badaniach zespolowych i wykazal sig umiejgtnodci4

wsp6ldzialania w duZych zespolach badawczych (z recenzli prof. dr hab. inZ. Marka

Marciniaka). Prof. dr hab. in2. Marek Marciniak wnioskuje, aby monografig habilitacyjn4

dr. inL. Cezarego Ka2mierowskiego skierowad do wyr62nienia.

Podsumowuj4c, wszyscy recenzenci zgodnie stwierdzaj4, Ze przedstauriona do oceny

monografia habilitacyjna pt ,,Estymacja wla5ciwoSci hydraulicznych gleb Niiu Polskiego",

jak r6wnie2 dorobek naukowy, dydaktyczny, organizacyjny i popularyzatorski spelniaj4

wymagania stawiane rozprawom habilitacyjnym w rozumieniu Ustawy o stopniach i tltule

naukowym oraz stopniach i tytule w zakesie sztuki z dnia 14 marca 2003 roku (Dz. U . z 2017

r., poz. 1789; za zm. w Dz. U. z 2018 r., poz. 1669: zwlaszcza - art. 16, l8a, 2l),

jednoczeSnie wnioskujqc o dopuszczenie dra inZ. Cezarego Ka2mierowskiego do dalszych

etap6w przewodu habilitacyjnego w Dziedzinie Nauk o Ziemi, w Dyscyplinie Geografia.

Zebranie Komisji Habilitacyj nej

Zgodnie z Ustaw4 z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule

naukowym oraz stopniach i tltule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789; za zm.

w Dz. U. z 2018 r., poz. 1669: zwlaszcza art. 16, 18a, 21); oraz Rozporz4dzeniem Ministra

Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 19 stycznia 2018 w sprawie szczeg6lowego trybu

i warunk6w przeprowadzenia czynno5ci w przewodach doktorskich, w postgpowaniu

habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie tytulu profesora (Dz. U. 2018 poz.26l); oraz

Rozporzqdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia I wrzeSnia 2011r.

w sprawie kryteri6w oceny osi4gnig6 osoby ubiegaj4cej sig o nadanie stopnia doktora

habilitowanego (Dz. U. 201I nr 196, poz. 1165), Komisja ds. postgpowania habilitacyjnego

dra inZ. Cezarego KaZmierowskiego zebrala sig w niepelnym skladzie w dniu 20 lutego

2020 r. o godz. 9:30. Miejscem posiedzenia byla siedziba Wydzialu Nauk Geograficznych

i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zebranie rozpocz4l Przewodnicz4cy Komisji prof. dr hab. Kazimierz Krzemiei

powital i przedstawil czlonk6w Komisji otaz podal podstawowe informacje



o dotychczasowym przebiegu postgpowania habilitacyjnego dr. iilit. Cezarego

Kzr2mierowskiego. Poinformowal czlonk6w Komisji, 2e dr hab. Marcin Switoniak bgdzie

nieobecny na posiedzeniu Komisji. SwojE nieobecnoSi usprawiedliwil wczedniej, przesylaj4c

w wersji pisemnej, pozltywnq opinig o osi4gnigciu habilitacyjnym, dorobku naukowym,

dydaktycznym i organizacyjnym dr. inZ. Cezarego Kazmierowskiego. Habilitant nie zglosil,

aby glosowanie Komisji odbylo sig w spos6b tajny. Nastgpnie Profesor poprosil recenzent6w,

a potem pozostalych czlonk6w Komisji o wyra2enie opinii o caloksztalcie dorobku

naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego Habilitanta. PoniewaZ wszyscy czlonkowie

Komisji wczedniej zapoznali sig z recenzjami, prosil aby w wypowiedziach skoncentrowai sig

gl6wnie nad kwestiami dyskusyjnymi i polemicznymi oraz elementami oceny nie ujgtymi w

recenzjach. Po wypowiedziach wszystkich czlonk6w Komisji zaproponowal odbycie og6lnej

dyskusji, po kt6rej nast4pi jawne glosowanie nad projektem uchwaly o wyst4pieniu do Rady

Naukowej Dyscypliny Nauk o Ziemi i Srodowisku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

o nadanie dr. inz. Cezaremu Ka2mierowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego

w Dziedzinie Nauk Scislych i Przyrodniczych, w Dysclplinie Nauki o Ziemi i Srodowisku.

Przebieg dyskusji

Prof. dr hab. Wojciech Awczarzak bardzo wysoko ocenia osi4gnigcia Habilitanta

w postaci przedstawionej monografii. Przedstawiona praca jest kompletna, posiada wysokie

walory merytoryczne, jest dobrze udokumentowana statystycznie i poprawnie napisana

stylistycznie. Wnosi wiele nowych wartoSci do gleboznawstwa. Z przedstawionego bardzo

szerokiego spektrum zainteresowari naukowych Habilitanta do najwazniejszych osi4gnig6

prof. W. ()wczarzak zalicza, m.in: wykazanie, 2e dynamikg skladnik6w rozptszczalnych

w wodach gruntowych naleZy prowadzii na tle gospodarki wodnej gleb; wykazxie, Ze czas

migracji wody i rozpuszczonych w niej skladnik6w od powierzchni do poziomu w6d

gruntowych wynosi od kilku miesigcy w czamych ziemiach do kilkunastu miesigcy w glebach

plowych o glgbokim zwierciadle w6d gruntowych; udowodnienie, Ze gorsze warunki

napowietzania i zwigkszona odpomoSd mechaniczna gleby prowadz4 do znacznego spadku

udzialu wody realnie dostgpnej dla roslin; stwierdzenie, ze na skutek wzrostu zawartosci ilu
koloidalnego oraz znacznego zaggszczenia, w poziomach Ap gleb srednio zerodowanych,

moze dojS6 do zmniej szania porowatosci drenazowej poni2ej warto5ci 0,15 cm3.cm-3, a wigc

krytycznej dla proces6w napowietrzania strefy korzeniowej. prof. w. owczarzak dodatkowo

zwraca uwagg na szczeg6lne dokonanie Habilitanta, bez kt6rego trudny bylby do osi4gnigcia



Jego dotychczasowy dorobek nie tylko naukowy, ale r6wnie2 dydaktyczny. Ot62, dr ina.

Cezary Ka2mierowski, podejmujqc zatrtdnienie na UAM, rozpoczql pracA w Zakladzie

Gleboznawstwa i Teledetekcji Gleb, w kt6rym nie bylo laboratorium i zaplecza

aparaturowego umozliwiaj4cego prowadzenie nie tylko badari modelowych, ale rownie?

realizacjE cel6w dydaktycznych (byt to jedyny Wydzial w Polsce bez laboratorium

gleboznawczego). W zwi1zku z powylszym Habilitant zaprojektowal takie laboratorium

i przygotowal kompletne jego wyposa2enie. Zaprojektowal r6wnie2 od podstaw kompletn4

pracownig hydropedologicznq. To osi4gnigcie Habilitanta uwala za wyj4tkowo wazne

r6wnie2 dlatego, 2e umo2liwilo Mu wlaSciwy, harmonijny rozw6j naukowy, a wiele Jego

autorskich pomysl6w i rozwi1zan zostalo wykorzystanych w prowadzonych badaniach, w tym

r6wnie2 przy realizacji Jego rozprawy habilitacyjnej. PodkreSli(, naleZy r6wniez, iz Habilitant

jest autorem wielu oryginalnych przyrzEd6w i urz4dzefi do oznaczania wielu parametr6w

hydraulicznych gleb, m. in.: trzyplytowych kom6r ci5nieniowych do oznaczania wilgotnoSci

gleb w pr6bkach o nienaruszonej strukturze (NNS); aparatury do pomiar6w wsp6lczynnika

filtracji w pr6bkach NNS przy stalym i zmiennym spadku hydraulicznym; prototypu

oryginalnego infiltrometru podciSnieniowego do pomiaru wsp6lczynnika filtracji oraz

przewodnoSci hydraulicznej (konstrukcja wlasna modyfikujqca wersjg infiltrometru Perrouxa

i White'a z 1988 roku) - rozwai,ana jest mo2liwo56 zgloszenia wniosku patentowego;

podzespol6w do wykonywania tensjometr6w i mikrotensjometr6w do oznaczania parametr6w

zdolnoSci retencyjnych gleb oraz monitorowania stanu uwilgotnienia i potencjalu wody

glebowej w warunkach polowych; zestawu elektrod platynowych do pomiaru potencjalu

redox w glebie w warunkach polowych (przygotowywana publikacja). Bior4c pod uwagg

caloksztalt osiqgnig6 naukowych dr. inL. Cezarego Ka2mierowskiego, du24 innowacyjnoSd

przygotowanej rozprawy habilitacyjnej oraz bardzo wymierne osiqgnigcia w pracy

dydaktyczno-wychowawczej, popularyzatorskiej i organizatorskiej prof. W. Owczarzak

z pelnym przekonaniem stwierdza, 2e Habilitant posiada bardzo bogaty i szczeg6lnie dobrze

ukierunkowany dorobek naukowy, kt6ry zostal, w spos6b niepodlegaj4cy dyskusji,

wypracowany szczegolnie po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Wyniki Jego badari

wnosz4 do nauki wiele nowych element6w zar6wno poznawczych, jak i aplikacyjnych, w tym

wielu rozwi1zan metodycznych w zakresie szeroko pojgtej problematyki gleboznawstwa

(geomorfologii, erozji, wlaSciwoSci fizycznych i chemicznych gleb), co przyczynilo sig do

v'ryralnego postgpu w reprezentowanej przez Habilitanta Dziedzinie Nauk o Ziemi. lu2
nabyta wiedza i umiejgtnoSci badawcze, doSwiadczenie dydaktyczne oraz dotychczasowe



zaangarzowanie w dzialalnoSci organizatorskiej dajq gwarancjg dalszego prawidlowego

rozwoju naukowo-dydaktycztego Habilitanta. St4d tez prof. W. Owczarzak popiera wniosek

dr. inl. Cezarego Ka2mierowskiego o nadanie Mu stopnia doktora habilitowanego

w Dziedzinie Nauk o Ziemi, w Dyscyplinie Geografia.

Prof. dr hab. inZ. Marek Marciniak dorobek naukowy dr. inZ. Cezarego

Ka2mierowskiego ocenil bardzo wysoko. Znajomo5i literatury przedmiotu, wlasny warsztat

badawczy, organizacja laboratorium, zakres przeprowadzonych analiz, zasigg wsp6lpracy

migdzynarodowej, doSwiadczenie badawcze, dorobek dydaktyczny i organizacyjny w pelni

predestynuj4 Kandydata do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Dr in2.

Cezary Kazmierowski jest znanym i cenionym specjalist4 w zakresie rozpoznania

pedologicznego. Swoim dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym ugruntowal

pozycjg rzetelnego i cenionego specjalisty o wysokich kompetencjach. Wniosek o nadanie

stopnia naukowego doktora habilitowanego poparl z pelnym przekonaniem.

Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski wyrazil opiniQ, 2e cieszy go fakt podjgcia przez

dr. inL. Cezarego KaZmierowskiego procedury zwi4zanel z uzyskaniem stopnia doktora

habilitowanego. W jego opinii, przy tak bogatym dorobku i osi4gnigciach Habilitant m6gl

zainicjowai ten proces zdecydowanie wczeSniej. JednoczeSnie zatwtZyl iz to, 2e procedura

nadania stopnia realizowana jest dopiero teraz Swiadczy o bardzo powa2nym traktowaniu

przez Habilitanta jego obowi4zk6w i stawianiu samemu sobie wysokich wymagari. Recenzent

w pelni potwierdzil pozytywne opnie, kt6re zawarl w recenzj i.

Dr hab. Leszek Sobkowiak zgodzil sig z pozytywnymi opiniami zawartymi

w recenzjach. R6wnie2 wysoko ocenil osi4gnigcie naukowe Habilitanta stwierdzajqc,

2e zoslalo ono przygotowane w oparciu o rzetelne badania terenowe oraz laboratoryjne. Jego

zdaniem przedlozona monografia stanowi oryginalny wklad w rozw6j wiedzy z zakresu nie

tylko gleboznawstwa i hydrogeologii, a tak2e hydrologii. Dr hab. L. Sobkowiak zwr6cil

uwagg na konsekwentny rozw6j warsztatu metodycznego oraz aktywno36 naukow4

Habilitanta, zar6wno na gruncie krajowym, 1ak i zagranicznym, przejawiajqc4 sig migdzy

innymi w realizacji szeregu projekt6w badawczych. Natomiast w dorobku organizacyjnym

dr. inZ. cezarego Kazmierowski ego za szczeg6lnie godne podkeslenia uznal zaprojektowanie

i przygotowanie przez niego kompletnego wyposazenia laboratorium gleboznawczego,

wykorzystywanego do pracy badawczej i prowadzenia zajg(, dydaktycznych. Dlatego teZ

w pelni popiera on wniosek o nadanie Kandydatowi stopnia doktora habilitowanego.



Prof. dr hab. Kazimierz Krzemiefi zwr6cil uwagg, 2e opublikowane wyniki badari

dr. inZ. Cezarego KaZmierowskiego stanowi4 znaczny wklad w poznanie wlasnoSci

hydraulicznych gleb Nizu Polskiego. W osi4gnigciu naukowym, kt6re uzna6 nalezy jako

waftoSciowe i oryginalne Habilitant przedstawit wyniki i analizy przydatne w badaniach

gleboznawczych, a szczeg6lnie w poznawaniu obiegu wody pomigdzy powierzchni4 terenu

a zwierciadlem w6d podziemnych. W stosunku do dorobku przed doktoratem Habilitant

wzbogacil go o nowe problemy naukowe. W dalszym etapie Habilitant kladl coraz wigkszy

nacisk na doskonalenie metod badari gleboznawczych i hydraulicznych gleb. Zakres jego

tematyki badan Swiadczy o stalym rozwoju nauko*ym. Liczne opracowania drukowane

w czasopismach z list A Ministerstwa wskazujQ, ze Jego rozw6j naukowy ma miejsce

i przekracza wymogi stawiane kandydatom na doktora habilitowanego. Og6lnie bior4c

Habilitant charakteryzuje sig prawidlowym rozwojem naukowym, o czym Swiadczy Jego

liczny i wartoSciowy dorobek naukowy. Na podkredlenie zasluguj e duZa aktywno66

Habilitanta w migdzynarodowym 2yciu naukowym tzn. w stazach, konf'erencjach i projektach

badawczych. Jego dzialalnoS6 w sferze dydaktycznej i organizacyjnej jest bardzo pozltywna

i Swiadczy o ponadprzeciQtnym zangazowaniu. Z powylszych wzglgd6w prof. dr hab.

K. Krzemieri gor4co popiera dopuszczenie Habilitanta do dalszych etap6w postgpowania

habilitacyjnego.

Dr hab. Monika Rzodkiewicz z uznaniem ocenila osi4gnigcie naukowe oraz caly

dorobek dr. inZ. Cezarego KaZmierowskiego, podkre5laj4c, Ze wnosi on nowe warto6ci do

dziedziny uprawianej przez Habilitanta. Stwierdzila, 2e zar6wno przedstawione osi4gnigcie

naukowe jak i pozostaly dorobek naukowy, osi4gnigcia dydaktyczne i organizacyjne

zasluguj4 na poz).tywnE oceng. PodkreSlila duZe zaanga2owanie Habititanta w zakesie

projektowania i konstruowania prototypowej aparatury badawczo-pomiarowej.

Odnosz4c sig do wniosku prof. dr hab. inZ. Marka Marciniaka o wyr62nienie

monografii, kt6ra stanowi osi4gnigcie habilitacyjne, Komisja uznala, 2e wniosek choi

zasadny mer).torycznie, powinien byi zgloszony wczesniel.

Po zakoriczeniu dyskusji i braku dalszych glos6w Przewodnicz4cy Komisji poddal pod

jawne glosowanie uchwalg zawieraj4cE wniosek do Rady Nauki Wydzialu Nauk

Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w poznaniu

o nadanie dr. in2. cezaremu Kazmierowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego

w Dziedzinie Nauk Scislych i Przyrodniczych, w Dyscyplinie Nauk o Ziemi i Srodowisku.



Uchwala z uzasadnieniem

Komisja ds. postgpowania habilitacyjnego w glosowaniu jawnym, w obecnoSci

szeSciu Jej czlonk6w uprawnionych do glosowania podjgla jednomySlnie uchwalg

o wyst4pieniu do Rady Nauki Dyscypliny Nauk o Ziemi i Srodowisku Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza wPoznaniu o nadanie dr. inz. Cezaremu KaZmierowskiemu stopnia

naukowego doktora habilitowanego w Dziedzinie Nauk Scistych i Przyrodniczych,

w Dyscyplinie Nauk o Ziemi i Srodowisku.

Wynik glosowania: 6 glos6w za,0 glos6w przeciw,0 glos6w wstrzymujqcych sig.

Uchwala zostala podjgta na podstawie wyniku glosowania przeprowadzonego zgodnie

z przewidzian4 procedtr1, przy uwzglgdnieniu wszystkich trzech pozytywnych recenzji, jak

r6wnie2 pozytywnych opinii wyraZonych przez czlonk6w Komisj i.

Czlonkowie Komisji, po zapoznaniu sig z protokolem i treSci4 uchwaly, zlo?yli swoje

podpisy.

Podpisani:

Przewodniczqcy Komisji - prof. dr hab. Kazimierz Krzemieri

Recenzent - prof. dr hab. Wojciech Owczarzak.

Recenzent - prof. dr hab. Andrzej Bieganowski

Recenzent - prof. dr hab. inZ. Marek Marciniak

Czlonek Komisji - dr hab. Marcin Switoniak, prof. UMK

blk;
Sekretarz Komisji - dr hab. Monika Rzodkiewicz,prof.

Czlonek Komisji - dr hab. Leszek Sobkowiak, prof. UAM ....?>t-t-=--. t--


